
 

 

Mantelzorgwaardering 

Ook dit jaar bestaat nog de mogelijkheid om 

de mantelzorgwaardering aan te vragen 

(t/m 31 dec. 2018). In tegenstelling tot 

voorgaande jaren is er geen huis aan huis 

brief door de gemeente gestuurd. De 

waardering bestaat wederom uit een      

VVV bon ter waarde van €25,00. Kent u 

iemand in uw omgeving die mantelzorger is, 

attendeer hem/haar op de mogelijkheid. 

Aanmelden kan via 

www.velsen.nl/mantelzorgwaardering . U 

kunt ook een kaart invullen. Deze zijn te 

verkrijgen bij het gemeentehuis en bij  

Socius op Plein 1945 nr. 10 in IJmuiden. 

 

Huishoudelijke Hulp voor  

Mantelzorgers 

Binnen de gemeente Velsen kennen we de 

regeling Huishoudelijke Hulp voor 

Mantelzorgers (HHM). Reeds 92 

mantelzorgers maken hiervan gebruik. 

Mantelzorgers zijn namelijk veel tijd kwijt 

aan het zorgen voor een ander en komen 

daardoor niet altijd toe aan hun eigen 

huishouding. Om in aanmerking te komen 

voor deze hulp bij het huishouden dient u 

minimaal 4 uur per week (onbetaald), 

gedurende ten minste 3 maanden voor een 

naaste te zorgen. Er geldt een eigen 

bijdrage van €7,50 per uur. Nieuw is dat er 

jaarlijks contact met de gebruikers van de 

regeling zal zijn om na te gaan of e.e.a. nog 

voldoet. 

Aanmelden voor de HHM kan bij Centrum 

Mantelzorg van Socius via  

088-8876900. Ook voor meer informatie 

kunt u hier terecht. 

 

Kent u de OV begeleiderskaart? 

Mantelzorgers kunnen een OV 

begeleiderskaart aanvragen als degene voor 

wie zij zorgen niet zelfstandig (zonder hulp 

van een persoonlijk begeleider) met het 

openbaar vervoer kan reizen. Zij kunnen 

dan gratis reizen in de trein, bus, tram en 

metro. Meer informatie op 

www.ovbegeleiderskaart.nl Een 

stroomschema geeft duidelijk aan of u 

hiervoor in aanmerking kunt komen. Heeft u 

daarbij hulp nodig wendt u zich dan tot 

Centrum Mantelzorg. 

 

Dag van de Mantelzorg 

Dit jaar wordt de mantelzorger in onze 

gemeente in het zonnetje gezet op 13 

november. U heeft reeds een schrijven van 

ons ontvangen waarin u geïnformeerd bent 

over de voorstellingen die u aangeboden 

worden. Graag zien wij uw aanmelding voor 

1 november a.s. tegemoet. Kent u iemand 

in uw omgeving die mantelzorger is 

attendeer hem/haar op de mogelijkheid. 

Inschrijving bij Centrum Mantelzorg is 

kosteloos. 
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Voorzieningen voor volwassenen en 

kinderen 

Het UWV vergoedt voorzieningen voor 

volwassenen en kinderen die een structureel 

functionele beperking hebben. Dit betekent 

dat zij door hun ziekte of handicap moeilijk 

hun werk kunnen doen, moeilijk een baan 

kunnen vinden of moeilijk onderwijs kunnen 

volgen. Er bestaan twee soorten 

voorzieningen: werkvoorzieningen en 

onderwijsvoorzieningen. Bijvoorbeeld 

orthopedische werkschoenen, aanpassing 

aan uw fiets of auto, gebarentolk etc. 

Voor alle voorzieningen geldt een 

drempelbedrag van €136,89. Aangevraagde 

voorzieningen die onder het drempelbedrag 

liggen, vergoedt het UWV niet. Verder 

vergoeden zij geen voorzieningen voor 

iemand die in een WSW-dienstverband (Wet 

Sociale Werkvoorziening) werkt. Daarnaast 

vergoeden zij geen voorzieningen die 

iemand al vergoed kan krijgen via zijn 

zorgverzekeraar of uit een andere regeling. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het 

UWV of 

https://www.uwv.nl/particulieren/voorzienin

gen/index.aspx 

 

Uitkomsten onderzoek Radboud 

Universiteit 

Dit voorjaar deden wij een oproep aan u 

voor deelname aan een onderzoek onder 

mantelzorgers door de Radboud Universiteit 

in Nijmegen. In totaal deden 375 

deelnemers uit het land mee. 

Vragen in dit onderzoek waren:  

1. Waarmee hangt het geluk van 

mantelzorgers samen? 

2. Kan een gedachte-training mantelzorgers 

meer de zin van mantelzorg laten ervaren, 

en daardoor gelukkiger maken? Dit in 

vergelijking met een placebo-training en 

mantelzorgers die helemaal geen training 

krijgen. 

3. Hoe lang blijft het effect van de training 

werkzaam? 

4. Hoe, en voor wie precies werkt de 

training? 

Het ervaren van zin, waarde, betekenis van 

mantelzorg hangt positief samen met geluk 

van mantelzorgers. Of dit ook daadwerkelijk 

geluk veroorzaakt blijft onduidelijk. De 

training heeft aan het geluksgevoel niet 

significant bijgedragen. Wat wel opviel was 

dat ondanks dat mensen de 

mantelzorgsituatie als zwaar ervaren er toch 

sprake kan zijn van het ervaren van geluk. 

Tevens impliceert dat, dat mantelzorgers op 

zoek naar zingeving en geluk dit niet per se 

buiten de mantelzorg hoeven te zoeken. 

Verder was een opvallende bevinding dat er 

een enorme behoefte onder mantelzorgers 

bestaat om hun ervaring te vertellen. 

Aandacht daarvoor is dus van belang bij de 

omgeving als ook de professionals. 

Wilt u het gehele verslag lezen? Laat het 

ons dan weten, dan doen we het u 

toekomen. 

 

Kleine pensioenen vervallen 

Vanaf 1 januari 2019 vervallen kleine 

pensioenen van €2,00 of minder bruto per 

jaar. Wilt u dit behouden dan moet u voor  

1 januari 2019 contact opnemen met uw 

pensioenfonds of verzekeraar om te vragen 

naar de mogelijkheden zoals storten op de 

bankrekening. Ligt uw pensioen tussen de 

€2,00 en €474,11 bruto per jaar dan kan 

het samengevoegd worden met uw huidige 

pensioen. Kijk voor meer informatie op 

www.mijnpensioenoverzicht.nl 

 

Themabijeenkomst Servicepunt 

Zorgwoningen 

Zo’n 40 burgers kwamen af op deze 

themabijeenkomst. 

Zorgwoningen zijn zelfstandige woningen 

waar zorg- en dienstverlening mogelijk is. 

Ze zijn voornamelijk gericht op ouderen 

vanaf 75 jaar en zijn dikwijls in de nabijheid 

gebouwd van een verzorgings-/verpleeghuis 

of buurtcentrum. Ook mensen waarbij 

sprake is van psychosociale problematiek of 

zij die zorgbehoeftig zijn, kunnen in 

aanmerking komen. Inschrijving kan via het 

aanmeldformulier Zorgwoning. Dit is 

https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/index.aspx
https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/index.aspx
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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verkrijgbaar bij de woningcorporaties of via 

telefonisch contact met  

Servicepunt Zorgwoningen 088-1189201. 

 

Assertiviteitscursus iets voor u? 

De training is bedoeld voor mannen en 

vrouwen van 18 jaar en ouder, die moeite 

hebben goed voor zichzelf op te komen en 

daar iets aan willen veranderen.  

Het kan bijvoorbeeld gaan om: 

- U ergert zich aan een ander, maar u kunt 

  uw kritiek niet op een goede manier uiten. 

- U doet vaak wat anderen vragen, omdat u 

  bang bent dat ze u anders niet aardig 

  vinden. 

- U durft geen gesprek te beginnen en u 

  voelt u onhandig en onzeker in 

  gezelschap. 

 

Praktisch: De cursus wordt twee keer per 

jaar gegeven, bestaat uit 8 à 10 

bijeenkomsten. De cursus wordt begeleid 

door 2 maatschappelijk werkers. Kijk voor 

data op www.groepenvansocius.nl of bel 

met 088-8876900. 

 

Ondersteuning bij rouw 

Heeft u als mantelzorger de zorg voor 

iemand die met rouw te maken heeft dan is 

het goed te weten dat er een rouwgroep in 

Velsen bestaat. Eens in de 5/6 weken 

komen er burgers, die te maken hebben 

met een verlieservaring, bij elkaar samen. 

Het is laagdrempelig, zonder aanmelding en 

zonder kosten. Wanneer? Op 30 oktober en 

27 november 2018 treffen zij elkaar van  

10-11 uur in de Brulboei Kanaalstraat 166 

te IJmuiden. Voor meer informatie kunt u 

terecht bij Elisabeth Hoekstra (Sociaal 

wijkteam) 06-83231221 of Margit Kooter 

(ouderenadviseur bij Socius) 088-8876950. 

 

Let op woningzoekenden! Actie tot eind 

oktober 

Eind november a.s. verandert de 

inschrijving voor huurwoningen! Wonen in 

Velsen wordt omgezet naar Woonservice 

IJmond/Zuid-Kennemerland. Wilt u uw 

inschrijving met behoud van inschrijfduur 

behouden dan moet u daarvoor 

toestemming geven (i.v.m. de nieuwe 

privacywet) vóór 1 november a.s. Op 18 juli 

jl. is iedereen hierover per mail 

geïnformeerd maar niet iedereen is in het 

bezit van een emailadres. Onderneemt u 

dus zo nodig actie of informeer mensen uit 

uw omgeving hierover. 

 

Laatste versie huidige nieuwsbrief 

Vanaf volgend jaar gaan we deze 

nieuwsbrief in een nieuw jasje steken. We 

hopen daarmee nog beter aan te sluiten bij 

de behoefte. Steeds meer richten wij ons op 

het digitaal aanbieden van deze nieuwsbrief. 

Voorlopig blijven we echter, voor met name 

de oudere mantelzorgers, de papieren 

versie verstrekken. 

Repair Café Plus in Velserbroek gestart 

sinds 28 september jl. 

Spullen repareren in plaats van weggooien, 

dat is het idee van een Repair Café. Vanaf 

eind september is het mogelijk om met 

kapotte spullen naar de Hofstede te komen. 

Daar gaan vrijwilligers proberen ze te 

repareren. Bijzonder aan het Repair Café in 

Velserbroek is dat er ook mensen met een 

beperking, dementie of kwetsbaarheid aan 

de slag gaan. Omdat iedereen in het Repair 

Café Plus vrijwillig werkt en het project geen 

winstoogmerk heeft, zijn de reparaties 

gratis. Iedereen is van harte welkom om 

met kapotte spullen langs te komen. 

Iedere laatste vrijdag van de maand kunt u 

van 14.00 uur tot 16.00 uur terecht bij het 

Repair Café Plus in wijkcentrum de 

Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, te 

Velserbroek. Heeft u interesse in 

vrijwilligerswerk aldaar neemt u dan contact 

op met Carry Vreman op nummer            

06-24385550 of via de mail 

repaircafe@carryvreman.nl 
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