t.a.v. Centrale Cliëntenraad GZ en Centrale Verwantenraad

Geachte Cliëntenraad en/of Verwantenraad, beste leden van de raad,

Op 1 januari 2017 is het experiment Persoonsvolgende Zorg gestart in de regio Rotterdam,
waaronder Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel.
Het experiment is ontstaan omdat veel cliënten en familieleden aangeven dat zij de zorg
liever anders hadden willen organiseren als dat mogelijk zou zijn geweest. Dat kan te maken
hebben met onvoldoende geïnformeerd zijn over de mogelijkheden, het niet beschikbaar
zijn van passende zorg en ondersteuning of met wachtlijsten. Daarom heeft de
staatssecretaris besloten om op twee plaatsen in Nederland te experimenteren met een
nieuwe manier van verdelen van financiële middelen.
De gehandicaptenzorg in regio Rotterdam maakt deel uit van het twee jaar durend
experiment Persoonsvolgende Zorg. Het experiment is onderdeel van de landelijke
vernieuwingsagenda “Waardig leven met zorg”. Bij het experiment zijn betrokken;
cliëntenorganisaties, MEE Rotterdam, Zorgbelang Zuid-Holland, Zorgkantoor Zilveren
Kruis, Inspectie, VWS en alle zorgaanbieders in de regio Rotterdam die Wlz zorg bieden.
Dit experiment is bedoeld voor mensen met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke
beperking die een zorgvraag hebben binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft
jaarlijks circa 150 mensen die een Wlz-indicatie hiervoor krijgen en mensen die op dit
moment al zorg via de Wlz ontvangen, maar een verhuiswens of andere zorg willen hebben
binnen de Wlz.
Graag willen wij u meer informatie geven over doel en opzet van het experiment en met u
bespreken op welke wijze cliënten, verwanten en cliënten- en verwantenraden op de
hoogte willen blijven over de voortgang van het experiment en hieraan willen deelnemen.
We nodigen u, alsmede leden van lokale raden, dan ook graag uit voor de volgende
bijeenkomst:
Wanneer: dinsdag 21 maart 2017 van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: Activeringscentrum Kreileroord, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam
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Wilt u ons voor 14 maart laten weten of u bij de bijeenkomst aanwezig bent? U kunt u
aanmelden bij Denise van Brenk door middel van een e-mail naar
denisevanbrenk@persoonsvolgendezorg.nl. Bij het aanmelden graag vermelden; uw naam,
uw email en de locatie en zorgaanbieder waarbij u betrokken bent.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Corine Boer of Denise van Brenk.
Wij zien u graag 21 maart .

Namens alle deelnemende organisaties,

Corine Boer
Projectleider experiment Persoonsvolgende Zorg
corineboer@persoonsvolgendezorg.nl
06-43456713
Denise van Brenk
Projectondersteuner, experiment Persoonsvolgende Zorg
denisevanbrenk@persoonsvolgendezorg.nl
06-10167951
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