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Op 11 maart zijn bijna alle medewerkers
van Smelnezorg naar een bijeenkomst van
Colette de Bruijn “ Geef me de 5” geweest.
Geef me de 5 is een unieke methodiek die
antwoord geeft op al jouw vragen rondom
autisme en je echt verder helpt! Het is
ontwikkeld door autisme-deskundige
Colette de Bruin. Zij weet als geen ander
wat jij ervaart, omdat ze het zelf ook heeft
meegemaakt. Ze heeft gewerkt in wonen,
op dagactiviteitencentra en ambulant in
gezinnen. Bij mensen met en zonder
verstandelijke beperking. Haar aanpak
heeft ze opgeschreven in een boek dat
inmiddels in een oplage van bijna 100.000
exemplaren is verkocht. Voor duizenden
hulpverleners hét handboek om als team
op één lijn te bieden wat de cliënt nodig
heeft.

CAK
De eerste kamer is akkoord met de nieuwe
regels eigen bijdrage WMO. Iedereen zal
vanaf 01-01-2019 een maximale eigen
bijdrage van € 17,50 per 4 weken betalen,
onafhankelijk van het inkomen en
vermogen. Voor de gemeenten betekent
dit minder inkomsten vanuit de eigen
bijdrage en een verwachte aanzuigende
werking op de Wmo voorzieningen.

Meldcode.
Per 1 januari 2019 verandert de
meldcode. Het wordt een
professionele norm om melding
te doen bij Veilig Thuis als er
vermoedens zijn van acute en
structurele onveiligheid. De 5
stappen uit de meldcode blijven
bestaan, maar stap 4 en 5
worden aangepast. In stap 5
vervalt het onderscheid tussen
hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse
besluiten:
1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?
Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht
om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode.
Dit afwegingskader helpt hen bij het wegen van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling en bij het beslissen. De afwegingskaders voor in de meldcode zijn in de
eerste helft van 2018 opgesteld door de beroepsgroepen die vallen onder de meldcode. In
de tweede helft van 2018 wordt er met de afwegingskaders geoefend. De afwegingskaders
die gemaakt zijn door de beroepsgroepen vindt u in de Toolkit huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Wanneer gebruikt een professional de meldcode?
Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van
huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van
fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens
van verwaarlozing.

Curatele, bewind en mentorschap.
Wat zijn de verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap?
Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te
beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke
beperking, verslaving of dementie.

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen
Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor
wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat.
Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.
Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen
staan in het openbare curatele- en bewind-register.

Bewind voor financiële beslissingen
Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De
beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene.
Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden
ingesteld. Deze bewinden staan in het openbare curatele- en bewind-register.

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen
Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor
beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam
Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat
iemand voor het verrichten van rechtshandelingen geen toestemming nodig heeft van zijn:
• wettelijke vertegenwoordigers;
• ouder(s) met gezag;
• voogd.
Bijvoorbeeld bij het huren of kopen van een huis. Of bij het afsluiten van een telefoonabonnement.
Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam voor zover de wet niet anders bepaalt.
Iemand van wie de goederen onder bewind staan, kan daarover alleen beschikken met medewerking
van de beschermingsbewindvoerder. Of met een machtiging van de kantonrechter.

Ratelwacht.
Per 1 februari 2019 heeft Smelnezorg de sleutel ontvangen en is er met man en macht
gewerkt om het pand voor de opening van 1 maart af te krijgen. En dat is gelukt.

Bij Smelnezorg ondersteunen we jong volwassenen op hun pad naar volwassenheid. We
helpen jong volwassenen onderzoeken welke stap aansluit op hun toekomst. Smelnezorg
biedt een woonplek, waar je leert zoveel mogelijk zelfstandig te wonen.

De Ratelwacht 7 heeft de beschikking over vier kamers met
eigen douche en toilet en op de bovenverdieping drie kamers
met een gezamenlijke douche en toilet.
De locatie heeft twee keukens, er is een gezamenlijke wasruimte waar een wasmachine
staat. Tevens zijn er twee aangeklede woonkamers, die je deelt met de medebewoners.
Je eigen ruimte moet je zelf voorzien van bed, kast, bank, tafel, tv, eventueel koelkast etc. De
bewoner kan dagelijks ambulante ondersteuning krijgen van de hulpverlening van
Smelnezorg ten behoeve van de dagelijkse structuur en het uitvoeren van de taken.
Je hebt vooral je eigen programma, school, werk, dagbesteding.
Er is twee keer per dag hulpverlening aanwezig (geplande zorg), daarnaast zijn we 24/7 te
bereiken op de bereikbaarheidstelefoon met nummer 06-22759108. Elke bewoner wordt
gekoppeld aan een persoonlijk begeleider. Met de persoonlijk begeleider kunnen, naast de
dagelijks geplande zorg, ook andere begeleidingsmomenten worden ingepland.

In te zetten tijd gaat vooraf in overleg met de directie, dit kan per bewoner verschillen. Dit
heeft te maken met de individuele indicatie van de bewoner.
Inmiddels zijn 3 kamers beneden bewoond. Per 1 april zal de laatste kamer beneden in
gebruik worden genomen. Boven zijn 2 kamers gereserveerd voor nieuwe bewoners. Zodra
er formele toestemming van de gemeente is zullen deze twee bewoners op korte termijn
hun intrek nemen. Dat betekend dat er op dit moment nog 1 kamer beschikbaar is.

AVG in het kort; wordt en
ben bewust van wat je deelt en
met wie je deelt. Denk om de
privacy! Zie website www.avg.nl
Voldoen aan de AVG in 10
stappen
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Stap 1 en 2: Bewustwording en
informeren

Er 5 nieuwe cliënten zijn
aangemeld bij
Smelnezorg.
Er 1 cliënt is die zorg
heeft beëindigd.
Dat ergens in mei/juni er
weer een jaarlijkse BHV
zal worden gehouden.
Jettie na goed overleg
gaat stoppen met
werken voor Smelnezorg
Er zijn twee nieuwe
hulpverleners
aangenomen en komen
ons team versterken.

Stap 3 en 4: Register en
beoordelen impact
Stap 5 en 6: Inrichten en
toezicht
Stap 7 en 8: Datalekken en
verwerkersovereenkomst
Stap 9 en 10:
Toezichthouder en toestemming
vragen

SKJ
Voor alle hulpverleners die een SKJ registratie hebben. Denk aan
jullie accreditatie punten. Hier zijn jullie zelf verantwoordelijk voor.
Smelnezorg probeert jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden
welke cursussen en bijeenkomsten punten opleveren

