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ONDERWERP

Informatie over de veranderingen in uw zorg of ondersteuning

Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt op dit moment een aantal uren en/of dagdelen zorg of ondersteuning. De
verantwoordelijkheid van deze taken valt nu onder het Rijk. Vanaf 1 januari 2015 wordt de
gemeente hiervoor verantwoordelijk.
We hebben inmiddels uw gegevens van het Rijk ontvangen. Daarom ontvangt u deze brief. Wij
informeren u graag over wat u de komende periode kunt verwachten. En wanneer bekend is
wat er voor u persoonlijk gaat veranderen.
Uw situatie
U bent 18 jaar of ouder en ontvangt op dit moment begeleiding vanuit de AWBZ (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten). Het kan zijn dat u op dit moment:
 individuele begeleiding krijgt. Een begeleider ondersteunt u nu één of meerdere keren
in de week bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en gebeurtenissen.
 een indicatie heeft voor kortdurend verblijf. U gaat af en toe ergens anders logeren.
 naar een vorm van dagbesteding gaat. Met een groep mensen krijgt u nu één of
meerdere keren in de week begeleiding op een plek buitenshuis. U voert daar
activiteiten uit.
U heeft hiervoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) die afloopt in 2015. U
heeft van het CIZ een beschikking (brief) gekregen waarin staat hoeveel uren en/of dagdelen
ondersteuning u ontvangt en dat deze geleverd wordt in natura (Zorg in Natura oftewel ZIN).

Verandert er dit jaar al iets voor u?
Nee. Tot en met 31 december 2014 verandert er niets voor u. U houdt de ondersteuning die u
nu ook heeft.

Wat verandert er volgend jaar?
Het jaar 2015 is een overgangsjaar. De indicatie die u heeft van het CIZ blijft geldig tot en met
de datum die vermeld staat in uw CIZ beschikking. Daarna is uw indicatie niet meer geldig.
Daarom nodigt de gemeente u uiterlijk acht weken vóór het afgelopen van uw CIZ indicatie uit
voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met u welke ondersteuning u nodig
heeft.
Houdt u volgend jaar de begeleider die u nu ook heeft?
De gemeente heeft met meerdere aanbieders van ondersteuning overeenkomsten afgesloten
voor 2015. Op onze website vindt u een lijst met alle aanbieders die een overeenkomst hebben
met de gemeente in 2015. Staat daar de aanbieder van wie u nu begeleiding krijgt niet bij? Dan
neemt de gemeente uiterlijk in december 2014 contact met u op om samen met u te bekijken
welke andere aanbieder het beste bij u past.
Waar kunt u terecht met vragen?
Lees voor meer informatie de bijgevoegde folder. Of ga naar onze website
www.enschede.nl/veranderingenindezorg. Daar vindt u ook veel gestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar zorgloket@enschede.nl of neem contact
op met de medewerkers van het Zorgloket. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00
uur bereikbaar op nummer 053-4817900.

Met vriendelijke groet,

Rienk van der Werff
Clustermanager Zorg

Bijlage:
1. Folder ‘Ik heb hulp en ondersteuning thuis’.

