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Joyce van den Hoven maakte een video om wegwijs te worden in ‘Hulpland’
Je hebt als, of voor, een senior op 
de één of andere manier hulp 
nodig en belandt in een digitaal 
doolhof bij het zoeken naar de 
passende mogelijkheden. Joyce 
van den Hoven vond het als 
twintiger, die gewend is aan de 
digitale wereld en de zorgtermen 
al lastig en maakte in haar 
stagetijd bij Sociom een korte 
video die je in duidelijke stappen 
helpt met zoeken naar de juiste 
instantie voor zorg.

Door: Ans Stoub

Joyce van den Hoven is geboren 

in Hilversum en wist van jongs af 

aan al dat ze een affiniteit heeft 

met ouderen, er is snel een klik en 

ze maakt makkelijk contact. Voor 

haar Hbo-opleiding moest ze 

stage lopen in de praktijk en 

daarvoor vond ze een plek bij het 

seniorenwerk van Sociom in Cuijk. 

“Ik kwam terecht in een fijne 

organisatie en werd daar top 

begeleid”.

Uitdagende opdracht
Joyce begint met vertellen: “Voor 

het onderdeel Sociaal Recht van 

mijn studie aan de HAN was de 

opdracht een video van vijf 

minuten te creëren om een wet in 

de praktijk toegankelijk te maken. 

Je hebt verschillende wetten die 

met elkaar samenhangen of 

overlappen. Ook is de uitvoering 

per gemeente niet altijd hetzelfde. 

Er was één wet die ik sowieso 

wilde onderzoeken: de Wmo, de 

Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning, en daar kon ik twee wetten 

aan koppelen: de Wlz, de Wet 

Langdurige Zorg en de Zvw, de 

Zorg Verzekeringswet.” Bent u daar 

nog? Nou, zelfs Joyce moest nog 

stevig doorzoeken voor ze 

begreep wat waarvoor nou precies 

bedoeld was en waar je wat kunt 

aanvragen. “Soms bleek de 

informatie helemaal niet duidelijk. 

Of ik moest vaak op de pagina 

eindeloos scrollen om dan 

uiteindelijk op een link te moeten 

klikken om verder te komen. En 

dat niet één keer maar soms wel 

vijf keer!“

Gelukkig kon ze met haar bege-

leidster bij Sociom, Ulla Becker, 

sparren. De Wmo zouden ze nooit 

in vijf minuten uitgebreid uitgelegd 

krijgen (!), hoe moet dat dan met 

ook nog de Wlz of de Zvw? Samen 

kwamen ze echter tot de conclusie 

dat het voor de praktijk het fijnste 

zou zijn als toch de Wmo het 

onderwerp van deze video zou 

worden en de andere twee als 

vergelijking worden toegelicht.

‘Hoe kunnen de 
mensen voor wie dit 

bedoeld is, de 
senioren en hun 

mantelzorgers, daar 
ooit wegwijs uit 

worden?’

Niet eenduidig
“Wat zijn de belangrijkst punten 

van de Wmo, was de volgende 

vraag, en hoe zou dat het duide-

lijkst in de video uitgelegd kunnen 

worden? Hoe zorg ik dat ik de kern 

niet mis?” licht Joyce toe. “Ik vond 

het vrij lastig om uit te zoeken 

omdat het zo verspreid vermeld 

staat en niet overal dezelfde (vak)

termen gebruikt worden. Zelfs de 

verwijzingen waren niet eenduidig. 

Heel veel tijd ben ik kwijt geweest 

met uitzoeken van ‘wat bedoelen 

ze daarmee’ en ‘waar vind ik dat’. 

Per gemeente was het ook nog 

eens verschillend. En daarbij dacht 

ik heel vaak: hoe kunnen de 

mensen voor wie dit bedoeld is, de 

senioren en hun mantelzorgers, 

daar ooit wegwijs uit worden? Dat 

moet toch laagdrempeliger 

kunnen? De informatie was vaak 

niet toereikend en ik heb via de 

videoclip geprobeerd het zo 

duidelijk mogelijk uit te leggen.”

Helder beeld
Ze is ook mee op huisbezoek 

gegaan om aan de senioren zelf en 

hun mantelzorgers te vragen waar 

ze behoefte aan hebben. Joyce: “Ik 

vond het allemaal leuk om te 

doen. Het was heel goed om zo 

zelf een helder beeld te krijgen, 

naast alle plaatjes, tabellen en 

gegevens die ik al verzameld had.”

Nog geen vijf minuten
Het uiteindelijke resultaat is een 

video van nog geen vijf minuten 

die ze voor de definitieve afron-

ding aan diverse vrijwilligers, 

mantelzorgers en collega’s van 

Sociom heeft laten zien. De vraag 

aan hen was: Mis je iets? Is alles 

duidelijk? Ze waren er allemaal blij 

mee.

Sociom heeft de videoclip op hun 

eigen website geplaatst en is door 

iedereen te bekijken. In twee 

klikken bent u er. Het blijkt in de 

praktijk dat men het prettig vindt 

om te gebruiken als eerste 

kennismaking. Het biedt een 

hulpmiddel voor degene die het 

nodig heeft.

Doorgestroomd
Joyce is inmiddels afgestudeerd 

als sociaal werker en doorge-

stroomd naar een baan bij Sociom 

en woont nu ook in Cuijk. “Ik houd 

me bezig met de opbouw van 

zogenoemde ‘Voorzorg cirkels’, 

voor en door ouderen. Het bewust 

maken van de vergrijzing in 

Nederland.” We wensen haar daar 

veel plezier en succes bij. De 

‘Voorzorg cirkels’ worden vast 

goed voor iedereen die daarmee 

te maken krijgt in ‘Hulpland’.

De videoclip is te vinden vanaf 

www.Sociom.nl via Thema’s / Wet-

ten en Regels

De Individuele Belangen Beharti-

ging, samenwerkingsverband van 

KBO (Katholieke Bond van Ouderen) 

en WOC (Welzijn Ouderen Cuijk) en 

hulp gevend in de regio van Cuijk, 

bestaat uit vier praktische diensten: 

Belastinginvulhulp: Samen met de 

inwoner vult de vrijwilliger de 

belastingaangifte in. Als vrijwilliger 

krijgt u een gedegen opleiding en 

jaarlijks een opfriscursus over de 

actuele belastingtechnische 

gegevens.

Ondersteuning bij de thuisadmini-
stratie: De vrijwilliger zoekt samen 

met de inwoner uit hoe de admini-

stratie weer op orde gebracht kan 

worden. De “schoenendoos” met 

rekeningen en andere zaken wordt 

omgegooid en alles wordt netjes in 

mappen gedaan zodat het over-

zichtelijk is en weer terug te vinden. 

Vrijwillige ouderenadviseur: De 

vrijwilliger ondersteunt de inwoner 

bij vinden van de juiste weg in het 

woud van regels en regelingen. Als 

de vrijwilliger zelf de vraag niet kan 

beantwoorden, dan zal hij doorver-

wijzen naar de juiste persoon of 

instantie. De vrijwilliger heeft kennis 

van heel veel onderwerpen zoals: 

eenzaamheid en zingeving, 

zorgverzekering en zorgaanvragen, 

herkeuring rijbewijs en informatie 

over openbaar vervoer, beschikbare 

voorzieningen in de gemeente.

De clientondersteuner: De 

vrijwilliger ondersteunt de inwoner 

bij aanvragen voor WMO-voorzie-

ningen. Hij/zij geeft info en bege-

leidt de inwoner van aanvraag tot 

toekenning van de voorziening. 

Alle diensten zijn gratis. Alleen voor 

het invullen van de belastingaanvra-

gen wordt een kleine bijdrage 

gevraagd. 

KBO/WOC zoekt personen die over 

enige kennis en kunde over sociale 

wetgeving beschikken, goede 

sociale vaardigheden en affiniteit 

met senioren hebben. Men moet 

wel beschikken over digitale 

vaardigheden en in bezit zijn van 

een PC of laptop. Integer zijn en 

bekend zijn met de privacywetge-

ving is een vereiste. Als vrijwilliger 

word je regelmatig bijgeschoold. 

Herken je jezelf in bovenstaand 

profiel? Heb je zin in dit belangrijke 

werk? Neem dan contact op met 

Henri Groenen, coördinator van IBB. 

Informatie via telefoonnummer 

0485 574 440 (keuzenummer 1) of 

email ibb.kboswoc@gmx.com

Vrijwilligers gezocht voor IBB!

Seniorenpagina

Vrijwilligers kunnen veel betekenen voor de dankbare senioren door van 

alles samen digitaal in te vullen. Er zijn nooit genoeg vrijwilligers.

Joyce van den Hoven laat vol trots de videoclip over de Wmo, Wlz en 

Zvw zien op de website van Sociom.
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De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

De kolenkit
“Wat is GEZELLIGHEID u waard?” “Gezellige 

mensen stoken KOLEN.”

Deze wervende advertentieteksten kon je begin 

jaren zestig in de kranten aantreffen, bedoeld om 

het volk te weerhouden zich over te geven aan 

de luid verkondigde geneugten en gemakken van 

aardgas. “Eén keer aanmaken en de hele winter niet 

meer uit.” Het moest verwijzen naar de “behaaglijkheid 

en de intense gezelligheid” van het vuur in de kolenhaard in de vijftiger jaren.

Het stookseizoen begon in de maand oktober en eindigde zo ongeveer eind 

maart begin april. Dan ging de kachel uit en werd de schoorsteenveger 

besteld. Het zwarte gevaarte werd uit de schouw geschoven en de grote 

schoonmaak van rookkanaal en haard kon beginnen. Versleten en kapotte 

micaruitjes werden vervangen, alle stof en gruis voortvarend verwijderd.

Gedurende de zomerperiode werden antraciet en eierkolen voor het 

nieuwe stookseizoen per zoveel mud geleverd, vanwege dat gewicht (wel 

zo’n 50 kilo) verpakt in zakken van een halve mud. Bij ons thuis sjouwde een 

koppel roetveegpieten dat alles tweehoog naar de kolenkast.

In oktober werd vervolgens de kolenkit gevuld: de onmisbare langwerpige 

ronde “emmer” met boven een lange uitstulping om de kolen veilig en 

doeltreffend de kachel in te schuiven.

Het aan de praat houden van de haard wilde nog wel eens mislukken: ‘s 

morgens geen vuur, derhalve koud en vorstbloemen op de ramen. Het 

leidde meermalen tot “enige animositeit” en dan moest de cheffin-huishou-

ding er onvermijdelijk aan te pas komen, weggeroepen van het aanrecht. 

Het waren de jaren vijftig: de man was het wettelijke hoofd van het gezin en 

vrouwen werden op hun werk ontslagen als zij gingen trouwen. Bovendien 

waren zij ook nog eens “handelingsonbekwaam” tot 14 juni 1956. Het was 

de tijd van “Waar de man woon, draag hij de kroon,” volgens ene Jaap 

Kooijman. Ja, ja, toen was geluk heel gewoon, nietwaar.

Van Veldeke


