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Sociale kaart van de KBO-kring Bergeijk. 
 
Op de sociale kaart vindt u informatie over allerlei onderwerpen waar u als senior 

mee te maken heeft of kunt krijgen. Ze staan per groep gerangschikt op alfabetische 

volgorde. Door op een onderwerp te klikken krijgt u meer informatie.  

 
Advies, belangenbehartiging en ondersteuning. 

Op de website van KBO Brabant vindt u een keur aan onderwerpen.  

Klik hier om naar deze website te gaan. 

Naast allerlei algemene onderwerpen vindt u rechtsboven op de homepage  

Belangenbehartiging onderverdeeld in 

• Welzijn & zorg  

• Wonen & mobiliteit  

• Inkomen & werk  

Als u op een van deze drie klikt krijgt u allerlei informatie over dat onderwerp.  

  

Belastingservice voor senioren 

Jaarlijks kunt zich in het begin van het jaar aanmelden om uw belastingaangifte te 

laten verzorgen door een van de daartoe speciaal opgeleide vrijwilligers.  

Zowel via de nieuwsbrief als onze website brengen wij u dan op de hoogte van de 

mogelijkheid om u aan te melden. 

 

Dementie 

De gemeente Bergeijk gaat zich, samen met diverse partners, inzetten om een 

‘Dementievriendelijke gemeente’ te zijn. Een gemeente waar iedereen die dementie 

heeft of op andere wijze met dementie te maken heeft, zich thuis voelt en onderdeel 

kan blijven uitmaken van de samenleving. U vindt hier uitvoerige informatie over dit 

onderwerp. 

 

Dorpsondersteuners  

In elke dorpskern van onze gemeente is een dorpsondersteuner actief. Een 

dorpsondersteuner is iemand die oog heeft voor hulpvragen vanuit de inwoners van 

de kern en op zoek gaat naar passende antwoorden en oplossingen. Het 

uitgangspunt is hierbij dat vooral gezocht wordt naar antwoorden en oplossingen in 

de eigen gemeenschap. Wat kunnen inwoners lokaal voor elkaar betekenen? Een 

oudere die veel thuis zit en erg eenzaam is, kan in contact worden gebracht met een 

buurvrouw die graag eens op de koffie komt. De ervaring is dat wanneer inwoners 

elkaar passende hulp bieden, professionele en formele zorg in mindere mate nodig 

is, of zelfs helemaal buiten beeld kan worden gelaten. De dorpsondersteuners zijn 

allemaal in grote mate betrokken bij hun dorpskern. Zij bewegen als ‘spin in het web’ 

als het gaat om de contacten tussen de inwoners en de informele zorg, maar zullen 

waar nodig ook een beroep doen op professionele hulp- en zorginstanties. De namen 

emailadressen en telefoonnummers van de dorpsondersteuners vindt u hier.  

 

https://www.kbo-brabant.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/grouppage.php?action=view&Groep_Id=834
https://www.kbo-brabant.nl/grouppage.php?action=view&Groep_Id=835
https://www.kbo-brabant.nl/grouppage.php?action=view&Groep_Id=836
https://www.bergeijk.nl/zorgen-voor-elkaar/dementievriendelijke-gemeente_46340/
https://www.bergeijk.nl/zorgen-voor-elkaar/dorpsondersteuners_45314/
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WEL!zijn de Kempen wil met haar inzet het zelfstandig wonen/functioneren, de 

maatschappelijke integratie en het welzijn van kwetsbare mensen bevorderen.  

Dit kunnen ouderen of mensen met een functiebeperking zijn, maar ook 

jonggehandicapten of chronisch zieken. Hulpbehoevendheid is niet gebonden aan 

leeftijd of specifieke groep. Ieder mens kan in een situatie terecht komen dat hulp of 

ondersteuning noodzakelijk is. Klik voor meer info hier. 

 

Mantelzorg 

Zorg die je vrijwillig en onbetaald, langdurig en/of intensief geeft aan iemand in je 

directe omgeving met een gezondheidsbeperking. Voor huisgenoten geldt dat het 

meer is dan de zorg die je als gebruikelijk aan elkaar geeft. 

Klik hier voor meer informatie over ondersteuning door de gemeente. 

 

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De Wmo zorgt 

ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig 

kan blijven wonen en leven. Zelfstandig wonen en leven betekent dat alle zaken die 

hiervoor nodig zijn, door uzelf, uw familie of uw omgeving worden geregeld. Wanneer 

u iets echt niet meer zelf kunt, of niet met behulp van uw sociale netwerk in kunt 

vullen, kunt u een beroep doen op de Wmo. Klik op Wmo voor meer informatie. 

 

Wlz (Wet langdurige zorg) 

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen. 

Maar ook voor mensen met een handicap en/of een psychische aandoening. 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor 

zorg op grond van de Wlz. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een 

Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op langdurige zorg. 

Met een Wlz-indicatie krijgt u in een zorginstelling alle begeleiding en zorg die u 

nodig heeft. Bijvoorbeeld verpleging en verzorging. 

Maar u kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is 

alleen mogelijk als uw thuissituatie geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te 

krijgen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld veilig en gezond thuis kunt blijven wonen.  

Meer over de Wlz vindt u hier.  

 

Zorgloket 

Voor allerlei vragen m.b.t. voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) kunt u terecht bij het zorgloket. Voor meer info klik hier.  
 
 
 
PS 
De hierboven vermelde informatie is slechts een greep uit de vele verschillende 
onderwerpen die er via allerlei websites worden aangeboden. Als u onderwerpen 
mist waarvan u vindt dat ze hier niet mogen ontbreken laat ons dat s.v.p. weten.  

https://welzijndekempen.nl/
http://www.mantelzorgdekempen.nl/bergeijk
https://www.bergeijk.nl/zorgen-voor-elkaar/wmo_44759/
https://www.ciz.nl/Paginas/default.aspx
https://isddekempen.nl/zorg-en-hulpmiddelen/wet-langdurige-zorg-wlz_3139/
https://www.bergeijk.nl/zorgen-voor-elkaar/zorgloket_44919/

