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Algemene verantwoording over 2016
Nederland is dit jaar in de ban geweest van de Transitie in de zorgverlening, in navolging
van2015 waarin de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning overgaat van de landelijke overheid naar de gemeente. De Transitie mag dan in
technische zin geslaagd zijn maar de effecten voor zorgvragers zijn minder succesvol
uitgepakt. Velen hebben ervaren; hoe de Huishoudelijke zorg afnam, hoe de toegang en
vermindering tot Dagbesteding en Respijtzorg moeilijker werd en hoe frequent de omzetting
van uren naar resultaten nog vragen oproept.
De ervaring van de zorgvragers in de gemeente Moerdijk steekt positief af ten opzichte van
het landelijke beeld. De lokale Transitie is redelijk soepel verlopen, mede omdat het beleid van
B&W erop is gericht dat zorgvragers in 2016 er geen negatieve gevolgen van ervaren. Het is
wel te betreuren dat geïndiceerde deelname aan Dagbesteding en Respijtzorg in 2016 niet aan
de zorgvraag heeft beantwoord door bureaucratie. Ook is de administratieve lastendruk voor
de wijkzusters niet minder geworden, dit tot ieders spijt.
Inwoners van Moerdijk willen, anno 2016, graag zelf invulling (blijven) geven aan hun wijze van
leven en wonen en zo lang het verantwoord is in een voor hen vertrouwde omgeving. Keuzes
worden op voorhand zelf gemaakt, met kennis over de beschikbare voorzieningen,
mogelijkheden en daar waar nodig professionele ondersteuning. Inwoners van gemeente
Moerdijk hechten aan behoud van regie, respect voor eigenwaarde en deel uitmaken van de
vertrouwde of zelf gekozen nieuwe leefomgeving, uitgangspunten die ondersteund worden
door het beleid van B&W.
De wensen kennen van leden en kennis hebben van landelijke zorgontwikkelingen behoren
volgens het bestuur van De Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg leidend te zijn. Het
bestuur heeft ook in 2016 periodiek overleg gevoerd met de wijkzusters Judith van Hoof en
Renata van Es, zodat onze activiteiten aansluiten op de praktijk van alledag en van morgen.
Ervaringen van de wijkzusters zijn ook meegenomen in het overleg met de gemeente Moerdijk,
zij hebben enkele onderwerpen meegenomen bij de “zorginkoop” voor 2017.
Wij merken dat het ledental slinkt, regionaal en lokaal. De Kruisvereniging is steeds minder in
beeld als maatschappelijke organisatie en de burger ervaart te weinig directe voordelen van
het lidmaatschap van De Kruisvereniging. Een ludieke actie op de Gezondheidsmarkt met een
culturele attentie bij een Lidmaatschap leverde 4 nieuwe gezinnen als lid op, deze actie werd
door de nieuwe leden zeer gewaardeerd. Het verminderde ledenaantal is op regionaal niveau
als groeiend probleem geregeld besproken en samen is gekozen voor een gezamenlijke PRcampagne.

Voorzieningen voor leden
Leden maken in voorkomende situaties vooral gebruik van de mogelijkheid van de 4 maanden
gratis loophulpmiddelen en van de kortingen bij de verschillende lokale en regionale bedrijven.
In ons werkgebied zijn er een tweetal uitleenpunten. Hier kan men o.a. terecht voor de gratis
loophulpmiddelen. Deze uitleenpunten, worden verzorgd in samenwerking met de
Rolstoelcentrale uit Roosendaal. Bij Stelcomfort en Woonzorgcentrum de Zeven Schakels zijn
deze punten gevestigd. Tegen een kleine km-vergoeding worden de middelen ook
thuisgebracht. Bereikbaarheid en openingstijden, kan men vinden in ons kwartaalblad
“Kruisvenster”.
Wijkzusters constateren geregeld dat inwoners van Moerdijk met de handen in het haar zitten
bij het invullen van de benodigde paperrassen, zij bieden op locatie hulp hierbij. Zo gewenst
kunnen leden ook gebruik maken van deskundige hulp, waarbij de aanvraag om voorlichting
en/of actieve ondersteuning verloopt vanuit het Regiokantoor in Roosendaal.
Zwemproject “De Niervaert”.
Een succesvol project voor leden met een chronische aandoening, al vanaf december 2010.
Deze leden zwemmen vrij met lotgenoten elke week 1 keer een uur, op vertoon van hun
ledenpas. Vanuit de Kruisvereniging ligt er bij de receptie van het zwembad een actuele
deelnemerslijst ter controle. De Kruisvereniging huurt het grote bad af en leden betalen
slechts een bijdrage van € 40,00 per jaar. Voor vervoer wordt door elk lid zelf zorg gedragen.
Kruisvereniging Zevenbergen, is coördinator namens 6 plaatselijke verenigingen in en rondom
Moerdijk.
De Kruisvereniging Zevenbergen heeft in 2016 haar jaarprogramma als volgt uitgewerkt:
Initiëren van het Clusteroverleg van alle kernen in gemeente Moerdijk, dit is positief opgepakt
en vanaf 2016 worden twee keer per jaar de lokale en regionale vraagstukken besproken,
afgestemd en daar waar nodig regionaal geadresseerd.
Algemene Ledenvergadering is gehouden op een meer openbare en toegankelijke locatie en
opgefleurd met een succesvol optreden van een lokale dames-zanggroep.
Koning Willem Alexander heeft, op initiatief van de Regionale Kruisvereniging en in overleg
met Staatssecretaris van Rijn, De Kruisvereniging Moerdijk vereerd met een werkbezoek.
De positie en de kracht van de wijkzuster en die van De Kruisvereniging zijn hiermee zowel
landelijk als regionaal positief beïnvloed.
In aansluiting op het werkbezoek van de koning heeft CZ - Zorgverzekeraar de wijkzusters in de
kern Zevenbergen een elektrische Wijkzusterfiets cadeau gedaan.
Gezondheidsmarkt is wederom georganiseerd, dit jaar met een grotere diversiteit aan lokale
en regionale zorgprofessionals/ en zorgorganisaties Het is ook dit keer een succes
geworden.

Nieuw enthousiast bestuurslid is aangetrokken, die de taak van secretaris in 2017 gaat
overnemen, hiermee komt de onderlinge verdeling van bestuurstaken weer in balans.
De ontwikkelingen over de Transitie van de WMO zijn besproken en daar ook nader afgestemd
met de wijkzusters voor activiteiten. Ook zijn diverse bronnen van informatie ingezien om
de actualiteit van de Transitie te kunnen volgen.
Tijdens de jaarevaluatie met de wijkzusters is afgesproken dat wij wederzijds ons contact niet
willen beperken tot deelname aan projecten en vergadering, maar er is afgesproken elkaar
ook tussentijds telefonisch te benaderen als er zaken spelen.
Landelijk en regionaal stijgt de intensiteit en omvang van zorgvragen. Gelukkig kent gemeente
Moerdijk vele inwoners die ook de taak van mantelzorger oppakken, waarbij ook opgemerkt
mag worden dat het cruciaal is dat er meer aandacht nodig is voor hun grenzen van tijdsinvestering en belastbaarheid. Het begrip: “in eigen kracht zetten” klinkt veel belovend maar is
voor menig zorgvrager geen antwoord op zijn/haar zorgvraag. Bestuur van De Kruisvereniging
Zevenbergen/Langeweg vind het mede daarom belangrijk dat wijkzusters extra ruimte krijgen
in 2017 om hun preventie-taken, interventies onafhankelijk te kunnen blijven vervullen, dit
samen met hun zorgteams. Gemeente Moerdijk heeft 1000 uur extra aan wijkzuster-uren
ingekocht voor 2017.
Het bestuur van Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg vergaderde 5 keer gezamenlijk en
diverse combi’s van bestuursleden hadden meerdere werkgroep bijeenkomsten.
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 13 juni, het bestuur is decharge verleend over
het boekjaar 2015 en de aanwezige leden zijn geïnformeerd over de activiteiten in 2015 en de
plannen voor 2016. Het tweede deel van de Algemene Ledenvergadering is luisterrijk
opgeluisterd door zangkoor “La Misère”.
Bestuur van De Kruisvereniging kijkt terug op een initiatiefrijk en kleurrijk 2016.
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