Geachte heer Mostert,

Allereerst dank voor de mogelijkheid die u ons biedt om een reactie te geven op uw mail van 11
december. Zoals wij u ook al eerder lieten weten, kunnen wij als organisatie omwille van
zorgvuldigheid en privacy niet ingaan op individuele casussen. Dat geldt ook voor de door u
opgevoerde vragen betreffende de verklaring van een voormalige bewoner van de locatie in Veghel.
Wel kunnen wij u laten weten dat we ons ook in dit geval niet herkennen in de geschetste situatie.
Wij herkennen ons wel in wat de politie meldt in hun reactie; in onze ogen geeft dat duidelijk weer
dat er nauw overleg is tussen ons en de politie op het moment dat er onverhoopt sprake is van
overlast in één van de gebouwen die wij huren.

Verder neem ik u graag mee in de procedures die wij zorgvuldig volgen;
•

Een cliënt/zijn netwerk meldt zich met een zorgvraag bij de gemeente waar hij inwonend is;

•

Gemeente/wmo consulent verricht vooronderzoek naar de zorgvragen van de cliënt,
formuleert een klantplan en komt in samenspraak met de centrumgemeente tot een
beschikking;

•

Client/betrokkenen/gemeente oriënteren zich op zorgmogelijkheden in de regio;

•

Client/betrokkene/ gemeente meldt zich (met cliënt) aan bij onze organisatie;

•

Tijdens de intake wordt beoordeeld/getoetst of de zorgvraag passend ingevuld kan worden
door de organisatie. Na akkoord van partijen volgen onderstaande stappen;

•

Indien er sprake is van een behoefte aan beschermd wonen volgt enige woon oriëntaties;

•

Na akkoord van alle partijen wordt cliënt in zorg genomen;

•

Cliënt krijgt vaste begeleiders toegewezen waarvan één verantwoordelijk is voor de
coördinatie van zorg;

•

Alle begeleiders zijn MBO en/of HBO opgeleid.

Specifiek voor de locatie in Veghel
•

Dit betreft een voorziening waar 24/7 begeleiding aanwezig is;

•

Alle begeleiders geven uitvoering aan de zorg aan de bewoners.

Verslavingsproblematiek cliënten
Met de komst van de WMO zien we een toenemend aantal cliënten met bijkomende
verslavingsproblematiek. Helaas is dit inherent aan de huidige samenleving. We zien een toestroom
van cliënten onder meer vanuit behandelinstellingen, die zich bij de Wmo aanmelden.

Labyrint Zorg & Werk, heeft haar organisatie zorgvuldig ingericht ten behoeve van deze doelgroep.
We bieden uitsluitend begeleiding, daar waar nodig wordt samengewerkt met behandelaars van
gespecialiseerde instellingen.
We hebben een strak en duidelijk (sanctionerings)beleid.

Dividend
Als u het bij de dividenduitkering spreekt over de ‘garantstelling voor panden’ dan wijs ik u er op dat
dit uitsluitend garantie op huur aan wooncorporaties en vastgoedeigenaren betreft. Wij en ook
andere stakeholders zijn niet de eigenaar van de woningen. Alle woningen worden gehuurd van
derden. Uw oordeel dat zorggeld ingezet wordt voor verwerving van vastgoed is dan ook onjuist.
Verder verwijs ik naar mijn eerdere antwoorden over dit onderwerp.

H. van Acht
bestuurder

