Welkom

Rechtenonderzoek
• Waar kan ik terecht? Hoe moet ik een aanvraag doen? Wie kan
mij hierbij helpen?

Rechtenonderzoek
• Ondersteunende diensten
• Financiële ondersteuning voor zorgbehoevende
• Financiële ondersteuning als mantelzorger
•…

Ondersteunende diensten
• Zorgbedrijf
• Ziekenfondsen
• Familiehulp, Familiezorg, Solidariteit voor het gezin,…
• RVA
• Welzijnshuis
• HulporganisaEes : Samana (ontmoeten, ondersteunen, versterken, verademen)

ZOZN : zorgbudget voor ouderen met een
zorgnood
• Een aanvraag die al lang bestaat maar sinds begin dit jaar een switch heeK gemaakt van de Federale overheidsdienst naar
de Vlaamse sociale bescherming.
Voor de burger is er echter geen verandering. De aanvraag kan zowel in het ziekenfonds als in het Welzijnshuis als bij de
zorgcoördinator geregistreerd worden.
• SchemaEsche voorstelling
• Daarnaast kun je ook in aanmerking komen voor tal van sociale voordelen : sociaal tarief gas en elektriciteit, vermindering
water, parkeerkaart,…

Schema'sch overzicht verloop van een aanvraag zorgbudget voor ouderen met zorgnood
AANVRAGER

FOD SOCIALE
ZEKERHEID

JOUW HUISARTS

MEDISCH CENTRUM/
CONTROLEARTS

JOUW ZORGKAS

AANVRAAG
VIA WEBSITE, WELZIJNSHUIS
OF JOUW ZIEKENFONDS

MEDISCH DOSSIER OPEN

FOD VRAAGT MEDISCHE INFO
BIJ DE HUISARTS
FOD ONTVANGT DE
MEDISCHE GEGEVENS EN
STUURT DEZE DOOR NAAR
HET MEDISCH CENTRUM
AANVRAGER ONTVANGT
UITNODIGINGSBRIEF

INFORMEER JOUW
HUISARTS DAT AANVRAAG
GEBEURD IS

ADMINISTRATIEF
DOSSIER OPEN

HUISARTS VULT HET MEDISCH
DOSSIER IN EN STUURT DIT
DOOR NAAR DE FOD
MEDISCH CENTRUM STUURT
EVENTUEEL EEN
UITNODIGINGSBRIEF OM BIJ
HUN CONTROLEARTS LANGS TE
GAAN
AANVRAGER GAAT NAAR HET
MEDISCH ONDERZOEK BIJ DE
CONTROLEARTS

AANVRAGER ONTVANGT
ATTEST.

AANVRAGER ONTVANGT DE FINANCIËLE
BESLISSING OVER HET ZORGBUDGET.
VOOR MEER INFO IVM SOCIALE
VOORDELEN , GA LANGS BIJ HET
WELZIJNSHUIS OF JOUW ZIEKENFONDS.

OPMAAK ALGEMEEN ATTEST
MET AANTAL PUNTEN

MEDISCH CENTRUM STUURT DE
BESLISSING VAN DE CONTROLEARTS
DOOR NAAR DE FOD
ZORGKAS ONTVANGT DE
MEDISCHE BESLISSING EN
BESLIST OF HET ZORGBUDGET
BETAALD KAN WORDEN

ZZZ : zorgbudget voor zwaar
zorgbehoevenden
• Aanvraag via het ziekenfonds
• aanvraagformulier + huisbezoek (minimum 35 punten op de BEL-score) of erkenning van 15 punten ZOZN
• Financiële ondersteuning om extra zorg te kunnen inschakelen maar geen vereiste
• € 130/maand voor de zorgbehoevende (vast bedrag)

Mantelzorgpremie
• Als mantelzorger van een zorgbehoevend persoon kan je een premie ontvangen van Stad Roeselare.
• Voorwaarde : de zorgbehoevende heeK recht op het ZZZ, is thuiswonend in Roeselare, ouder dan 21 jaar en niet verlengd
minderjarig.
• Het aanvraagformulier moet ingevuld worden door mantelzorger en zorgbehoevende + erkenning ZZZ
• De premie komt op € 15/maand en wordt tweemaal per jaar gestort in de maanden maart en september.
• Voor hulp met de aanvraag of informaEe kan je terecht in het Welzijnshuis.

Premie extra restafvalzakken
• Stad Roeselare geeK aan inwoners van Roeselare die te maken hebben met inconEnenEe een premie voor extra
restafvalzakken.
• Voorwaarde : thuiswonende inwoners van Roeselare die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en te maken
hebben met onhandelbare inconEnenEe.
• Deze premie is € 35/jaar en moet slechts éénmaal aangevraagd worden. Deze erkenning blijK geldig zolang er aan de
voorwaarden wordt voldaan.
• De aanvraag moet ingevuld worden door de aanvrager en de behandelende geneesheer.
• Voor hulp met de aanvraag of informaEe kan je terecht in het Welzijnshuis.

Vakantietoelage
• Stad Roeselare geeK een vakanEetoelage aan chronisch zieken en personen met een handicap (ongeschiktheid van
minstens 66% of 9 punten bij de F.O.D. Sociale Zekerheid) die in Roeselare wonen.
• Voorwaarden : Het vakanEeverblijf moet aangepast zijn aan de ziekte of handicap. De vakanEe moet georganiseerd en
begeleid worden door een vereniging voor chronisch zieken en/of personen met een handicap. De vakanEe moet
minstens vijf dagen (= vier overnachEngen) duren, zowel in binnen- of buitenland.
• De vakanEetoelage is €50/jaar en kan elk jaar opnieuw aangevraagd worden.
• Het aanvraagformulier moeten worden ingevuld door de persoon zelf, een akest van FOD of verklaring van de huisarts en
bewijs van vakanEe door begeleidende organisaEe.
• Voor hulp met de aanvraag of informaEe kan je terecht in het Welzijnshuis.

Parkeerkaart
• Naast de aanvraag van de ZOZN kan er ook een aanvraag gebeuren voor enkel en alleen de parkeerkaart.
• Daarbij kijkt men enkel naar de verplaatsingsmogelijkheid en wordt er geen volledig sociaal en ﬁnancieel verslag
opgemaakt.
• Hier geldt ook dezelfde procedure dat na het registreren van de aanvraag, het medische luik moet ingegeven worden door
de huisarts en er een medische controle kan volgen.
• Daarvan krijg je dan een beslissing en als er 2 punten op verplaatsingsmogelijkheid worden toegekend dan ontvang je
binnen de 4 weken de parkeerkaart thuis.
• De parkeerkaart mag enkel gebruikt worden als de zorgbehoevende mee is in de auto.
• In Roeselare mag je met je parkeerkaart overal graEs en onbeperkt in Ejd parkeren. (uitzondering : private ondergrondse
parking/parking met slagboom)

Voordelen en verminderingen
• Er zijn tal van voordelen en verminderingen. Soms zien we door de bomen, het bos niet
meer…van een vrijeEjdspas tot sociale tarieven…

Hulp
• Durf daarom alEjd hulp te vragen. Het Welzijnshuis is ‘r voor iedereen.
Voor al je sociale vragen, kom gerust langs en wij proberen je te helpen of verwijzen je door naar de juiste dienst.
• Wij werken nauw samen met het zorgbedrijf, de mutualiteiten enz.
• We hebben ook heel wat zitdagpartners: FOD Sociale Zekerheid, Pensioendienst, SVK, huurdersbond, Huis van het kind,
Energiesnoeiers
• Contactgegevens
Welzijnshuis Roeselare
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare
051 80 59 00
welzijnshuis@roeselare.be

Wonen
• Op vlak van wonen zijn er ook heel wat premies.
• Balieplein Stad Roeselare

Premie levenslang wonen
• Voor personen vanaf 55 jaar met een beperkt inkomen, geeK de stad een subsidie voor woningaanpassingen. Op die
manier kunnen deze inwoners zolang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving blijven wonen
• Je kan in aanmerking komen voor deze subsidie als:
•
•

Je minstens 55 jaar bent (minstens 70 jaar voor automaEsaEe).
Je geen eigendommen hebt, behalve deze die aangepast wordt.

•

Je de woning ten laatste na de werken zelf betrekt.

•
•
•

De woning gelegen is op grondgebied Roeselare.
De aanpassingen aan de woning het levenslang wonen bevorderen.
Het gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger is dan 40.000 euro.

•

Je voor de werken een controle van de bestaande toestand laat uitvoeren

•

Je voor de werken een bevoegde dienst technisch raadpleegt voor aanpassingsadvies.

• Het bedrag is arankelijk van de uitgevoerde werken maar kan nooit meer bedragen dan 50% van de totale kostprijs en is
ook beperkt tot € 2900.
• Meer info kan je bekomen op het balieplein van Stad Roeselare

Bedankt!

