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Wat vooraf ging 

 
Vanaf 1 mei 2016 zijn de dorpen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust 
en Meijel met een nieuwe aanpak van de hulp bij het huishouden 
gestart. Voorheen werd dit vanuit het Wmo-loket van de 

Gemeente Peel en Maas georganiseerd. In deze vier dorpen wordt 
de hulp in de huishouding zelf georganiseerd. Tijdens de pilot 
wordt bekeken of alle regels kloppen en of alles naar 
tevredenheid verloopt. De eerste resultaten zijn goed. De pilot 

duurt tot 1 januari 2022. Tot januari 2022 wordt uitgezocht welke 
regels er eventueel tot het eind van de pilot moeten worden 
aangepast. De dorpsondersteuner houdt u op de hoogte van 
eventuele veranderingen. 
 

In dit boekje vindt u informatie over hoe wij deze algemene 
voorziening in Beringe hebben georganiseerd. 
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Waarom een algemene 
voorziening? 

Na de start van vier kernen in mei 
2016 met een nieuwe aanpak van de 
hulp bij het huishouden , hebben per 1 
januari 2018 de dorpen Maasbree, 
Egchel, Grashoek en Beringe zich bij 

deze pilot aangesloten. De regie komt 
in de dorpen zelf te liggen. De 

samenwerking tussen mantelzorgers, 
vrijwilligers in de dorpen en de 
betaalde hulp van beroepskrachten wordt versterkt. Er wordt een 

groter beroep gedaan op de eigen zelfredzaamheid. De 
financiering van de algemene voorziening is anders geregeld, 
maar de hulp blijft voor iedereen betaalbaar.  
 
De algemene voorziening -Hulp in de huishouding- is voor 

inwoners die niet zonder hulp zelfstandig kunnen blijven wonen 
en die geen of onvoldoende hulp kunnen krijgen van mensen uit 
hun omgeving. Het kan ook zijn dat door ziekte of een beperking 
het niet lukt om zelf uw huishouden te doen. Welke hulp of 

begeleiding u krijgt, is afhankelijk van uw situatie. 
De huishoudelijke hulp blijft betaald werk, maar het regelen 
ervan komt meer in handen van het dorp. Het is de bedoeling dat 
u eerst een beroep doet op familie of anderen die bereid zijn u 
vrijwillig te helpen. Daar waar het huis niet meer schoon en 

leefbaar kan worden gehouden, wordt pas een beroep gedaan op 
professionele ondersteuning. Dat past helemaal in het idee om 
gemeenschappen te versterken. 
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Hoe werkt het? 
Als u hulp bij het huishouden nodig heeft vraagt u een gesprek 

aan met de dorpsondersteuner. Dit is een beroepskracht die 
werkt in dienst van het dorp. De dorpsondersteuner komt bij u 
thuis. Samen met de dorpsondersteuner stelt u vast of u in 
aanmerking komt voor professionele ondersteuning. Bij dit 
gesprek kan altijd iemand aanwezig zijn om u te ondersteunen 

(familie, mantelzorger of een ouderenadviseur). Uw 
aanmeldingsverzoek wordt binnen twee weken afgerond. 

 
Wie komt hiervoor in aanmerking? 
Deze algemene voorziening ‘hulp in de huishouding’  is voor 

inwoners van Beringe die niet zonder hulp van anderen 
zelfstandig kunnen blijven wonen en die onvoldoende hulp 
kunnen krijgen van mensen uit hun omgeving. Als u een 
huisgenoot heeft die huishoudelijk werk kan doen, komt u niet in 
aanmerking voor deze algemene voorziening. Samen met de 

dorpsondersteuner kunt u wel op zoek gaan naar een andere 
oplossing. 
 
U komt ook niet voor deze algemene voorziening in aanmerking 

als u, of uw huisgenoot, een WLZ-indicatie heeft en op de 
wachtlijst staat voor zorg met verblijf (zorgcentrum). Met een 
WLZ-indicatie regelt u de hulp in de huishouding rechtstreeks met 
een zorgaanbieder. 
 

Heeft u andere ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen 
blijven wonen, dan kunt u hiervoor terecht bij het Wmo loket in 
het Huis van de Gemeente in Panningen. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Hoeveel hulp kunt u krijgen? 
Tijdens het gesprek met de dorpsondersteuner bekijkt u hoeveel 

hulp er nodig is. Uitgangspunt is een schoon en leefbaar huis.  
De hulp kunt u inzetten voor het schoonmaken van het toilet, de 
badkamer, woonkamer, uw eigen slaapkamer, de keuken en 
gang. Zo nodig voor de was. Schoonmaakwerkzaamheden om en 
buiten het huis vallen niet binnen de algemene voorziening. 

Hiervoor moet u een andere oplossing zoeken.  
 

Voor velen is 1,5 of 2 uren per week al voldoende. Of misschien 
heeft u liever 3 uren per twee weken professionele 
ondersteuning. Dit mag u zelf aangeven. Maximaal kan 3 uur per 

week gedurende 48 weken per jaar worden aangevraagd. Als u 
meer dan 3 uur per week professionele hulp nodig heeft, blijft de 
gemeente deze hulp regelen. Dan wordt u doorverwezen naar het 
Wmo loket. T:077-306 66 66. Email: vraag@peelenmaas.nl 
 

Welke hulp in de huishouding? 
U bent vrij een keuze te maken uit 
onderstaande zorgorganisaties . 
De dorpsondersteuner kan u informeren.  

• Proteion Schoon bv 
• Stichting Buurtdiensten 
• Tzorg 
• Thuiszorg Helpende Hand 
• Poetszorg, poetsen met een praatje 

• Freelancers/ZZpers 
 

Na de aanmelding neemt de zorgaanbieder contact met u op. U 
bespreekt uw wensen en legt afspraken vast in een 

overeenkomst. Meestal is dit binnen een week geregeld. 

 
Als u zelf iemand kent die graag bij u komt poetsen, kunt u dat 
doorgeven aan de dorpsondersteuner. U moet dan zelf afspraken 
maken met deze zelfstandige (ZZP-er) in een 

dienstverleningsovereenkomst. Tijdens vakantie en ziekte van 
een ZZP-er moet u zelf voor een andere oplossing zoeken. 
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Wat kost dit? 

Voor de professionele ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. 
Wat u moet betalen, hangt af van uw (bijdrage-plichtig) inkomen.  
Maximaal betaalt u € 7,00 voor een uur hulp. Het kan goed zijn 
dat u in aanmerking komt voor een korting van € 2,00,  € 4,50,  
€ 5,50 of € 7,00. In de tabel op de volgende pagina ziet u 

hoeveel korting u kunt krijgen. 
 

Indien u voor een andere Wmo voorziening al een eigen bijdrage 
betaalt aan het CAK, komt u voor de hulp in de huishouding in 
aanmerking voor de maximale korting van €5,50 

 
De dorpsondersteuner kan met uw gegevens vaststellen of u wel 
of niet voor een kortingsregeling in aanmerking komt 
(belastingaangifte, jaaropgaven en/of financieel jaaroverzicht van 
spaartegoeden). U kunt uw bijdrage-plichtig inkomen ook laten 

vaststellen door een ouderenadviseur op het infoloket.   

 
Gesubsidieerde 

uurprijs voor 

pilotperiode is € 7 

Eenpersoons huishouden  

bijdrageplichtig inkomen 

Meerpersoons huishouden  

bijdrageplichtig inkomen 

Eigen 

bijdrage 

per uur 

 

korting Geen pensioen 

gerechtigde 

leeftijd 

Wel pensioen 

gerechtigde leeftijd 

Geen pensioen 

gerechtigde leeftijd 

Wel pensioen 

gerechtigde leeftijd 

€0,00 €7,00 Wordt alleen toegepast in 

uitzonderingssituaties 

Wordt alleen toegepast in 

uitzonderingssituaties 

€1,50 € 5,50 -24.000 -18.000 - 36.000 -24.000 

€2,50 € 4,50 24.000–26.000 18.000 – 20.000 36.000 – 38.000 24.000 – 26.000 

€5,00 € 2,00 26.000–28.000 20.000 – 22.000 38.000 – 40.000 26.000 - 28.000 

€7,00 € 0,00 Meer dan 

28.000 

Meer dan 22.000 Meer dan 40.000 Meer dan 28.000 

Opmerking: bijdrage-plichtig inkomen is het verzamel inkomen en 8 % van de grondslag sparen en 

beleggen 

 
 

* Bijdrage-plichtig inkomen =  

   verzamelinkomen + 8% van grondslag sparen en beleggen. 



 
 

Veranderingen in het huishouden (bijvoorbeeld aantal personen 
of verhuizing) en wijzigingen van het (bijdrage-plichtig) inkomen 

kunt u doorgeven aan de dorpsondersteuner. Het kan zijn dat u 
meer of minder gaat betalen. Dit is uw eigen 
verantwoordelijkheid!   
 
Alle andere wijzigingen geeft u ook door aan de 

dorpsondersteuner: bijvoorbeeld verhuizing, wijziging uren, 
(tijdelijk) stopzetten van hulp. 

 
 
Deelnemers die via de gemeente Peel en Maas de 

ziektekostenverzekering VGZ Gemeentepakket Compleet hebben 
afgesloten kunnen (een deel) van de eigen bijdrage vergoed 
krijgen. De dorpsondersteuner kan u hiermee op weg helpen. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Hoe wordt de eigen bijdrage geïncasseerd? 
De gezamenlijke dorpsorganisaties hebben een eigen 

betalingssysteem .Stichting Kernkracht Peel en Maas verzorgt de 
door u afgegeven automatisch incasso  
en de betaling aan de hulpverlener. 
 
Iedere vijfde dag van de maand wordt er een vast bedrag van uw 

rekening afgeschreven door Stichting Kernkracht  

 

 
U weet hoeveel uren hulp bij het huishouden u per jaar krijgt. 

Door het aantal uren hulp per jaar te delen door 12 berekent u 
uw eigen bijdrage per maand. Aan het einde van het jaar heeft u 
als het goed is dan alle uren hulp bij het huishouden ontvangen 
en heeft alle u eigen bijdragen betaald. Mochten zich kleine 
afwijkingen voordoen, dan worden deze na afloop van het jaar 

met u verrekend. Dus als u minder uren hulp bij het huishouden 
heeft ontvangen krijgt u geld terug.  

Als er wijzigingen voor langere duur zijn, zoals bijvoorbeeld een 
opname in het ziekenhuis voor langere tijd, dan moet de 

dorpsondersteuner hier van op de hoogte worden gebracht. Zij 
zorgt er vervolgens voor dat de automatische incasso van uw 
eigen bijdrage wordt aangepast.  

 

U krijgt geen papieren afschriften thuisgestuurd. Er bestaat wel 
de mogelijkheid om een factuur te laten maken door het 

administratiekantoor van uw maandelijkse eigen bijdrage.(dit bv. 
voor de teruggave van de eigen bijdrage bij uw zorgverzekeraar) 

 

 

 

 



 
 

Overzicht. 
 

Maakt u gebruik van een hulp geregeld door 
een zorgaanbieder dan houden ze bij u thuis 
een lijst bij met de gewerkte aantal uren, u 
kunt inzien hoeveel uren er gewerkt zijn, en de 
zorgaanbieder declareert deze bij Stichting 

Kernkracht Peel en Maas. 
 

Maakt u gebruik van een zelfstandige hulp dan 
houd deze via een urenregistratie de gewerkte 
uren bij. Hierop kunt u zien hoeveel hulp u 

heeft gehad.  
Op het einde van het jaar wordt deze ingeleverd bij de 
dorpsondersteuner.  
 
 

 
 

 
Bereikbaarheid dorpsondersteuner. 

De dorpsondersteuner , Ans Peeters, kunt u bereiken 
Via email  : dorpsondersteunerberinge@kkpm.nl 
Per telefoon     : 06-42 71 12 52     
 
Wordt de telefoon niet opgenomen,dan kunt u uw 

boodschap/telefoonnummer inspreken. Dan belt ze u terug. 
 
 
Algemene voorzieningen 

U komt wellicht ook in aanmerking voor andere voorzieningen. In 

het dorp zijn meerdere (vrijwilliger) organisaties en instanties 
actief. De dorpsondersteuner kan u ook helpen hiermee in contact 
te komen.  
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Dorpsdagvoorziening “De Wieksjlaag” 
 

In hartje Beringe biedt Stichting Gemeenschapszorg Beringe in 
het gemeenschapshuis “ De Wieksjlaag” dagvoorziening aan. 
Bij de dorpsdagvoorziening wordt het nuttige met het aangename 
verenigd. U neemt deel aan een gevarieerd dagprogramma. 
Daarbij staan persoonlijke wensen centraal. U kunt kiezen uit tal 

van activiteiten, alleen of samen met andere bezoekers. Enkele 
voorbeelden van deze activiteiten zijn o.a: bloemschikken, 

handwerken, zingen, een kaartje leggen, bewegingsactiviteiten 
etc… 
Tussen de middag kunt u gezamenlijk gebruik maken van een 

warme maaltijd. 
 
Wilt u de dagvoorziening bezoeken, dan kunt u rechtstreeks een 
afspraak maken met de medewerkers telefoon 077-3060526. 
 

Dorpsdagvoorzieningen bepalen zelf of een nieuwe deelnemer 
geplaatst kan worden. Er is geen tussenkomst van de gemeente 
nodig. Deelnemers van de dagbesteding betalen een eigen 
bijdrage. 

 
Openingstijden: dinsdag en donderdag 09:30-16:00 uur. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

Stichting Dorpsvervoer  
 

Als u zelf niet meer kunt rijden, geen gebruik kunt maken van het 
openbaar vervoer en ook geen beroep kunt doen op mensen in 
uw omgeving, dan kunt u gebruik maken van groepsvervoer. Dit 
is vervoer van deur tot deur. Voor alle vormen van groepsvervoer 
betaalt u een eigen bijdrage.  

In alle kernen hebben vrijwilligers groepsvervoer opgezet voor 
ouderen en minder mobiele inwoners van Peel en Maas. Er wordt 
alleen binnen de gemeente Peel en Maas gereden. 

Dorpsvervoer GBK (Grashoek-Beringe-Koningslust) 

• E-mailadres: g_drissen@hotmail.com   

• Telefoon: 077-3072104 of 06-41 52 68 86 

 

 
Bloedprikken Vie curie in Beringe 

woensdag van 10.15-10.30 uur 

Gemeenschapshuis “ de Wieksjlaag ” 

bloedprikken (ook voor trombose). 

Ingang Ber Vullingsstraat 1. Makkelijk parkeren 

 

Huisartsenpraktijk Verstraten-Medico 

Peelstraat 1 

5986NL Beringe 

Telefoonnummer: 077-7820222 

Website:  https://jolandaverstraten.com/ 
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Infoloket 

KBO-Beringe beschikt over 2 ouderenadviseurs: 

Thera Janssen-Sieben en Ted Steeghs. 

Ze zijn tevens opgeleid als belastingadviseur en volgen jaarlijks 

de bijscholingscursussen, om de wijzigingen die elk jaar plaats 

vinden, ook te kunnen toepassen. 

Geopend 
Het loket is open op maandag, in de even weken, van 10.00 uur 

tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Wieksjlaag te Beringe, in 
de ruimte van de dagvoorziening. Mensen die vragen hebben en 
het loket niet kunnen bezoeken, kunnen ook telefonisch met de 
adviseurs contact opnemen en worden eventueel thuis bezocht. 

Ted Steeghs: 077-3072684/ 06-42018003 

Thera  Janssen- Sieben: 077-3076346/ 06-30921562. 

Vraag per email stellen kan ook : infoloketberinge@ziggo.nl. 

Uw vragen worden altijd discreet behandeld. 

Mensen die vragen hebben, hoeven geen lid te zijn van de KBO. 
Wij zijn er voor de gehele Beringse gemeenschap. Schroom niet 
wij zijn er om u te helpen met vragen over: pensioen– 
uitkeringen–inkomen–belastingen-ziektekosten–administratie– 
Wmo–AWBZ–vervoer, etc. Als wij U niet kunnen helpen, kunnen 

wij U wel doorsturen naar de bevoegde instantie.  
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Dorpscoöperatie “Steingood”  

De coöperatie heeft gekozen voor een zogenoemde uitgesloten 

aansprakelijkheid, het risico voor de leden is daardoor minimaal. 

Iedereen in Beringe kan lid worden, ook verenigingen, stichtingen 
en bedrijven. Het is de bedoeling dat in de toekomst vele zaken 

onder de vlag van de coöperatie worden gebracht. Dit met het 

doel om als Beringe zelf, dus samen met u, te kunnen beslissen 
over b.v. beschikbaarheid gebouwen maar ook aanbieden van 
diensten. De Coöperatie kan in de loop der jaren doorgroeien en 
steeds worden uitgebreid met (sociale) diensten en of gebouwen. 

Hieronder een opsomming waar we nu mee bezig zijn. 

• Ontwikkeling & bouw Initiatiefgroep Beringe Buiten 

• Beheer & exploitatie Brede School                   
• Herbestemming Kerk & pastorie 

• Sociale coöperatie w.o. 
"Beringe Thoes" Zorg aan huis, kinderopvang, collecte goede 
doelen 

• Openbare Ruimte 
• Structuur en veiligheid 

• Dierenweike, feestverlichting. 
• Communicatie naar leden. 

Verder zijn we als Dorpscooperatie lid van Spirato, Gloei, VKKL 

Lid worden? Bel 077-306 0151 of mail 
naar steingood@infoberinge.nl 

Dorpscoöperatie “Steingood” Beringe u.a. 
Kanaalstraat 94, 5986 AH Beringe   tel.077-3060151 
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