PERSBERICHT

‘Zelf & Co’ op L1 maakt burger
wegwijs in de nieuwe zorg
Tv-serie als eyeopener
Op initiatief van tien organisaties werkzaam in het sociale domein in Zuid-Limburg start L1 TV op
15 november met ‘Zelf & Co’. Een vijfdelige serie waarin verhalen van Limburgers centraal staan die
op de een of andere manier ondersteuning krijgen of bieden. Samen schetsen zij een beeld van hoe
de zorg er vanaf 2015 uit gaat zien. De reeks wordt afgesloten met een debat.
Er staan grote veranderingen op stapel in de zorg. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten
verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers met een beperking, langdurig zieken en ouderen,
jeugdzorg, werk en inkomen. Om dit betaalbaar te houden zullen gemeenten veel meer een beroep
doen op de zelfredzaamheid van mensen.
INSPIRERENDE INITATIEVEN
Het nieuwe uitgangspunt wordt wat de ondersteuning vragende (kwetsbare) burger nog wél kan.
Is die zelf in staat om de hulpvraag op te lossen; eventueel met behulp van zijn eigen sociale netwerk
of het (georganiseerde) vrijwilligerswerk in de buurt. Wanneer dit niet lukt, kan de hulpvrager alsnog
bij de gemeente terecht. Wie echt zorg nodig heeft, kan daarop blijven rekenen. Zorg op maat, in de
buurt, met elkaar: dat wordt het nieuwe devies. Ook de zorg- en welzijnsorganisaties gaan hun werk op
een andere manier organiseren. Zij zullen steeds meer deelnemen aan lokale teams die in buurten en
wijken actief zijn. Daarbij zoeken ze, meer dan vroeger, de samenwerking met elkaar op. Dit resulteert
nu al in tal van initiatieven op buurt- en wijkniveau. Initiatieven die inspireren, motiveren en mensen
inzicht bieden in wat de zorg vanaf 2015 betekent.
KANSEN BIEDEN
Dat is wat tien organisaties op het gebied van zorg, welzijn en cliëntondersteuning in samenwerking
met L1 TV laten zien in Zelf & Co. De initiatieven zijn vertaald naar persoonlijke verhalen van Limburgers
die zelf of met hulp van anderen invulling geven aan hun leven of dat van mensen in hun omgeving.
Verhalen waaruit blijkt dat de veranderingen in de zorg niet negatief hoeven te zijn, maar ook kansen
bieden voor alle betrokkenen. Van degene die hulp nodig heeft en de mensen om hem heen tot het
bedrijfsleven, betrokken organisaties en de buurt als geheel.
De serie (5 afleveringen) wordt uitgezonden vanaf zaterdag 15 november. De uitzendtijden zijn
om 10.00, 12.00, 14.00, 21.00 en 23.00 uur. Via www.l1.nl/zelfenco kunt u zich op de hoogte blijven
houden van alle nieuws rondom deze serie.
De aan de TV-serie ‘Zelf & Co’ deelnemende organisaties zijn: Radar, MeanderGroep Zuid-Limburg, Mosae Zorggroep,
LEVANTOgroep, XONAR, Sevagram, MEE Zuid-Limburg, Trajekt, Alcander en Envida.

