
 

 
 
 
 

 
 

Informatiebrief Maat(jes)werk Autisme – Wmo-raad Barneveld 

informatiebijeenkomst 17 november  2014 

Thema: Persoonsgebonden budget (PGB) en Wmo 

 

Inleiding  

De informatiebrief heeft als doel om in het kort aan te geven wat u op de informatieavond van 17 november 2014 kunt 

verwachten. Stichting Maatjeswerk Autisme heeft de Wmo-raad benaderd met de vraag of we gezamenlijk een 

informatiebijeenkomst kunnen organiseren over de (on)mogelijkheden van het persoonsgebonden budget (PGB) binnen de 

gemeente Barneveld.  

De Wmo-raad heeft hierop positief gereageerd en gebruikt de ervaringsdeskundigheid van Maat(jes)werk Autisme bij het 

signaleren van knelpunten en het geven van adviezen aan B&W.  

 

Daarnaast is de verwachting dat het persoonsgebonden budget (PGB) een steeds belangrijkere rol gaat spelen om tot een 

adequate ondersteuning te komen in een arrangement van maatwerk. De informatieavond is dan ook niet alleen belangrijk voor 

mensen die met autisme te maken hebben, maar ook voor mensen met een andere zorgvraag die meer willen weten over PGB 

of personen die (beleids)verantwoordelijkheid (gemeenteraad, ambtelijke organisatie) dragen.  

 

Op de avond zal spreker Hans van der Knijff van PerSaldo (de belangenvereniging van mensen met een PGB) uitleg geven over 

de mogelijkheden en motieven voor het inzetten van PGB en uitgebreid ingaan op vragen uit het publiek. 

Hans is de specialist op het gebied van alles wat met PGB te maken heeft. 

Na de presentatie is er een interactief gedeelte waar er aan de hand van stellingen een discussie kan ontstaan waaruit kan 

blijken wat de zorgen zijn, wat er nodig is en waar de gemeente zich op moet gaan richten 

De avond wordt geleid door Zorgbelang Gelderland. 

 

Wmo-raad  

De Wmo-raad Barneveld is een door de gemeente ingestelde adviesraad van burgers die gevraagd en ongevraagd adviseren. Het 

gaat vooral over waarnemingen en meningen van de Wmo-raad over diverse ontwikkelingen binnen het sociale domein. Diverse 

uitgebrachte adviezen (zoals over de decentralisaties Jeugdzorg en AWBZ en de Participatiewet) zijn te vinden op onze website 

www.wmoraadbarneveld.nl/. De komende jaren wil de Wmo-raad extra aandacht schenken aan het ophalen van ervaringen bij 

diverse doelgroepen. Dit is zeker belangrijk in verband met de invoering van de drie decentralisaties per 1 januari 2015 en de 

daarbij onvermijdbare kinderziektes.  

Stichting Maat(jes)werk Autisme 

De stichting heeft als voornaamste doel het bieden van een sociaal netwerk voor en door ouders van kinderen met autisme, 

ADHD of andere aanverwante kwetsbaarheden. 

Hiernaast heeft de stichting als doel een platform te vormen om aan de gemeente duidelijk te maken wat er voor de doelgroep 

(kinderen met autisme en/of ADHD) nodig is op gebied van onderwijs, vrijetijdsbesteding en ondersteuning in wonen en werk. 

 

Maat(jes)werk = Maatwerk + Maatjes. 

De naam ‘Maat(jes)werk’ is gekozen om als stichting uit te dragen dat de ondersteuning voor de doelgroep maatwerk behoeft. 

Maatjes omdat we in ons oudernetwerk elkaar een luisterend oor bieden en ervaring en kennis delen. 

 

Stichting Maatjeswerk Autisme neemt zoveel mogelijk deel aan werkgroepen (WMO), informatie- en kennisbijeenkomsten. De 

stichting streeft er naar de behoeften van de achterban zo goed mogelijk te communiceren naar onder andere lokale en 

regionale overheden om zo autisme en alles om autisme heen uit de onzichtbaarheid te halen. 

Meer informatie is te vinden op de website www.maatjeswerkautisme.nl. 

http://www.pgb.nl/
http://www.zorgbelanggelderland.nl/
http://www.wmoraadbarneveld.nl/
http://www.maatjeswerkautisme.nl/

