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particuliere dagbesteding op maat

WERKEN EN ONTWIKKELEN IN DE NATUUR

tekst: schrijf-schrijf > beeld: marleen kuipers

Joost Dirks (45) vertelt waarom hij bij Natuurzorg werkt.

Dagbesteding inkopen met een pgb hoeft niet altijd bij een
zorginstelling. Er zijn ook kleinschalige, particuliere initiatieven die een specifieke activiteit aanbieden. Zoals Natuurzorg
Veluwe-Vallei. Daar kunnen volwassenen met een indicatie
voor dagbesteding aan het werk in de Veluwse natuur.

“Het geluid van vogels, de wind in de bomen en de geuren van het
bos. Het zijn kleine dingen, maar die laden mijn batterij op. En dat
heb ik nodig na een chaotische periode: ik raakte mijn baan kwijt,
ben gescheiden, moest mijn huis uit en werd meerdere keren opgenomen. Door die reeks gebeurtenissen vlamde oude psychiatrische
klachten op. Nu ben ik bezig alles weer op de rit te krijgen. Begeleid
wonen en therapie dragen daaraan bij. Maar voor een goed herstel
heb ik ook structuur in mijn leven nodig. Daarom werk ik twee ochtenden in de week met Aad op de hei. Dat betekent op tijd mijn bed
uit, de avond ervoor op tijd erin, de dag beginnen met een stevig
ontbijt, na het werk een goede lunch. Die regelmaat van slapen en
eten is heilzaam voor een kind, maar ook voor iemand als ik. Het
is ook fijn dat ik mijn verhaal kwijt kan bij Aad. Met een kop koffie
in de keet of tijdens het werken. Daarnaast vind ik het heerlijk om
bezig te zijn in de natuur. We trekken dennetjes uit de hei, snoeien
struiken, later gaan we ook nog zagen. Het is fysiek werk. Ook dat
heb ik nodig. Aan het einde van de dag ga ik moe en voldaan mijn
bed weer in.”

Initiatiefnemer Aad Hendrickx (38) vertelt waarom hij met dit innoverende
zorgaanbod is begonnen en wat hij wil bieden.

“Instellingsgrenzen bepalen niet langer de norm. Mensen kunnen kiezen waar ze
hun dag aan willen besteden. Buiten in het groen zijn is voor iedereen goed, maar in
het bijzonder voor mensen die gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving, zoals mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Ik richt me zowel op mensen uit
deze doelgroep, als op mensen met een lichte verstandelijke of motorische beperking. In groepen van maximaal zes deelnemers onderhouden we het natuurgebied.
We halen niet alleen een pol uit de grond of zagen een boom om. We werken ook aan
persoonlijke ontwikkeling. Voor de een is dat zijn weerbaarheid vergroten, voor de
ander is het zelfvertrouwen krijgen. Een deelnemer die wil leren om meer initiatief te
nemen, laat ik zelf gereedschappen pakken. Door de kleinschaligheid van het project
kan ik de deelnemers geven wat ze nodig hebben.”
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Toegankelijkheid:
pgb én maatschappij
De verkiezingen zijn achter de rug, het is weer formatietijd. Welk
kabinet er ook komt, het maakt voor het pgb niet zo heel veel uit.
Alle partijen nemen een positief pgb-standpunt in, zo hebben 11
partijen ons in de aanloop naar de verkiezingen laten weten. U
las het al in een nieuwsbericht op onze website. We zitten wat
het pgb betreft nu dus in relatief rustig vaarwater, maar er blijft
genoeg over om voor te strijden.
Voor een toegankelijk pgb in gemeenten bijvoorbeeld. Daar loopt
het vaak nog niet zo goed. Gemeenten geven een eigen invulling
aan het pgb, waardoor in veel gevallen de kern van het pgb – een
middel om eigen regie over de zorg te voeren – wordt aangetast.
Gemeenten volgen niet altijd de letter van de wet, met als gevolg:
vele rechtszaken met vaak gunstige afloop voor budgethouders.
Ik blijf gemeenten oproepen open te blijven staan voor kritische
geluiden van burgers die ze – misschien zonder het te weten –
tekort doen.

inhoud

EigenWijs is een uitgave van Per Saldo, de belangenvereniging
van mensen met een persoonsgebonden budget, in samenwerking met Mybusinessmedia. Leden en abonnees van Per Saldo
ontvangen het magazine 4 keer per jaar als onderdeel van hun
lidmaatschap.
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In deze EigenWijs veel artikelen over pgb en gemeenten. Met een
verwijzing naar een nieuwe brochure over wooninitiatieven in
gemeenten. Over Per Saldo Ambassadeurs die intensiever gaan
lobbyen in gemeenten, met intensievere ondersteuning vanuit
Per Saldo. Nelly Dooper vertelt over haar werk als ambassadeur.
Over een adviesraad in Tytsjerksteradiel die Per Saldo inschakelt
om informatie te verwerven waardoor zij beter kan opkomen voor
budgethouders. En over de goed-voorbeeld-gemeente Meppel, die
een gezinsbudget heeft toegekend aan Annette van Stekelenburg.
U ziet haar met haar drie kinderen op de cover.
Waar het nieuwe kabinet sowieso voortvarend mee aan de slag
moet, is de uitwerking van het VN-verdrag voor mensen met een
beperking, dat op 14 juli 2016 in werking is getreden. Soms gaat
dat me eerlijk gezegd wel een beetje te langzaam. Dat vinden
mijn kinderen ook als ze pilaf met knakworst moeten eten, omdat
ik het blik met perziken niet kon vinden (wanneer staan er braillebeschrijvingen op etiketten?).
Naast het strijden voor een toegankelijk pgb blijft voor mij
de strijd voor een toegankelijke maatschappij een belangrijk speerpunt. 'Gelijke dromen, gelijke kansen', zegt Van Rijn
naar aanleiding van de dit jaar gestarte campagne op www.
meedoenmeteenhandicap.nl. Nieuwe Tweede Kamer en nieuw
kabinet, maak deze mooie woorden waar!

Postbus 58
7400 AB Deventer
Uitgever Marjan Leenders
Advertenties
Demani Sales
Elli Doornink
T (0316) 22 71 55
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Druk Drukkerij Roelofs, Enschede
Oplage EigenWijs: 25.000
EigenWijs is voor mensen met een visuele beperking ook verkrijgbaar in gesproken vorm. Meer informatie hierover kunt u
opvragen bij de ledenadministratie van Per Saldo. Dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door de inkomsten van adverteerders.
Per Saldo draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de advertenties. Wij verzoeken u eventueel negatieve
ervaringen te melden via de servicelijn van Per Saldo. U kunt er
ook voor kiezen EigenWijs alleen digitaal te ontvangen. Kijk op
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uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm
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beëindigd indien van Per Saldo of het lid redelijkerwijs niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Vooruitbetaalde
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Samen met de Guus Schrijvers Academie organiseert Per Saldo
op 30 maart een congres voor zorg- en welzijnsprofessionals,
beleidsmedewerkers, zorginkopers en andere geïnteresseerden
over de toekomst van het persoonsgebonden budget. Bij wijze
van voorproefje spraken we de oud-hoogleraar en gezondheidseconoom over innovatie, bureaucratie en de toekomst van het
pgb.

in gesprek met guus schrijvers, medeorganisator pgb-congres

“De factor mens moet
de factor bureaucratie
vervangen”
> tekst: schrijf-schrijf > beeld: marleen kuipers

Een congres over het pgb, vlak na de
verkiezingen. Waarom en waarom op
dat moment?

“Het viel zowel Aline (Molenaar, directeur
Per Saldo, red.) als mij op dat er een kennisachterstand is rond het pgb, onder
meer bij beleidsambtenaren, wethouders
en zorgkantoren. Het congres is bedoeld
om kennis te delen over de verschillende
aspecten van het pgb. Om 21 jaar ervaring met het pgb te delen. En wellicht
kunnen we een licht werpen op mogelijkheden tot vereenvoudiging van het
pgb. De datum is inderdaad niet zomaar
gekozen. De uitslag van de verkiezingen is dan bekend. Politieke partijen zijn
net begonnen met het onderhandelen
over de hoofdpunten van het nieuwe
beleid. Wie weet verheldert het congres
de materie enigszins voor de beleidsmakers.”
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Wat verwacht u van de komende
vier jaar?

“Ik vertrouw erop dat het pgb wordt
gehandhaafd, dat hebben de meeste partijen in hun programma opgenomen. Ik
hoop vurig dat er werk wordt gemaakt
van de vereenvoudiging van het pgb.
Momenteel zijn er veel te veel controlemomenten voordat iemand een pgb
krijgt. Controle is nodig, natuurlijk. Maar
zo slibt alles dicht. En duidelijk is het voor
niemand. Ik geef een voorbeeld. Je moet
als je een pgb voor iemand aanvraagt
een doel stellen van de zorgverlening.
Het is de bedoeling dat je daar ingaat op
de kwaliteit van de zorg. Laatst had een
pgb-houder ingevuld dat ze haar moeder ‘nog een paar gelukkige jaren wilde
bezorgen’. Dat werd afgewezen, want
dat gaat over de kwaliteit van leven. Hoe
moet ze dat weten als niemand dat zegt?

>>
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interview

vraag het per saldo

En waarom ontbreekt het aan de bereidheid om van die bureaucratie af te stappen? De factor mens moet meer ruimte krijgen
in dit proces.”

Hoe staat het ervoor met de innovatie rond het pgb? Valt de
komende jaren nog veel te verwachten op dat vlak?

“Er wordt momenteel niet heel stevig geïnnoveerd. Ergens is dat
ook begrijpelijk. Door het gedoe rond bijvoorbeeld de fraude en
het trekkingsrecht is er achterstallig onderhoud ontstaan. Dat
moet worden weggewerkt. Maar het één hangt nauw samen
met het ander. Om het pgb te vereenvoudigen en te verbeteren
is innovatie nodig. En daar heb je onderzoekspotjes voor nodig.
Er moet een lerende cultuur komen. En dat lukt niet met de huidige ingewikkelde regelgeving. Voor zowel de budgethouder als
de uitvoerders en gemeenten is de administratieve druk enorm.
Vaak hebben mensen een pgb voor verschillende wetten. Dat
maakt alles nodeloos ingewikkeld. Elke minuut moeten ze uitpluizen. Iemand naar de badkamer begeleiden is Wmo-budget,
komt er een washandje bij is het weer persoonlijke verzorging.
Dat is geen innovatie. Maar er zijn gelukkig wel hoopvolle ontwikkelingen.”

Kunt u een voorbeeld noemen?

“Fraude is doelbewust een inkomen buiten de wetgeving creëren. Dat is iets heel anders. Dit zijn mantelzorgers en daarvan
willen we allemaal dat ze het zo lang mogelijk volhouden, ze
zijn immers hard nodig. U en ik mogen ons salaris uitgeven aan
wat we willen, maar we spreken schande van mantelzorgers die
een reis naar Spanje betalen van hun inkomen dat ze verwerven
vanuit het pgb. Bovendien, als in een zorgplan zit ingebouwd
dat ze er af en toe even tussenuit kunnen, dan moet je eigenlijk
kijken naar het lange termijneffect. Misschien houden ze het
wel langer vol. Over die verschuiving van normen zou je het kunnen hebben. Natuurlijk zal je dat stap voor stap moeten doen
en voortdurend moeten onderzoeken wat het effect is. Ik wil de
rechten van mantelzorgers graag borgen. Ik zou willen beginnen
met acht dagen per jaar waarop ze niet hoeven zorgen. En dan
moeten ze ook echt weg, niet alleen extra geld krijgen en toch
blijven. Ik weet niet of het werkt, maar ik vind dat zo’n idee een
kans verdient.”

OVER GUUS SCHRIJVERS
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Per Saldo

Wordt er door anderen dan niet snel aan misbruik gedacht?

“Ik verwacht veel van het integrale pgb, waarmee nu ervaring
wordt opgedaan in Delft, Meppel en Woerden. De budgethouder
dient één zorgplan in met alle zorg uit verschillende domeinen
(verschillende financieringssystemen, red.). De gemeente neemt
de administratie van de budgethouder over en zorgt ervoor
dat alles in één keer wordt betaald. Dus
bijvoorbeeld ook het aangepaste vervoer
naar en van het werk, dat nu gefinancierd wordt door het UWV. De budgethouder is dan af van alle administratieve
Guus Schrijvers (1949) werkte als hoogrompslomp.
leraar Public Health en gezondheidsecoWat me ook een goede innovatie lijkt, is
noom bij het UMC Utrecht. Zijn oratie
om het pgb voor verpleging en verzorin 1987 ging over onder andere het pgb
ging als dat nodig is te koppelen aan een
dat toen in de kinderschoenen stond.
zelf gekozen wijkverpleegkundige. Die
Hij publiceerde verschillende boeken en
kan in niet stabiele situaties elke drie
artikelen over zorginnovatie. Sinds 1
maanden langskomen om het zorgplan
oktober 2012 is Guus Schrijvers met emete actualiseren. Soms pakt dat namelijk
ritaat. Toch is hij nog steeds heel actief
toch niet helemaal uit zoals het moet.
in de gezondheidszorg. Zo verscheen
Een derde innovatie die ik zou toejuionlangs zijn nieuwe boek Zorginnovatie
chen: het inzetten van het pgb binnen
volgens het Cappuccinomodel. Daarnaast
het gezin. Stel dat ouders van een gehangeeft hij lezingen en workshops en is hij
dicapt kind allebei zestig procent gaan
lid van enkele stuurgroepen en begeleiwerken, zodat ze voor hun kind kundingscommissies.
nen zorgen op momenten waarop ze
anders een zorgverlener hadden moeten
inhuren. Waarom is dat nog altijd geen
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Vraag het

algemeen aanvaardbare situatie en wordt het soms gezien als
welkome aanvulling op het gezinsbudget? Ouders kiezen er
bewust voor, bijvoorbeeld om de rust en privacy binnen het gezin
te waarborgen. En ze gaan er per definitie op achteruit omdat
ze een groot stuk sociale zekerheid inleveren: geen ziekteuitkering, geen opbouw van AOW, geen uitkering nadat de
zorg eindigt. Waarom moet dat zo ingewikkeld? Dat is toch te
gek voor woorden.”

Als we over de komende kabinetsperiode heenkijken, welke ontwikkeling
verwacht u dan?

“Op termijn zal meer integratie plaatsvinden binnen het sociale domein. Ik voorspel dat de Wmo, de Jeugdwet, de Wet
langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet
opgaan in één wet, waarbij zorg en welzijn
op elkaar worden afgestemd. Ik noem dit
de ‘Wet op Zorg en Welzijn’. Maar dat zal
niet de komende vier jaar aan de orde zijn.
Dan denk ik eerder aan een termijn van
twaalf jaar. Laten we ons eerst maar eens
focussen op het vereenvoudigen en verbeteren van het pgb.”

Wat is de beste stap die het kabinet
kan zetten voor het pgb?

“Besluiten de proef met het integrale
pgb uit te breiden. Dat zou de gewenste vereenvoudiging zeker dichterbij
brengen.”

<

De pgb-consulenten van Per Saldo zitten van
maandag tot en met donderdag klaar om al uw
vragen te beantwoorden. Telefonisch en ook
per e-mail. In deze rubriek de twee meestgestelde vragen van de afgelopen periode.

Vraag

Ik heb van mijn gemeente een beschikking gekregen
waarin minder uren zorg zijn afgegeven dan waar ik om
heb gevraagd. Met deze beschikking krijg ik te weinig zorg,
hoe kan ik bezwaar maken tegen deze beschikking?
Bezwaar maken tegen een beschikking van de gemeente (of van
het CIZ of het zorgkantoor) kan binnen zes weken nadat u de
beschikking hebt ontvangen. U kunt dan schriftelijk motiveren
waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente.
Als de gemeente uw bezwaarschrift in behandeling neemt, kan
het zijn dat de gemeente u uitnodigt voor een hoorzitting. U
kunt dan uw bezwaarschrift toelichten tijdens deze hoorzitting.
Indien het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, zal de
beschikking worden aangepast. Als het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, kunt u nog in beroep gaan tegen deze
beslissing. Dan zal de rechter een beslissing nemen over uw
bezwaar.
Bezwaar maken tegen een besluit kan zinvol zijn! Met een pluslidmaatschap bij Per Saldo kunt u ondersteuning krijgen bij het
maken van een bezwaarschrift of het opstellen van een klacht.
Leden en abonnees kunnen bovendien gebruik maken van de
slimme lijstjes Gemeente, bezwaar en beroep en Zvw, oneens met
zorgverzekeraar. De slimme lijstjes Wlz, bezwaar tegen indicatiestelling CIZ en Wlz, bezwaar tegen beslissing zorgkantoor zijn in
de maak!

<

Vraag

Ik val onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en het zorgkantoor keurt mijn zorgbeschrijving af. Ik weet niet hoe ik de
zorg die verleend wordt anders moet omschrijven. Hoe
maak ik een goede zorgbeschrijving?
Het zorgkantoor keurt de zorgbeschrijving af als er zaken in
staan die niet uit het pgb mogen worden betaald. Het kan voorkomen dat het zorgkantoor uw beschrijving verkeerd begrijpt, of
dat u het anders hebt opgeschreven dan u achteraf bedoelde. Dan
krijgt u meestal de kans om uw zorgbeschrijving te verbeteren.
Belangrijk om op te letten is de vraag die in de zorgbeschrijving
wordt gesteld: wat komt de zorgverlener doen en hoe vaak?
U omschrijft de taak van de zorgverlener. Het hoeft dus geen
beschrijving te zijn van de dagelijkse bezigheden van de budgethouder.
Bij de tweede vraag die wordt gesteld in de zorgbeschrijving
geeft u aan waarom deze zorg nodig is. U kunt de vraag dan
omdraaien: wat zou er gebeuren als de zorg er niet zou zijn?
“Zonder deze zorg zou ik… “
Het kan goed zijn om de vergoedingenlijst 2017 bij de hand
te houden als u een formulier zorgbeschrijving invult. Daarin
staat aangegeven wat wel en wat niet uit het pgb mag worden
betaald.
Heeft u hulp nodig bij het maken van de zorgbeschrijving, belt
u ons dan gerust. Met een pluslidmaatschap kunt u de beschrijving ook aan ons voorleggen.
Leden en abonnees kunnen gebruik maken van het slimme lijstje
Wlz, zorgbeschrijving maken. De vergoedingenlijst 2017 heeft u
als het goed is van uw zorgkantoor toegestuurd gekregen. Leden
en abonnees kunnen deze lijst ook downloaden op www.pgb.nl >
pgb > Wlz > wet en regelgeving, documenten
en formulieren.
>> lees verder
op pagina 15
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nieuws

column

mijn wijs
> marja morskieft

keuzestress

> algemene ledenvergaderingen 2017

Reserveert u alvast in uw agenda:
Zaterdag 10 juni 2017, alleen ’s ochtends.
Zaterdag 7 oktober 2017, hele dag.
De ledenbijeenkomsten vinden altijd plaats in Utrecht op een
toegankelijke locatie. Let voor de genoemde data op uw mailbox, nieuwsbrief Per Saldo of nieuwsberichten op www.pgb.nl
voor meer informatie.

<

> brochure wooninitiatief in de gemeente

Al vrij snel na de invoering van de nieuwe wetten bereikten Per
Saldo allerlei vragen van bestaande en startende wooninitiatieven. Krijgen zij ook van de gemeente de zorg die zij nodig hebben? Zijn er (grote) verschillen tussen gemeenten? Hoe kunnen
bewoners, ouders, naasten hun gemeente voldoende duidelijk
maken wat een wooninitiatief is, waarom bewoners daar beter
af zijn dan bijvoorbeeld in een grote
instelling of thuis? Hoe komen bewoners en hun vertegenwoordigers op
voor hun belangen? Een brochure die
informeert en adviseert. Abonnees
wooninitiatieven kunnen de brochure gratis downloaden op www.pgb.
nl > wonen > publicaties wooninitiatieven . wooninitiatief pgb Wmo.
wooninitiatief met

<

pgb-wmo van de gemeente

hoe werkt dat?

2017004 • Brochure PS - Wooninitiatieven.indd 1
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Ik heb niet zo’n last van keuzestress. Dat zal door mijn Spartaanse
opvoeding komen: kinderen hadden vroeger niet te kiezen. In
elk geval niet bij ons thuis. Je kreeg maar één soort groente en
als je die niet bliefde, werd je in de ijskoude keuken opgesloten
met je bord koude, blauwgekookte rode kool. Tot het tijd was
om naar bed te gaan. Mijn vader koos mijn brilmontuur, omdat
hij betaalde vond hij dat alleszins redelijk. Dat ik met dat ouwelijke plastic frame op mijn neusje een mikpunt van spot werd
op de lagere school, interesseerde hem niet. “Word je hard van.”
Kinderen behoorden niet te kiezen.
Toen ik op mijn veertiende zelf wilde bepalen wat ik aantrok,
een spijkerbroek in plaats van de zelfgenaaide rokken van mijn
moeder, brak er een ware oorlog uit. Wie of ik wel niet dacht dat
ik was, dat ik zelf keuzes maakte.
Zo gauw de mogelijkheid zich voordeed, ging ik er dan ook
vandoor. Mijn eigen weg zoeken. Waarna ik veel foute beslissingen nam uiteraard. Verkeerde studie, foute vriendjes, ongefundeerde opvattingen, een beperkte kijk op de wereldsituatie,
ik heb het allemaal doorleefd en ervan geleerd.
Ik weet onderhand héél goed wat ik moet kiezen, wat fout en
goed voor mij betekent, wat ik aan moet trekken. Levenservaring,
maar ook de beperkingen van mijn chronisch ziek zijn sturen en
bepalen mijn keuzevrijheid.
Vaak weet ik al snel wat ik wil: díe pgb-zorgverlener sprong
eruit bij haar sollicitatiegesprek, déze rolstoel geeft me meer
mobiliteitsmogelijkheden, dát wil ik nog bereiken in mijn leven,
díe pillen voegen iets toe aan de kwaliteit van mijn leven.
En nu dus de verkiezingen. Ik was echt geen zwevende kiezer! Ik
heb alle verkiezingsprogramma’s doorgevlooid op belangrijke
zaken. Bijvoorbeeld: wat zeggen ze over het pgb? Wat willen ze
doen om de samenleving zo inclusief mogelijk te maken? Hoe
zijn hun standpunten over kwetsbaar leven, over een fragiele
planeet?
Veel mooie woorden gelezen. Als je je daarnaast de zorgdebatten herinnerde, en naar het stemgedrag van Kamerleden keek,
kreeg je een reëel beeld. Een partij die vóór het pgb zegt te zijn,
maar vervolgens nooit verschijnt bij debatten waarbij het gaat
om een beter hanteerbaar pgb-administratiesysteem viel voor
mij meteen af.
Ik heb dus gestemd zonder stress. Ik ben immers een goed geïnformeerde zorggebruiker die zelf wel weet wat goed voor me is.
Ik hoop dat u dat ook heeft gedaan!

nieuws

> advertentie <

> word ook ambassadeur
van per saldo

Per Saldo werkt al enige tijd met ambassadeurs. Zij zijn actief op gemeentelijk
niveau. Belangrijk, omdat na de decentralisatie gemeenten een grotere rol
hebben gekregen in de toekenning van
zorg, c.q. een pgb. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Jeugdwet en de Wmo. Het is voor Per
Saldo onmogelijk om contact te houden
met alle gemeenten. Dat zijn er steeds
minder maar in 2017 nog altijd 388. We
zijn daarom erg blij met onze vrijwilligers. Ambassadeurs die opkomen voor
de belangen van budgethouders. Dit jaar
wordt een extra impuls gegeven aan
het werk van de ambassadeurs. Er is een
speciale medewerker die zich voor hen
inspant, er wordt een toolkit gemaakt
met informatie en advies, handreikingen
om een weg te vinden binnen gemeenten, tips om ambtelijke stukken te
kunnen begrijpen
enzovoort. Er worden contact- en
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Een nieuwsbrief speciaal voor
ambassadeurs zal
hen op de hoogte houden van
de actualiteiten.
In een toepassing binnenkort op www.
pgb.nl, kunt u nagaan of er in uw
gemeente al een ambassadeur actief is.
Per Saldo is op zoek naar meer vrijwilligers die ambassadeur willen worden.
Kijk in de advertentie op pagina 12 of het
iets voor u is en meld u aan.
Op pagina 20 leest u over Nelly Dooper,
ambassadeur in een Friese gemeente.

<

het bestuur van per saldo
is op zoek naar een

BESTUURSLID

(portefeuille financiën)
Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van
de organisatie. Het bestuurt op afstand, spreekt zich uit over de
visie en de grondslagen van de vereniging, zet de strategische
lijnen uit en denkt vanuit betrokkenheid mee over de uitvoering.
De Algemene Ledenvergadering van Per Saldo kiest het bestuur.
Het bestuur vergadert vijf keer per jaar. Tweemaal per jaar is er
een Algemene Ledenvergadering, waarbij éénmaal per jaar verantwoording wordt afgelegd.

Profiel

»» relevante bestuurlijke ervaring
»» affiniteit met de doelgroep en het werk van Per Saldo
»» een brede kijk hebben op het krachtenveld waarbinnen
Per Saldo opereert
»» beschikken over een strategisch en analytisch denkvermogen
»» kunnen fungeren als volwaardig gesprekspartner voor
de directeur en inzetbaar als 'sparringpartner' ook in het
contact met externen
»» kennis van financieel/economische beleidszaken
»» kennis van planning & control
»» ervaring met beoordelen van jaarrekeningen en begrotingen

Vergoeding

Voor deze functie is een reiskostenvergoeding van toepassing.

Reactie

Uw reactie kunt u tot 15 april 2017 versturen
aan A.Stegeman@pgb.nl.

14-02-17 14:29
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nieuws

cursus

> advertentie <

WLZ

column

wegenwacht

WMO ZVW

> hans van der knijff

Na een cursus van Per Saldo komt u goed
beslagen ten ijs. Een ledenbijeenkomst brengt
u up-to-date en gaat dieper in op een bepaald
onderwerp. Een online cursus kunt u doen wanneer u wilt, in uw eigen tempo. Budgethouders,
vertegenwoordigers, wooninitiatieven én professionals kunnen bij Per Saldo terecht voor
bijvoorbeeld:

per saldo is op zoek naar
vrijwilligers in de functie van

Per Saldo Ambassadeur
in de eigen gemeente
Wat wij onder andere vragen

»»
»»
»»
»»

Ervaring met en kennis van het pgb
Bekendheid met of betrokken bij het pgb van de gemeente
Vaardigheden om namens een brede doelgroep te spreken
Vaardigheden om samen te kunnen werken met gemeente,
Wmo- en Adviesraden
»» Vaardigheden om binnen het gemeentelijk beleid op te kunnen komen voor de belangen van budgethouders
Mocht u niet aan al deze eisen voldoen, maar bent u sterk
gemotiveerd, meld u dan toch aan. Wilt u eerst ‘proefdraaien’
als ambassadeur, voordat u een besluit neemt of u definitief de
stap wilt zetten, dan gaan we hierover graag met u in gesprek.
Ambassadeurs worden door Per Saldo ondersteund, bijgeschoold en geadviseerd.
Met uw inzet kunnen we het verschil maken ook in uw gemeente

Aanmelden

Stuur een e-mail naar ambassadeurs@pgb.nl. Wij nodigen u dan
uit voor een kennismakingsgesprek.

nieuws

pgb, goed voorbereid naar uw
(her)indicatie, voor budgethouders

U staat voor een (her)indicatie, bijvoorbeeld omdat uw bestaande indicatie afloopt of omdat er meer zorg nodig is. Maar hoe
breng je in kaart welke zorg er allemaal nodig is? Het maakt niet
uit vanuit welke wet u het pgb krijgt, want in deze workshop gaat
u zelf aan de slag met het schrijven van een persoonlijk plan.

<

oriëntatie workshop wonen (ouders)

Deze bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor toekomstige bewoners en ouders die willen verkennen of het opzetten van een
eigen wooninitiatief (ouderinitiatief) ook iets is om zelf op te zetten,
of die willen participeren in een bestaand initiatief. In vogelvlucht
komen alle zaken aan de orde waar u mee te maken krijgt in het
proces van een idee naar de werkelijke start van een woonvorm.

<

pgb, hoe beheer ik dat?

In deze ‘administratie-cursus’ leert u hoe u het pgb op een eenvoudige manier kunt beheren. Het maakt niet uit vanuit welke
wet u uw pgb krijgt, de formulieren die u in de verschillende
wetten moet gebruiken komen allemaal aan bod. Na deze cursus
staat u sterk als budgethouder.

<

Informatie en aanmelden voor cursus, workshop of bijeenkomst van
Per Saldo op www.pgb.
nl/over-per-saldo/cursussen-en-voorlichting/

zelf aan het

woord als ‘patiënt’
Zo’n 120 professionals uit de eerstelijnszorg kwamen in
februari bij elkaar in de Tramremise in Den Haag om
zich te buigen over de vraag: hoe zou het zorgstelsel
van de toekomst eruit zien als patiënten dit zelf zouden
mogen ontwerpen? Door organisator Lijn 1 werd het
aangekondigd als een confronterende maar inspirerende bijeenkomst met patiënten aan het woord. Nou
voel ik me geen patiënt, maar toch ben ik, net als een
aantal andere ‘patiënten’ - waaronder Bart Chabot - op
de uitnodiging ingegaan. Ik vertelde dat mensen zich
soms verloren voelen zodra zij in de zorgmolen belanden. Niet alleen doordat de communicatie met professionals soms misloopt, maar ook door de wirwar aan
regelgeving. Op mijn werk, onder vrienden en familie
ervaar ik heel veel welwillendheid, maar de muren van
de bureaucratie zijn hoog. Als patiënt moet je vooral
mondig zijn en stevig in je schoenen staan. Conclusie
aan het eind was: ‘het zorgstelsel laat zich niet vandaag
of morgen veranderen, maar met genoeg gemotiveerde
koplopers en een lange adem kunnen we uiteindelijk
het verschil maken.’ Ik hoorde achteraf dat de zaal
onder de indruk was van mijn verhaal. Dat ben ik van het
bijzondere beeldverslag dat ervan werd gemaakt. Ik hou
het daarom kort. Lees mijn verhaal weergegeven door
het Huis van Verbeelding, www.huisvanverbeelding.nl.

> ledenbijeenkomsten ‘Mantelzorg en pgb’

In mei begint Per Saldo met een nieuwe reeks ledenbijeenkomsten. Hierin worden alle misverstanden rondom de term ‘mantelzorger’ uit de weg geruimd. Wat is mantelzorg in feite? Kunt u verplicht
gesteld worden om mantelzorg te verrichten, c.q. kunt u als budgethouder verplicht gesteld worden
mantelzorg te aanvaarden? Is er verschil tussen betaalde mantelzorg en informele zorg? Waarom is het
belangrijk te weten wat gebruikelijke en boven-gebruikelijke zorg is? Hoe houdt u als mantelzorger van
een budgethouder de eigen regie? En niet in de laatste plaats komt de vraag aan de orde: hoe gaat het
eigenlijk met u, als mantelzorger?
Bij het ter perse gaan van dit blad waren de data voor deze ledenbijeenkomsten nog niet bekend. Let
op de informatie hierover op www.pgb.nl en in de nieuwsbrief van Per Saldo.

<
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column
gezinsbudget

redactioneel

“weer het hele verhaal vertellen, ik werd er zo verdrietig van!”

Blij met het gezins budget
In zeven jaar tijd van een gezond vijfkoppig gezin naar een
gezin met vier zorgafhankelijke mensen. Dat overkwam Annette
Stekelenburg, mantelzorger voor haar man en kinderen. Drie
van hen zijn beperkt door de erfelijke spierziekte Myotone
Dystrofie. Een progressieve sluipmoordenaar die ook je hersenen aantast. De zorg voor haar gezin vraagt veel van Annette, de
organisatie ervan meer dan haar lief was. Op zoek naar minder
regeldruk streed zij voor een gezinsbudget en met succes. De
gemeente Meppel en het zorgkantoor kenden haar onlangs een
gezinsbudget toe. Wat betekent dit voor haar en haar gezin? We
praten erover met moeder Annette en gemeenteambtenaar van
Meppel, Rianne de Kroon.
> tekst: Jacomien Wolfkamp > beeld: marleen kuipers

O

p een regenachtige ochtend schuif ik samen met
Rianne aan bij de gezellige keukentafel van Annette
Stekelenburg. Annette steekt van wal en vertelt hoe de
zorgvraag in haar gezin is ontstaan. “Zeven jaar geleden werd
onze zoon Merlijn (18) ziek. Na onderzoeken belde een specialist
mij. Ik verstond hem niet goed, ving alleen het woord ‘positief’
op. Pas na het gesprek besefte ik dat positief negatief was.
Merlijn is sindsdien hard achteruit gegaan. Hij heeft de ernstigste symptomen: kan niet meer voldoende eten en krijgt sondevoeding. Kort na Merlijn bleek mijn echtgenoot Lenard dezelfde
ziekte te hebben. Hij was docent ICT, rekenen en wiskunde. Met
twee banen en een studie, kon hij zich steeds moeilijker staande
houden. Na zijn diagnose begrepen we waarom.” Na Lenards
diagnose werden Mirthe (16) en Jasper (23) getest. Mirthe bleek
de spierziekte ook te hebben. Jasper had andere problemen. Hij
blijkt een aan autisme verwante stoornis te hebben.

Stoppen met werken

Met de ziekte van Merlijn en Mirthe kwamen de zorgverleners
en daarmee de onrust in huis. Annette: “Mijn kinderen raakten
overprikkeld. Ze raakten steeds vermoeider. Onze neuroloog
adviseerde dat één ouder thuis moest blijven. Toen moest ik echt
even slikken. Ik was kostwinner, had een adviesbureau, een mooi
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inkomen. Maar Lenard genoot van zijn werk, dat gunde ik hem
zo lang mogelijk. Ik stopte met werken als zelfstandige, at mijn
pensioen op en vroeg daarna pas een pgb aan.”

Vier wetten

Naast de zorg en doktersbezoekjes moest Annette veel regelen.
Vervoer, scholing, huiswerk, therapie, stage, begeleiding. Ze liep
vast op de bureaucratie. “Aan elke instantie steeds weer dat hele
verhaal vertellen, ik werd daar zo verdrietig van. Vanaf januari
2015 viel mijn gezin onder vier wetten: Lenard onder de WIA voor
arbeidsongeschiktheid, Jasper onder de Wmo, Merlijn onder de
Zorgverzekeringswet en Mirthe onder de Jeugdwet. Het was
niet te doen. Ik wist zeker dat een gezinsbudget goedkoper en
adequater zou zijn. Na de documentaire ‘Ziek van bureaucratie’
over mijn gezin kwam ik in contact met een hoge ambtenaar
van het ministerie van VWS. Hij zei: ‘Laten we als uitgangspunt
nemen wat jouw gezin nódig heeft.’ Hij wilde meedenken en zijn
contacten inzetten. Dat opende deuren.”

Naar de gemeente

Annette stapte naar de gemeente. Ze vroeg om een gezinsbudget én een coördinerend ambtenaar die alle contacten
met instanties zou beheren. Annette: “Als je zoiets voorstelt,

vraagt dat een andere houding van de
gemeente maar óók van de zorgvrager. Ik
zei: ‘Het hoeft niet in één keer goed, laten
we met elkaar hiervan leren. Ik stel geen
hoge eisen.’ Want je zal maar die Wmoambtenaar zijn die aan mijn keukentafel
moet zitten voor een gesprek. Dat valt
niet mee!”
Rianne werd de coördinerend ambtenaar. Samen begonnen ze aan het experiment, in gelijkwaardigheid. Ze wisten
zich gesteund door de hoge ambtenaar
van VWS, die de privacy van het gezin
voorop stelde. Zolang die gewaarborgd
was, zag hij geen juridische obstakels.
Rianne: “Met dat uitgangspunt zijn wij
op pad gegaan. In eerste instantie voor
het gezin van Annette, maar met de achterliggende gedachte het voor iederéén
beter te maken.”

De hobbels

Rianne: “We begonnen met Merlijn. Hij
werd 18 en zou vanuit de Jeugdwet naar
de Wmo moeten terwijl hij binnenkort
een ‘Wlz-klant’ zou zijn. Daarom vroeg ik
namens Annette een indicatie voor hem
aan bij het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ). Maar dit indicatieorgaan
werkte niet met een contactpersoon.
Ze wilden een indicatiegesprek met
Annette. Uiteindelijk is het wel gelukt,
maar Annette heeft vaak gelachen
omdat Rianne overal vastliep. Rianne:
“Daar was ik juist blij mee omdat we
deze pilot bewust gebruikten om knelpunten zichtbaar te maken. Pas dan zie
je waar kansen voor verbetering liggen.”
Hun conclusie was: de gemeente moet
samenwerken met CIZ en zorgkantoor:
“Opnieuw een heel gesprek voeren is
onnodig belastend voor de zorgvrager.”

Merlijn wilde nog wel een keer poseren met zijn moeder.
De rest van het gezin wil dit maar 1 keer per jaar

Na het CIZ volgden zorgkantoor en Sociale Verzekeringsbank
(SVB). Rianne en Annette berekenden een reëel gezinsbudget,
nodig om alle gezinsleden goede zorg te geven. Omdat een groot
deel van de zorg door Annette zelf wordt gedaan, had het zorgkantoor aanvankelijk bezwaar. Het gezinsbudget zou niet gericht
zijn op de zorgvraag maar op het gezinsinkomen. ‘Voor dit gezin
kan het gewoon niet anders’, zeiden de revalidatieartsen. “Dat
gaf de doorslag”, vertelt Annette. “Het zorgkantoor betaalt 70%,
de gemeente 30% van het budget, gebaseerd op een meer dan
40-urige werkweek. Om af en toe ook even buiten te komen, kan
ik andere zorgverleners inhuren.”
>>
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"Laten we als uitgangspunt nemen
wat jouw gezin
nódig heeft"
Omdenken

Rianne: “Het was ingewikkeld om zoveel partijen aan het omdenken te krijgen. Soms hadden we de invloed van VWS nodig. Als
ik doormodderde greep Annette in en lieten we het escaleren.
Vervolgens gingen we naar de betrokken partijen om te bespreken hoe het beter kon. Uiteindelijk realiseerde iedereen zich dat
dit beter is voor dit gezin en dus ook beter kan zijn voor andere
gezinnen. Besparing was geen doel, maar blijkt intussen wel een
van de uitkomsten te zijn. Reken maar uit hoeveel gesprekken
we niet hoefden te voeren. Alleen die kosten zijn al bespaard,
naast het feit dat dit gezinsbudget vijftien procent goedkoper
uitvalt dan het totaal van vier budgetten in vier wetten.“

Kwaliteit van leven

Annette: “Ik ben écht gehoord, dat is zo’n erkenning. Mijn
machteloze gevoel is weg, inclusief de vermoeidheid die daarbij

column

hoorde. Alleen dat al betekent zoveel voor mij. Verder heeft het
onze kwaliteit van leven sterk verbeterd. Voorheen dachten mijn
kinderen dat ik met een telefoon aan mijn oor was geboren. Dat
is nu voorbij. Ik heb zoveel meer rust in mezelf gekregen en kan
daardoor beter zorgen. Ik kan nu echt kwaliteitstijd aan mijn
gezin geven.
De pgb-administratie is aanmerkelijk verminderd. Ik hoef maar
één contract per zorgverlener te maken en stuur de facturen
naar Rianne. Rianne doet heel veel voorwerk. Ze onderhoudt de
contacten met zorgkantoor, CIZ en SVB. Zodra er iets misgaat
met een instantie stuur ik haar een appje waarna zij kijkt bij
welke instantie het misgaat en wie het moet oplossen. Als de
zorgzwaarte toeneemt, is één telefoontje naar Rianne voldoende. Zij weet uitstekend wat er speelt in ons gezin, dus ook wat
er extra nodig is. Formulieren vult zij grotendeels in en ze onderneemt direct actie als instanties dubbele informatie opvragen.
De rust en ruimte die dat alles oplevert in mijn hoofd geeft mij
de concentratie en energie voor andere dingen. Bijvoorbeeld ook
om dit verhaal te vertellen en de mogelijkheden van een gezinsbudget verder te verspreiden.
De gemeente Meppel laat zich wat Annette betreft van haar
beste kant zien. Ze hoopt dat een goed voorbeeld goed doet volgen, “want als het in mijn gezin kan, kan het overal!”

<

per saldo werkt sinds 2010 nauw samen met het
gerenommeerde advocatenkantoor van der woude de graaf
advocaten (wdg), gespecialiseerd in gehandicaptenrecht.
drie advocaten van dit kantoor, matthijs vermaat, gerrit
jan pulles & renske imkamp, schrijven over zaken die op dit
moment spelen.

MANTELZORG DOE JE NIET VOOR NIKS

D

e titel van deze column kun je op twee manieren opvatten. De eerste is dat het geven van mantelzorg een serieuze zaak is. De zorg kan immers niet gemist worden
en de mantelzorger weet dat hij - vaak is hij een zij - nodig is. De
tweede lezing is dat je mantelzorg niet gratis doet. Je wilt best
wel een naaste helpen, maar meerdere dagen per week of zelfs
dagelijks zorg geven, begint op werk te lijken. En dat wil je wel
doen, maar niet ‘om niet’ (= gratis).
Onlangs oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat van
een uitwonende dochter niet verwacht/geëist kan worden dat zij
de mantelzorg gratis levert. De gemeente moest aan de moeder
toch een maatwerkvoorziening toekennen in de vorm van een
pgb. De uitspraak heeft voor nogal wat opwinding gezorgd en
de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de belangenbehartiger van de gemeenten, heeft al een brief aan staatssecretaris Van Rijn geschreven. De VNG laat weten dat het met
deze uitspraak toch wel heel moeilijk wordt om de doelstellingen van de wetgever te bereiken. Die wil dat mensen meer voor
elkaar doen en minder snel de hulp van de overheid inroepen.
Vandaar het informele onderzoek (ook wel bekend als keukentafelgesprek) waarin de mogelijkheden worden onderzocht om
met familie, vrienden enzovoort het probleem op te lossen. Met
onwillige honden is het slecht hazen vangen. Daarom is het geen
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> beeld: marleen kuipers

afdwingbare verplichting om je naaste te helpen. Dat staat ook
letterlijk in de toelichting op de Wmo 2015, maar een fors aantal
gemeenten heeft daar bewust of per ongeluk overheen gelezen.
Probleem is dat het aantal zorgvragers de komende jaren alleen
maar toeneemt. Wie gaat die zorg leveren en betalen? Om de
uitgaven beheersbaar te houden is het daarom wel begrijpelijk
dat gemeenten in actie komen tegen de ‘monetarisering van de
mantelzorg’, zorg die vroeger voor niks werd gedaan.
Wat daarbij naar mijn mening vergeten wordt is het volgende.
Binnenkort is een kwart van de Nederlandse bevolking 65 of
ouder en zoals we weten is dat een groeimarkt voor de zorg.
De ouderdom komt immers met gebreken. Wie gaat die zorg
leveren? Er zal een flink tekort aan personeel ontstaan. Het
pgb is dan een mooi middel om de hulp toch georganiseerd te
krijgen. Mensen die niet in de zorg werken, willen vaak wel een
paar uur per week hulp leveren. Kosten: maximaal € 20 per uur
en dat is een stuk minder dan wat de reguliere aanbieders in
rekening brengen. In feite bespaart de gemeente dan, want als
de mantelzorg het niet doet, wie dan wel? Juist: de beroepsmatige zorgaanbieder. En er wordt en passant nóg een doelstelling
van de regering een stapje dichterbij gebracht: meer financiële
zelfstandigheid van degenen die de zorg verlenen.
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pgb in uitvoering

“Een jaar geleden kregen we een prachtig geschreven brief van
een moeder met een dochter met een beperking. ‘Wat heeft ze dat
goed gedaan’, dachten wij van de Adviesraad Tytsjerksteradiel. Al
snel ontdekten we dat ze gebruik had gemaakt van een voorbeeldbrief van Per Saldo. Dat was onze eerste kennismaking met
jullie belangenvereniging. We wisten direct, ‘die moeten we in
de gaten houden’. Vandaar dat we onlangs een medewerkster
van Per Saldo uitnodigden om antwoord op onze vragen te krijgen. Dat was een leerzame avond!”

“per saldo, een club om in de gaten te houden”

Adviesraad Tytsjerksteradiel
laat zich informeren
> tekst: martha vlastuin > beeld: marleen kuipers

E

igenWijs praat met Luit van Dam,
voorzitter van de Adviesraad Wmo
Tytsjerksteradiel. Een gemeente
ten oosten van het Friese Leeuwarden.
Luit is gepensioneerd, komt uit het
onderwijs en heeft daarnaast vrijwillige
bestuurstaken gedaan bij een cliëntenraad en een Raad van Toezicht bij zorginstellingen: “Ik wil mijn ervaringen en
opgebouwde competenties graag maatschappelijk blijven inzetten. Dat kan ik
trouwens anderen ook erg aanraden.
Omdat de materie zo complex is, heb je
mensen met know how nodig. In onze
adviesraad zitten daarom naast onder
andere een ICT’er, mantelzorger, een
wijkverpleegkundige en ervaringsdeskundigen, ook een oud-wethouder. Twee
leden hebben te maken met het pgb.

Belang om betrokken te zijn vanaf het
begin

Luit is in 2013 toegetreden tot de adviesraad en heeft alle ontwikkelingen rondom de transitie meegemaakt. “Van het
begin af aan is de verstandhouding
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met de wethouder, ambtenaren en gemeenteraadsleden goed
geweest. Worden er een verordening of beleidsregels opgesteld
of aangepast, dan worden we direct meegenomen aan het begin
van het proces. In 2014 zijn er wat betreft de jeugdhulp bijvoorbeeld veel van onze adviezen overgenomen. We worden betrokken als er een mailing naar zorgvragers gaat, zoals bijvoorbeeld
niet zo lang geleden over huishoudelijke hulp. Onze tekstvoorstellen - minder ambtelijk, begrijpelijker voor de doorsnee lezer
- worden overgenomen, zolang het juridisch verantwoord is. Ik
ervaar onze samenwerking als professioneel met korte lijnen”.
Ook Luit heeft kennis genomen van de uitslagen van het onderzoek over de tevredenheid van zorgvragers binnen gemeenten,
dat eind 2016 openbaar werden gemaakt. “Onze gemeente kreeg
een 8+. Per Saldo signaleerde het al, ook wij vinden dat de personen die een afwijzing voor zorg krijgen, op verzoek alsnog een
tweede gesprek moet worden aangeboden.

Belang om goed te weten waar je aan begint

De reden waarom Per Saldo werd uitgenodigd, was om het
verschil tussen zorg in natura en een pgb uitgelegd te krijgen.
“Op een professionele wijze”, benadrukt Luit. “De twee ervaringsdeskundigen in onze adviesraad praten vanuit hun eigen
situatie. Dat is waardevol, maar de informatie die we van Per
Saldo kregen, was een welkome aanvulling. Op een zeer duidelijke, rustige manier werd ons alles uitgelegd. De medewerkster
had zich goed voorbereid. Niet alleen in de overdracht, maar ook

OOK EEN
INFORMATIEAVOND
MET PER SALDO?

Op aanvraag komt Per Saldo graag naar
u toe en krijgt u een presentatie op
maat. Informeer naar de mogelijkheden
en neem contact op via voorlichting@
pgb.nl.

LEES OOK ALINE
MOLENAARS BLOG VAN
24 FEBRUARI 2017

“Gemeenten lijken met cijfers hun
eigen positieve functioneren aan te willen tonen”, schrijft de directeur van Per
Saldo. “Wij horen heel andere geluiden.
Daarom vraag ik me écht af: ‘Zijn burgers
wel zo tevreden?”

in de techniek. Hoe vaak maak je niet mee dat er tijd verloren gaat door niet werkende
beamers, waardoor de digitale presentie niet kan starten. Het ging perfect. Waar we nu
erg van doordrongen zijn, is dat het pgb een mooi middel is om je eigen zorg te regelen,
maar dat je van tevoren goed moet weten waar je aan begint. De praktische uitvoering,
het voeren van de – financiële – administratie moet goed gebeuren. Daar ligt, naast het
inkopen van kwalitatief verantwoorde zorg – een grote verantwoordelijkheid bij de budgethouder of zijn vertegenwoordiger. En je moet basiskennis hebben over regelingen.
Wat doe je bijvoorbeeld als de zorgverlener ziek is, hoe zit het met de sociale lasten.”

Belang om uit grote informatiestroom juiste keuzes te maken

Het voorzitterschap van de Adviesraad Tytsjerksteradiel is in goede handen. Luit kan
zijn talent om partijen met elkaar te verbinden volledig benutten: “De Adviesraad komt
eens per maand bij elkaar. Het eerste uur is er altijd een beleidsmedewerker van de
gemeente bij. We onderhouden contacten met andere instanties, zoals bijvoorbeeld met
Zorgbelang, de provinciale vereniging van patiënten, gehandicapten, jeugd en ouderen.
Het is ondoenlijk om de grote stroom aan informatie die op ons afkomt continu in zijn
geheel te verwerken. We moeten keuzes maken, maar wel de goede! Door samen te
werken zijn we op de hoogte van elkaars activiteiten en kunnen we beter beoordelen
wat belangrijk is om op te pakken en wat niet.
Om te weten of we iets voor het pgb moeten doen, overwegen wij abonnee te worden
van Per Saldo. Dan zijn we altijd up-to-date, hebben we volledige toegang tot de website
en kunnen we onbeperkt bellen en antwoord krijgen op al onze vragen.”
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nelly dooper, per saldo ambassadeur in leeuwarden en omgeving

Persoonlijke drijfveer gebruiken
voor algemeen belang
“Mijn rugzak zit vol ervaringen en ik heb mijn bekkie mee. Daar
heb je wat aan als ambassadeur”, vindt Nelly Dooper. Zij doet al
mee vanaf de eerste lichting in 2012, een doorlopend project van
Per Saldo dat dit jaar een stap verder wil zetten in een actieve
gemeentelijke lobby. Voor collectieve zaken. De ondersteuning
van de vrijwilligers vanuit Per Saldo wordt versterkt en er worden
nieuwe mensen gezocht. Nelly Dooper vertelt hoe zij haar vrijwilligerswerk ziet en uitvoert.
> tekst: martha vlastuin > beeld: marleen kuipers

Z

e heeft een sterke drijfveer, tomeloze energie en laat zich
niet snel uit het veld slaan. Nelly weet van de hoed en de
rand, door de ervaring met haar twee tienerkinderen, 16
en 18 jaar oud. Beiden met een licht verstandelijke beperking, de
een met ADD, de ander met ADHD. “Een dromer en een druktemaker.” Ze lacht er maar om, ondanks de vele inspanningen die
ze moet doen om de zorg goed georganiseerd te krijgen met
daarnaast nog haar werk als ambassadeur. “Elk succes laadt
mijn accu weer op. Dat houdt me op de been. Als het werk dat
voortkomt vanuit het ambassadeurschap energie gaat vreten,
dan stop ik ermee”, zegt ze resoluut. Tegelijkertijd ziet ze dat
niet gauw gebeuren. “Mijn kinderen groeien met de goede
begeleiding die ze krijgen vanuit het pgb. Dat gun ik anderen
ook.” Nelly’s werkgebied is de gemeente Leeuwarderadeel, een
gemeente bestaande uit zeven dorpen, die in 2018 wordt opgenomen in de grote gemeente Leeuwarden.

Haar strijd

Nelly is van huis uit Z-verpleegkundige. Ze vindt het een afbrokkeling van de kwaliteit van zorg dat deze specialisatie, evenals
die voor de psychiatrie, niet meer bestaat. De problemen met
toekenning van zorg wijt zij mede hieraan. “De gemeente heeft
te weinig deskundigen die een juiste beoordeling kunnen geven.
Als ambassadeur van Per Saldo zit ik in de gemeentelijke adviesraad. Wij dachten het goed geregeld te hebben. Ons multidisciplinair gebiedsteam zou carte blanche krijgen door een indicatie te stellen tijdens een familiebijeenkomst. Nee, niet in een
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keukentafelgesprek, maar juist in een bijeenkomst waarvoor de
budgethouder en/of zijn vertegenwoordiger alle personen uitnodigt die willen dat het goed met hem/haar gaat. In dit gesprek
wordt niet alleen de benodigde zorg vastgesteld, maar ook door
wie die uitgevoerd kan worden en onder welke voorwaarden. De
backoffice hoeft daar alleen nog maar een klap op te geven en
als het om de maatwerkvoorziening gaat met een pgb, er een
budget aan te hangen. Alleen, onze backoffice gaat hier niet mee
akkoord en wil alsnog een kritische blik werpen op de indicatie
van het gebiedsteam. Dat is erg jammer, want dan krijg je te
maken met iemand, die niet de mens, maar het geld centraal
stelt. Iemand met weinig inhoudelijke kennis. Op dit moment
zitten we als adviesraad in het overleg met de gemeente in een
vacuüm. Er worden geen spijkers met koppen geslagen. Op dit
moment kan de backoffice de toekenning van de maatwerkvoorziening nog altijd aanpassen, puur vanuit financiële overwegingen. Wat we volgens mij nodig hebben zijn mensen met lef die
buiten de uitgestippelde route willen treden en de kar de juiste
weg op durven trekken. Daar valt wat mij betreft dus nog wel
wat te strijden.”

Haar drijfveer

Gemeenten zijn vaak meer bezig met de uitvoering van de wet
dan met het belang van de mens, vindt Nelly. “Het gaat mij niet
om het geld, maar om de hulp die iemand nodig heeft om een
doel te bereiken. Ik wil voor mijn dochter passend werk veilig
stellen. Uit welk potje de weg daar naartoe gefinancierd wordt,

WILT U OOK
PER SALDO AMBASSADEUR
WORDEN?
KIJK OP PAGINA 12
WAT DOET PER SALDO?
LEES DAAROVER MEER
OP PAGINA 11

vind ik niet belangrijk, maar voor gemeenten telt dat juist zwaar. Dat zijn van die zaken
waar ik niet zo goed tegen kan en waarvoor ik op de bres spring. Voor mijn dochter én
voor alle anderen die daarvan mee kunnen profiteren.” Zo ging het bijvoorbeeld ook
bij de vervoersvoorziening voor haar zoon, die na haar strijd een fietsvergoeding en
een flexibele vervoersvoorziening kreeg, waar ouders later hun tevredenheid over uitspraken. Nelly: “Dat doet je dan goed als je merkt dat dit iets betekent voor veel meer
budgethouders.”

Haar toekomstbeeld

Nelly ziet voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd als ambassadeur van Per
Saldo. Ze gaat zich de komende tijd inzetten voor een goede overgang naar de nieuwe
gemeente Leeuwarden. “Er moet duidelijkheid komen. Ik ben blij dat ik me daarvoor kan
inzetten, voor alle budgethouders, afgestemd op waar Per Saldo voor staat. Ik snap het
systeem, ik weet waar ik naartoe wil, een goed pgb voor mensen die daarvoor kiezen. Ik
zoek contact met de Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden om erachter te komen hoe
het daar werkt. En om een goede verstandhouding op te bouwen."

Haar tips voor collega Per Saldo Ambassadeurs

»» V
 erdiep je in het gemeentelijke pgb-beleid.
»» Gebruik sociale media op strategische wijze. Als ik denk dat een positieve ontwikkeling meer aandacht verdient, twitter ik dat naar mijn eigen gemeente.
»» Zorg dat je altijd een aantal voorbeeldverhalen voor handen hebt. Niet alleen vanuit
je persoonlijke situatie, maar vooral ook van anderen doelgroepen. Hoe meer verhalen, hoe meer beeld de gemeente erbij krijgt.
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advertenties

Leer- en Ervaringstrajecten
rubrieken

huishoudelijke
verzorging

persoonlijke
verzorging

•
Zorgstudent
Contactgegevens:
Jacqueline van der Bend
M 06-288 355 25
E info@zorgstudent.nl
I www.jobs4care.nl

•

Zorgstudenten bieden begeleiding aan kinderen en jong
volwassenen met een beperking. Zorgstudenten volgen een
studie op het gebied van zorg,
pedagogiek, psychologie en
onderwijs. Landelijke dekking.

Stichting de zorghulp
U WILT NIET NAAR EEN
VERZORGINGSHUIS,
U WILT THUIS BLIJVEN
WONEN. (PGB vergoed)
Bel of mail
T 0346-25 29 59
E	info@stichtingdezorghulp.nl

UMC Groningen Thuis
Hanzeplein 1, ingang 47
9713 GZ Groningen
T 0900-100 10 20 (€ 0,10 p/m)
E info@umcgroningenthuis.nl
I www.umcgroningenthuis.nl
Thuiszorg waar Groningen trots
op is! Verpleging & verzorging,
gespecialiseerde kindzorg, begeleiding, palliatieve zorg

ZieZeZo
James Wattstraat 7
1817 DC Alkmaar
T 072-512 87 21
E info@ziezezo.nl
I	www.ziezezo.nl
Gespecialiseerde kinder
thuiszorg in Noord Holland
contactpersoon: P. Dolfing

Atelier Jamaika
Poelruitstraat 8
5143 AK Waalwijk
M 06-302 716 05
E info@atelierjamaika.nl
I www.atelierjamaika.nl

Maatman Zorggroep
T 0495-57 46 74
E info@maatmanzorggroep.nl
I www.maatmanzorggroep.nl

· Dagbesteding in gezinssfeer
(zaterdag t/m donderdag)
· Begeleiding op maat voor
kinderen, jongeren en volwassen (zowel op locatie als in
mijn atelier)
· Creatieve programma’s

Zorggebied: Limburg en regio
Eindhoven
Mensen met een verstandelijke
beperking en/of psychische
problemen

Begeleiding en opvang

Op een actieve manier

Individueel en Groep

Effectief leren door te doen

www.btobasic.nl
info@btobasic.nl

verpleging

PGB-INZICHT
gezinsbegeleiding

ondersteunende
begeleiding

logeeropvang

PGB-Inzicht
Dennenweg 225
7545 WE ENSCHEDE
T 053-434 79 67
E info@pgbinzicht.nl
vanaf
I www.pgbinzicht.nl



Stichting PiTi
 Administratie

Noorderdiep 99
 Advies

9521Pgb-gelden
BC Nieuw-Buinen
 Beheer

 HulpTbij0599-785373
Intensieve Controle

E info@stichtingpiti.nl
30,50 per maand *
I www.stichtingpiti.nl

kijk op www.pgbinzicht.nl
Zorg-onderw ijstraject PiTiUw veilige en betrouwbare
of bel nú voor een afspraak: 053 – 434 79 67
Impuls, Dagbesteding, Begeleid
keuze voor administratie, advies
Ga naar onze website voor meer informatie over onze diensten en de kosten*
wonen,Begeleiding naar werk,
en pgb-beheer. Neem nú contact
Weekendbegeleiding/ kamermet ons op voor een afspraak.
training/ respijtzorg
Pgb-Inzicht werkt landelijk.

Spijker uw pgb-kennis bij

Rijbewijs keuring?
ambulante
begeleiding

bemiddeling

huisvesting

Florein Zorg
Koningin Julianalaan 372c
2274 JV Voorburg
(Zuid-Holland)
T 071-579 70 00
E info@florein.nl
I www.florein.nl
Uitje? PGB? Bel nu!

Therapeutische AWBZ
zorginstelling “de Oase”
Follega (Friesland)
M 06-543 252 85
E martin@deoase.info
I www.deoase.info

Woensdagmiddag/weekend
en vakantieopvang
Kinderen met oa ASS/PDD-NOS/
ADHD 5 t/m 18 jaar
Gediplomeerde begeleiding!
Intake en proef dagdeel gratis!

vervoer

’t Boerehiem
vakanties

coaching
begeleiding

ICT

Aangepaste vakantieappartementen op zorgboerderij

Fam. Tolsma, Kanaalwei sud
12, 9245 HD Nij Beets
T 06-103 052 21
E htolsma@hotmail.com
I www.boerehiemnijbeets.nl
Tilliften en hoog/laagbed aanwezig. Heel geschikt voor gezinnen met kinderen. Het hele jaar
geopend. Op de boerderij is altijd
wel wat te beleven.

Uw partner bij verantwoorde
zorg en voorziening thuis of in
de woonvoorziening!
v

v
v
v

Onze dienstverlening o.a.:
Onafhankelijke
beoordeling bij bezwaar
en beroep Toekenning
Zorg & Voorziening
Klachtenbeoordeling
Casemanagement
Workshops Zorgwetten

T 035-7200003
www.welpart.nl

Philadelphia
T (0800) 0830
E	cliëntbureau@philadelphia.nl
I www.philadelhia.nl
Zorg, wonen, welzijn, logeren,
werken, leren en dagbesteding.
Via een PGB of in natura.

Sociaal Maatschappelijk
Steunpunt
Van Harenstraat 18
3027 EV Rotterdam
T 06-425 76 586
E info@smsrotterdam.nl
I www.smsrotterdam.nl
Pgb- advies,bemiddeling en
administratie

Brommobiel
rijbewijs AM

AAngepAste VAkAntiebungAlow ‘Den blijen
Hemert’

vakantiepark

De kleine belties

Rheezerweg 79 Hardenberg
tel. 0523-26 13 03
www.kleinebelties.nl

Canta
rijbewijsvrij

Inruil van uw auto mogelijk!
Taxatie, demonstratie en service/reparatie

(gescHikt Voor 12 pers.)

Ruime rolstoel vriendelijke
tuin met overdekt terras. Zeer
geschikt voor woongroepen
en grote gezinnen. Incl.
de faciliteiten van ons
nabijgelegen vakantiepark!

bel

Uw
advertentie
hier?

Neem contact op met
Elli Doornink
sales@demani.nl
0316 - 22 71 55

bij u aan huis!
Aanbieding:
Scootmobiel Carpo 4 ltd.
snelheid 17km/h
voor:
,€ 2.995

BEL GRATIS: 0800 - 0239988
Veenendaal - Amsterdam - Den Haag
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Kom naar
een cursus
of ledenbijeenkomst

KIJK OP

WWW.PGB.NL

In een Thomashuis wonen

Thomas Op Kamers gaat in

In een Herbergier wonen

De ZorgButler is een

een verstandelijke beperking

Eén zorgondernemer/hospita

geheugenproblemen samen

wonende ouderen met een

8 à 9 volwassenen met

samen met de mensen die
voor ze zorgen.

Sinds de start in 2003 telt

Nederland 118 Thomashuizen.

www.thomashuizen.nl

2017 van start in Rotterdam.
biedt 15 volwassenen met
een lichte verstandelijke

beperking een veilig thuis en
ondersteuning waar nodig.

www.thomasopkamers.nl

15 à 16 ouderen met

met de mensen die voor ze

zorgen. Sinds de start in 2007

zijn er 41 Herbergiers verspreid
over heel Nederland.

www.herbergier.nl

woonconcept voor zelfstandig
lichte tot middelmatige

zorgvraag. De eerste drie

ZorgButlers openen in 2017
hun deuren in Rotterdam.

www.de-zorgbutler.nl

