
Regio 
Zuid

Versterking van 
zelfstandigheid

CLIENTENPERSPECTIEF
IN ZORG EN WELZIJN
KWARTAALBLAD VAN
ZORGBELANG ZUID-HOLLAND

jaargang 4 
winter 2014 

nummer 4

wel!

magazine

wel mag

wel!

magazine

wel mag

IN DIT NUMMER WINNAAR DUIM 2014 • ZELFSTANDIG THUIS WONEN GAAT NIET VANZELF • BELANGENBE-
HARTIGER IN HART EN NIEREN • TRAININGEN VOOR VRIJWILLIGERS • DE PARTICIPATIEWET • FINANCIELE 
REGELINGEN 2015 • NIET-AANGEBOREN HERSENAANDOENINGEN • THUISBEGELEIDING • DE TOEKOMST 
VAN DE OUDERENZORG 



Van de directie
Op de drempel van de grote veranderingen door de decentralisaties zagen we begin december een klein 
lichtpuntje. De rechter sprak uit dat gemeenten niet zomaar hulp en ondersteuning mogen schrappen. 
Volgens de wet moeten gemeenten onderzoek doen naar de speci� eke situatie van mensen die nu hulp en 
ondersteuning krijgen voordat ze daar wijzigingen in aanbrengen. Ook voor nieuwe aanvragen geldt dat. De 
staatssecretaris bevestigde dat de uitspraak van de rechter in lijn is met de bedoeling van de wet.
De vraag wordt dan wel op basis waarvan gemeenten gaan besluiten of iemand hulp en ondersteuning 
kan krijgen. Het moet namelijk wel allemaal goedkoper worden. Aan mij wordt dan ook wel herhaaldelijk 
gevraagd waarom zorgvragers zich niet meer laten horen en niet meer in verzet komen tegen alle bezuinigin-
gen. Bijzonder is wel dat die vragen vooral van aanbieders komen. Als ik vervolgens vraag of zij helder hebben 
wat de gevolgen zullen zijn voor mensen dan kunnen ze daar ook maar beperkt antwoord op geven.

Grote vraag voor 2015 is hoe alle veranderingen gaan uitpakken voor mensen die hulp en ondersteuning 
nodig hebben. Ik houd me dan graag vast aan het lichtpuntje dat maatwerk heet. Laten we ons met elkaar als 
betrokkenen hard maken voor het leveren van echt maatwerk voor mensen die dat nodig hebben. Laten we 
met minder dan passend maatwerk voor kwetsbare mensen geen genoegen nemen en de krachten bundelen 
om dat mogelijk te maken. Ook daarvoor geldt dat we als zorgvragers en belangenbehartigers zullen moeten 
laten zien: zo: met maatwerk, kan het wel! 

Robert Boersma, 
Directeur Zorgbelang Zuid-Holand
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COLOFON

Dit kwartaalblad is een uitgave van Zorgbelang Zuid-
Holland. Zorgbelang Zuid-Holland behartigt de belangen 
van gebruikers van zorg en welzijn en hun mantelzorgers 
en werkt samen met vele belangenorganisaties en vrijwil-
ligers. Het Adviespunt Zorgbelang geeft informatie en 
biedt hulp bij het indienen van een klacht.

Kopij is van harte welkom. Deadline 2015 nr. 1: 7 februari 
2015. De redactie kan besluiten ingezonden bijdragen 
in te korten, taalkundig te bewerken of niet te plaatsen. 
Een bijdrage kan op verzoek anoniem worden geplaatst; 
naam en adres dienen bij de redactie bekend te zijn. De 
inhoud van de artikelen in de rubriek Mijn mening vallen 
niet onder verantwoordelijkheid van de redactie. Aan 
de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg 
besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig 
of onjuist is opgenomen aanvaardt de redactie geen 
aansprakelijkheid. Artikelen uit dit blad mogen alleen 
worden overgenomen na toestemming van de redactie 
en met bronvermelding.

Aan de toezending van dit blad zijn geen kosten verbon-
den. Als u het blad ook wilt ontvangen of uw abonne-
ment wilt opzeggen kunt u contact opnemen met de 
redactie.

Redactie
Marieke Bauwens, Bas van Bellen, Aart Burger (voorzitter 
redactieraad), Stasja Cornelissen, Clara Hibma (hoofdre-
dactie), Gré Leutscher, Nel van Roon, Nelleke Schelfhout 
(redactiesecretariaat).

Postbus 2148
2800 BG Gouda
T (088) 929 40 00
E kwartaalblad@zorgbelang-zuidholland.nl
I www.zorgbelang-zuidholland.nl
Of volg ons op www.twitter.com/ZorgbelangZH

Eindredactie: Redactiebureau Damen

Fotoverantwoording
p. 4, 14-15 Tineke van Werven, p. 6 Geert Boevink, 
p. 10 Annemiek Korenmans, p. 13 Bas van Bellen, 
p. 18 Gerard Ribbers, p. 22 Nel van Roon, 
p. 26 Yvonne Karels, p. 28 Marieke Bauwens. 

Vormgeving: De Hoop Gra� sch Design

Drukwerk: De Hoop Gra� sch Design

Oplage:  3200 exemplaren

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt met steun van 
de provincie Zuid-Holland. 
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Redactioneel
Allereerst wensen wij u allen een gelukkig en gezond 
nieuwjaar! In 2015 staat er in zorg en welzijn veel te 
gebeuren. Wij hebben met veel inzet en plezier dit dikke 
winternummer voor u gemaakt waarin een aantal van 
deze veranderingen wordt toegelicht. 

Zo wordt de Participatiewet die vanaf 1 januari 2015 
geldt onder de loep genomen in de rubriek Uw rechten 
en plichten. Daarnaast geeft Quirijn van Woerdekom een 
toelichting op deze wet. De wijzigingen in de verschil-
lende � nanciële regelingen zijn voor u op een rij gezet in 
het artikel Financiële regelingen 2015. 

De Duim - de publieksprijs vanuit Zorgbelang Zuid-
Holland voor het beste initiatief in de provincie - is in 
november uitgereikt. Drie genomineerden presenteerden 
zich op het Zorgbelang Zuid-Holland congres ‘De zorg-
vrager als partner’. De theaterproductie ‘Wie is nou gek’ 
heeft als winnaar de Duim in ontvangst mogen nemen. U 
leest hier meer over in een interview met Bas Kronenburg 
op pagina 4. 

Bij wonen komt voor sommige mensen heel wat kijken. 
Zo vertelt Pauline Gransier dat zij de regie over haar eigen 
leven genomen heeft en haar eigen zorgteam heeft 
samengesteld. Lees haar verhaal op pagina 6. Vanaf 2015 
is de ondersteuning bij het wonen voor mensen met een 
(licht) verstandelijke beperking verantwoordelijkheid van 
de gemeente (Wmo). Lees hier meer over op p. 8. Wilt u 
zich inzetten op het gebied van wonen? Het Provinciaal 
Platform Wonen Zorg Welzijn dat zich speci� ek richt op 
alle aspecten van wonen in relatie tot zorg en welzijn 
zoekt nieuwe leden.  

Een pleidooi voor een sterke belangenbehartiging treft u 
aan in het interview met Gerard Ribbers. Hij pleit hij voor 
meer aandacht voor niet-aangeboren hersenaandoenin-
gen. Mocht u zich hiervoor in willen zetten; de regionale 
Klankbordgroepen NAH zoeken versteking; u leest hier 
meer over op p. 20.

Daarnaast deed Annemiek Koremans, die jarenlang 
verschillende functies binnen de belangenbehartiging 
bekleedde, afgelopen najaar een stapje terug. Het 
interview met deze belangenbehartiger in hart en nieren 
vindt u op pagina 10.

Wij wensen u veel leesplezier.

Namens de redactie,

Aart Burger, voorzitter redactieraad, 
tevens lid van de redactie

Clara Hibma, hoofdredacteur
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een initiatief van Bavo Europoort en stichting 
Pameijer. Het wordt geproduceerd door het 
rotterdamscentrumvoortheater (RCTH) en 
is intussen zo'n 35 keer opgevoerd. Tijdens 
de voorstelling vertelt Bas met name over 
zijn psychiatrische verleden in de gesloten 
inrichting van Bavo Europoort.

‘Waarom ik in die gesloten inrichting zat?’, 
vraagt Bas. ‘Dat kwam door een hersen-
bloeding, vijf jaar geleden. Ik raakte toen in 
coma. Tijdens de operatie is vervolgens 0,8 
liter bloed uit mijn hoofd gehaald. Door de 
druk van al dat bloed bleken mijn hersenen 
verschrompeld te zijn.’

Na enkele weken in het ziekenhuis gaat Bas 
naar revalidatiecentrum Rijndam. Daar leert 
hij in vier maanden tijd opnieuw te lopen 
(met rollator), te praten en zichzelf aan 
te kleden. Maar de hersenbloeding heeft 
onherstelbare schade aangericht. Zo is Bas 
zijn geheugen aangetast, zijn coördinatie 
verslechterd, is hij links blind geworden, 
ligt zijn hormoonhuishouding overhoop en 
blijft hij slecht lopen; Bas en zijn rollator zijn 
onafscheidelijk. 

Uitgebreid zorgzwaartepakket
Na Rijndam gaat Bas naar huis. Maar niet lang 
voor lang. Want hij heeft een vorm van afasie 
(‘Ik zei 'tv', maar bedoelde 'radio’), raakt snel 
in de war en heeft aanvallen van agressie en 
paniek. Ook heeft Bas een slechte oriëntatie. 
‘Ik verdwaalde hopeloos.’ Daarom wordt hij 
22 maanden opgenomen in de gesloten in-
richting van een kliniek voor niet-aangeboren 
hersenaandoeningen van Bavo-Europoort. 

Sinds twee jaar woont hij weer thuis. Bas' 
partner ondersteunt hem door 's morgens 
zijn kleding, eten en medicijnen klaar te leg-
gen. Daarnaast heeft Bas regelmatig contact 
met een complete batterij aan zorgverleners: 
een psychiater, psycholoog, logopediste, be-
wegingstherapeut, fysiotherapeut (drie maal 
per week), longarts, oogarts, endocrinoloog 
en neuroloog. ‘Ik heb een enorm uitgebreid 
zorgzwaartepakket. Mijn partner heeft mij 
twee jaar lang zoveel mogelijk bijgestaan, 

maar het is te zwaar. Binnenkort krijg ik 
daarom zo'n 30 uur per week persoonlijke 
verzorging.’

Hernieuwde vaardigheden
Terug naar de theatervoorstelling. Wat heeft 
het Bas gebracht? ‘Ik heb spelenderwijs mijn 
grenzen kunnen verleggen. Door de zangles-
sen heb ik een betere beheersing gekregen 
van mijn adem, uitspraak en stemvolume. 
Mijn motoriek is verbeterd: ik beweeg meer 
gecoördineerd, ben sneller en houdt het 
langer vol. Door de repetities kan ik gemak-
kelijker bepaalde volgordes onthouden. Ook 
weet ik nu beter met allerlei prikkels in mijn 
omgeving om te gaan. Voorheen raakte ik 
dan in paniek; nu kan ik onder de mensen 
zijn.’

Ik vraag Bas hoe hij die vaardigheden vast-
houdt. ‘Mijn fysiotherapeut is naar de voor-
stelling gekomen en heeft er onderdelen 
uit opgenomen in mijn oefenprogramma. 
Ik hoop dat mijn logopediste dat ook gaat 
doen.’

Eyeopener voor zorgverleners
Ons gesprek wordt 'verstoord' door een 
telefoontje van Hogeschool Rotterdam. Of de 
theatergroep er over vier dagen kan optre-
den. ‘Tja, de reacties over de voorstellingen 
zijn heel enthousiast. Medewerkers van Bavo 
Europoort, die er soms al tientallen jaren wer-
ken, zeggen na a� oop: ‘’Gôh, ik wist eigenlijk 
niet dat opname in de kliniek zo'n impact op 
mensen heeft.".’

Tot besluit: ‘Het zou mooi zijn als zorgverze-
keraars onze voorstelling komen bezoeken. 
Dan kunnen ze met eigen ogen ervaren wat 
het doet voor het herstel van patiënten met 
een psychiatrisch verleden. Ik ben ervan 
overtuigd dat theaterspelen voor hen meer 
oplevert dan vele losstaande therapieën en 
daardoor uiteindelijk goedkoper is.’

Gerard Lappee

Op de foto: Bas Kronenburg (links)
en Paul Röttger (rechts).

Stemming
Als er tijdens het congres gestemd moet 
worden voor de Zorgbelang Zuid-Holland 
Duim 2014 hebben zich zo'n 155 mensen 
verzameld in de congreszaal. Eerst krijgen 
de drie genomineerde zorginitiatieven 
de tijd om zich aan te prijzen aan het 
publiek. Er volgen vlammende betogen. 
Onder meer van Paul Röttger, de regis-
seur van theatervoorstelling 'Wie is er nou 
gek?'. 

Als Röttger bijna klaar is met zijn betoog, 
roept hij: ‘Ben ik iets vergeten Bas?’ Links 
in het publiek staat een forse man op. 
Hij steunt op een rollator en vertelt op 
luide toon dat hij Bas Kronenburg heet en 
meespeelt in de theatervoorstelling. ‘Ik 
heb veel baat gehad van het meespelen. 
Mijn spraak is verbeterd, mijn cognitieve 
vermogens en mijn motoriek. Het bracht 
mij verder dan jaren therapie.’

Bij het stemmen krijgt 'Wie is er nou gek?' 
41% van de stemmen, de Wijzelf Zorgco-
operatie uit Zoetermeer 37%, en 'Mag ik 
deze dans van u?' van Argos Zorggroep de 
resterende 22%. Een nipte overwinning 
dus. Zouden de woorden van Bas Kronen-
burg de doorslag hebben gegeven?

Innovatief
Als ik Bas twee dagen later ontmoet, leg ik 
hem dezelfde vraag voor. ‘Tja, misschien heb 
ik duidelijk kunnen maken dat de theater-
voorstelling ècht een innovatie is op het 
gebied van zorg. Ook mijn collega-theater-
spelers zijn erop vooruit gegaan; zowel fysiek 
als mentaal. Verscheidene zijn uit hun schulp 
gekropen. Dat is zó mooi om te zien.’

Gevolgen van een hersenbloeding
De theatervoorstelling 'Wie is er nou gek?' is 

‘Wie is nou gek?’
Winnaar Duim 2014

Zo kan 
het ook

De verkiezing voor het beste zorginitiatief in Zuid-Holland is dit jaar gewonnen door de thea-
terproductie ‘Wie is nou gek?’, een co-productie van Pameijer, Bavo Europoort en het rotterdam-
centrumvoortheater en Cultuurhuis Delfshaven. Een interview met Bas Kronenburg.

'Spelen in het theater 

bracht mij verder 

dan jaren therapie'
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Sinds twee jaar woont hij weer thuis. Bas' 
partner ondersteunt hem door 's morgens 
zijn kleding, eten en medicijnen klaar te leg-
gen. Daarnaast heeft Bas regelmatig contact 
met een complete batterij aan zorgverleners: 
een psychiater, psycholoog, logopediste, be-
wegingstherapeut, fysiotherapeut (drie maal 
per week), longarts, oogarts, endocrinoloog 
en neuroloog. ‘Ik heb een enorm uitgebreid 
zorgzwaartepakket. Mijn partner heeft mij 
twee jaar lang zoveel mogelijk bijgestaan, 
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Persoonlijke verzorging met huishoudelijke hulp. 
Dat betekent dat ik twee keer per week langer 
in mijn bed kan blijven liggen. Mijn zorgverlener 
hoeft mij namelijk niet meteen te verzorgen, 
maar kan eerst met het huishouden beginnen. 
Vaak komt daar ook begeleiding bij, zodat ik een 
taxirit of treinreis kan regelen.
Hierdoor heb ik nu maximale bereikbaarheid met 
minimale inzet. De dag is als volgt in diensten 
verdeeld: ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds 
heeft er iemand bereikbaarheiddienst. Degene 
van de ochtenddienst helpt me bij het opstaan. 
Als ik ’s middags een afspraak heb en graag hulp 
wil bij de voorbereiding daarvan, dan plan ik van 
tevoren een zorgmoment. ’s Avonds is er geen 
vaste afspraak voor het naar bed gaan, maar roep 
ik mijn zorgverlener via Whatsapp op. Door de 
open communicatie kunnen mijn zorgverleners 
mij goed in mijn dagelijks leven ondersteunen.

Zorgteam samenstellen
De bereikbaarheiddiensten gelden ook voor 
op de universiteit. Als ik naar het toilet moet, 
kan ik op mijn zorgverleners rekenen. Ik hoef 
dan geen drie uur zorg af te nemen bij een 
thuiszorgorganisatie, voordat ze bereid zijn om 
te komen helpen. Wie er dienst heeft, wordt 
vastgelegd in een maandrooster in Excel. Deze 
heb ik zelf ontworpen, want geen enkele van 
de veertig (!) applicaties die er zijn, gaan ervan 
uit dat de cliënt zelf zijn zorgvraag kan overzien 
en daarmee de regie over zijn leven kan nemen. 
Mijn zorgverleners geven zelf hun uren door aan 
Care2All.

Eens in de drie maanden evalueer ik samen 
met Care2All hoe het gaat met het zorgteam. 
‘Wat kan er beter?’ De feedback die ik van mijn 
zorgverleners krijg en die zij van elkaar krijgen, 
is onmisbaar. Dit overleg geeft mij ruimte om 
mededelingen te doen en de zorgverleners 
zien met wie zij samenwerken. Care2All houdt 
met mij de kwaliteit van mijn zorgteam in de 
gaten. In principe is mijn zorgteam zelfsturend, 
maar mocht er iets zijn gebeurd (stel: ik lig op de 
grond), dan kunnen mijn zorgverleners gebruik 
maken van een noodlijst met telefoonnum-
mers van vrienden en kennissen die in de buurt 
wonen.

Feit is dat ik mijn zorgverleners zelf heb uit-
gekozen. Niet elke keer een ander gezicht of 
iemand die zegt: ‘Over twee uur is er pas iemand 
beschikbaar.’ Wanneer ik sollicitaties afneem, stel 
ik altijd de vragen:
1. Kun je een voorbeeld geven uit jouw leven 

waaruit blijkt dat ik op je kan rekenen?
2. Heb je er moeite mee om mij te moeten 

douchen?
3. Waar zie jij jezelf op de lange termijn, zodat 

ik kan inschatten of het team niet te veel 
wisselt?

Daarnaast leg ik uit dat ze op mijn aanwijzingen 
werken en dat ik het prettig vind als ze met mij 
meedenken, maar dat ze niet alvast dingen voor 
mij moeten gaan doen waar ik niet om heb 
gevraagd. Dit zorgconcept is mogelijk gemaakt 
door het pgb. Alle zorgverleners zijn bij mij in 
dienst.

De mens centraal
De vraag ‘Wat heb ik nodig om mijn leven te 
kunnen leiden?’ en de woorden ‘Kom maar pra-
ten’ hebben mij de regie over mijn eigen leven 
teruggegeven. Daardoor voel ik mij een mens 
die deelneemt aan de maatschappij. Mijn zorg-
kosten zijn � ink omlaag gebracht. Het maakt 
mij gelukkig dat ik, dankzij mijn zorgconcept, 
midden in de samenleving sta. U kunt de cliënt 
de regie over zijn leven laten behouden door 
aan de cliënt zelf te vragen: ‘Hoe wilt u uw leven 
leiden en welke ondersteuning heeft u daarvoor 
nodig?’ Dat lukt niet door te zeggen: ‘Dit kunnen 
wij bieden.’ Denk buiten de kaders als dat nodig 
blijkt te zijn. Dat vraagt om een andere manier 
van denken van zowel de zorginstanties als de 
cliënten zelf. Ga uit van de mens en niet van de 
systemen.

Geert Boevink

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.paulinegransier.com.

Dit is een bewerkte versie van een toespraak 
die Pauline Gransier hield op 29 oktober 2014 
tijdens de themabijeenkomst van het Provinci-
aal Platform Wonen ‘Langer thuis wonen gaat 
niet vanzelf’.

Op de foto: Pauline Gransier.
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Obstakels
Na de havo wilde ik aan de Hogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht studeren, maar wat bleek? Het 
gebouw was niet rolstoeltoegankelijk. Op zoek 
naar een andere studie viel mijn oog op de studie 
Film- en Literatuurwetenschap. Na het behalen 
van vwo-certi� caten kon ik worden toegelaten. 
Om daar te studeren moest ik in Leiden wo-
nen. De gemeente had een Fokus-project, alleen 
waren de wachtlijsten erg lang. Om voor een 
huurwoning in aanmerking te komen, moest ik 
ingeschreven staan in Leiden. Ondanks uitge-
breid contact met de gemeente, waarbij mijn 
moeder en ik uitleg gaven over mijn speci� eke 
situatie, werd het beleid niet versoepeld. Ik vond 
het absurd dat ik niet zou kunnen gaan studeren 
omdat ik geen woning met zorg kon krijgen. Als 
enige optie bleef over: een appartement kopen. 
Dankzij een goede, meedenkende makelaar vond 
ik een woning. Met mijn Wajong-uitkering en 
mijn lijfrente kon ik een hypotheek krijgen.

Zelfstandigheid vergroten
De volgende stap was: hoe moet ik mijn zorg 
inrichten? Speci� eker: hoe wil ik mijn zorg zo 
inrichten dat ik mijn leven kan leiden zoals ik dat 
zelf wil? Via via kwamen we in contact met een 

architect die in een rolstoel zit. Hij bood ons een 
nieuw perspectief: ‘Welke zorgvraag konden we 
oplossen met behulp van de inrichting van mijn 
huis?’ Bij Fokus had ik tien tot twaalf zorgmomen-
ten op een dag.
We dachten na over elk detail. De stopcontacten 
kwamen op mijn hoogte en alle belangrijke 
spullen kregen een plek binnen mijn handbereik. 
Ook spraken we over mijn douchegewoonten: 
douchte ik rustig of douchte ik zo wild, dat het 
water alle kanten op ging? Door zo te denken 
over de inrichting hebben we mijn zorgvraag 
drastisch kunnen verminderen, tot nog maar 
twee of drie zorgmomenten per dag.

Zorgconcept
Naast de inrichting legden we ook contact 
met thuiszorgorganisaties. Geen enkele grote 
organisatie wilde mijn zorgvraag op zich nemen. 
Zorg op afspraak en zorg op afroep waren niet 
mogelijk. Toen dacht ik: dan regel ik het zelf. 
Uiteindelijk kon ik terecht bij thuiszorgorganisatie 
Care2All: ‘Kom praten, we gaan om de tafel zitten.’
Mijn manier van denken zorgde ervoor dat mijn 
zorgvraag verkleind werd. ‘Welke hulp heb ik 
echt nodig en wanneer?’ Met behulp van deze 
vragen ben ik mijn zorgvragen gaan combineren. 

Zelfstandig thuis wonen gaat niet vanzelf
Een ervaringsverhaal 

Interview

Mijn naam is Pauline Gransier. Ik ben 27 jaar, studeer aan de Universiteit Leiden en ben 
spastisch en slechthorend. Dat laatste maakt dat ik niet kan telefoneren. ‘Woon je in een 
woongroep?’, vragen mensen vaak als ik ze voor het eerst ontmoet. ‘Welke obstakels kwam 
je tegen? Wat was er nodig om zelfstandig te kunnen wonen?’ En dan stel ik de vraag: welke 
denkwijze is nodig om de weg naar zelfstandig wonen met een lichamelijke beperking 
makkelijker te maken?
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Toen dacht ik: 

dan regel ik het zelf
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Om wie gaat het?
Eén van de mensen om wie het gaat is Lilian. Li-
lian is 41 jaar en heeft het Syndroom van Down. 
Ze kan niet rekenen, lezen of schrijven. Ze is 
verder niet goed in het nemen van besluiten. 
Natuurlijk kan ze heel goed zeggen wat ze wil 
eten of hoe ze haar huis ingericht wil hebben, 
maar bij ingewikkelder zaken ontbreekt haar 
het inzicht en wordt de besluitvaardigheid een 
stuk minder. Ze moet daar altijd bij geholpen 
worden.
Lilian gaat zelfstandig met het openbaar ver-
voer, maar alleen op vier vastgestelde trajecten. 
Op alle andere trajecten heeft ze begeleiding 
nodig. Ze poetst haar tanden niet, daar moet 
twee keer per dag iemand voor komen. Ze 
heeft niet zoveel hulp nodig om zelfstandig te 
zijn.

Twee van de openbaarvervoertrajecten die 
Lilian gebruikt, gaan naar haar twee banen. Ze 
werkt in een atelier waar ze vazen verft en in de 
winkel werkt. Omdat ze van afwisseling houdt, 
werkt ze daarnaast in de catering van een ver-
pleeghuis. Lilian vindt haar werk heel belangrijk 
en is er heel trots op. Ze woont in een eigen ap-
partement met een ‘steunpunt’: de zorgaanbie-

der heeft een aantal appartementen in een � at 
gehuurd voor mensen met een beperking. Eén 
appartement wordt gezamenlijk gebruikt om, 
voor wie dat wil, gezamenlijk te eten of tv te 
kijken. Hier is altijd begeleiding aanwezig. Lilian 
zit er bijna dagelijks, vanwege de gezelligheid. 
Ook hier is ze erg tevreden over.

Individueel of gezamenlijk?
Nu zijn er natuurlijk heel veel Lilians en ze zijn 

Een woning voor mensen met 
een verstandelijke beperking

Vanaf 2013 moeten mensen met een (lichte) verstandelijke beperking zelf met behulp van hun 
ouders woonruimte regelen. Voor die tijd was dat een taak voor zorgaanbieders. Dit scheiden 
van wonen en zorg past in het voornemen van de overheid om mensen langer thuis te laten wo-
nen. Jongeren met een verstandelijke beperking willen echter juist het ouderlijk huis verlaten, 
naar een woning voor zichzelf. Vanaf 2015 is de begeleiding en ondersteuning bij het wonen de 
verantwoordelijkheid van de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning).

allemaal verschillend. Velen zullen minder 
begeleiding nodig hebben en misschien in 
aanmerking komen voor individueel begeleid 
wonen. Je woont dan in een gewoon huis, met 
een paar uur begeleiding in de week en zonder 
steunpunt.
Mensen als Lilian zijn veel meer gebaat bij een 
vorm van wonen in een groep. Dat heeft dan 
vooral te maken met zaken als ‘gezelligheid’ en 
het gebrek aan sociale contacten in de gewone 
maatschappij. Vraag op dit moment aan ouders 
wat hun grootste angst is als hun kind zelfstan-
dig moet gaan wonen en ze zullen zeggen dat 
hij ergens driehoog achter zit te verpieteren. 
Wonen in een groep dus, maar hoe ga je als 
ouder regelen wat vroeger de zorgaanbieder 
deed? Dit kan bijvoorbeeld door een ouderini-
tiatief te starten.

Ouderinitiatief
In een ouderinitiatief gaan enkele ouders zelf 
op zoek naar geschikte woonruimte voor hun 
kinderen. Daar komt wel het nodige bij kijken. 
Je moet bijvoorbeeld overleggen met woning-
corporaties en de gemeente. Een woning waar 
acht mensen een eigen ruimte hebben plus één 
gezamenlijke ruimte ziet er qua indeling � ink 
anders uit dan de gemiddelde woning. Soms 
kan een bestaande woning worden verbouwd, 
maar vaker wordt het nieuwbouw. Daar komen 
tijdrovende regelingen en procedures bij kijken. 
Ook de ondersteuning moet geregeld worden. 
Alles bij elkaar duurt het dan ook zo’n zes tot 
acht jaar voordat het gemiddelde wooninitiatief 
is gerealiseerd.

Jasmijn en Ruth
Dat zo’n (ver)bouwtraject lang duurt, weet 
ook Ruth, de moeder van Jasmijn (13 jaar). 
Jasmijn heeft het Syndroom van Down en haar 
moeder gaat zich binnenkort oriënteren op de 
mogelijkheden voor groepswonen. Wat heeft 
Ruth daarbij nodig en hoe ziet ze de rol van de 
gemeente? Ruth: ‘Er moeten om te beginnen 
genoeg woningen zijn die geschikt zijn voor 

groepswonen. De gemeente kan daarmee 
rekening houden in haar woonvisie.’

Verder zou Ruth per gemeente graag één 
steunpunt wonen voor mensen met een 
beperking willen zien, waar alle informatie 
samenkomt. Daar kunnen ze bijvoorbeeld 
vertellen wie de relevante contactpersonen zijn 
bij de woningcorporaties. Daaraan gekoppeld 
zou ze graag een Steunpunt Ouderinitiatieven 
zien. Met een databank waar je een pro� el van 
je kind en zijn wensen op kunt zetten. Ook zou-
den vanuit dat punt informatieavonden voor 
ouders en ‘wooncursussen’ voor de toekom-
stige bewoners kunnen worden georganiseerd.
‘Het gaat dus voornamelijk om het scheppen 
van randvoorwaarden en faciliteren’, zegt Ruth. 
‘Gemeentes hoeven de taak van de ouders niet 
over te nemen, maar ze kunnen het zich niet 
veroorloven niets te doen.’

Zo gaat iedereen op zoek naar zijn eigen rol in 
dit nieuwe spel, met hopelijk een goede uit-
komst. Lilian is dik tevreden, maar hoe woont 
straks Jasmijn?

Edward de Bruin en Marieke Bauwens

wi
nt

er
 20

15
w
el!

m
ag
az
in
e

w
el

m
ag

9

Hoe ga je als ouder regelen 

wat vroeger 

de zorgaanbieder deed?

‘Gemeentes kunnen het zich 

niet veroorloven niets te doen’

Welzijn

Jasmijn heeft het Syndroom van Down en haar 
moeder gaat zich binnenkort oriënteren op de 
mogelijkheden voor groepswonen. Wat heeft 
Ruth daarbij nodig en hoe ziet ze de rol van de 
gemeente? Ruth: ‘Er moeten om te beginnen 
genoeg woningen zijn die geschikt zijn voor 
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Annemiek bekleedt nog steeds het voorzit-
terschap van het Platform Gehandicapten 
Westland. Daarnaast heeft ze de afgelopen 
jaren functies binnen de medezeggenschap 
als voorzitter van de cliëntenraad van Sophia 
Revalidatie, voorzitter van de cliëntenraad van 
verzorgingshuis De Terwebloem in Poeldijk en 
lid van het consumentenpanel Regiotaxi Stads-
gewest Haaglanden. Verder is ze werkzaam als 
vertrouwenspersoon voor cliënten met een 
lichamelijk beperking van gemeente, woning-
bouwcorporaties, welzijn- en zorgorganisaties 
in het Westland. Initiator en bestuurslid van de 
Zonnebloem Junioren Westland en tot slot was 
zij van 2004 tot voorjaar 2013 voorzitter van de 
raad van toezicht van het Landelijk Steunpunt 
Medezeggenschap (LSR). Annemiek is tot juni 
2014 werkzaam geweest bij Zorgbelang.

Waardering
Annemiek is voor haar maatschappelijke 
betrokkenheid door haar eigen gemeente in 
2008 geridderd in de orde van Oranje Nassau. 
Daarnaast is er een prijs naar haar vernoemd 
op initiatief van het LSR. De eerste Annemiek 
Koremansprijs werd aan Annemiek zelf uitge-
reikt op 26 juni 2013. De prijs wordt tweejaar-
lijks uitgereikt aan een persoon of groep die 

zich op bijzondere wijze heeft ingezet op het 
gebied van collectieve medezeggenschap. Het 
LSR - naast steunpunt ook koepel van cliënten-
raden in de zorg - heeft de prijs naar Annemiek 
vernoemd vanwege haar enorme inzet voor 
collectieve medezeggenschap.

Een stapje terug
Na 30 jaar in de belangenbehartiging doet 
Annemiek een stapje terug omdat haar ge-
zondheid het niet meer toelaat. Annemiek: ‘Ik 

Belangenbehartiger in hart en nieren
Annemiek Koremans is in onze regio bekend vanwege haar vele functies binnen de belangenbe-
hartiging. Dit jaar deed Annemiek een stapje terug. In dit interview vertelt Annemiek over haar 
inzet als belangenbehartiger en blikt zij vooruit op de ontwikkelingen in de zorg. 

stop niet hoor, maar ik doe het wel wat rustiger 
aan. Meer tijd voor rust, mezelf en mijn hobby’s. 
Ik heb nu nog enkele bestuursfuncties als het 
platform, twee clientenraden in de ouderenzorg 
en penningmeester bij de Zonnebloem Junio-
ren Westland. Al de functies die ik heb gehad, 
heb ik vervuld vanuit mijn drive om voor ieder 
mens het beste te realiseren, in het bijzonder 
voor mensen in een kwetsbare en afhankelijke 
positie. Ook in de toekomst blijf ik me inzetten 
vanuit de zorgvragers, vanmiddag heb ik weer 
een bijeenkomst van platforms gehandicapten-
beleid die onder regie van Zorgbelang een paar 
keer per jaar wordt georganiseerd.’ 

Gevolgen transities 
Ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in 
hoog tempo op. Volgend jaar gaan we zien 
hoe de transities in de praktijk uitpakken. An-
nemiek volgt de wijzigingen nauwgezet, met 
name binnen de Wmo. ‘De zorg en hulp voor 
kinderen met een beperking raakt me enorm 
vanwege mijn eigen ervaring en strijd.’ vertelt 
Annemiek. ‘Als baby ben ik geinfecteerd met 
het poliovirus en ben ik gehandicapt geraakt. 
Het is een heel gevecht om te bewijzen dat je 
niet anders bent en om onafhankelijk te zijn. Je 
loopt tegen zoveel dingen aan; organisaties die 
niet doen wat ze beloven, altijd in de weer om-
dat je graag wilt meedoen. Ik ben een kind van 
de verzorgingsstaat en heb alle kansen die op 
mijn pad kwamen opgepakt, maar ik maak me 
wel zorgen over de toekomst. Hoe moet het 
na 2015? Hoeveel kansen krijgt de jeugd? Wat 
worden de kosten wel niet voor de ouders, hoe 
kunnen kinderen in de toekomst nog blijven 
doen wat zij willen doen?’

Nieuwe kansen
Toch is Annemiek iemand die door alle ver-
anderingen en wijzigingen in zorg en welzijn 
heen positieve dingen ziet. Annemiek: ‘We 
zitten in een veranderingsproces, we hebben 
tot nu toe te maken met veel te veel organi-
saties, verkeerde bestuurslagen met veel te 
veel managers. Er is te veel waardering voor 
de denkers en te weinig voor de doeners. Een 
mooi voorbeeld is de ontwikkeling van de 
zorgrobot, we hebben mensen nodig om de 
ICT aan te sturen, maar we willen toch liever 

menselijk contact? Ondertussen vliegen er ik 
weet niet hoeveel “mensen aan het bed” uit bij 
de zorg. En managers en beleidmakers maar 
druk in de weer met regeltjes, registreren, 
kwaliteitstoetsingen, onderzoeken etc. De zorg 
is naar de markt gegaan en een grote com-
merciele industrie aan het worden. Het gaat 
niet meer om zorg, om de kwaliteit van leven, 
maar om producten. Ik mis bevlogenheid en 
betrokkenheid bij. Toch zien we nu langzaam 
een ontwikkeling in het meer denken vanuit de 
zorgvrager. Dit biedt wel weer nieuwe kansen 
waar we gebruik van moeten maken.’

Meerwaarde
Met haar jarenlange ervaring weet Annemiek 
hoe het werkt in de belangenbehartiging. An-
nemiek: ‘Nog een woord aan belangenbehar-
tigers: kies die tafels waar de inbreng van de 
ervaringsdeskundigheid werkelijk een meer-
waarde heeft. Kies die tafel waar de ander jouw 
verhaal serieus neemt. Als je dat niet meer kan 
opbrengen, wordt niet cynisch maar kies voor 
jezelf en ga andere leuke dingen doen. Laat 
je niet voor een karretje spannen, maar sta 
boven de partijen, in het belang van de zaak 
waarvoor je je inzet. Wederzijds vertrouwen, 
openheid en respect zijn essentiële voorwaar-
den voor geslaagde belangenbehartiging!”

Gré Leutscher

Op de foto: Annemiek Koremans.
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Het is een heel gevecht 

om te bewijzen 

dat je niet anders bent

Ik mis bevlogenheid 

en betrokkenheid 

bij veel mensen 

die werken in de zorg

Zo kan
het ook

Toch is Annemiek iemand die door alle ver-
anderingen en wijzigingen in zorg en welzijn 
heen positieve dingen ziet. Annemiek: ‘We 
zitten in een veranderingsproces, we hebben 
tot nu toe te maken met veel te veel organi-
saties, verkeerde bestuurslagen met veel te 
veel managers. Er is te veel waardering voor 
de denkers en te weinig voor de doeners. Een 
mooi voorbeeld is de ontwikkeling van de 
zorgrobot, we hebben mensen nodig om de 
ICT aan te sturen, maar we willen toch liever 

• Kijk ook eens naar de belangen van een ander 
in een overleg. 

• Blijf positief constructief. 

• Geef zelf oplossingen aan. 
• Heb het leuk met elkaar. 
• Zoek betrokkenheid en bevlogenheid bij elkaar. 

Tips van Annemiek



Informatie

Trainingen voor vrijwilligers

Zorgbelang Zuid-Holland geeft  trainingen die zijn gericht op het versterken van de positie van 
zorgvragers. Ook voor 2015 staan er weer diverse trainingen op stapel. 
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Gerrit van Bergeijk, trainer: ‘Juist in een peri-
ode dat er meer en meer een beroep gedaan 
wordt op wat mensen zelf kunnen of dat zij 
een beroep moeten doen op anderen, is het 
van belang dat cliënten, mantelzorgers en 
vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen. In onze 
trainingen en bijeenkomsten sluiten we nauw 
aan bij wat deelnemers willen bereiken en 
wat men al kan. Zo versterken de trainingen 
en bijeenkomsten de eigen mogelijkheden. 
Deelnemers worden op een vriendelijke 
wijze uitgenodigd vanaf de start actief te zijn 
door middel van afwisselende oefeningen en 
werkvormen.’ 

Praktische informatie
De trainingen, themabijeenkomsten en work-
shops zijn gericht op ervaringsdeskundigen, 
vrijwilligers, belangenbehartigers en Wmo-
adviesraadsleden. Alle trainingen zijn gratis. 
Ze verschillen onderling wel in duur; van twee 
tot vijf dagdelen. Indien gewenst kunnen ook 
trainingen op maat of incompany trainingen 
worden verzorgd. Meer informatie vindt u op 
onze website onder het kopje ‘Training’.

Stasja Cornelissen

Op de foto: Gerrit van Bergeijk.

een beroep moeten doen op anderen, is het 
van belang dat cliënten, mantelzorgers en 
vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen. In onze 
trainingen en bijeenkomsten sluiten we nauw 
aan bij wat deelnemers willen bereiken en 
wat men al kan. Zo versterken de trainingen 
en bijeenkomsten de eigen mogelijkheden. 
Deelnemers worden op een vriendelijke 
wijze uitgenodigd vanaf de start actief te zijn 
door middel van afwisselende oefeningen en 

• Coach aan de keukentafel
• Coachen van vrijwilligers
• Doelgericht lobbyen

• Ervaringsdeskundige belangenbehartiger 
• Iedereen kan verder komen
• Respectvol signaleren

Trainingsaanbod
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Boodschap

Column

De supermarkt is gelukkig niet ver weg, want 
ik ben een boodschap vergeten. Dat krijg je als 
je ouder wordt, dus even op weg, te voet, dat 
wel, om het verzuim goed te maken.

Twee zijstraten verder zie ik aan de overkant 
van de straat een echtpaar aan komen schuife-
len met een plastic tasje in de hand, zeker ook 
een boodschapje vergeten. Het zijn Jan en Tina 
(eigenlijk Trijntje, maar ja, tegenwoordig hè…). 
Ik ken ze goed, hoewel ze aanmerkelijk ouder 
zijn. Ze zijn bijna thuis en wonen in de buurt, 
vandaar. Trouwens, wie zou ze niet kennen?

Afgezien van een boodschapje is leegte hun 
dagelijkse beslommering. En… hun verhaal 
vertellen aan iedereen die het (niet) horen wil. 
Over alle dokters die het meestal mis heb-
ben en over alle ziekenhuisverblijven waar ze 
onveranderlijk slecht behandeld zijn.
En… dat het zo moeilijk is iemand te vinden 
die ze naar de dokter of het ziekenhuis wil 
rijden. Voor een consult of een bezoek, maakt 
niet uit.
Er rijdt wel een bus, er is een buurtbus en er is 
een hopper-taxi, maar die zijn altijd te vroeg 
of te laat, in ieder geval nooit op tijd. En een 
chau� eur die even helpt? Ho maar! Dat is er 
niet meer bij tegenwoordig.

Zoals gezegd, ik zie ze al aankomen. De 
tweede zijstraat ben ik al voorbij en ik kan 
ze moeilijk meer ontlopen. Recht voor je uit 
kijken, net doen of je ze niet ziet, misschien 

zien ze jou ook niet. Maar nee, ze roepen me 
en wenken me naar de overkant van de straat 
te komen.
Ik hoop dat ze alleen maar zullen vragen: wil je 
me morgen even naar de dokter brengen? Dan 
hoef ik in ieder geval niet alle verhalen aan te 
horen. Bovendien moet ik naar de supermarkt, 
het loopt tegen sluitingstijd. Onbewust � itst 
door mijn hoofd: zou ik ook zo worden over 
een aantal jaren?

En� n, ik dus naar de overkant. Dag Jan, dag 
Tina (ik wil iedere keer nog Trijntje zeggen) en 
voordat ik iets kan vragen, zegt Jan: ‘Ik zie dat 
je haast hebt. Ik wil je alleen vragen of je me 
morgenochtend naar de dokter wil brengen.’ 
Ik zwijg verbaasd, maar vooral beschaamd. Jan 
zegt: ‘Of kun je niet, dan zoek ik wel iemand 
anders hoor.’ ‘Makkelijk zat’, zegt Tina. Ik kijk ze 
aan, twee oude mensen, geheel aangewezen 
op de hulp van de samenleving. ‘Natuurlijk’, 
zeg ik, ‘geen punt, ik ben kwart voor elf bij je.’ 
‘Bedankt hoor’, zegt Jan. ‘Ja, vast bedankt’, zegt 
Tina.

Ik vervolg mijn weg en kan me met de beste 
wil van de wereld niet meer herinneren voor 
welke vergeten boodschap ik terug moest naar 
de supermarkt. Ik denk aan Jan en Tina en aan 
het nieuwe modewoord: participatiesamen-
leving. Zouden we echt allemaal zo afhankelijk 
worden?

Maarten van Sammers
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Het publiek was het erover eens: in deze tijd van 
bezuinigingen en transities is het des te belang-
rijker om oog te blijven houden voor de men-
selijke maat. En dan gaat het er niet alleen om 
voorzieningen op maat te leveren. Nee, het gaat 
ook om die hand op een schouder, om oprechte 
belangstelling voor de gehele mens. Daar zijn 
geen ingewikkelde plannen en wetten voor no-
dig. Het gaat om menselijkheid. Werkelijk gezien 
en gehoord worden als mens, doet wonderen 
voor iemands welzijn. Daar hoort ook bij dat het 
taboe op aanraken wordt doorbroken. 

In zijn openingstoespraak stelde Robert 
Boersma, directeur van Zorgbelang Zuid-
Holland, dat we in deze roerige tijden niet uit 
het oog moeten verliezen wat zorgvragers nu 
écht nodig hebben. Piet-Hein Peeters vroeg de 
zaal een cijfer te geven voor de menselijke maat 
nu en voor de verwachte menselijke maat na 
de transities. Voor de huidige situatie gaf men 
vooral een 5, 6 of 7. Na de transities verwacht 
men dat dat zal wegzakken naar een 1, 2, 3 of 4. 

De patiënt is een mens
Stans van Egmond van het Rathenau Instituut 
was de eerste spreker. Zij maakte duidelijk dat 
de patiënt een mens is met zijn eigen verhaal. Ze 
verzamelde de ervaringen van patiënten en hun 

naasten met ziekenhuiszorg. Hoe kijken zij aan 
tegen deze zorg en hoe kan het ziekenhuis de 
zorg verbeteren vanuit het patiëntperspectief? 
Wat daar mooi bij aansloot, was de presentatie 
van Nicoline Vackerberg. Zij coördineert het 
Esther-netwerk dat vanuit Zweden is gestart. Het 
Esther-netwerk draait volledig om het principe 
van denken en zaken regelen vanuit het pa-
tiëntperspectief. Het begon ooit met een ‘echte 
Esther’, een dame op leeftijd die onwel werd. 
Wat overkwam haar toen ze naar het ziekenhuis 
moest en wat kon daar achteraf gezien allemaal 

Op zoek naar de menselijke maat
Een congresverslag 

Op 19 november 2014 vond in Ridderkerk het tweede congres van Zorgbelang Zuid-Holland 
plaats. Dit jaar ging men op zoek naar de menselijke maat in de zorg. De sprekers gaven ieder 
vanuit hun eigen vakgebied hun visie op het thema. Zo’n 150 gasten dachten met hen mee, 
onder begeleiding van dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

aan verbeterd worden? Bij alles wat men doet 
in de zorg, moet de vraag zijn: is dit goed voor 
Esther, wordt zij hier beter van?

Aandacht voor naasten
Dit volledig denken vanuit de patiënt passen ook 
de huisartsen Huub Schreuder en Marjan Tenk 
toe. Zij vertelden over de palliatieve zorg, waar-
voor zij zich sterk maken in hun regio Nieuwe 
Waterweg Noord. Ze legden uit hoe zij echt tijd 
hebben kunnen maken voor de patiënt in zijn 
laatste levensfase. Dit alles met het doel om het 
leven waardig af te sluiten. Na het overlijden is 
er tijd en aandacht voor het rouwproces van de 
naasten.
De naasten van de cliënt krijgen ook aandacht 
in het onderzoek van Marjolein Broese van 
Groenou (Vrije Universiteit van Amsterdam). Zij 
liet zien dat de verbeterde medische zorg en 
de stijgende levensverwachting maken dat er 
op den duur meer ouderen zorg nodig hebben. 
Dat kan niet door alleen professionals worden 
opgevangen. Mensen moeten dat ook zelf gaan 
doen. Maar hoe? Iedereen moet al zo veel en er 
is een grens aan wat we aankunnen. Daarom 
moeten we weer leren samen voor elkaar te 
zorgen. Allerlei digitale toepassingen kunnen 
daarbij helpen. Bovendien moeten informele 
en formele zorgverleners echt met elkaar gaan 
samenwerken. Zo kan er om de cliënt heen een 
team van mantelzorgers, vrijwilligers en pro-
fessionals worden gevormd en blijft het voor 
iedereen werkbaar.

Opvoeden doen we samen
Een samenleving waarin mensen verantwoor-
delijkheid voor elkaar nemen. Dat was ook de 
strekking van de presentatie over de jeugdzorg 
van Micha de Winter (Universiteit Utrecht). Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen 
het beste gedijen in een omgeving waarin meer-
dere volwassenen zich om hen bekommeren. 
Opvoeden is een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid, niet alleen die van de ouders. Dus ook van 
de buurman die een kind op straat corrigeert, 

van familie waar het kind altijd terecht kan, van 
de onderwijzer die het kind leert rekening te 
houden met anderen. Om op een veilige manier 
samen te kunnen opvoeden, is sociale cohe-
sie nodig. Het idee achter de transitie van de 
jeugdzorg is dat sociale netwerken, na decennia 
van individualisering, weer worden versterkt. 
Los daarvan zouden we moeten accepteren 
dat iedereen, en dus ook elk kind, anders is. We 
hoeven niet allemaal ‘normaal’ te zijn. En laat 
kinderen ook zelf vertellen wat zij nodig hebben. 
Meedenken en meepraten is goed voor hun 
ontwikkeling.

De jongeren aan het woord
Ten slotte sprak Charlotte, lid van de Jongeren-
raad van De Jutters (jeugd-GGz). Zij vertelde hoe 
ze met vallen en opstaan probeert beter te wor-
den. Barbara Visser stond naast haar en vertelde 
over haar werk als adviseur van de Jongeren-
raad. Ze ziet de jongeren groeien als ze serieus 
worden genomen. Charlotte sloot het congres af 
met een indringend gedicht.

Paulina Damen
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wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen 
het beste gedijen in een omgeving waarin meer-
dere volwassenen zich om hen bekommeren. 
Opvoeden is een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid, niet alleen die van de ouders. Dus ook van 
de buurman die een kind op straat corrigeert, 

Wat is het beste zorginitiatief van 2014? Eerder dit 
jaar konden daarvoor projecten worden voorgedra-
gen. Uit de 27 ingezonden projecten selecteerde 
de jury er acht. Drie daarvan gingen na een stem-
ming via de website door naar de laatste ronde. 
Deze werden gepresenteerd tijdens het congres:
• Zorgcoöperatie Wijzelf Zoetermeer;
• ‘Wie is er nou gek?’, een theaterproductie van 

rotterdamscentrumvoortheater & Cultuurhuis 
Delfshaven;

• ‘Mag ik deze dans van u?’ van Argos Zorggroep.

 De zaal besloot via stemkastjes ‘Wie is er nou 
gek?’ tot winnaar uit te roepen. In deze theater-
productie worden levensverhalen verteld van 
mensen met een psychiatrische achtergrond. 
De persoon over wie het gaat, doet mee in de 
voorstelling. Een uitgelaten acteur/cliënt: ‘The-
ater maken heeft mij in korte tijd veel verder 
gebracht dan jarenlange therapie!’

Verkiezing Duim 2014

Zo kan
het ook
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Maatwerk inkomensondersteuning
Elke gemeente moet vanaf 2015 mensen met 
een beperking die daardoor extra kosten 
hebben inkomensondersteuning op maat 
geven. De gemeenten krijgen hiervoor geld 
van de landelijke overheid. Gemeenten 
moeten een voorstel doen hoe zij mensen 
met meerkosten willen compenseren. Dat kan 
bijvoorbeeld via een collectieve ziektekosten-
verzekering, door het verlagen van de eigen 
bijdrage, door het toekennen van een bedrag 
vanuit de Wmo 2015 of door het verlenen 
van bijzondere bijstand. Informeer bij uw 
gemeente naar de plaatselijke uitvoering van 
Maatwerk inkomensondersteuning.

De inkomensondersteuning op maat 
komt in de plaats van de algemene Wtcg-
tegemoetkoming voor chronisch zieken en 
gehandicapten en wel met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2014. De maatwerkonder-
steuning vervangt ook de compensatie voor 
het verplicht eigen risico voor de zorgverze-
kering voor mensen met hoge zorgkosten, de 
korting op de eigen bijdrage voor zorg met 
verblijf (per 1 januari 2014) en de korting op 
de eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf 
(per 1 januari 2015).

Gehandicapte kinderen
Wat ook vervalt per 1 januari 2015 is de Tege-
moetkoming ouders gehandicapte kinderen 
(TOG). Deze regeling wordt opgenomen in de 
kinderbijslag. Ouders met thuiswonende ge-
handicapte kinderen tot 18 jaar krijgen voort-
aan recht op twee keer kinderbijslag.

Mantelzorgcompliment verdwijnt
Mantelzorgers van iemand met een langdu-
rige, extramurale AWBZ-indicatie konden tot 

Financiële regelingen 2015
Wat verandert er voor u?

In 2015 zal er veel veranderen in de fi nanciële regelingen. Sommige regelingen worden afge-
schaft, andere worden aangepast of inkomensafhankelijk gemaakt. Dat kan grote gevolgen 
hebben voor uw fi nanciële situatie. Marijke Hempenius van Ieder(in) en Judith Broerse zetten 
de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Deze veranderingen gelden vooral voor mensen 
met een chronische ziekte of beperking.

dit jaar een ‘Mantelzorgcompliment’ aanvra-
gen. Dat was een bedrag van € 200 per jaar, als 
blijk van waardering voor de zorg- en onder-
steuningstaken van mantelzorgers. Dit man-
telzorgcompliment wordt per 1 januari 2015 
afgeschaft. De Wmo 2015 voorziet ook in een 
jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzor-
gers, maar elke gemeente mag zelf bepalen 
welke vorm die krijgt.

Financiële regelingen die blijven
De � scale aftrek voor uitgaven aan speci� eke 
zorgkosten blijft in aangepaste vorm bestaan. 
Dat geldt ook voor de tegemoetkoming voor 
speci� eke zorgkosten en voor arbeidsonge-
schikten. Speci� eke zorgkosten die in een 
jaar zijn gemaakt moeten voor 1 april van het 
daaropvolgende jaar via de belastingaangifte 
kenbaar zijn gemaakt. Praktische tips over de 
� scale aftrek van kosten vindt u op
www.meerkosten.nl. Half januari vindt u hier 
tips voor de aangifte over 2014.

De Wajong
Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. 
Daardoor moeten mensen met een arbeids-
beperking of een bijstandsuitkering, maar die 
wel (deels) kunnen werken, aan het werk. De 
instroom in de Wajong (Wet werk en arbeidson-
dersteuning jonggehandicapten) wordt om die 
reden per 2015 beperkt. Alleen duurzaam vol-
ledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten 
hebben dan nog recht op een Wajong-uitkering 
(d.w.z. een arbeidsvermogen van minder dan 
20%). Meer informatie hierover kunt u vinden 
op de website www.uwv.nl, onder het kopje 
‘particulieren’ en dan ‘vragen wajong’. Via deze 
site kunt u zich ook opgeven voor een informatie-
bijeenkomst in uw regio over de Participatiewet.

Wijzigingen zorgverzekering
In 2015 stijgen het eigen risico en de premies 
van de zorgverzekering. De aanspraak ver-

pleging en verzorging blijft onderdeel van de 
Zorgverzekeringswet. Verpleging en verzorging 
tellen niet mee voor het eigen risico.

Belangrijk advies
Als u zorg of ondersteuning krijgt, moet u 
daarvoor een eigen bijdrage betalen. Het CAK 
berekent de hoogte van die eigen bijdrage op 
basis van het verzamelinkomen van twee jaar 
geleden. Is uw inkomen en/of vermogen sinds 
twee jaar (veel) lager geworden? Dan kunt u 
onder bepaalde voorwaarden in aanmerking 
komen voor een aanpassing van uw eigen bij-
drage. Dit regelt u door uw veranderde inkomen 
te melden aan het CAK en tegelijk een ‘peiljaar-
verlegging’ aan te vragen.
Omdat in 2015 de Wtcg-korting op de eigen 
bijdrage verdwijnt, zal de eigen bijdrage voor 
extramurale zorg in 2015 hoger uitvallen. De 
laagste inkomensafhankelijke periodebijdrage 
zal stijgen van 12 naar 18 euro.

Achtergrond veranderingen
Het kabinet vindt dat de gemeente beter dan 
de rijksoverheid in staat is om mensen met een 
chronische ziekte of handicap gericht te onder-
steunen. Dat kan de gemeente doen via de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 of via de 
bijzondere bijstand. De gemeente zal daarvoor 
ieder jaar een extra som geld van de rijksover-
heid ontvangen.

Let op!
In dit artikel zijn alleen de grote lijnen geschetst 
van de wijzigingen. Raadpleeg voor de precieze 
nieuwe bedragen en voorwaarden de website 
van de Belastingdienst, het UWV of het CAK. Ie-
dereen die momenteel een bepaalde toeslag of 
tegemoetkoming ontvangt, krijgt van het CAK 
een brief over de komende wijzigingen of heeft 
die inmiddels ontvangen.

Judith Broerse en Marijke Hempenius
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Geef veranderd inkomen 

door aan het CAK

Informatie

Wijzigingen zorgverzekering
In 2015 stijgen het eigen risico en de premies 
van de zorgverzekering. De aanspraak ver-

Fiscale aftrek voor uitgaven aan speci� eke zorgkosten
Op de site www.meerkosten.nl vindt u meer informa-
tie over de aftrek van zorgkosten.

Overheveling TOG naar Kinderbijslag
Via het onderdeel ‘veranderingen kindregelingen’ op 
de site www.kindregeling.nl kunt u zien wat er voor u 
verandert.

Afscha�  ng van de Wtcg-tegemoetkoming
Zie op de site www.rijksoverheid.nl het onderwerp 

‘tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 
wtcg’.

Wijzigingen Wajong
Zie op de website www.uwv.nl via het onderdeel ‘par-
ticulieren’ het themadossier over de Participatiewet of 
het onderwerp ‘vragen wajong’.

Aanvraag peiljaarverlegging CAK
Op de website www.hetcak.nl vindt u meer informatie 
bij het onderwerp ‘aanpassing van de eigen bijdrage’.

Wilt u meer weten?
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Ik spreek Gerard Ribbers in revalidatiecentrum 
Rijndam in Rotterdam. Het is een toegankelijke, 
vriendelijke man met een Brabants accent. ‘Maar 
ik ben geboren Rotterdammer hoor’, voegt hij er 
glimlachend aan toe. Gerard Ribbers is neuro-
revalidatiearts en runt met een collega veertig 
bedden op de klinische afdeling voor mensen 
met niet-aangeboren hersenaandoeningen. 
Deze kunnen vele oorzaken hebben, zoals een 
verkeersongeval, beroerte, hartstilstand, bijna-
verdrinking, ziekte van Parkinson of bijvoorbeeld 
een hersentumor.

Wat leren uw patiënten tijdens hun opname? ‘Ze 
leren zichzelf te verzorgen, e� ectief te commu-
niceren, structuur aan te brengen in de dag, zelf-
standig te reizen, enzovoort. Dat doen we door 
instructie, oefening, medicatie, behandeling van 
onderliggende problemen (zoals incontinentie 
of doorligplekken) en contact met zorgverleners 
en instanties. De gemiddelde opnameduur is 
bijna anderhalve maand. Die kan overigens 
uiteenlopen van één week tot een hal� aar.’

Wat gebeurt er met patiënten na hun opname? 
‘De grote meerderheid van de patiënten gaat 
naar huis en krijgt nog een poliklinische nabe-
handeling om zo veel mogelijk weer de “oude” te 
worden. Dus terugkeren in de rol van ouder en/
of partner, in de rol van werknemer, en hervatten 
van sociaal-recreatieve activiteiten.’ 

‘We begeleiden ook de mantelzorgers, bijvoor-
beeld met persoonlijke gesprekken en voorlich-
tingsbijeenkomsten. Kinderen kunnen bang zijn 
voor hun veranderde moeder of vader; ook daar 
hebben we programma’s voor. Na ontslag uit 
poliklinische behandeling zien we patiënten nog 
ter controle. Gaat alles zoals verwacht, ontstaan 
er nieuwe vragen?’ 

Welke invloed heeft uw werk op u als persoon? 
‘Dat is een interessante vraag… Mijn patiënten 
zijn vaak relatief jong: 80% is jonger dan 65 jaar. 
Allemaal hadden ze mooie toekomstplannen, 
maar die konden deels of geheel de prullen-

Meer aandacht voor mensen met 
niet-aangeboren hersenaandoeningen

‘Patiëntenvereniging, waar was u toen de Tweede Kamer sprak over de reiskostenvergoeding 
voor uw patiënten? Ik heb u niet gehoord.’ Deze prikkelende vraag stelde professor Gerard 
Ribbers tijdens de startbijeenkomst van Hersenletsel.nl, de nieuwe patiëntenvereniging voor 
mensen met niet-aangeboren hersenaandoeningen. Ribbers heeft uitgesproken ideeën over de 
rol van patiëntenverenigingen.

bak in. Door mijn werk ben ik me er goed van 
bewust dat het belangrijk is om in het nu te 
leven; zorg dat je elk moment tevreden terug 
kan kijken.’

Naast uw werk als neurorevalidatiearts doet u 
meerdere langjarige onderzoeken. Wat blijkt 
er uit die onderzoeken? ‘Dat niet-aangeboren 
hersenaandoeningen een chronische ziekte 
vormen. Patiënten hebben bijvoorbeeld een 
verhoogd risico op het ontwikkelen van de 
ziekte van Parkinson en dementie. Cognitieve 
stoornissen of gedragsregulatieproblemen kun-
nen ook na jaren nog problemen geven.’ 

Tijdens de startbijeenkomst van Hersenletsel.
nl in oktober sprak u over de reiskostenver-
goeding voor patiënten met niet-aangeboren 
hersenaandoeningen. Waar doelde u op? ‘De 
Tweede Kamer heeft besloten dat patiënten die 
geen loop- of visuele problemen hebben met 
het openbaar vervoer moeten reizen. Maar pa-
tiënten met niet-aangeboren hersenaandoenin-
gen kúnnen dat soms niet vanwege cognitieve 
stoornissen. Zij missen dan de specialistische 
nabehandeling in een revalidatiecentrum. Kun 
je je voorstellen dat dit zou gebeuren bij patiën-
ten met bijvoorbeeld kanker?’

Wat is uw wensbeeld voor uw patiënten? ‘Dat 
erkend wordt dat niet-aangeboren hersenaan-
doeningen een complex, groot en groeiend 
probleem vormt met een chronisch karakter. 
Want veel patiënten komen niet voor specialis-
tische behandeling in aanmerking, simpelweg 
omdat er te weinig behandelcapaciteit is. De 
gezondheidszorg is onvoldoende ingericht op 
het chronische karakter van de aandoeningen 
en er is onvoldoende onderzoek naar langeter-
mijngevolgen.’

Wat is er nodig om uw wensbeeld te bereiken? 
‘Patiëntenverenigingen die professioneler 
werken en veel meer aan belangenbehartiging 
doen. Wet- en regelgeving pakt vaak slecht uit 
voor patiënten met niet-aangeboren hersenlet-
sel. Maar wie trekt er aan de bel? Rondom de 
discussie over de reiskostenvergoeding heb ik 
zelf brieven gestuurd naar Kamerleden. Je krijgt 
niet eens een reactie! Als eenling heb je geen 
positie.’

Maar Hersenletsel.nl heeft ook maar 6.000 leden. 
Is dat genoeg?
‘Nee, absoluut niet. Die vereniging zou minstens 
tien keer zo groot moeten worden om een vuist 
te kunnen maken richting de zorgverzekeraars 
en de politiek. Denk aan de ANWB, de Consu-
mentenbond of Vereniging Eigen Huis. Dat zijn 
grote, professionele organisaties met invloed.’

Welke rol ziet u weggelegd voor Zorgbelang 
Zuid-Holland? ‘Zorgbelang Zuid-Holland zou pa-
tiëntenverenigingen moeten ondersteunen bij 
het professionaliseren en moeten aanzetten tot 
fusie. Want dan zijn ze groter en hebben ze meer 
mogelijkheid om met meerjarenprogramma’s te 
werken en lobbynetwerken te ontwikkelen op 
(inter)nationaal niveau.’

Moet Hersenletsel.nl ook niet iets gaan doen 
aan marketing? ‘Tja… Waarom lukt het wél om 
miljoenen aan sponsorgeld bij elkaar te krijgen 
voor aandoeningen als kanker, ALS en Pompe, 
maar lukt dat niét voor niet-aangeboren hersen-
aandoeningen?’, vraagt Ribbers zich hardop af. 
‘Gelukkig is de Hersenstichting wel actief in de 
marketing en ondersteuning van onderzoek. 
Het is een publiek geheim dat een fonds als de 
Hartstichting nauwelijks steun geeft aan reva-
lidatieonderzoek. Beschouw dat maar als een 
donatieadvies’, besluit hij met een knipoog.

Gerard Lappee

Op de foto: Gerard Ribbers.
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‘Niet-aangeboren 

hersenaandoeningen 

zijn een chronische ziekte’ 

‘Patiëntenverenigingen moeten 

professioneler worden’

Interview

mijngevolgen.’

Wat is er nodig om uw wensbeeld te bereiken? 
‘Patiëntenverenigingen die professioneler 
werken en veel meer aan belangenbehartiging 
doen. Wet- en regelgeving pakt vaak slecht uit 
voor patiënten met niet-aangeboren hersenlet-
sel. Maar wie trekt er aan de bel? Rondom de 
discussie over de reiskostenvergoeding heb ik 
zelf brieven gestuurd naar Kamerleden. Je krijgt 
niet eens een reactie! Als eenling heb je geen 

Prof. dr. Gerard Ribbers (1961) is bijzonder hoogleraar neurorevalidatie aan het Erasmus MC en is sinds 1995 
als revalidatiearts verbonden aan revalidatiecentrum Rijndam (beide in Rotterdam). Ribbers is verder actief 
in de wetenschappelijke commissies van de Vereniging van Revalidatieartsen en het American Congress of 
Rehabilitation Medicine. Voor de International Brain Injury Association is hij president voor het wereldcongres 
dat in maart 2016 in Den Haag wordt georganiseerd.



Regionale Klankbordgroepen NAH

Oproep

Hersenletsel.nl
Hersenletsel.nl is een vereniging voor getrof-
fenen door hersenletsel en hun naasten. De 
vereniging helpt haar leden met het zo veel 
mogelijk terugkrijgen van de regie over hun 
leven na het oplopen van hersenletsel. Her-
senletsel.nl werkt samen in een netwerk van 
zorgprofessionals, beleidsmakers, verzekeraars 
en anderen om de zorg voor en opvang van 
mensen met hersenletsel optimaal te organi-
seren.

De Regionale Klankbordgroepen Niet Aan-
geboren Hersenletsel (NAH) behartigen 
de belangen van mensen met NAH en hun 
naasten. De klankbordgroepen bestaat uit 
NAH-getro� enen, enkele mantelzorgers en 
betrokken vrijwilligers. 

Doelenstellingen
Een klankbordgroep heeft drie doelen:
• Belangenbehartiging naar gemeenten
 Door de nieuwe Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) krijgen NAH-getrof-
fenen veel te maken met gemeenten. Denk 
aan individuele begeleiding en dagbe-
steding. Het is belangrijk dat gemeenten 
weten wat de wensen en behoeften van 
NAH-getro� enen zijn.

• Participeren in Hersenletselcentrum
 Het is wenselijk dat NAH-getro� enen zelf 

vanuit hun cliëntenperspectief meedenken 
over dit nieuwe centrum, zodat rekening 
wordt gehouden met hun wensen.

• Adviseren 
 De Klankbordgroep geeft gevraagd en 

ongevraagd advies aan het regiobestuur 
en het landelijk bestuur van Hersenletsel.
nl. 

Werkwijze
De klankbordgroep is onderdeel van de 
vereniging Hersenletsel.nl en bepaalt zelf 
grotendeels wat ze gaat doen en hoe ze gaat 
werken. Uitgangspunten zijn de drie hiervoor 
genoemde doelen. Daarnaast kan de groep 
zelf activiteiten formuleren die passen in het 
algemene doel: versterken van de positie van 
NAH-getro� enen en hun mantelzorgers.

Samenstelling
De klankbordgroep bestaat uit vijf tot tien 
mensen. De meesten van hen hebben NAH. Ook 
enkele mantelzorgers en betrokken vrijwilligers 
maken deel uit van de groep. De groep bestaat 
dus uit ervaringsdeskundigen die hun ervaringen 
willen gebruiken om hun belangen te beharti-
gen.

Versterking gezocht
De klankbordgroepen zoeken versterking. Bent u:
• ervaringsdeskundig als getro� ene of mantel-

zorger bij NAH; 
• in staat over de eigen situatie heen te kijken 

naar het collectieve belang;  
• in staat eigen ervaringen te overstijgen en 

ervaringskennis gedoseerd in te brengen; 
• in staat de eigen grenzen aan te geven;  
• betrokken, maar met voldoende afstand; 
• in staat anderen op een bevlogen en respect-

volle manier te overtuigen; 
• een visitekaartje voor Hersenletsel.nl in de 

regio; 
• op de hoogte van de standpunten van de 

vereniging, de gesprekswijzers en de NAH-
prikkels; 

• een teamlid en collega-vrijwilliger; 
• bereid om bijscholing te volgen; 
• mobiel (eventueel met ondersteuning van de 

andere leden klankbordgroep)?

Meer informatie
Als u belangstelling heeft om als vrijwilliger lid 
te worden van een van de Regionale Klankbord-
groepen kunt u contact opnemen met een van 
onderstaande contactpersonen:
• Regio Midden-Holland: Antoinette van der 

Wer� , avanderwer� @hersenletselzuidhol-
land.nl, tel. (06) 22 97 66 81. 

• Regio Rijnmond: Ad van Dongen, 
 info@adriaanvandongen.nl, tel. (06) 18 13 93 85.  
• Regio Haaglanden: Mariëtte Teunissen,
 mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl, 
 tel. (06) 38 54 59 12.  

Ook als u meer informatie wilt, kunt u met een 
van hen contact opnemen of kijken op:  
www.hersenletselcentra.com of 
www.hersenletsel.nl.

In Zuid-Holland worden drie Regionale Klankbordgroepen gevormd. Komt u een van de klank-
bordgroepen versterken?

WAT IS PALLIATIEVE ZORG?

 Zorgbelang antwoordt

Waar belde u over?
Met vragen of klachten over de zorg kunt u terecht bij de medewerkers van het Adviespunt 
Zorgbelang. In deze rubriek beschrijft een medewerker een voorbeeld uit de praktijk. In ver-
band met de privacy zijn namen en details gewijzigd.

De 90-jarige moeder van mevrouw De Waal 
is ernstig ziek. Mevrouw De Waal weet dat 
haar moeder niet meer beter zal worden. 
Nu begon de huisarts over palliatieve zorg. 
Ze schrok erg; wil hij euthanasie plegen? Ze 
weet niet of ze dat wel wil.

Palliatieve zorg is geen euthanasie
Euthanasie is het actief beëindigen van het 
leven. Dat is niet aan de orde bij palliatieve 
zorg. Palliatieve zorg verkort het leven niet, 
maar verlengt het ook niet. Patiënten die 
minder dan een jaar te leven hebben, wordt 
palliatieve zorg aangeboden. Die zorg is er 
ook voor de naasten van de patiënt. Met 
palliatieve zorg streeft men ernaar om het 
leven voor de patiënt en zijn naasten zo aan-
genaam mogelijk te maken. Palliatieve zorg 
is dus iets heel anders dan euthanasie, maar 
euthanasie kan wel ter sprake komen tijdens 
de palliatieve fase. Daar wordt alleen over 
gesproken op verzoek van de patiënt.

Wat is palliatieve zorg wel?
Als iemand palliatieve zorg krijgt, betekent 
dat twee dingen: de patiënt heeft een 
ongeneeslijke, levensbedreigende ziekte én 
de patiënt heeft naar verwachting minder 
dan een jaar te leven. Iemand die palliatieve 
zorg krijgt, wordt niet behandeld om beter 

te worden. De zorg is erop gericht om de 
klachten en de pijn te verlichten, zodat de 
patiënt zo weinig mogelijk lijdt.
De patiënt en zijn naasten krijgen waar 
nodig hulp bij het dagelijks functioneren, 
zoals aankleden, eten en boodschappen 
doen. Hierbij staan de wensen van de pa-
tiënt en zijn naasten centraal. Het gaat om 
een zo’n hoog mogelijke kwaliteit van leven 
voor de patiënt en zijn naasten. Daarbij is er 
aandacht voor alle aspecten van het leven: 
lichamelijk, psychisch en sociaal. Er wordt 
ook gekeken naar zingeving.
De patiënt kan zelf aangeven waar hij 
het liefst wil zijn. Palliatieve zorg kan heel 
goed thuis gegeven worden met hulp van 
de huisarts, wijkverpleegkundigen en de 
thuiszorg. Er kunnen ook vrijwilligers wor-
den ingeschakeld. Dat zijn mensen die zijn 
geschoold in het geven van palliatieve zorg. 
Soms wil een patiënt liever naar een verzor-
gingshuis, een hospice of een ziekenhuis. 
Ook daar krijgt de patiënt dan palliatieve 
zorg.

Voor meer informatie: zie www.palliatief.nl.

Ook een vraag of klacht over de zorg? Bel dan 
naar (0900) 243 70 70 of mail naar 
adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl.
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Wat vind je van de Participatiewet? ‘De Partici-
patiewet is erg ingewikkeld en oneerlijk. Ik zie 
helaas meer nadelen dan voordelen. De ambi-
tie lijkt positief, maar is niet reëel en nauwelijks 
haalbaar. De e� ecten voor werk, uitkering en 
inkomen zijn voor veel mensen zeer ingrij-
pend. De ambitie om 125.000 banen voor 
mensen met arbeidsbeperkingen te realiseren 
is goed, maar dit gaat zeker tien jaar duren. En 
dan nog is het zeer onzeker of het lukt, omdat 
veel gemeenten te weinig geld hebben voor 
de noodzakelijke ondersteuning. Slechts een 
klein deel van de mensen met een arbeidsbe-
perking maakt echt kans op een nieuwe baan. 
Ook gaan verschillende groepen met elkaar 
concurreren.
De wet biedt ook nieuwe kansen. De ge-
meenten moet hiervoor dan wel de ruimte 
scheppen voor werkgevers en werknemers. 
Hierin zien we grote verschillen ontstaan tus-
sen gemeenten. De wet vraagt echt om een 
nieuwe aanpak.’

Welke knelpunten zie je in de Participatiewet? 
‘Ik zie als knelpunt dat de arbeidsgehandicapte 
die zelfstandig (meer dan) het minimumloon 
kan verdienen en werkloos thuis zit, niet mee-

telt voor de baangaranties en de Quotumwet. 
De gemeente heeft geen � nancieel belang om 
hem te helpen en voor werkgevers is hij niet 
interessant, omdat hij niet meetelt.
Ik zie ook nog een ander knelpunt bij de 
baangaranties. Ik verwacht dat doelgroepen 
met elkaar zullen moeten concurreren om de 
beschikbare banen. Daarom is mijn advies: ga 
solliciteren en meld je zo snel mogelijk aan als 

De Participatiewet voor mensen 
met een arbeidsbeperking

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat er meer mensen 
met een arbeidsbeperking aan het werk gaan. Gemeenten moeten de wet gaan uitvoeren. De 
Participatiewet heeft onder andere groot eff ect op de achterban van Ieder(in). Dat is de koepel-
organisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische 
ziekte. Quirijn van Woerdekom is beleidsmedewerker arbeid en sociale zekerheid bij Ieder(in). 
Hij blikt vooruit naar de uitvoering van de Participatiewet: wat kunnen we verwachten? 
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‘Meld je zo snel mogelijk aan 

als werkzoekende’

‘Ik ben bang dat het aanbod 

van dagbesteding 

en beschut werk zal afnemen’

Interview

werkzoekende bij het UWV, de gemeente en 
het liefst direct bij werkgevers.
De gemeenten krijgen straks één budget voor 
het gehele sociale domein en dat budget is 
kleiner dan wat ze eerder kregen. Dat betekent 
dat gemeenten keuzes moeten gaan maken. 
Gemeenten hebben er vooral belang bij om 
mensen aan het werk te helpen, want daarmee 
kunnen ze besparen op uitkeringen. Maar wat 
gebeurt er met de mensen die geen baan vin-
den? Ik ben bang dat de nieuwe wet ten koste 
zal gaan van de beschikbaarheid van allerlei 
vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding en 
beschut werk. Het aanbod zal afnemen.’

Wat is je advies aan mensen met een arbeids-
beperking? ‘Voor mensen die nieuw instromen 
in de Participatiewet: zorg dat je een baan 
vindt of behoudt, want anders kom je in de 
bijstand. Voor mensen die nu nog onder de 
Wajong vallen: zorg dat je een baan vindt of 
behoudt, want anders ga je per 1 januari 2018 
terug van 75 naar 70 procent van het wettelijk 
minimumloon.’

Heb je ook adviezen aan belangenbehartigers?
1. Zoek naar samenwerking tussen Wwb- 
 raden (Wet werk en bijstand), Participa-

tieraden en Wmo-raden (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning). Zoek elkaar op en 
maak een plan om invloed uit te kunnen 
oefenen.

2. Zoek elkaar op inhoud en zorg dat je aan 
tafel komt te zitten bij de regionale Werk-
bedrijven.

3. Vergaar ervaringsdeskundigheid en zet 
deze mensen in.

4. Beoordeel het beleid van de gemeente 
vanuit het perspectief van de werknemer. 
Kan hij mee blijven doen? Beoordeel dit 
aan de hand van concrete vragen, bijvoor-
beeld: Hoe is het vervoer geregeld? Sluit 
het aanbod van werk en (arbeidsmatige) 
dagbesteding aan bij de behoefte van de 
gebruiker? Welke mogelijkheden zijn er 
om zelf een bedrijf te starten? Welke mo-
gelijkheden zijn er voor vrijwilligerswerk?

5. Ga de discussie aan met elkaar en met de 
gemeente.’

Nel van Roon

Op de foto: Quirijn van Woerdekom.

Meer over de Participatiewet vindt u op www.rijksoverheid.nl/participatiewet.
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Thuisbegeleiding is praktisch, intensief 
en is ondersteuning op maat in de eigen 
veilige omgeving thuis. Het is gericht op het 
versterken van de eigen kracht. De organisa-
tie van bijvoorbeeld het huishouden is niet 
alleen een doel, maar vooral een middel om 
de - meestal verborgen - hulpvraag in beeld 
te krijgen en om de vertrouwensrelatie op te 
bouwen die nodig is om deze problematiek 
op te lossen. Dit is het grote verschil met het 
sociaal wijkteam dat nu voornamelijk een 
signalerende en licht interveniërende functie 
heeft, waarbij een beroep op vrijwilligers 
wordt gedaan als achterwacht. Thuisbege-
leiding biedt zorg en ondersteuning in de 
buurt en valt daarmee onder de verantwoor-
delijkheid van de gemeenten.

Preventief
Mensen met een (meervoudige) complexe 
hulpvraag hebben vaak als gevolg van hun 
problematiek moeite met het hervinden 
van de eigen kracht en grip op het dagelijks 
leven. Of zij dreigen deze te verliezen en 

kunnen zich in de maatschappij zonder hulp 
niet handhaven. Thuisbegeleiding heeft in 
de afgelopen jaren haar kracht bewezen. 

Thuisbegeleiding houdt rekening met de 
onderlinge samenhang van veelal com-

Thuisbegeleiding versterkt de eigen kracht

Thuisbegeleiding kent een lange ontstaansgeschiedenis en heeft zijn oorsprong in de thuis-
zorg. Vanaf 2009 is er een landelijk dekkend netwerk van thuisbegeleiders. Empowerment van 
cliënten speelt een centrale rol; niet de tekortkomingen en belemmeringen van de cliënt staan 
voorop, maar diens capaciteiten en mogelijkheden vormen het aangrijpingspunt voor de hulp-
verlening. 

plexe problematiek en leert mensen op een 
coachende manier methodisch om te gaan 
met hun hulpvragen of beperkingen. Ook 
kan thuisbegeleiding mensen naar de juiste 
zorg- of hulpverlening en/of voorzieningen 
begeleiden. Thuisbegeleiding werkt tevens 
preventief waardoor voorkomen wordt dat 
er op lange termijn beroep moet worden 
gedaan op vaak dure, specialistische zorg 
en ondersteuning. 

Voor wie?
Thuisbegeleiding is in de praktijk uitermate 
geschikt gebleken voor mensen die op 
meerdere gebieden ‘vast zijn gelopen’. Men-
sen met psychiatrische en (psycho)geriatri-
sche aandoening of beperking, al dan niet 
aangeboren hersenafwijking, ontregelde 
multiprobleem gezinnen, mensen met een 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
handicap, mensen met verslavingsproblema-
tiek, psychosociale problematiek (sociaal 
isolement, rouwverwerking, zorgmijders, bij 
verborgen problemen en ontregelde thuis-
situaties).

Intergemeentelijke samenwerking 
Op dit moment liggen er volop kansen om 
door vernieuwing en een integrale aanpak 
professionals daadwerkelijk inhoudelijk 
samen te laten werken. De hulpvraag is dan 
leidend en het zou niet uit moeten maken in 
welke gemeente iemand met een complexe 
hulpvraag woont. Als het nodig is dan zou er 
thuisbegeleiding beschikbaar moeten zijn 
doordat er samenwerking en afstemming is 
over de gemeentegrenzen heen. 

In een aantal gevallen is thuisbegeleiding al 
onderdeel van een sociaal wijkteam en dat 

zou nog veel meer moeten gebeuren. De 
inzet van thuisbegeleiding leidt namelijk nu 
al tot samenwerking met betrokken zorg- en 
hulpverleners, het versterken/opbouwen 
van het sociale netwerk en is een e� ectieve 
en relatief goedkope vorm van ondersteu-
ning. Voor een grote groep mensen is een 
thuisbegeleider de enige persoon die hulp 
biedt waarbij men zich veilig en geaccep-
teerd voelt.

Vaste plek
Thuisbegeleiding zorgt als belangrijk on-
derdeel van een vangnet dat mensen (weer) 
zelfstandig kunnen (blijven) wonen en in 
staat zijn om te functioneren en participeren 
in de samenleving. Het belang van goede 
thuisbegeleiding is groot; het hoort daarom 
een vaste plek te krijgen in de uitvoering van 
de nieuwe Wmo.

Karla Zwart en Piroska Futó
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Thuisbegeleiding verheldert 

de achterliggende hulpvraag

De preventieve werking 

van thuisbegeleiding is groot

Welzijn

onderdeel van een sociaal wijkteam en dat 

Thuisbegeleiding richt zich op het aanbrengen van structuur in verschillende leefgebieden, 
zoals wonen en het huishouden, persoonlijke verzorging, fi nanciën en administratie, onder-
steuning bij de opvoeding, het aanleren van een gezonde dagstructuur en het participeren in 
de maatschappij.
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Ernstige ziekte
In mei 2010 kreeg Yvonne Carels te horen 
dat bij haar nichtje Loïs neuroblastoom was 
vastgesteld. Neuroblastoom is een vorm van 
kanker waarbij de kans op overlijden zo’n 80 
procent is. Loïs was pas vier jaar en had op dat 
moment een broertje van één jaar en een zus 
van zes jaar.

Er brak een hectische periode aan voor het ge-
zin in Delft. Loïs werd opgenomen in het Sophia 
kinderziekenhuis in Rotterdam. Haar ouders 
wisselden elkaar af, maar waren permanent 
aanwezig in het ziekenhuis. Elke nacht sliep één 
van hen naast Loïs.

Handige webtool maakt samen zorgen 
mogelijk 

Bloeddruk meten met een smartphone, lotgenotencontact via iPhone en online oefenen voor 
revaliderende hersenletselpatiënten. Zomaar drie digitale toepassingen voor het ondersteunen 
van de gezondheidszorg. Ook mantelzorgers kunnen er hun voordeel mee doen, ondervond 
Yvonne Carels.

Het leven gaat ‘gewoon’ door
Ondertussen moest het leven in Delft ‘ge-
woon’ doorgaan. Eten koken, kinderen weg-
brengen, boodschappen doen, huis schoon-
maken, kinderen voorlezen, enzovoort. Voor 
al deze taken maakte Yvonne een rooster. 
‘Dat rooster stuurde ik dan rond. Maar dat 
liep natuurlijk heel snel spaak als er dingen in 
wijzigden’, vertelt Yvonne.

Totdat iemand haar in september 2010 wees 
op de Zorgsite van ShareCare, een webtool 
met daarin een rooster om taken in te plan-
nen. ‘Een collega liet mij zien hoe de Zorgsite 
werkte. Ik heb daarna een abonnement 
genomen en ben ermee aan de slag gegaan 
met een nichtje. Samen werden wij beheer-
der.’ 

In die periode werd de moeder van Loïs 
– Yvonnes zus – regelmatig ‘lastiggevallen’ 
met goedbedoelde hulp van familie en vrien-
den. Ook moest ze herhaaldelijk aan verschil-
lende mensen hetzelfde verhaal vertellen 
over de behandeling van haar dochter. ‘Daar 
had ze eigenlijk de energie niet meer voor.’

De Zorgsite
De Zorgsite biedt een oplossing voor het 
plannen van taken én voor het op de hoogte 
houden van mensen over de behandeling van 
Loïs. Haar moeder gaf Yvonne de e-mailadres-
sen van twintig mensen: familie, vrienden, 
buren, school. Daarna stuurde Yvonne hen 
een e-mailbericht met het verzoek om in te 
loggen op de Zorgsite.

‘Vrijwel iedereen wilde erop worden aangeslo-
ten. Elke week besprak ik met mijn zus welke 
taken er in het gezin waren en schreef die op 
de Zorgsite. Mensen konden daarop inteke-
nen. En mijn zus beschreef regelmatig het 
verloop van de behandeling van Loïs. Anderen 
konden dit dan teruglezen op de Zorgsite.’

Iedereen hielp mee
Loïs lag tot begin 2011 in het Sophia kinder-
ziekenhuis. Ze is behandeld met radioactieve 
bestraling, kreeg acht chemokuren, een 
beenmergtransplantatie en een operatie om 
de tumor te verwijderen. Daarna volgde ze 
gedurende een hal� aar een experimentele 
immuuntherapie in de Verenigde Staten.

‘We hebben zoveel warmte ontvangen. Elke 
vrijdag kwam de buurvrouw op bezoek en 
verzorgde het eten. De onderwijzer las thuis 
voor aan de kinderen. En alle publiciteit 
rondom de sponsorloop en het bene� etcon-
cert… Als ik eraan terugdenk, word ik weer 
emotioneel’, zegt Yvonne.

Loïs is nu acht jaar oud en ‘schoon’. Terugkij-
kend op deze hectische en emotionele peri-
ode constateert Yvonne tot haar verrassing 
dat er nooit een beroep is gedaan op huis-
houdelijke hulp. ‘We hebben het allemaal zelf 
kunnen regelen, met hulp van de Zorgsite.’

Gerard Lappee

Op de foto: Yvonne Carels.
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‘Het huishouden gaat door’

‘Mensen konden intekenen 

op taken’

Welzijn

taken er in het gezin waren en schreef die op 
de Zorgsite. Mensen konden daarop inteke-
nen. En mijn zus beschreef regelmatig het 
verloop van de behandeling van Loïs. Anderen 
konden dit dan teruglezen op de Zorgsite.’

De Zorgsite is één van de talloze digitale toepassingen ter ondersteuning van gezondheidszorg. Vol-
gens Bert Mulder (lector Informatie, technologie en samenleving) van de Haagse Hogeschool bestaan 
er al zo’n 40.000 van dit soort toepassingen. ‘Het aantal groeit explosief.’ 

Bert Mulder en Yvonne Carels waren in oktober spreker tijdens het symposium ‘Techniek en mantel-
zorg’, georganiseerd door Tympaan, JSO, Mezzo en Zorgbelang Zuid-Holland.

Techniek en mantelzorg
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Eén huis belichten we hier nu extra, te weten 
het Zorgcentrum Delfshaven van Stichting 
Laurens in Rotterdam. Daar werd het RNO-G 
begin september ontvangen door Astrid 
Poutsma. Astrid is gebiedsmanager en hiermee 
verantwoordelijk voor de zorg in twee huizen, 
Delfshaven en de Schans én voor de zorg voor 
de oudere, zelfstandig wonende wijkbewoners. 
Zij gaat in deze tijd van ingrijpende 
maatregelen en bezuinigingen steeds weer 
op zoek naar methoden om de zorg te blijven 
leveren die nodig is én past in de buurt. We 
zochten haar in november nogmaals op.

Delfshaven: een levendige buurt
Zorgcentrum Delfshaven ligt aan een typisch 
Rotterdamse laan, de Mathenesserlaan, midden 
in Delfshaven. Het is een gemêleerde en leven-
dige buurt, met veel winkels en voorzieningen. 
Er zijn ruim 6500 inwoners, die afkomstig zijn uit 
alle hoeken van de wereld, rijk en arm.
Astrid vertelt dat er de afgelopen jaren veel 
in de buurt is geïnvesteerd en dat er al veel is 
verbeterd. De grote huizen aan de typisch Rot-
terdamse lanen waren verwaarloosd en er was 
veel overlast door drugsgebruik. Door renovatie 
zijn er nu weer stadswoningen en er zijn weer 
gezinnen in de wijk. De grote herenhuizen wer-
den aangeboden als kluswoningen en zijn door 

de nieuwe bewoners opgeknapt. Toch is het 
nog een zogeheten aandachtsgebied; er wonen 
veel mensen in kleine portiekwoningen die van 
weinig geld moeten rondkomen. Velen doen 
noodgedwongen een beroep op de schuldhulp-
verlening. De eenzaamheid is groot.

Welzijn versterken
Astrid is verantwoordelijk voor de zorg in twee 
huizen, Delfshaven en De Schans, én voor de 
zorg voor de oudere, zelfstandig wonende 
wijkbewoners. Zij ziet het als haar taak om ‘het 

De toekomst van de ouderenzorg
In gesprek met Astrid Poutsma

Het Regionaal Overleg Ouderen en Gehandicapten Rijnmond, het RNO-G, is het afgelopen jaar bij 
een aantal zorgcentra voor ouderen en mensen met een beperking op bezoek geweest. Er werd 
gesproken over het huis, over de geboden zorg en over de ‘zorgen voor de toekomst’. Het waren bij-
zonder waardevolle bezoeken en overal werden de leden van het RNO-G erg hartelijk ontvangen.

welzijn binnen te versterken door contacten met 
buiten’. En andersom: ‘het welzijn buiten verster-
ken door de contacten met binnen’. 
Naast samenwerking vergt het lef en creativiteit 
om ruimte te geven aan initiatieven van buurt-
bewoners. Dat betekent oplossingen zoeken 
voor situaties die onoplosbaar lijken. Een voor-
beeld is dat buurtbewoners twee avonden in de 
week koken voor mensen van buiten en binnen 
het zorgcentrum. Dat klinkt eenvoudig, maar 
door allerlei regels is het dat zeker niet.

In het belang van de ouderen
Toen Astrid in 2010 in Delfshaven ging werken, 
heeft ze heel veel geïnvesteerd in contacten in 
de buurt. Het resultaat mag er zijn en nu mag ze 
gaan oogsten, zoals ze het zelf noemt. Er wordt 
volop samengewerkt en buurtbewoners komen 
nu op eigen initiatief met ideeën voor voorzie-
ningen en activiteiten.
Astrids criterium is dat wat geboden en gedaan 
wordt in het belang van de ouderen is. Daarnaast 
moeten initiatieven levensvatbaar en voor lan-
gere duur zijn. Mensen moeten immers kunnen 
vertrouwen op de hulp die geboden wordt. Als 
voorbeeld van een waardevolle en onverwachte 
samenwerking noemt ze het initiatief ‘Het Zal 
Werken’ (zie kader).

Meer zorg in de buurt
De maatregelen die door de rijksoverheid geno-
men worden, hebben ook gevolgen voor de zorg 
in Zorgcentrum Delfshaven. Straks komen alleen 
nog mensen met de zogeheten zorgzwaartepak-
ketten van 5 en hoger in aanmerking voor een 
plek. Dat betekent dat er meer zorg in de buurt 
geleverd moeten worden. Momenteel zijn er al 
drie ‘zorg aan huis’-teams actief.
Voor ouderen zonder indicatie is er een pro-
ject in samenwerking met de mbo-opleiding 
Zadkine. Studenten gaan op pad en onderhou-
den contacten met deze ouderen; hoe gaat het, 
wat hebben ze nodig en hoe kan dat geregeld 
worden? Door goede contacten in de buurt 
en door goed en zorgvuldig overleg met het 
welzijnswerk, de woningcorporatie, politie en 
anderen, houden Astrid en de Stichting Laurens 
als geheel, zo goed mogelijk in de gaten wie 
hulp nodig heeft.

Wonen met zorg
Tijdens de bezoeken van RNO-G Rijnmond aan 
zorginstellingen kwam ook steeds de mogelijk-
heid ‘wonen met zorg’ ter sprake, om de gevolgen 
van de kabinetsmaatregelen op te vangen. De 
zorginstelling verhuurt dan appartementen in het 
huis en levert daar zo nodig zorg bij.
Aan Astrid de vraag of dit concept algemeen 
toepasbaar is en ook voor Delfshaven een optie 
zou zijn. Zij vertelt dat dit erg afhankelijk is van 
de staat van de appartementen en van de huizen. 
Zijn de appartementen klein en de kosten voor 
‘publieke’ ruimtes (recreatiezalen, keuken, enz.) 
hoog, dan wordt het lastig. De huren zouden dan 
te hoog worden.

RNO als belangenbehartiger
We komen terug op ons bezoek aan Zorgcentrum 
Delfshaven in september. Astrid Poutsma heeft 
dit erg gewaardeerd. Belangenbehartiging door 
een RNO, en zoals in Rijnmond door een netwerk 
voor ouderen én gehandicapten, vindt zij hard 
nodig. Op mijn vraag wat een RNO voor een huis 
als Delfshaven zou kunnen betekenen, is Astrid 
duidelijk: een RNO kan de stem zijn van ouderen 
en als belangenbehartiger een grote rol hebben 
in de onderbouwing van de plannen en de visie 
van het huis. Ze blijft dan ook graag in gesprek.

Marieke Bauwens

Op de foto: Astrid Poutsma.
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Mensen moeten kunnen 

vertrouwen op de hulp 

die geboden wordt

Momenteel zijn er al drie 

‘zorg aan huis’-teams actief

Zorg

ject in samenwerking met de mbo-opleiding 
Zadkine. Studenten gaan op pad en onderhou-
den contacten met deze ouderen; hoe gaat het, 
wat hebben ze nodig en hoe kan dat geregeld 
worden? Door goede contacten in de buurt 
en door goed en zorgvuldig overleg met het 
welzijnswerk, de woningcorporatie, politie en 
anderen, houden Astrid en de Stichting Laurens 
als geheel, zo goed mogelijk in de gaten wie 

‘Het Zal Werken’ is een uitvindersbrigade van vrijwillige senioren. Zij schieten te hulp om obstakels 
weg te nemen voor mensen met een lichamelijke beperking. Vaak simpel, altijd snel en doeltre� end. 
Het initiatief is ontstaan uit een project van stichting Young Designers (YD/) voor Museum Rotterdam, 
in het kader van het erfgoedproject ‘Stad als Muze’. Meer informatie is te vinden op de website 
www.hetzalwerken.nl. ‘Het Zal Werken’ is een initiatief van Helmuth Tjemmes en Dennis Lohuis.

Het Zal Werken
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werknemersorganisaties. Daarmee moe-
ten banen worden gecreëerd die aan 
werkzoekenden kunnen worden toegewe-
zen. Om dit te bereiken krijgen de ge-
meenten een aantal instrumenten.

Instrumenten 
De Participatiewet biedt verschillende 
instrumenten om mensen aan het werk 
te helpen. Gemeenten bepalen welke 
instrumenten ze gebruiken en voor wie 
ze deze inzetten. Er zijn de al bestaande 
instrumenten, zoals re-integratietrajecten, 
scholing en sollicitatietraining.  Daar-
naast biedt de Participatiewet een aantal 
nieuwe instrumenten, zoals loonkosten-
subsidie en beschut werk.

Loonkostensubsidie
Om het voor werkgevers aantrekkelijker te 
maken iemand in dienst te nemen, kan de 
gemeente loonkostensubsidie verstrek-
ken. Loonkostensubsidie wordt ingezet 
voor mensen die door hun beperking niet 
in staat zijn om het wettelijk minimum-
loon te verdienen bij volledig werken. De 
werkgever betaalt de werknemer naar 
loonwaarde en de gemeente vult het loon 
aan tot het wettelijk minimumloon. Hier-
door is het gemakkelijker voor werkgevers 
om mensen met een arbeidsbeperking in 
dienst te nemen.

Beschut werk
Er is een groep mensen die door hun 
beperking nooit zal kunnen werken in 
een reguliere baan. De gemeente biedt 
hun beschut werk. Mensen komen dan in 
dienst van de gemeente. De gemeente 
kan beschut werk ook onderbrengen bij 
een werkgever die in staat is om de nood-
zakelijke ondersteuning en aanpassingen 
te bieden.

Garantiebanen
Mensen met een arbeidsbeperking moe-
ten zo veel mogelijk aan de slag in een re-
guliere baan. Werkgevers en de overheid 
moeten daarom tot 2026 zorgen voor 
125.000 extra banen voor deze groep. Dit 
zijn de zogenoemde garantiebanen. Lukt 
dit niet, dan moet elke werkgever met 25 
of meer medewerkers arbeidsplaatsen 
aanbieden aan mensen met een arbeids-
beperking. Haalt de werkgever dit niet, 
dan moet hij een boete betalen. Dit is 
vastgelegd in de Quotumwet.

Gevolgen voor u?
Behoort u tot één van de groepen die on-

der de Participatiewet vallen, dan wordt 
van u verwacht dat u probeert aan het 
werk te komen. Lukt dit niet, dan kan de 
gemeente u ondersteunen. De gemeente 
kan instrumenten inzetten om u aan werk 
te helpen. Leidt dit niet tot een reguliere 
baan, dan bestaat de mogelijkheid van 
beschut werk of inkomensondersteuning.

Waar het om draait
Waar het om gaat in de Participatiewet, is 
dat iedereen, al dan niet met een arbeids-
beperking, aan het werk komt. Er wordt 
een inspanning verwacht van de gemeen-
te, van werkgevers en van de burger. De 
tijd zal leren of dit het gewenste resultaat 
oplevert.

Nel van Roon

Voor wie
Wie krijgen te maken met de Participatie-
wet:
• alle mensen die nu in de bijstand zit-

ten; 
• mensen die op 1 januari 2015 op de 

wachtlijst staan voor sociale werkvoor-
ziening;

• jonggehandicapten met arbeidsver-
mogen die zich na 1 september 2014 
hebben gemeld.

Voor wie niet
Wie vallen niet onder de Participatiewet:
• Mensen die nu in de Wsw zitten en een 

dienstbetrekking hebben, houden hun 
bestaande rechten en plichten.

• Mensen die nu in de Wajong zitten, 
blijven in de Wajong. Wel volgt voor 
hen in de komende jaren een herkeu-
ring. Als dan blijkt dat iemand kan 
werken, dan wordt verwacht dat hij 
gaat werken. Heeft hij geen werk, dan 
gaat zijn inkomen per 1 januari 2018 
van 75 naar 70 procent van het mini-
mumloon.

• Jongeren die volledig en voortdurend 
arbeidsongeschikt zijn, komen in de 
Wajong 2015.

Inhoud van de wet
De Participatiewet is onderdeel van de 
decentralisaties, waarbij taken van de lan-
delijke overheid naar de gemeenten gaan. 
Gemeenten krijgen de taak om mensen 
die onder de Participatiewet vallen te 
ondersteunen bij het vinden van werk en 
inkomensondersteuning te geven als dat 
nodig is. Gemeenten gaan op regionaal 
niveau in regionale Werkbedrijven samen-
werken met het UWV en werkgevers- en 

De Participatiewet: iedereen aan het werk

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet is een samenvoeging van de 
huidige Wet werk en bijstand (Wwb), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Doel 
van de wet is dat meer mensen gaan werken op de reguliere arbeidsmarkt, ook mensen met een 
beperking. Wat houdt deze wet in? En wat zijn de gevolgen voor u?
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De politiek wil dat meer mensen 

regulier werk gaan doen

Via regionale Werkbedrijven 

moeten banen worden gecreëerd

Uw rechten
en plichten
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Veranderingen
De onduidelijkheid over de zorg aan 
cliënten uit de GGz, MO en Vz komt niet 
alleen door de decentralisaties. Er is ook 
veel ongerustheid door de faillissements-
aanvraag van Riagg Rijnmond, het sluiten 
van de verslavingskliniek in Capelle aan 
den IJssel door de Brijder en de verwachte 
sluiting van de ambulante verslavingszorg 
in Rotterdam door de Brijder. En dan is 
er nog een fusie op handen tussen Bavo 
Europoort en Antes, wat de keuzevrijheid 
ernstig beperkt.

Groeiende onrust
De Afdeling Basisberaad krijgt steeds meer 
meldingen van cliënten die de toekom-
stige veranderingen met angst en beven 
tegemoet zien. Berletta Scholten is coördi-
nator van de Afdeling Basisberaad: ‘Velen 
weten niet waar zij op 1 januari aan toe 
zijn. Het gaat om kwetsbare groepen, voor 

wie deze onduidelijkheid over de conti-
nuïteit van zorg op zijn zachtst gezegd 
niet bevorderlijk is. Daarbij zijn de huidige 
Wmo-loketten onvoldoende toegerust om 
cliënten uit de GGz, de Maatschappelijke 
Opvang en de Verslavingszorg te bedie-
nen. Wij starten met onmiddellijke ingang 
dan ook een meldactie, die werkt vanuit 
het perspectief van de cliënt. We willen 
niet dat er mensen tussen wal en schip 
vallen omdat zij niet weten waar zij terecht 
kunnen.’

Bereikbaarheid
Cliënten kunnen met hun vragen terecht 
bij de Afdeling Basisberaad. Dit kan op 
twee manieren:
• Digitaal: via het digitale formulier op de 

website www.basisberaad.nl.
• Telefonisch: maandag, dinsdag en 

donderdag van 10.00-16.00 uur op 
telefoonnummer (010) 466 59 62.

Vragen over GGz, Maatschappelijke 
Opvang en Verslavingszorg in 2015?

Per 1 januari 2015 verandert er veel in de zorg, ook voor cliënten uit de Geestelijke Gezond-
heidszorg (GGz), de Maatschappelijke Opvang (MO) en de Verslavingszorg (Vz). Deze cliënten 
en hun naasten maken zich ongerust over de toegang tot en de continuïteit van de zorg. Omdat 
er zo veel onduidelijk is, start de Afdeling Basisberaad een meldactie voor cliënten die vragen 
hebben over de GGz, MO en Vz.
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Informatie

Provinciaal Platform Wonen Zorg Welzijn 
Nieuwe leden gezocht

Oproep

Het Provinciale Platform Wonen Zorg Welzijn 
(PPW) is een platform van belangenbehartigers 
uit Zuid-Holland dat zich speciaal richt op alle 
aspecten van wonen, in samenhang met zorg 
en welzijn, vanuit het perspectief van de kwets-
bare burger. 

Doelstelling
Het doel van het platform is het stimuleren van 
partijen om te komen tot adequate huisvesting 
van kwetsbare groepen in de samenleving in 
samenhang met een passende woonomgeving 
en een sluitend netwerk van zorg- en wel-
zijnsvoorzieningen. Het PPW is onderdeel van 
Zorgbelang Zuid-Holland. 

Versterking gezocht
Het Provinciaal Platform Wonen Zorg Welzijn 
zoekt nieuwe leden. 
• Heeft u kennis van, ervaring met en betrok-

kenheid bij de problematiek rond wonen, 
zorg en welzijn?

• Heeft u a�  niteit met de doelstelling van het 
PPW en Zorgbelang Zuid-Holland?

• Bent u vertegenwoordiger van of bekend 
met de woonproblematiek van een van de 
volgende doelgroepen: mensen met een 
lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke 
handicap, mensen met een chronische 
ziekte, mensen psychiatrische problematiek 
of ouderen?

• Bent u in staat individuele ervaringen te 
vertalen naar het collectieve belangenbe-
hartiging;

• Bent u in staat tot samenwerking?
• Heeft u goede communicatieve vaardighe-

den (luisteren, verwoorden van standpun-
ten, respectvol kunnen optreden)?

• Heeft u een positief-kritische en construc-
tieve houding?

• Bent u bereid tot actieve deelname aan vier 
platformbijeenkomsten per jaar, waarbij 
ervaring en kennis wordt uitgewisseld?

• Bent u bereid tot deelname aan werkgroe-
pen rond speci� eke thema’s betre� ende 
wonen, zorg en welzijn?

Gezien de huidige samenstelling van het PPW 
zijn wij vooral op zoek naar jongere leden en/of 
leden die kennis hebben van de doelgroepen: 
mensen met een lichamelijke, zintuigelijke 
of verstandelijke handicap, mensen met een 
chronische ziekte of mensen met psychiatrische 
problematiek.

Wat krijgt u hier voor terug?
• een boeiende, uitdagende vrijwilligersbaan 

waarin u een bijdrage kunt leveren aan 
maatschappelijke problemen rond wonen, 
welzijn en zorg;

• facilitering en ondersteuning vanuit Zorgbe-
lang Zuid-Holland;

• een vaste onkostenvergoeding van € 6,- per 
deelname aan de platformbijeenkomsten;

• een reiskostenvergoeding van € 0,28 per 
kilometer voor de reis van huis naar de 
vergaderlocatie.

Meer informatie
Heeft u belangstelling? Voor meer informatie 
kunt u terecht bij:
• Bas van der Raaf, voorzitter PPW, 
 tel. (06) 13 54 82 88, basenwil4@upcmail.nl.
• Nel van Roon, netwerkcoach Zorgbelang 

Zuid-Holland, tel. (088) 929 40 00,
 nvanroon@zorgbelang-zuidholland.nl.
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Het afgelopen kwartaal verschenen onderstaande 
folders. U vindt ze op onze website of u kunt ze 
aanvragen bij ons secretariaat via 
secretariaat@zorgbelang-zuidholland.nl.

Adviespunt pgb 
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mag

magazine

mag mag

 Ondersteuning en advisering van budgethouders

 Persoonlijk

 Laagdrempelig

 Bemand door deskundige vrijwilligers

Beïnvloeding 
Samen sta je sterker

mag

magazine

mag mag

mag

magazine

mag mag

mag

magazine

mag mag

Weer grip op mijn levenPortretten van mensen met thuisbegeleiding

mag

magazine

mag mag

Adviespunt pgb
Cliënten kunnen op dit moment met hun vragen rond 
het pgb terecht bij landelijke instanties. Veel budget-
houders willen echter een persoonlijk gesprek met 
een deskundige. Met iemand die hen kan uitleggen en 
adviseren hoe ze op een goede manier het pgb kun-
nen inzetten en beheren. Een lokaal Adviespunt pgb 
voorziet in deze behoefte.

Sommige dromen houden mantelzorgers wakker…
In het voorjaar van 2014 vonden vier regionale mantel-
zorg netwerkbijeenkomsten in Zuid-Holland plaats over 
de samenwerking tussen betaalde en onbetaalde zorg. 
De strip is een weergave van de zorgen en oplossingen 
van mantelzorgers en zorgvragers. Wij hopen dat u deze 
gebruikt als inspiratie voor verbeteringen in uw beleid 
en uitvoering.

Beïnvloeding; samen sta je sterker
Om invloed uit te oefenen binnen uw gemeente is 
samenwerken belangrijk. Er is steeds vaker sprake 
van beleid dat meer doelgroepen tegelijk aangaat. De 
kans dat uw standpunt of advies wordt meegenomen 
bij het nemen van een beslissing is dan ook groter 
als u namens meerdere partijen spreekt. Natuurlijk 
zijn er nog meer voordelen van samenwerking. Zo 
heeft u samen meer mogelijkheden om knelpunten 
te onderzoeken en kunt u gebruikmaken van elkaars 
speci� eke kennis. Maar hoe werkt u e� ectief samen? 
Wat zijn belangrijke punten waar u op moet letten?

Weer grip op mijn leven 
In deze brochure delen wij graag de ervaringen van 
acht mensen die thuisbegeleiding ontvangen. U leest 
wat thuisbegeleiding voor deze mensen met diverse, 
vaak complexe hulpvragen betekent. Hoe thuisbege-
leiding als onderdeel van een vangnet ervoor zorgt 
dat mensen (weer) zelfstandig kunnen wonen en in 
staat zijn om te functioneren en participeren in de 
samenleving. Het belang van goede thuisbegeleiding 
is groot; het hoort daarom een vaste plek te krijgen in 
de uitvoering van de nieuwe Wmo.
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Ook iets voor uw gemeente?

 Ondersteuning en advisering van budgethouders

Ondersteuning en advisering van budgethouders

 Persoonlijk

 Laagdrempelig

 Bemand door deskundige vrijwilligers
Bemand door deskundige vrijwilligers
Bemand door deskundige vrijwilligers
Bemand door deskundige vrijwilligers

Beïnvloeding Beïnvloeding 
Samen sta je sterkerSamen sta je sterkerSamen sta je sterkerSamen sta je sterker

Weer grip op mijn levenWeer grip op mijn levenWeer grip op mijn levenPortretten van mensen met thuisbegeleiding

Portretten van mensen met thuisbegeleiding

Portretten van mensen met thuisbegeleiding

Elk verhaal telt
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een hulpmiddel 
om in beeld te brengen wat voor mensen 
belangrijk is en welke zorg of hulp daarbij 
past. Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief 
van Patiëntenfederatie NPCF en het Nationaal 
Ouderenfonds. Zorgbelang Zuid-Holland is als 
een van de samenwerkingspartners aan het 
initiatief verbonden.

Vragenlijst
De website www.mijnkwaliteitvanleven.nl 
is bedoeld voor ouderen, mensen met een 
beperking of chronische ziekte en diegenen 
die zorg dragen voor een naaste met een 
chronische ziekte of beperking. Via de kwa-
liteitsmeter, een online vragenlijst, brengen 
deelnemers hun ervaringen en kwaliteit van 
leven in kaart. Wie ondersteuning nodig heeft 
bij het invullen van de (online) vragenlijst, kan 
een beroep doen op een vrijwilliger.

Persoonlijk hulpmidddel
Het invullen van de kwaliteitsmeter helpt 

mensen om onder woorden te brengen hoe 
het met ze gaat en wat van invloed is op hun 
kwaliteit van leven. Door middel van een 
persoonlijke rapportage kunnen zij vervolgens 
het gesprek aangaan met hun naasten, zorg-
verlener, arts of gemeente.

Invloedrijk instrument
De kwaliteitsmeter verzamelt alle ervaringen 
anoniem. Onderzoeksinstituut TNO analyseert 
de ervaringen per gemeente, per regio en lan-
delijk. Zo ontstaat er een duidelijk en feitelijk 
beeld van hoe het met mensen gaat en wat de 
e� ecten zijn van de zorg en ondersteuning die 
ze krijgen. Daarmee kunnen Patiëntenfedera-
tie NPCF, het Nationaal Ouderenfonds en hun 
partnerorganisaties invloed uitoefenen op het 
ministerie van VWS, gemeenten en uitvoerders 
van zorg en welzijn, zodat zij waar nodig het 
beleid aanpassen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Sylvia Hageman, adviseur, shageman@
zorgbelang-zuidholland.nl of via het algemene 
telefoonnummer: (088) 929 40 00.

Mijn kwaliteit van leven
Verhalen helpen zorg beter maken

Er verandert momenteel veel in de zorg. Dit brengt voor veel mensen onzekerheid met zich mee 
en vraagt een enorme aanpassing van de zorgorganisaties, gemeenten en individuele mede-
werkers. Wat betekenen de veranderingen in het dagelijks leven van mensen? Wat doet het met 
hun kwaliteit van leven?

Welzijn
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Zorgbelang Zuid-Holland wenst u 
een voorspoedig 2015!


