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24 uur betaalbare zorg 
Mensen worden ouder. Meestal willen ze heel graag onafhankelijk blijven en hun eigen leven 24 uur betaalbare zorg 

BEL GRATIS VOOR MEER INFORMATIE 

Mensen worden ouder. Meestal willen ze heel graag onafhankelijk blijven en hun eigen leven 
blijven leiden, in hun eigen vertrouwde omgeving. In sommige gevallen kan dat helaas niet meer 
en is alleen mantelzorg ook niet mogelijk. Door te bemiddelen in 24 Uurs zorg (dag- en nachtzorg) 
biedt het 24 uurszorgloket uitkomst! 

BEL GRATIS VOOR MEER INFORMATIE 0800 - 644 44 44 

Wil je er even tussenuit, niets aan je hoofd en afstand nemen? 

U verblijft midden in het prachtige uitgestrekte natuurpark: Bekijk de website voor de mogelijkheden; 
“Vrachanski  Balkan” dit is het op één na grootste natuur- voor verder info neem gerust contact 
park van Bulgarije, dat de Vratchanska-berg bedekt, vlakbij met ons op. 
het plaatsje Vratsa. Een logement in een oase van rust en de 
schoonheid van de ongerepte natuur. In de zomermaanden 
is er mogelijkheid het prachtige kustgebied te bezoeken. En 
te genieten van lang gestrekte stranden en haar kraakheldere 
blauwe zeewater. 
Care4You, biedt accommodatie voor  (jong)volwassen tussen 
de 18 tot en met 40+. Met een lichtverstandelijke beperking; 
bepaalde vormen van autisme, ADHD/ADD, NAH. Onze focus 
ligt op zorg op maat. 

Onze activiteiten kunnen een prettige structuur bieden. Bege-
leid, trek je er samen op uit. Misschien hou je van wandelen, 
skiën, bergbeklimmen, vogels spotten, vissen, paardrijden, 
mountainbiken of zwemmen. 
De vele mogelijkheden die het verblijf biedt maakt het uiterma-
te geschikt voor kortdurend verblijf. En dat alles te midden van 
de prachtige natuur van het veelzijdige land Bulgarije. 

We hopen je snel te ontvangen, 
Care 4 you is er voor jou! 

In een afgebakende periode in een gestructureerde omgeving, comfortabel, en veilig. 
Op jezelf maar niet alleen. Samen positieve ervaringen en nieuwe energie opdoen. 

Dan is een kortdurend verblijf bij Care4You de juiste plek! 

www.care4you.online • info@care4you.online •  06-28329997 



COLOFON 

EigenWijs is een uitgave van Per Saldo, de belangenver-
eniging van mensen met een persoonsgebonden bud-
get, in samenwerking met Mybusinessmedia. Leden en 
abonnees van Per Saldo ontvangen het magazine 3 tot 4 
keer per jaar als onderdeel van hun lidmaatschap. 

Postbus 19161 
3501 DD Utrecht 
T 0900 742 48 57 (€ 0,20 p/m) 
Ledenservice (030) 230 40 66 
(ma-vr 10.00-17.00 uur) 
I www.pgb.nl 
E info@pgb.nl 

Hoofdredactie 
Miranda Bol 
Redactie 
Josette Houtackers 
Met medewerking van 
Aline Molenaar, Kim Ross, Yvonne Lammertink, Hans 
van der Knijff, Wim van Minnen, Ronald Janus, Marion 
Niessen, Xandra Koster, Silke Kuijpers, Lotte Schouten, 
Sylvia Kippersluis, Renske Imkamp, Matthijs Vermaat, 
Gerrit Jan Pulles, Mieke Westmeijer, Liza Leijenhorst, 
Angelique Bergsma, Marja Morskieft, Jacqueline Gomes, 
Saskia Buma. 
Fotografie Karien Bergboer (cover) en privébezit 
Vormgeving BuroDaan grafische vormgeving, Markelo 

MYbusinessmedia 
Postbus 58 
7400 AB Deventer 
Uitgever Tjitske Gijzen 

Advertenties 
Demani Sales 
Elli Doornink 
T (0316) 22 71 55 

Tarieven 
www.pgb.nl > over Per Saldo > Magazine EigenWijs > 
adverteren 
Druk Drukkerij Roelofs, Enschede 
Oplage EigenWijs: 21.000 

EigenWijs is voor mensen met een visuele beperking 
ook verkrijgbaar in gesproken vorm. Meer informatie 
hierover kunt u opvragen bij de ledenadministratie 
van Per Saldo. Dit blad wordt mede mogelijk gemaakt 
door de inkomsten van adverteerders. Per Saldo draagt 
echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de 
advertenties. Wij verzoeken u eventueel negatieve erva-
ringen te melden via de servicelijn van Per Saldo. U kunt er 
ook voor kiezen EigenWijs alleen digitaal te ontvangen. 
Stuur uw verzoek naar ledenadministratie@pgb.nl. 
©Per Saldo, Utrecht, december 2018. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektro-
nisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder 
voorafgaande toestemming van Per Saldo. 

De opzegtermijn voor lidmaatschap of abonnement is 
een maand voor de vervaldatum. Opzeggingen die daarna 
worden ontvangen kunnen pas per vervaldatum van het 
daaropvolgende jaar verwerkt worden. Het lidmaatschap 
kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van Per 
Saldo of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. Vooruitbetaalde contri-
butie wordt niet gerestitueerd bij voortijdige beëindiging 
van het lidmaatschap. 

8 10 12 

16 13 

INHOUD 

INTERVIEW 
10 - 11 Interview met Per Saldo 

ambassadeur Marion Niessen 

22 

23 

“Ik sta voor toegankelijkheid” 
Interview met Angelique 
Bergsma 
“Mijn zoon kan niet naar het 
reguliere onderwijs” 
Interview met Saskia Buma 
“Kinderen moeten zorg én 
onderwijs kunnen krijgen” 

KORTE BERICHTEN 
05 Sluiting rond de feestdagen 

Nieuwe tarieven lidmaatschap 
Bestuurlijke afspraken zvw-pgb 

06 Ervaringsdeskundigheid is hip 
07 Zorgvergelijker, hoe gaat uw 

zorgverzekeraar in 2019 om met 
het pgb 

COLUMN 
06 Wegenwacht, De verkeerde 

bezuinigingen 
08 - 09 Voorzitter bestuur Per Saldo 

vertelt 
12 Vice voorzitter inspireert men-

sen uit hun leven te halen wat 
er in zit 

19 Juristen, Hulp bij pgb beheer 
door begeleider 

25 Mijn Wijs, De berg op met een pgb 

REDACTIONEEL 
13 Xandra Koster, Niet over ons 

zonder ons 
14 - 15 Samen met Per Saldo ambassa-

deurs, terugblik en vooruitblik 
16 - 17 PGB Portaal, Warm onthaal 

door budgethouders 
24 -25 Zorg en onderwijs; Samen-

werken moet en kan beter 
26 Juridisch: Een kwestie van 

lange adem 

VRAAG HET PER SALDO 
18 Met antwoorden op door u 

gestelde vragen 
20 - 21 Per Saldo’s cursussen en 

voorlichting 

tarieven 2019 lidmaatschap
en abonnementen. 
Basislidmaatschap € 48,-
Pluslidmaatschap: € 82,-
Abonnement: € 141,-
Abonnement wooninitiatieven: € 141,-
Bij betaling met automatische incasso 
€ 2,50 korting 

EIGENWIJS nr 03 - 2018 03 

mailto:ledenadministratie@pgb.nl
www.pgb.nl
mailto:info@pgb.nl
www.pgb.nl
https://10.00-17.00


VOORWOORD 

autonomie, eigen regie, en organiseren van Samen sterk de toerusting om dit ook daadwerkelijk tot 

Voor u ligt de laatste EigenWijs van dit 
jaar. Een jaar waarin weer veel mooie 
pgb momenten langs zijn gekomen. Veel 
momenten waarin Per Saldo heeft kunnen 
laten zien wat het pgb voor mensen bete-
kent in hun leven. Maar ook welke (nieuwe) 
ondersteuning mensen de mogelijkheden 
geeft om hun eigen keuzes te maken in hun 
leven. Of dit nu gaat om de wijze waarop je 
geholpen wordt bij de ochtend handelingen, 
een gekozen invulling van dag activiteiten, 
het ontlasten van het gezin omdat een fami-
lielid op de juiste wijze kan logeren, of dat 
er gewerkt wordt aan het meer zelfstandig 
worden in het leven. 

Juist de mooie verhalen, hoe mensen zelf 
of hun familieleden weer meer deel uit 
kunnen maken van het gezin of de samen-
leving, geven anderen ook weer moed, 
inspiratie en spirit. Daarom werken de 
medewerkers van Per Saldo elke dag weer 
enorm hard om u te kunnen informeren, 
adviseren en bij te staan. Om u te helpen 
met het werken met het pgb en alle vra-
gen die u daarbij heeft of elke hobbel, die 
u daarbij moet overwinnen. 

Ook zijn wij dit jaar erg actief geweest met 
de lobby in Den Haag om het pgb meer, en 
vooral positiever voor het voetlicht te krijgen. 
Jammer genoeg is het pgb te vaak negatief 

Laten we er weer een mooi

    pgb-jaar van maken samen… Laten we er weer een Wat hebben we veel bereikt met elkaar! 

in de pers. Dat maakt dat te veel mensen 
inmiddels vraagtekens zetten bij het pgb of 
beïnvloed worden door vooroordelen. 

Om juist de werkelijkheid en de mooie 
kanten van het pgb, weer bij Kamerleden, 
verstrekkers en ministeries in het vizier te 
krijgen heeft Per Saldo het 10 Puntenplan 
opgesteld, (www.pgb.nl/over-per-saldo/ 
visie-per-saldo/tienpuntenplan/) met 
daarin de stappen die nodig zijn om het 
pgb weer als vanouds te laten werken 
en toekomst bestendig te maken en te 
houden. Een aantal van onze punten zijn 
ook terug te vinden in het actieplan van 
minister Hugo de Jonge. Wij zullen in het 
komende nummer van EigenWijs alle ins 
en outs van dit plan aan u presenteren. 
Ook zullen wij u aangeven wat Per Saldo 
zelf in dit traject wil bereiken. 

Bij het opstellen van het 10 Puntenplan 
heeft het bureau en bestuur van Per Saldo 
de visie aangescherpt, (www.pgb.nl/over-
per-saldo/visie-per-saldo/) hierbij hebben 
we teruggekeken naar de Independent 
Living gedachte. Juist deze gedachte, die 
uitgaat van gelijke rechten van mensen met 
een beperking, staat voor Per Saldo aan de 
basis van onze visie en dus ook van onze 
handelwijze. Mensen met een beperking 
moeten in staat gesteld worden, bijvoor-

beeld met passende 
ondersteuning, om 
hun leven te kun-
nen leiden zoals zij 
dit wensen. Hun 
eigen beslissingen 
dienen gewaar-
borgd en gerespec-
teerd te worden. 
Gelijkwaardigheid, 
respect en het 
geven van kansen 
zijn zaken die hier-
bij noodzakelijk zijn. 
Juist het uitgaan van 

volle omvang uit te nutten, zijn de rand-
voorwaarden om het eigen leven ook daad-
werkelijk te kunnen leven. Hierbij helpt het 
dat wij natuurlijk inmiddels in Nederland 
het VN Verdrag voor gelijke rechten hebben 
geratificeerd. Vandaar dat wij dit ook als 
uitgangspunt in ons 10 Puntenplan hebben 
opgenomen. In onze dienstverlening stellen 
wij deze uitgangspunten centraal. 

Om er beter achter te komen wat onze 
leden, de aangesloten wooninitiatieven 
maar ook onze abonnees van ons ver-
wachten, hebben wij dit jaar enquêtes uit-
gestuurd. De goede respons helpt ons om 
nog beter in te spelen op de verwachtin-
gen als het gaat om de invulling van onze 
diensten en producten. Het up to date blij-
ven van alle informatie rondom het pgb en 
aanverwante zaken is voor een heel groot 
deel van onze achterban belangrijk. 

Verder bleek dat het opkomen voor de 
belangen van budgethouders, wooninitia-
tieven en onze abonnees ook van groot 
belang werd geacht. U heeft als het goed 
is reeds gemerkt en zult het komende jaar 
merken dat wij beter inspelen op de behoef-
ten van de achterban. Wij hebben inmid-
dels meerdere nieuwe titels aan ons cursus 
assortiment toegevoegd, dit geldt ook voor 
de online cursussen.Verder is onze advieslijn 
ook op vrijdag open en is gespecialiseerde 
ondersteuning voor vastgelopen situaties 
van budgethouders, opgepakt door onze 
consulenten. Het komend jaar zullen wij ook 
een enquête uitsturen aan niet leden om 
ook van hen te horen welke activiteiten en 
diensten zij van ons verwachten. 
Wij kunnen ons werk nooit zo uitvoeren 
als wij geen beroep kunnen doen op de 
vele vrijwilligers die actief zijn binnen 
onze vereniging. Mensen die in onze twee 
klankbordgroepen zitting hebben denken 
mee over beleid en adviseren ons gevraagd 
en ongevraagd over allerlei onderwerpen. 
Ook testen zij vaak nieuw ontwikkelde 
diensten of producten uit. 

04         nr 03 - 2018 EIGENWIJS 

www.pgb.nl/over
www.pgb.nl/over-per-saldo


KORTE BERICHTEN 

Verder zijn er de vrijwilligers die ons verte-
genwoordigen in bijeenkomsten of bij de 
ontwikkeling van het nieuwe pgb portaal. 
Last but not least zijn onze ambassadeurs 
onze ogen en oren in de regio. Juist nu een 
heel belangrijk deel van alle budgethou-
ders onder de Jeugdwet en de Wmo valt 
helpen zij het bureau om de werkwijze 
van gemeenten goed in beeld te krijgen 
en om binnen de gemeenten in gesprek te 
gaan om te kijken naar oplossingen van de 
ervaren knelpunten door budgethouders. 
De inzet van al deze mensen is onontbeerlijk 
voor een goed functionerend Per Saldo. 

U krijgt in dit nummer van EigenWijs, naast 
de vertrouwde artikelen een aantal artikelen 
te lezen waarin bovengenoemde zaken aan 
de orde komen. Activiteiten van onze am-
bassadeurs worden aangehaald,een ambas-
sadeur stelt zich voor. En ook onze voorzitter 
en onze vice-voorzitter stellen zich aan u 
voor. Verder kunt u lezen hoe u meer infor-
matie kunt krijgen over de inhoud van het 
VN Verdrag en wat u hier zelf mee kunt. Dit 
is een van de activiteiten die de Alliantie 
voor het VN Verdrag, waar ook Per Saldo 
deel van uit maakt, organiseert. Ook maken 
wij u deelgenoot van onze lobby activiteiten 
als het gaat om zorg en onderwijs. Ik wens u 
veel leesplezier toe. 

Rest mij nog u, mede namens alle 
medewerkers van Per Saldo, een heel mooi 
2019 toe te wensen. 

Aline Molenaar, 
Directeur Per Saldo 
Aline Molenaar, 
Directeur Per Saldo 

> bestuurlijke afspraken zvw-pgb 
De huidige bestuurlijke afspraken hebben er voor gezorgd dat het Zvw-pgb de 
afgelopen jaren een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld 
in de huidige bestuurlijke afspraken de zorginhoudelijke criteria afgeschaft. Dit 
waren criteria zoals planbaarheid van de zorg. Wij vonden dat dit niet als weige-
ringsgrond gebruikt mocht worden. Door de afspraak om deze af te schaffen is het 
pgb een gelijkwaardiger instrument geworden ten opzichte van zorg in natura. Dit 
is een goede ontwikkeling geweest. 

De huidige bestuurlijke afspraken voor het Zvw-pgb lopen dit jaar af. Daarom 
hebben we samen met het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 
en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) nieuwe bestuurlijke 
afspraken gemaakt. Deze gelden van 2019 tot 2022. De uitkomsten van de evalu-
atie van het Zvw-pgb zijn de basis geweest voor deze nieuwe afspraken. 

De belangrijkste nieuwe afspraken zijn: 
» Bij zorg in natura komt de verpleegkundige regelmatig kijken of de zorg nog 

aansluit bij de behoefte van de zorgvrager. Dit zal in 2019 ook gestimuleerd 
gaan worden voor budgethouders. Op het aanvraagformulier zal de vraag 
staan of en zo ja wanneer u het zinvol vindt de zorg te evalueren. 

» De zorgverzekeraar kan wanneer er meer dan 24 uur per week van de zorg 
wordt ingezet door alleen een informele zorgverlener, aan de budgethouder 
de voorwaarde stellen dat ten minste een deel van de zorg wordt geleverd 
door een formele zorgverlener. Dit moet wel besproken worden in het bewuste 
keuze gesprek. Maatwerk is hierbij steeds het uitgangspunt. Het is dus niet per 
definitie zo dat alle budgethouders die meer dan 24 uur per week zorg van een 
informele zorgverlener hebben een formele zorgverlener ernaast moeten heb-
ben. De afspraak is onder meer gemaakt om overbelasting van het informele 
netwerk te voorkomen. 

» Door de zorgverzekeraars zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 janu-
ari 2020, een procedure worden ontwikkeld om in acute situaties zoals bij 
ziekenhuisopname de indicatie (tijdelijk) te kunnen ophogen. 

» Zorgverzekeraars staan een flexibele inzet van het pgb toe binnen de door hen 
vastgestelde maximale vergoeding(en). Deze afspraak benadrukt dat de meer-
waarde van het instrument pgb gelegen is in het flexibel kunnen inzetten van 
meer- en minderzorg binnen de maximale vergoeding. Het gevolg hiervan is 
dat de budgethouder bij elke zorgverzekeraar het Zvw-pgb flexibel kan inzet-
ten. De regels voor deze flexibele inzet van het pgb kunnen budgethouders in 
het pgb-reglement van de zorgverzekeraar vinden. 

Nog geen zelfde beeld 
Ook zijn een aantal punten opgenomen waarover we het nog niet eens zijn met 
elkaar, maar waar we wel over door gaan praten. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
de inzet van het Zvw-pgb in het ziekenhuis bij opname van de budgethouder, 
afschaffen van de 5-minutendeclaraties, vergoeding van bijkomende zorgkosten 
en de flexibele inzet van het Zvw-pgb in zorgfuncties. < 
> per saldo feestdagensluiting 

Per Saldo is naast de kerstdagen en nieuwjaarsdag ook gesloten op 27, 28 en 31 
december. Op woensdag 2 januari staan wij u graag weer te woord. < 
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> ervaringsdeskundigheid is hip 

yvonne lammertink 

Ervaringsdeskundigheid is hip. Je komt het overal tegen. Zelfs 
tv-programma’s zijn het er over eens dat je het pas goed doet 
als je een ervaringsdeskundige aan het woord laat. Toch is 
het nog niet zo heel lang geleden dat het absoluut niet de 
bedoeling was dat de mensen om wie het ging meepraat-
ten. Zeker in de zorg is het lang zo geweest dat je blij moest 
zijn met de zorg die je ontving. En het was niet de bedoeling 
dat je als zorgontvanger iets vond over die zorg. Maar de 
zorgontvangers werden steeds mondiger en gingen steeds 
meer meepraten over hoe zij hun eigen zorg wilden ont-
vangen. Met als hoogtepunt natuurlijk de invoering van het 
pgb waarbij de zorgontvanger niet alleen mee mocht praten 
maar vooral ook mee mocht beslissen over de zorg. 

De invoering van een pgb had nooit plaatsgevonden, zonder 
de enorme inzet van mensen die zelf zorg nodig hadden. 
Oftewel ervaringsdeskundigen. Want wat bleek, zeker ook 
bij de strijd voor invoering van het pgb, mensen die zelf 
zorg nodig hebben, vertellen hele zinvolle dingen. Zaken die 
bijdragen aan een betere kwaliteit van hun eigen zorg maar 
ook aan de zorg en de organisatie van de zorg voor anderen. 
Dit meepraten hoeft echt niet alleen in Jip en Janneke taal. 
Ervaringsdeskundigen kunnen ook bijdragen aan complexe 
en ingewikkelde vraagstukken. 
Langzaam aan is ervaringsdeskundigheid een steeds grotere 
rol gaan spelen, vooral in de zorg. Sinds de invoering van 
het VN verdrag is ervaringsdeskundigheid nog prominenter 
aanwezig. Het VN verdrag, dat zich richt op iedereen met een 
handicap en chronische ziekte, stelt heel duidelijk dat zodra 
er iets gaat over mensen met een handicap en chronische 
ziekte zij hier zélf bij betrokken moeten zijn. “Niets over ons, 
zonder ons” is het motto. En dan gaat het dus niet alleen om 
zorg maar ook om toegankelijkheid, participatie en design 
for all. 

Het gebruik maken van ervaringsdeskundigheid door beleids-
makers, ondernemers, zorgprofessionals en onderzoekers is 
niet langer meer een optie waar ze eventueel gebruik van 
kunnen maken. Hoewel het nog niet hard verplicht is, wordt 
het steeds meer duidelijk dat het erbij hoort om ervarings-
deskundigen te betrekken bij beleid, ontwikkeling, imple-
mentatie en uitvoering van alles wat, direct of indirect, met 
een handicap of chronische ziekte te maken heeft. 
Om dit te bevorderen is er onlangs een informatiepunt over 
ervaringsdeskundigheid gestart. Lees hier meer over in het 
artikel van Xandra Koster op pagina 13 < 
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wegenwacht 
> hans van der knijff 

HET VERKEERDE BEZUINIGEN 
Met de decentralisaties in 2015 is er een deal gemaakt: gemeenten 
werden gekort maar kregen wel het hele pakket van de decentralisa-
ties toegeschoven. Zij kregen wel de belofte van veel beleidsvrijheid. 
Dat is iets waar de ambtenaren op eigen wijze mee aan de slag zijn 
gegaan. Met heel veel onduidelijkheid en ellende tot gevolg. 
Mensen met een zorgvraag die door hun geliefden worden geholpen 
krijgen nu vaak te horen: dat doen we niet meer vanuit het pgb. Het 
is ‘gebruikelijk zorg’, zoals dat zo mooi heet, dus daar heeft u geen pgb 
voor nodig, dat kan uw zoon of dochter gewoon doen’. 

30 duizend 
Maar als er dan vervolgens aan de keukentafel wordt gevraagd waar 
dat op gebaseerd is, weten ambtenaren vaak geen antwoord te geven. 
Ze kunnen gewoon niet aantonen waar het staat omdat gemeenten 
er vaak niks over hebben opgeschreven. Ze verwijzen aan de lopende 
band naar regels die dus niet bestaan. Met 2 helaas bekende gevolgen; 
heel veel mantelzorgers die overbelast raken en ruim 30 duizend bud-
gethouders die het pgb is afgepakt. Het credo is nu dus steeds vaker: 
U moet alles zelf doen. Maar dat is niet correct want de gemeenten 
worden als bestuurlijke organisatie wel gekort, het collectief dus, maar 
het individu kan niet gekort worden. Want in de wet staat heel een-
voudig dat je moet kijken naar de behoefte, de persoonskenmerken en 
de voorkeuren van iemand. En mocht je dan vinden dat iets aangestipt 
kan worden als ‘gebruikelijke zorg’, dan moet je daar als gemeente op 
z’n minst ook beleidsregels over opgeschreven hebben. 

Laat je niks wijsmaken 
Mensen worden dus gekort, raken hun pgb kwijt en hebben geen 
mogelijkheden om de zorg op een andere manier op te vangen. 
Mantelzorgers raken overbelast en zijn helemaal uitgeput. En dat 
terwijl we al zo’n behoefte hebben aan zorgverleners. Die druk 
neemt alleen maar toe door het -zo noem ik het dan maar- verkeerd 
bezuinigen. Wij leren mensen nu: laat je niks wijs maken en vraag 
je gemeente wat de spelregels zijn rondom de zorgvraag, hoe er 
geïndiceerd wordt, en of er spelregels/beleidsregels zijn rondom die 
gebruikelijke zorg. Pas als je dat weet dan kan je een flinke stap 
vooruit maken en zeggen: “u heeft die regels niet”. En je ziet ook dat 
de ambtenaren daar nu ook een stuk voorzichtiger mee worden en 
beter gaan indiceren. 
Mijn suggestie? Geef gewoon een reële indicatie waar mensen de 
zorg en ondersteuning die ze nodig hebben van in kunnen kopen 
in plaats vanuit de bezuiniging te denken. Daar krijg je de rekening 
later voor gepresenteerd. 

hans van der knijff van per saldo geeft voorlichtings-bijeenkomsten 
over allerlei pgb-onderwerpen door heel het land. daarnaast 
treedt hij namens per saldo op als adviseurvoor dienstverleners, 
zorgorganisaties en hun managers, medewerkers van gemeentelijke 
zorgloketten, wmo-raden, beleidsmedewerkers etc. kijk voor meer 
informatie op www.pgb.nl 

www.pgb.nl
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> zorgvergelijker: hoe gaat uw zorgverzekeraar in 2019 om met het pgb? 

Ieder jaar maakt Per Saldo een zorgvergelijker waarin we het 
pgb-beleid van de verschillende zorgverzekeraars vergelijken. 
In dit artikel worden een aantal aspecten uit de zorgvergelijker 
uitgelicht. Wilt u onze gehele zorgvergelijker lezen? Kijk dan op 
onze website. 

Maximaal te declareren bedrag 
Iedere verzekeraar heeft, per functie, een maximaal te declare-
ren bedrag vastgesteld. Dit is het bedrag dat u maximaal bij uw 
zorgverzekeraar mag declareren voor de zorg die geleverd is. In 
de tarieven wordt onderscheid gemaakt in tarieven voor formele 
zorgverleners en tarieven voor informele zorgverleners. Kijk voor 
een overzicht van de tarieven in de zorgvergelijker op onze website. 

Verzekeraar Tarieven hoger, lager of gelijk t.o.v. 2018 

Achmea Lager 

a.s.r. Lager 

CZ Gelijk 

DSW Verzorging Hoger 
Verpleging Lager 

De Friesland Verzorging Gelijk 
Verpleging Lager 

Eno Verzorging Hoger 
Verpleging Gelijk 

Menzis Hoger 

ONVZ Verzorging Hoger 
Verpleging Lager 

VGZ Hoger 

Zorg en Zekerheid Verzorging Hoger 
Verpleging Gelijk 

iptiQ Verzorging Hoger 
Verpleging Lager 

diceerd zijn en het totale budget kan niet worden overschreden. 
In onderstaande tabel geven wij per verzekeraar aan of je zorg-
functies kunt uitwisselen en of sprake is van bestedingsvrijheid. 

Verzekeraar Uitwisselen 
van zorgfuncties 
ja/nee 

Flexibele inzet uren ja/nee 

Achmea Nee Nee 

a.s.r. Ja Ja, a.s.r. vergoedt maximaal 
100% van de toegekende 
uren per jaar en vergoedt 
mamximaal het 
toegekende budget per het 
betreffende kalenderjaar 

CZ Ja Ja, u kunt wel de ene week 
meer en de andere week 
minder uren declareren. 
U kunt niet meer uren 
inkopen dan vermeld staan 
op uw indicatie. 

DSW Ja Ja, u mag 10% meer uren 
inkopen dan geïndiceerd. 

De Friesland Ja Ja, u kunt wel de ene week 
meer en de andere week 
minder uren declareren. 
U kunt niet meer uren 
inkopen dan vermeld staat 
op uw indicatie. 

Eno Nee Nee, u mag alleen zorg 
declareren die in lijn is met 
de gestelde uren-indicatie 
en het toekende pgb. 

Menzis Nee Ja, maar als u meer 
uren declareert moet de 
besteding wel in lijn zijn 
met de indicatie en moet 
het binnen het totale 
budget vallen. 

ONVZ Nee Ja, maar u krijgt nooit 
meer uren vergoed dan 
geïndiceerd zijn 

VGZ Nee Nee, niet structureel. U 
kunt incidenteel wel meer 
uren inkopen, mits u uw 
budget niet overschrijdt. 

Zorg en Zekerheid Nee Nee 

iptiQ Nee Nee 

Flexibel inzetten van het pgb 
Zorgverzekeraars hebben bij het maken van de bestuurlijke 
afspraken bevestigd dat de meerwaarde van het pgb gelegen 
is in het flexibel kunnen inzetten van het pgb in meer en min-
der tijd. Je kunt ervoor kiezen om de ene week meer uren in te 
kopen en de andere week weer wat minder. Helaas blijkt dat 
nog niet alle verzekeraars dit ook hebben doorgevoerd in hun 
pgb-reglement. 

Sommige verzekeraars maken het mogelijk om tussen zorgfunc-
ties uren te schuiven (zorgverzekeraars kunnen dit substitutie 
noemen). Dit betekent dat u vrijheid heeft om geïndiceerde 
uren voor persoonlijke verzorging en verpleging met elkaar uit 
te wisselen. Hiervoor moeten uiteraard wel beide functies geïn-

Keuze zorgverzekeraar naast pgb-regeling 
Er zijn een heleboel redenen waarom u een bepaalde zorgverze-
keraar zou kiezen. Wij hebben alleen een vergelijking gemaakt 
tussen de keuzes die van invloed zijn op een pgb. Wanneer u 
uw zorgverzekering ook voor andere zorg nodig heeft, is het van 
belang dat u in uw keuze voor uw zorgverzekeraar ook die over-
wegingen meeneemt. < 
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COLUMN VOORZITTER 

Wim van Minnen, voorzitter 
bestuur Per Saldo vertelt 
Per Saldo is een vereniging met ruim 22.000 leden. Het is dus een grote vereniging, ook al is het 
aantal leden de laatste tijd wel wat teruggelopen. Dat is logisch als je weet dat het aantal bud-
gethouders de laatste jaren ook sterk daalde. In 2015 waren dat er nog 165.387 en eind 2017 waren 
het er ruim 30.000 minder: 134.641. In 2015 was 15,5 % van de budgethouders lid van Per Saldo, eind 
2017 was dat 17%. 

Wel houdt de vraag ons bezig 
wat we zouden moeten doen 
om die andere 83% aan ons 

te binden. Hoe dan ook, Per Saldo is 
een grote, krachtige vereniging. Om daar 
voorzitter van te zijn is een eer en een 
verantwoordelijkheid. 
De inkomsten komen van de leden en 
van het Rijk, het ministerie van VWS. 
Aan de subsidie die we ontvangen, wor-
den natuurlijk voorwaarden verbonden. 
Dat is logisch en altijd al zo geweest. 
Meer dan voorheen ziet het rijk er nu 
op toe dat we in 2019 veel doen voor 
alle budgethouders en dat we met het 
rijksgeld de aangesloten leden geen 
(niet teveel) voordeel geven. VWS vindt 
dat we met het rijksgeld betekenis voor 
iedereen moeten hebben. We hebben dat 
uitgewerkt in het activiteitenplan 2019. 
Voorbeeld daarvan zal zijn dat een groter 
deel van de website direct en voor ieder 
toegankelijk is. We studeren erop hoe 
en hoeveel dienstbaarheid we kunnen 
tonen aan niet-leden met het algemene 
subsidiegeld dat we van het Rijk krijgen. 
Aan het geld dat we van de leden krij-
gen, de contributie, worden andere 
eisen gesteld. Voor de leden moet het 
toegevoegde waarde hebben lid te zijn. 
Gelukkig ervaren veel leden dat ook zo, 
blijkt uit de enquêtes die we het afgelo-
pen jaar hielden. Het was heel stimule-
rend dat uit die enquête ook kwam dat 
velen van u lid zijn uit solidariteit. Veelal 
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speelde niet het eigen profijt van het 
lidmaatschap de grootste rol, maar het 
steunen van een organisatie die op komt 
voor de belangen van budgethouders en 
van het pgb. Onze beleidsbeïnvloeding 
en belangenbehartiging wordt door de 
leden heel belangrijk gevonden. 

VN verdrag 
Het VN-verdrag inzake rechten van per-
sonen met een handicap trad op 14 juli 
2016 in Nederland in werking. Doel van 
dit verdrag is het bevorderen, beschermen 
en waarborgen van de mensenrechten 
van mensen met een beperking. Centrale 
begrippen in het verdrag zijn inclusie, per-
soonlijke autonomie en volledige partici-
patie. In het verdrag is aangegeven wat de 
overheid moet doen om ervoor te zorgen 
dat de positie van mensen met een beper-
king overeenkomt met het uitgamgspunt 
van de mensenrechten. 
Per Saldo is steeds actief betrokken 
geweest bij het bepleiten van de inwer-
kingtreding van het VN verdrag en we 
vierden het toen de vorige regering het in 
werking stelde. Een samenleving die er op 
is ingericht dat mensen met een handicap 
kunnen deelnemen vermindert de barri-
ères bij het vervullen van je taken en je 
rollen in het leven. Meer eigen regie, meer 
eigen keuzes. Precies wat we ook beogen 
met het pgb: zelf de regie voeren over hoe 
je je leven inricht. Per Saldo staat voor een 
goed pgb, maar het achterliggende doel is 
nog belangrijker: eigen regie om kwaliteit 
van leven mee te realiseren. 
Het is stimulerend te zien dat meerdere 
relevante organisaties er hard aan wer-
ken om daadwerkelijk stappen te zetten 
die door de inwerkingtreding noodza-
kelijk en verplicht zijn. De VNG (ver-
eniging van gemeenten), het MKB, de 
werkgeversvereniging, allemaal trekken 

Het bestuur van Per Saldo 
prijst zich gelukkig met een 
verenigingsbureau waar de
gemotiveerdheid, de kennis en
de goede visie van af spat! 

ze er goed aan. In lijn met wat het ver-
drag voorschrijft worden daar mensen 
met een handicap steeds bij betrokken. 
Hun visie, hun ervaringen, zijn wezen-
lijk bij het maken van goede plannen. 
Ervaringsdeskundigheid is dan ook een 
prominent thema. 
Per Saldo, neemt samen met andere 
organisaties deel in de Alliantie voor de 
Implementatie van het VN-verdrag. Een 
krachtige samenwerking, een aanspreek-
punt voor de politiek, voor de hierboven 
genoemde organisaties. Met de Alliantie 
houden we de druk zo groot mogelijk op 
goede uitwerking en invoering van het 
VN verdrag. 

Pgb agenda van de minister 
Minister de Jonge maakt in de gesprek-
ken die we met hem voeren duidelijk dat 
hij het belang van het pgb heel goed op 
het netvlies heeft staan. Hij zet er dan 
ook stevig op in dat daar waar bedrei-
gingen zijn, waar het schuurt, waar het 
te veel discussie oproept, dat daar actie 
ondernomen wordt teneinde het pgb 
stevig en duurzaam te maken. Er is geïn-
ventariseerd welke onderwerpen in zijn 
pgb agenda aan de orde moeten komen. 
In de gesprekken die hij daarover met ons, 
met de zorgverzekeraars, met de VNG en 
met de Branchevereniging Kleinschalige 
Zorg voert lopen we steeds de concept-
plannen door. In onze reactie is dan altijd 
leidend ons eigen 10 punten plan, zoals de 
ALV dat vaststelde. Dus gaat het over het 
I-pgb, gaat het over de indicatie, over de 

informele zorg…. U weet hoe uw vereni-
ging daarin staat en wat we inbrengen. 
Waar mogelijk steunen we de voorlopige 
plannen, waar nodig geven we adviezen 
en als daar aanleiding toe is geven we 
stevige kritiek. Het kan zijn dat bij het 
uitkomen van deze Eigenwijs, de pgb 
agenda van de minister bij de Tweede 
kamer ligt. U weet waarschijnlijk intus-
sen wel dat onze medewerkers, onder 
aanvoering van de directeur Mevr. Aline 
Molenaar, dan vervolgens de Kamerleden 
helpen het actieplan goed te “waarde-
ren”. De sterke punten, de zwakke punten 
en de ramp alinea’s, op de reactie, de 
inbreng van Per Saldo is het nooit lang 
wachten. En zo hoort het ook. 

Het bureau 
Het bestuur van Per Saldo prijst zich 
gelukkig met een verenigingsbureau 
waar de gemotiveerdheid, de kennis en 
de goede visie van af spat! Het afgelopen 
jaar kwamen veel en ingewikkelde dos-
siers langs. We zagen waar mensen met 
een pgb het lastig hadden, dwars geze-
ten werden, moeilijk de weg konden vin-
den… Dan waren er de mensen van het 
bureau van Per Saldo die ruggensteun 
gaven, die zaken uitzochten. Vaak met 
tevreden, blije leden tot gevolg. Ik weet 
dat er op het bureau erg hard gewerkt 
moest worden door allerlei omstandig-
heden, dat er veel van de medewerkers 
gevraagd is. Ik wil hier graag, namens 
het bestuur, mijn waardering voor hen 
uitspreken! < 
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INTERVIEW 

INTERVIEW PER SALDO AMBASSADEUR MARION NIESSEN 

“Ik sta voor 
toegankelijkheid” 

tekst: ronald janus 

Per Saldo ambassadeur Marion Niessen (1955) 
heeft Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS) 
op drie plekken in haar lichaam en is rolstoel-
afhankelijk. Haar pgb helpt haar een zo zelf-
standig mogelijk leven te leiden, een leven dat 
ze invulling geeft door zich zeer actief in te 
zetten voor andere mensen met een beperking. 
Wanneer ze op misstanden stuit, klimt ze in de 
pen. Daarnaast adviseert zij onder andere haar 
eigen gemeente Boekel. 

“Ik had de leukste baan ter wereld, als accountmanager 
bij het Nederlands Interieur Atelier. We maakten heel 
mooie, speciale dingen. In april 2001 bekeek ik voor 

mijn werk tekeningen op een schip, toen een grote lamp boven 
de tafel losliet en op mijn linkerarm viel. Een paar dagen later 
herkende ik de klachten als CRPS, want dat had ik al sinds de 
jaren negentig in mijn rechterarm. Een paar maanden later strui-
kelde ik en toen had ik het ook in mijn rechterbeen. 
Ik werd rolstoelafhankelijk en kon niet meer werken. Nooit had 
ik gedacht dat ik op mijn 45ste van de een op de andere dag 
van een werkzaam leven in een situatie van afhankelijkheid zou 
vallen. Sindsdien vul ik mijn dagen door mijn ervaringen in iets 
goeds om te buigen. Als ervaringsdeskundige sta ik nu onder 
andere jonggehandicapten bij. 

Leven met een functiebeperking 
Ik kreeg eerst de zorg in natura. Dat vond ik verschrikkelijk. Het 
idee dat je om 10 uur nog in je pyjama zit, terwijl je om 11 uur bij 
een afspraak moet zijn. Je moet er niet aan denken. Mensen met 
een functiebeperking hebben óók een leven. Ik heb direct mijn 
rijbewijs aan laten passen en kon een aangepaste auto kopen. 

Die is vorig jaar met 420.000 kilometer op de teller weggegaan. 
Ik rijd nog steeds, ook zelfstandig naar Frankrijk, waar mijn zoon 
woont. 

Het pgb is een uitkomst 
Ik vind het pgb daarom een uitkomst. Het past bij mijn zelfstan-
dige karakter. Ik houd graag eigen regie en richt het leven in 
zoals het mij uitkomt. Je hoeft je niet bezwaard te voelen, want 
je hebt een zakelijke relatie. Om fraude tegen te gaan ging de 
SVB de gelden beheren. Iedereen met een pgb kan zich onge-
twijfeld nog voor de geest halen wat een chaos dat bracht. Ik 
vond het lastig en omslachtig. De transparantie was verdwenen 
en je kon het zelf niet meer beïnvloeden, terwijl je wel te maken 
had met mensen die ervan leefden. Zij wachtten op hun sala-
ris. Sommige stortingen duurden wel vier weken! Nu loopt dat 
gelukkig weer stukken beter en heb ik weer het gevoel zelf de 
administratie te doen. 

“Toegankelijkheid moet
bij de beleidsmakers
tussen de oren komen.” 
Problemen zichtbaar maken 
Ik knok nu voor toegankelijkheid. Maak de problemen waar 
mensen met een beperking tegenaan lopen zichtbaar. Had ik 
zelf in een normale situatie gezeten, dan had ik er waarschijn-
lijk ook niet over nagedacht. Heb je geen beperking, dan sta je 
er gewoon niet bij stil. Een voorbeeld: boodschappen doen bij 
het Kruidvat. Met al die aanbiedingen in het gangpad, kun je 
met een rolstoel niet zelf snuffelen. Ik vind het niet prettig dat 
ik anno 2018 nog moet vragen om hulp. Ik schreef daarom een 
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MARION NIESSEN 

brief naar het hoofdkantoor, maar kreeg nooit een antwoord. 
Nieuwe Kruidvatwinkels hebben inmiddels wel een drie meter 
breed gangpad. Heeft mijn brief toch iets in beweging gebracht? 

Overheden aanschrijven 
Een ander voorbeeld is de toegang tot het gemeentehuis van 
Helmond. De deur gaat naar buiten open als je op een rode knop 
duwt. Dan moet je maken dat je wegkomt. Geen doen met een 
rolstoel. Ik schreef de gemeente aan en ben uitgenodigd bij de 
bezwaarcommissie. Ik beschadigde met mijn rolstoel -per onge-
luk natuurlijk- de lift. Vervolgens kon ik niet door de deur waar-
achter de bezwaarcommissie zich huisvestte. Toen de commissie 
dit zag, kende men per direct het bezwaar toe. 

Toen ik in Drenthe woonde, wilde ik met de bus op pad. Nieuwe 
bushaltes bleken te hoog gebouwd, lagen in de middle of 
nowhere, op een vluchtheuvel tussen stroken gras. Niet rolstoel-
toegankelijk! Ik berichtte de provincie hierover. Halverwege de 
uitvoering van de nieuwe haltes, zijn de plannen opnieuw beke-
ken en zijn alternatieve oplossingen gevonden. Dat kostte wel 
anderhalf miljoen euro. 

Zacht inmasseren 
Toegankelijkheid moet bij de beleidsmakers en gebruikers tus-
sen de oren komen. Denk je daaraan al bij de ontwikkeling van 
een nieuw gebouw of voorziening dan is dat voordeliger dan een 

aanpassing achteraf. Toen ik dit schreef, werd ik benaderd door 
de gemeente Boekel. Ze verzochten me om als rolstoeler mee te 
kijken naar een nieuw project. Dat ga ik zeker doen. Als ambas-
sadeur van Per Saldo sta je voor toegankelijkheid, zoals dat gere-
geld is in het VN-verdrag. Ik ga daarbij niet de barricaden op, ik 
ben meer van het ‘zacht inmasseren’”. < 

WORD OOK PER SALDO 
AMBASSADEUR 

U kunt ook meer aandacht vragen voor de belangen van mensen 
met een beperking en het pgb in uw omgeving. Wordt Per Saldo 
ambassadeur en geef het pgb een plek in uw gemeente. 
Belangrijkste eigenschap die Per Saldo hierbij vraagt? Uw over-
tuiging dat het pgb voor mensen met een langdurige beperking 
een belangrijk middel is om eigen regie over hun zorg te voeren 
en daardoor hun eigen leven te kunnen leiden. Om ambassadeur 
te worden moet u lid zijn van Per Saldo en zelf budgethou-
der of vertegenwoordiger van een budgethouder te zijn. Wij 
ondersteunen onze vrijwilligers met minimaal twee informa-
tieve bijeenkomsten per jaar, bijvoorbeeld in aansluiting op de 
Ledendag. Regiocoördinatoren en medewerkers van Per Saldo 
zijn beschikbaar voor informatie en advies. Informeer, of geef u 
direct op door een e-mail te sturen naar ambassadeurs@pgb.nl. 
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Yvonne Lammertink 
COLUMN VICE-VOORZITTER 

Sinds juni 2018 ben ik vicevoorzitter in het Bestuur van Per Saldo. Hiernaast ben ik ook sinds juni 
gestart met mijn eigen bedrijf:’ iLonk’. Ik inspireer en ondersteun mensen om uit hun leven te 
halen wat erin zit. En help organisaties om mensen hierbij te stimuleren en te faciliteren. 

Zo ben ik onder andere betrokken, 
ook als professional, bij het thema 
ervaringsdeskundigheid en help ik 

mensen om te gaan met tegenslagen, 
keuzes en levensvragen. Dit is een heel 
druk en gevarieerd leven dat niet moge-
lijk zou zijn wanneer mijn zorg niet goed 
georganiseerd zou zijn; In fysieke zin 
ben ik namelijk compleet afhankelijk van 
anderen. 

Om mijn zorg zo optimaal mogelijk te 
kunnen organiseren heb ik een com-
binatie van pgb en ZIN. Ik huur mijn 
eigen woning, maar woon in een appar-
tementencomplex waar ook een zorg-
organisatie zit. Deze organisatie is 24 
uur per dag aanwezig en biedt mij 
zorg op afroep en afspraak in huis, die 
gefinancierd wordt als ZIN. Dit geeft 
mij de rust dat de meest basale zorg 
altijd geregeld is, ongeacht hoe het met 
mij gaat. Behalve de afspraken in mijn 
zorgplan heb ik er geen omkijken naar. 
Ik hoef me niet bezig te houden met het 
aantal uren dat ik wel of niet vraag of 
met hoe er in deze tijd van schaarste op 
de arbeidsmarkt voldoende personeel 
is. Het nadeel is dat ik weinig zeggen-
schap heb over deze zorg, bijvoorbeeld 
over wie mij helpt. Daarnaast kunnen 
zij ook niet alle zorg leveren zoals ik dat 
wil. Het gaat dan onder andere om struc-
turele zorg ‘s nachts en hulp buitenshuis. 
Voor deze delen van mijn zorg gebruik ik 
mijn pgb. Dan gaat het bijvoorbeeld om 
andere tijdstippen of plaatsen waarop ik 
mijn zorg wil ontvangen. Maar bijvoor-
beeld voor hulp tijdens vakanties, waar 

Ik heb mijn zorg zo kunnen 
organiseren omdat ik kan schuiven 
binnen het pgb budget 

je continu je zorg in de buurt hebt, is het 
voor mij essentieel om te bepalen wie 
die zorg verleent. Tenslotte geeft het pgb 
mij de vrijheid om flexibel te zijn. Als ik 
ineens ergens hulp nodig heb, dan kan ik 
een beroep doen op mijn zeer flexibele 
pgb team. Zoals bijvoorbeeld het geval 
was toen ik niet naar huis kon in verband 
met een stroomstoring. 

In de praktijk werkt het zo dat ik een 
team heb voor huishoudelijke hulp en 
voor de nachthulp. Sommige mensen 
zitten in beide teams en sommige van 
hen geven mij ook zorg buitenshuis. Voor 
de nachten maak ik gebruik van een 
cyclisch rooster, dat ik met de zorgver-
leners deel via Google agenda. En in 
de WhatsAppgroep kunnen mensen met 
elkaar ruilen of diensten overnemen bij 
ziekte. Ik lees mee, maar mensen zijn zelf 
verantwoordelijk. Op deze manier wordt 
vervanging altijd geregeld, zelfs als ik 
zelf niet in staat ben om die te regelen. 
Natuurlijk moet je wel iemand zijn die 
dit kan. Juist om die reden heb ik voor 
beide teams een veel groter team dan 
qua aantal uren noodzakelijk is. In totaal 
heb ik ongeveer 12 mensen in dienst. 
Hierdoor en door waardering uit te spre-

ken voor de inzet en flexibiliteit van 
mensen is het zelden een probleem om 
diensten op te lossen. Zelfs al lukt het om 
wanneer iemand weggaat, de uren op te 
vangen met mensen die al voor mij wer-
ken, dan kies ik er meestal toch voor om 
op zoek te gaan naar een nieuw iemand. 
Mocht ik dan niet gelijk iemand vinden 
dan geeft het niet gelijk grote proble-
men. Eigenlijk ben ik bijna altijd wel op 
zoek naar nieuwe mensen, maar omdat 
ik dit al in een vroeg stadium doe geeft 
dit niet veel druk. De grote hoeveelheid 
aan mensen maakt ook dat wanneer 
ik op korte termijn iemand nodig heb 
voor hulp buitenshuis er meestal wel 
iemand kan. En waar mogelijk ben ik 
ook flexibel naar de zorgverleners toe, 
bijvoorbeeld in tijden van mijn huishou-
delijke hulp. 

Ik heb mijn zorg zo kunnen organiseren 
omdat ik kan schuiven binnen het pgb 
budget. De zorg in ZIN zorgt voor weinig 
rompslomp en voelt daardoor als een 
stevige basis, maar zonder aanvulling 
van de zorg die ik vanuit het pgb betaal 
zou het onmogelijk zijn om zo actief 
te zijn binnen Per Saldo en mijn eigen 
bedrijf. < 
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REDACTIONEEL SAMEN MET ERVARINGSDESKUNDIGEN 

XANDRA KOSTER PROJECTLEIDER VOOR HET PROJECT "NIETS OVER ONS ZONDER ONS" 

Niets over ons zonder ons 
tekst: xandra koster > beeld: iris planting 

Vanaf 2016 is het VN-verdrag handicap van kracht in ons land. Dat is rijkelijk laat: het verdrag ligt 
er al vanaf 2006 en diverse landen zijn ons voorgegaan. Als ik aan mensen vraag hoe ze denken 
dat het gesteld is in Nederland met de toegankelijkheid en de positie van gehandicapte mensen 
in Nederland, dan denken de meeste mensen dat we het in ons land bovengemiddeld goed doen. 
Helaas is dat niet het geval. Toegankelijkheid is in ons land nog steeds niet de norm, zelfs niet voor 
nieuw te ontwikkelen projecten of gebouwen. 

Op vakantie ben ik diverse plek-
ken tegengekomen waar het 
veel beter geregeld is dan bij 

ons. Er valt dus een hele boel te doen, 
niet in de laatste plaats ook door mensen 
met een beperking zelf. Daarom ben ik 
zo blij dat ik als projectleider aan de slag 
mag voor de Alliantie (bestaande uit Per 
Saldo, Ieder(in), de LFB, de Coalitie voor 
Inclusie en MIND) om te zorgen dat bij 
de implementatie van het VN-verdrag 
ervaringsdeskundigen vanaf het begin 
betrokken zijn en blijven. 

In het VN-verdrag staat dat mensen met 
een beperking en hun belangenbeharti-
gers betrokken moeten worden bij de uit-
voering van het verdrag: Hierbij gaat het 
niet alleen om toegankelijkheid en mobi-
liteit, ook om het ontwikkelen van (beleid 
voor) zelfstandige woningen met passen-
de zorg en ondersteuning, een opleiding 
en een carrière met voldoende inkomen. 
Er zijn bijna geen voorbeelden te beden-
ken waar het VN-verdrag handicap geen 
invloed op heeft. Het VN verdrag omschrijft 
dit als: niets over ons, zonder ons. En daar-
om is dat ook de titel van ons project. 

Je kunt niet met lege handen bij de gemeen-
te of bij een bedrijf gaan zitten om mee te 
praten over nieuw beleid. Het is van belang 
dat je niet alleen jezelf, maar ook andere 
mensen met een beperking weet te verte-

genwoordigen; je moet dus boven je eigen 
handicap uit kunnen stijgen. Daarnaast 
is het belangrijk dat je iets weet van het 
VN-verdrag: hoe het is ontstaan bijvoor-
beeld en wat er allemaal in staat. Want wist 
je dat het VN-verdrag handicap het enige 
verdrag is waar de mensen om wie het gaat 
zelf aan tafel hebben gezeten bij de ontwik-
keling er van? Ook dat ging volgens het 
principe: niets over ons zonder ons. 

Training 
Om te zorgen dat jij goed beslagen ten ijs 
komt, hebben wij vanuit het project een 
training ontwikkeld. Daarin hoor je over 
de geschiedenis van het verdrag en wat 
er allemaal in staat. Maar ook hoe je het 

onderwerp bij je gemeente kunt agende-
ren en als je eenmaal aan tafel zit, hoe 
dat in z’n werk gaat en wat jij kunt doen 
om het perspectief van mensen met een 
beperking te laten horen. De trainin-
gen worden gegeven vanaf januari 2019. 
Wil je een training volgen, meld je aan 
bij Per Saldo of stuur dan een mail naar 
info@nietzonderons.nl. 

Werkbijeenkomst lokale inclusie agenda 
Ook hebben we samen met de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) werk-
bijeenkomsten ontwikkeld voor de 
gemeente en ervaringsdeskundigen. In 
die werkbijeenkomsten gaan ervarings-
deskundigen samen met mensen van de 
gemeente aan de slag om het VN-verdrag 
een plek te geven in het beleid van de 
gemeente. Ervaringsdeskundigen en 
gemeenten stellen dan samen een lokale 
inclusie agenda op. Wil je ook zo’n bij-
eenkomst in jouw woonplaats, vraag er 
dan naar in jouw gemeente. Ook deze 
bijeenkomsten starten in januari 2019. 
Houd onze website www.nietsoverons-
zonderons.nl, goed in de gaten voor het 
laatste nieuws uit het project. Ook kun 
je je op onze website aanmelden voor 
de nieuwsbrief. Dan blijf je in ieder geval 
van alles op de hoogte. 

Ik hoop je volgend jaar te ontmoeten op 
een van onze bijeenkomsten! < 
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REDACTIONEEL 

Terugblik en vooruitblik 
tekst: silke kuijpers 

Per Saldo heeft als landelijk bureau oren en ogen nodig op lokaal en regionaal niveau om invloed te 
kunnen uitoefenen op het gemeentelijk pgb-beleid. Hiervoor zijn onze ambassadeurs, in totaal 55 
actieve vrijwilligers verspreid over Nederland, onmisbaar. Zij hebben te maken met een gemeente-
lijk domein dat steeds complexer en belangrijker wordt. Ook in 2018 waren onze ambassadeurs een 
belangrijke schakel om eigen regie, passende zorg en een solide pgb op de lokale politieke agenda 
te krijgen. 

A lle ambassadeurs voeren ver-
schillende werkzaamheden uit. 
Zo bundelen zij bijvoorbeeld 

signalen van budgethouders/vertegen-
woordigers en gaan zij in gesprek met 
de beleidsmedewerker of wethouder 
van de gemeente. Ook organiseren zij, 
met ondersteuning vanuit Per Saldo, in 
hun eigen gemeente bijeenkomsten voor 
budgethouders en/of vertegenwoordi-
gers, maar ook voor medewerkers van de 
gemeente. 

Leren van onze ambassadeurs 
Om de ambassadeurs zo goed mogelijk 
te kunnen ondersteunen bij hun werk 
organiseert Per Saldo elk jaar een lan-
delijke bijeenkomst en verschillende 
regiobijeenkomsten. Afgelopen novem-
ber waren er regiobijeenkomsten in 
Eindhoven, Utrecht en Zwolle. Naast 
onderwerpen als ‘Wat is netwerken?’ 

‘Hoe ziet mijn eigen netwerk eruit?’ en 
‘Hoe willen we met elkaar communice-
ren?’, stond ook de regionale uitwisse-
ling centraal. Ambassadeurs gaven aan 
tegen verschillende knelpunten aan te 
lopen bij gemeenten. Zo is er een flink 
aantal gemeenten die het pgb ontmoe-
digen: van gemeenten die zeggen “Wij 
doen niet aan pgb” tot gemeenten die 
aangeven “Wij hebben een algemene 
voorziening, probeert u eerst dat maar”. 
Veel ambassadeurs maken zich zorgen 
over mensen die zelf niet mondig genoeg 
zijn en niet op de hoogte zijn van alle 
regeltjes. Ook overschrijden gemeenten 
met regelmaat wettelijke termijnen. 
En wat als je geen beschikking krijgt? 
Helaas worden veel mensen nog steeds 
niet gewezen op de mogelijkheid om 
gebruik te maken van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. En ambassadeurs 
geven aan dat er vaak niet wordt geluis-

terd naar de persoon met een hulp- of 
ondersteunings vraag en zijn omgeving. 
Doelen moeten worden gesteld, vaak ook 
nog SMART, wat het een stuk ingewikkel-
der maakt. Als je namelijk de verkeerde 
woorden gebruikt, bestaat de kans dat je 
helemaal geen zorg krijgt toegewezen. Al 
met al, de aanvraag voor zorg is veel te 
ingewikkeld gemaakt. 

Actie oproep signalen: De ambassadeurs 
roepen u op om signalen te melden bij 
Per Saldo en daarbij ook een terugkoppe-
ling te geven over het vervolg (negatief 
of positief). Per Saldo voert met de bun-
deling van deze signalen een sterkere 
lobby richting individuele gemeenten 
en de Tweede Kamer. Mail uw verhaal 
naar info@pgb.nl. Wanneer u daarvoor 
toestemming geeft, wordt uw verhaal 
ook gedeeld met de ambassadeur in uw 
regio/gemeente. 

“De Regiobijeenkomst voor Per Saldo ambassadeurs? Een geweldige 
groep enthousiaste mensen die het pgb een warm hart toedragen 
en in hun gemeente aanspreekpunt zijn voor budgethouders, 
ambtenaren, adviesraden en wethouders.” 
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SAMEN MET AMBASSADEURS PER SALDO 

Per Saldo ambassadeurs 
Nieuwe schakel: regiocoördinatoren 
In 2018 zijn we ook gestart met het 
aanstellen van regiocoördinatoren. Een 
regiocoördinator is de schakel tussen 
de ambassadeurs binnen zijn/haar regio 
en werkt nauw samen met het landelijk 
bureau van Per Saldo. Op dit moment 
hebben we zes regio coördinatoren ver-
spreid over het land. De regio’s met een 
coördinator zijn voor nu als volgt inge-
deeld: 

1. Friesland, Groningen, Drenthe 
2. Noord-Brabant, Limburg 
3. Noord-Holland 
4. Zuid-Holland, Zeeland 
5. Utrecht, Flevoland, 

(gedeelte Gelderland) 
6. Gelderland, Overijsel 

“Ambassadeurs, we willen jullie heel erg bedanken 
voor jullie geweldige inzet het afgelopen jaar! We 
hopen ook volgend jaar op een mooie samenwer-
king, waarbij eigen regie en passende zorg net als 
een toekomstbestendig pgb centraal staan. Bedankt, 
namens iedereen van Per Saldo.” 

Vooruitblik 2019 
In 2019 blijven we onze krachten bun-
delen en ons samen inzetten voor eigen 
regie en passende zorg. Waarbij een eer-
lijk en transparant pgb een middel kan 
zijn om tot passende zorg te komen. 
Bij de start van 2019 telt Nederland 
350 gemeenten met elk een eigen pgb-
beleid. We zijn heel blij met onze 55 

actieve ambassadeurs, maar willen dit 
aantal graag uitbreiden. Ook in gemeen-
ten waar al een ambassadeur is, is extra 
ondersteuning altijd welkom. Daarnaast 
willen we het aantal regiocoördinatoren 
uitbreiden, één in elke provincie. En in 
2019 willen we starten met de werving 
van jeugdambassadeurs. Hierover leest u 
volgend jaar meer. < 

WORD OOK PER SALDO 
AMBASSADEUR 

Wilt u in uw gemeente het pgb een plek 
geven, laat deze kans dan niet voorbij-
gaan en word Per Saldo ambassadeur. 
Belangrijkste eigenschap die wij hierbij 
vragen? Uw overtuiging dat iedereen 
met een langdurige beperking recht 
heeft op eigen regie en passende zorg 
om zijn leven te leiden zoals hij/zij dat 
wil. Pgb is daarbij een onmisbaar mid-
del. U moet lid zijn van Per Saldo en zelf 
budgethouder of vertegenwoordiger van 
een budgethouder zijn. Per Saldo onder-
steunt haar vrijwilligers met informatie-
ve bijeenkomsten, in elk geval twee keer 
per jaar, bijvoorbeeld in aansluiting op de 
Ledendag. Regiocoördinatoren en mede-
werkers van Per Saldo zijn beschikbaar 
voor informatie en advies. Informeer of 
geef u direct op door een e-mail te stu-
ren naar ambassadeurs@pgb.nl. 
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REDACTIONEEL 

Warm onthaal voor het 
Er wordt nog altijd druk gebouwd aan een nieuw PGB Portaal, waarmee je sneller en makkelijker 
zelf je zorg kunt regelen. Ruim 1200 budgethouders en 3000 zorgverleners werken nu met dit 
nieuwe digitale systeem. Gemeente Westland en zorgkantoor DSW werken als eerste verstrekkers 
in Nederland met dit nieuwe PGB Portaal. 

fotografie: thierry schut 

Het nieuwe PGB Portaal krijgt hoog 
bezoek 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, Hugo de Jonge was eind oktober 
op bezoek in de gemeente Westland en 
ging in gesprek met de budgethouders 
en zorgverleners over hun ervaringen 
met het nieuwe PGB Portaal. Wethouder 
Piet Vreugdenhil ontving de minister en 
bestuurders van verschillende organisaties 
die betrokken zijn bij dit nieuwe portaal. 
Na afloop zei minister De Jonge: ‘Het ziet 
er mooi uit, het is gebruiksvriendelijk, hel-
der. Je wordt eigenlijk heel praktisch door 
de verschillende stappen van de admi-
nistratieve handelingen heen geleid en ik 
hoor van iedereen terug: het kost me veel 

minder tijd. Volgens mij is dit de manier 
om het te doen. Met gebruikers zelf het 
systeem bouwen. Klein beginnen, voor-
zichtige stappen. Ik geloof hierin.’ 

De budgethouder en zorgverlener 
aan het stuur 
Anneke Plugge ondersteunt haar broer 
die een pgb heeft voor de langdurige 
zorg. Toen zij in juni jongstleden een 
brief kreeg dat er een nieuw PGB Portaal 
zou komen raakte ze eerst lichtelijk in 

’Het portaal is
echt geweldig’ 
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SAMEN WERKEN AAN HET PGB PORTAAL

 nieuwe PGB Portaal 
paniek. ‘Ik dacht: we hebben nu iets en nu 
moet ik weer gaan veranderen’. 
Maar nu ze ermee werkt is ze er zeer 
enthousiast over: ’Het Portaal is echt 
geweldig’. Anneke is vooral te spreken over 
de gebruikersvriendelijkheid en snelheid. 
Waar het voorheen weken duurde voordat 
er een wijziging in de zorgovereenkomst 
was goedgekeurd, kost dat nu hooguit één 
dag. Anneke: ‘Ik word hier gewoon blij van, 
dat systeem verdient elke budgethouder’. 
Anneke is een enthousiaste gebruiker, een 
echte ambassadeur voor deze nieuwe ont-
wikkelingen. En ze is niet de enige. Uit 
een enquête onder 1200 budgethouders en 
3000 zorgverleners blijkt dat het enthousi-
asme breed gedeeld wordt. 

Peiling: budgethouders en 
zorgverleners tevreden 
Een aantal budgethouders van Per Saldo 
zijn nauw betrokken bij de bouw van het 
PGB Portaal. Het zijn de wensen van de 
budgethouder die nog steeds het uitgangs-
punt zijn bij de bouw van het portaal: 
» Gebruikersvriendelijk, intuïtief, over-

zichtelijk 
» Ondersteunt de eigen regie van de 

budgethouder en het proces van de 
zorgverlener 

» Directe verwerking van de gegevens 
» Draagt direct bij aan een veilige en 

solide uitvoering van het pgb 
In oktober is er een enquête gehouden 
en we zijn trots op deze uitslag, een 
teken dat we op de goede weg zitten. 

Daarnaast zijn de genoemde verbeter-
punten inmiddels alweer in productie! 

Meerwaarde voor de gemeente 
Westland 
"Hoe gemakkelijker het voor de budge-
thouder gaat hoe eenvoudiger het voor 
ons is". Niet alleen budgethouders en 
zorgverleners zijn tevreden. Ook voor 
de gemeente is het nieuwe portaal een 
uitkomst. De administratie staat nu op 
1 plek en de gemeente hoeft de docu-
menten die zij in mag zien niet meer 
op te vragen bij de budgethouder of de 
SVB. Dit scheelt veel tijd. En het inzicht 
dat het de gemeente geeft maakt dat zij 
beter in staat zijn de budgethouder per-
soonlijk te ondersteunen, een wens die 
de gemeente Westland al langer had. < 

‘Ik word 
hier gewoon
blij van,
dat systeem
verdient 
elke budget-
houder’ 

Per Saldo is ontzettend blij dat de koplopersgroep het werken met het PGB Portaal zo ontzettend goed waardeert en dat daarmee 
de verwachtingen van de werking van het portaal zijn uitgekomen. Belangrijk is dat de ontwikkelingen door blijven gaan en de extra 
verbeteringen die nog nodig zijn ook gedaan worden. Daar moet tempo in blijven. Daarom is het nu tijd dat er zo snel mogelijk duide-
lijkheid komt over hoe en in welk tempo regio's en gemeenten aan gaan sluiten zodat uiteindelijk alle budgethouders gaan profiteren 
van de mogelijkheden die het portaal biedt. 
We hopen dat door het aansluiten van steeds meer gemeenten en zorgkantoor regio's duidelijk wordt dat het PGB Portaal een gigan-
tische stap vooruit is als het gaat om ondersteuning van de budgethouders en het vereenvoudigen van het werken met een pgb voor 
hen en de verstrekkers. 
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VRAAG HET PER SALDO 

Mijn zoon heeft een pgb vanuit de Wet Langdurige Zorg 
en krijgt bericht van het zorgkantoor over een huisbe-
zoek. Ik ben zijn vertegenwoordiger. Moet mijn zoon bij 
dit gesprek aanwezig zijn? Vanwege zijn beperking is 
het voor hem niet mogelijk om langere tijd in gesprek te 
gaan en zeker niet over zijn pgb. Ik maak mij zorgen, wat 
kan ik van een dergelijk bezoek verwachten? 

Er is geen reden om u zorgen te maken. Het zorgkantoor komt 
bij iedere budgethouder op huisbezoek. Dit is bedoeld om u te 
adviseren en te informeren over het pgb, maar ook om samen 
met u te bespreken of de zorg nog goed geregeld is. Het zorg-
kantoor wil tijdens het bezoek uw pgb-administratie zien, zodat 
duidelijk is dat u deze op orde heeft. U mag ook vragen stellen 
aan de medewerker van het zorgkantoor als er bijvoorbeeld 
onduidelijkheden voor u zijn over het pgb of over formulieren 
van het zorgkantoor. 

Het is voor de medewerkers van het zorgkantoor belangrijk dat 
zij de budgethouder in ieder geval even zien, zodat ze weten 
om wie het gaat. Als een gesprek voeren met de budgethouder 
niet mogelijk is, hoeft de budgethouder niet het hele gesprek 
aanwezig te zijn. In overleg met het zorgkantoor moet het altijd 
mogelijk zijn hier afspraken over te maken. < 
Ik heb een aanvraag gedaan voor zorg bij mijn gemeente 
in augustus dit jaar. Die heb ik schriftelijk ingediend. Nu 
zijn er al drie keukentafelgesprekken geweest, maar we 
komen geen stap verder. Ik heb nog steeds geen besluit, 
wat kan ik doen? 

Als de beslissing op een aanvraag langer duurt dan 8 weken 
(vanaf uw melding), dan kunt u een ‘ingebrekestelling’ aan de 
gemeente sturen. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig. In uw 
brief aan de gemeente schrijft u dat de beslistermijn is over-
schreden, en dat u de gemeente in gebreke stelt. Reken wel de 
beslistermijn goed uit, want als u een ingebrekestelling te vroeg 
stuurt is deze niet geldig! Vanaf het moment dat de gemeente 
uw ingebrekestelling ontvangt heeft zij nog twee weken de 
tijd om u een beslissing te sturen. Daarna heeft u recht op een 
dwangsom voor elke dag dat de gemeente niet beslist. Hieraan is 
wel een maximum van 42 dagen verbonden, met een dwangsom 
van maximaal 1440 euro. 

Let wel: een ingebrekestelling is een zwaar middel. Het is altijd 
beter er samen met de gemeente uit te komen. Laat u daarom 
goed informeren, voor u deze stap zet. Zie voor meer informatie 
onze website, of bel even met onze advieslijn. <

 -

Vraag het
Per Saldo 
Ik ben bezig met een herindicatie bij de gemeente, maar 
de communicatie verloopt zeer moeizaam. Eigenlijk zoek 
ik iemand die mee kan naar het keukentafelgesprek en 
mij kan bijstaan hierin. Wie kan ik daarvoor raadplegen? 

U kunt vragen om een zogeheten onafhankelijke cliëntonder-
steuner. Volgens de wet heeft iedere burger in een gemeente 
daar recht op. De gemeente moet ervoor zorgen dat er een 
vertrouwenspersoon beschikbaar is, die kan helpen bij vragen, 
klachten of problemen bij het aanvragen van hulp. Deze dienst-
verlening is voor cliënten gratis. 

Goed om te weten: cliëntondersteuning is een recht in alle 
wetten waarop u een beroep kunt doen voor zorg. Zowel 
in de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet 
Maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. < 
Mijn dochter van 24 heeft een indicatie voor persoonlijke 
verzorging op basis van de Zorgverzekeringswet. De indi-
catie liep af, dus we hebben een nieuwe indicatie moeten 
aanvragen. Nu zegt de zorgverzekeraar dat persoonlijke 
verzorging deels bij de gemeente moet worden aange-
vraagd, omdat die niet onder de Zorgverzekeringswet 
zou vallen. Hoe zit dat, en klopt dat wel? 

Persoonlijke verzorging kan zowel onder de Zorgverzekeringswet 
als onder de Wmo/Jeugdwet vallen. Dat heeft te maken met het 
volgende onderscheid: 
Als er sprake is van geneeskundige zorg, of er is een hoog risico 
hierop,dan valt persoonlijke verzorging onder de Zorgverzekering. 
Een voorbeeld hiervan is hulp bij wondverzorging. 
Is er geen risico op geneeskundige zorg, zoals bij het haren was-
sen zonder dat er een verpleegkundige handeling aan te pas 
kan komen, dan valt persoonlijke verzorging onder de Wmo/ 
Jeugdwet (gemeente). 

De wijkverpleegkundige weet welke zorg onder de 
Zorgverzekering valt. Twijfelt u, of heeft u hier vragen over? 
Wordt u nu van de gemeente naar uw zorgverzekeraar verwezen 
en die verwijst op zijn beurt weer terug naar de gemeente, belt 
u dan met het Juiste Loket. 030-7897878 < 



COLUMN 

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

HULP BIJ PGB-BEHEER DOOR BEGELEIDER 

Eerder dit jaar schreven wij een column over pgb-beheer 
in de Wmo. Wij lieten u weten dat iemand niet zelf 
standig zijn pgb hoeft te kunnen beheren. Hij mag hulp 

krijgen van bijvoorbeeld een bewindvoerder of van iemand 
uit zijn netwerk. De gemeente mag de pgb-aanvraag dan niet 
zomaar weigeren. Ook schreven we toen dat het lastig is om 
iets algemeens te zeggen over zowel begeleider als medebe 
heerder zijn van het pgb. Nu heeft de rechter over dat laatste 
iets gezegd. 

Over welke situaties heeft de rechter zich uitgesproken? 
De rechtbank Gelderland heeft in oktober van dit jaar twee uit 
spraken bekend gemaakt over dit onderwerp. In de eerste zaak 
ging het om de situatie waarin de budgethouder hulp kreeg van 
haar echtgenoot bij het beheren van haar pgb. Die echtgenoot 
bood ook de begeleiding waarvoor het pgb werd verstrekt. Bij de 
tweede zaak kreeg de budgethouder hulp bij het beheer van een 
externe hulpverlener, die uit het pgb wordt betaald. 

Wat was het oordeel van de rechter? 
De rechter oordeelde in beide gevallen dat als een hulpverle 
ner het pgb beheert waaruit hij bekostigd wordt, dit kan leiden 
tot belangenverstrengeling. Daarom mochten de gemeenten 
in deze twee zaken concluderen dat een goed pgb-beheer niet 
kon worden gegarandeerd. Het pgb mocht worden geweigerd. 

Kortom: de rechter lijkt te willen zeggen dat het niet goed is 
als begeleiders met hun vingers in de suikerpot mogen zitten. 

Wat betekent dit voor u? 
Iedere situatie is weer anders, en de gemeente moet altijd 
een individuele beoordeling maken. Misschien krijgt u hulp 
van uw begeleider bij uw pgb-administratie, maar is toch 
geen sprake van belangenverstrengeling. Bijvoorbeeld omdat 
u zelf actief de regie voert over de administratie, maar u daar 
bij alleen fysieke hulp nodig heeft. Of misschien beheren de 
begeleiders alleen de budgetten van andere begeleiders. Ook 
andere situaties zijn denkbaar, waarover de rechter nog geen 
uitspraak heeft gedaan. We weten daarom nog niet zeker of 
het mag of niet. Maar: het is wel goed om hier eens over na te 
denken. Uw gemeente zou er bij een keukentafelgesprek over 
kunnen beginnen. Misschien kunt u voor de zekerheid iemand 
anders vragen om mee te kijken naar uw administratie. 

Ten slotte 
Over dit onderwerp komen vanzelf nieuwe uitspraken van 
rechtbanken. Daarin kan weer een andere situatie aan bod 
komen. Houd daarom de website van Per Saldo altijd goed in 
de gaten. En onthoud altijd: de gemeente moet altijd goed 
naar uw individuele situatie kijken, en mag niet zomaar aan 
nemen dat sprake is van belangenverstrengeling! 
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CURSUS 

Per Saldo’s cursussen en v 
Bent u net gestart met een pgb of al langer budgethouder? Hebt u of bent u bezig met een wooni-
nitiatief? Bent u als professional op zoek naar de juiste informatie? Kom naar een cursus, workshop 
of voorlichtingsbijeenkomst van Per Saldo. U leert er de fijne kneepjes van het pgb, gevorderden 
schaven hun kennis bij en zijn weer up-to-date en er is altijd voldoende gelegenheid om ervarin-
gen te delen met andere deelnemers. 

voor wie? 
Budgethouders | Vertegenwoordigers | Wooninitiatieven | 
Professionals | Organisaties 

ook voor: 
Bewindvoerders | Cliëntondersteuners | Medewerkers wijk 
teams gemeenten | Gemeenteraadsleden 

hoe en waar? 
In Utrecht , regionaal en Incompany 
Ledenbijeenkomsten zijn altijd bij u in de buurt 
Online en klassikaal 
Via inschrijving of als maatwerk 

goed voorbereid naar de (her)indicatie 

WLZ WMOJW ZVW
U staat voor een (her)indicatie, 
bijvoorbeeld omdat uw bestaan-
de indicatie afloopt of omdat er 

meer zorg nodig is. Maar hoe brengt u alle zorg in kaart? Wat is 
mantelzorg, wat niet? En hoe schrijft u dat op? In deze workshop 
gaat u zelf aan de slag met het schrijven van een persoonlijk 
plan. Daarnaast oefent u heel praktisch met het voeren van een 
gesprek. Hoe legt u aan een indicatiesteller uit waarom deze 
zorg voor u belangrijk is? Het maakt niet uit vanuit welke wet 
u het pgb krijgt. Een persoonlijk plan is nuttig voor elke budge-
thouder. Met als doel: een passende (her)indicatie waarmee u 
de zorg krijgt die nodig is. Een cursus voor iedereen die zich hier 
graag goed op wil voorbereiden. 
In Utrecht, kijk voor data op www.pgb.nl > cursussen en voorlich-
ting > voor budgethouders. 

pgb en onderwijs 

WLZ WMOJW ZVW
Een pgb is bestemd voor zorg, 
niet voor onderwijs. Maar wat nu 
als uw kind extra zorg of begelei-

ding nodig heeft om onderwijs te kunnen volgen? Wat moet de
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school regelen en waar kunt u terecht voor aanvullende zorg? En 
wat kan er dan wel/niet met een pgb op school? In deze cursus 
leren ouders welke mogelijkheden er zijn met een pgb in het 
(speciaal)onderwijs vanuit de verschillende wetten. In Utrecht, 
kijk voor data op www.pgb.nl > cursussen en voorlichting > voor 
budgethouders. 

mijn kind wordt volwassen, wat nu? 

WLZ WMOJW ZVW
Deze cursus is bestemd voor alle 
ouders van een kind met een 
beperking die zich afvragen wat 

er verandert wanneer hun kind volwassen wordt. Waar vindt 
u een goede woonplek, en wat zijn daarin de mogelijkheden? 
Hoe zit het met werken/dagbesteding en inkomen? Wat vindt u 
belangrijk? En wat zou uw kind belangrijk vinden? Ook komt aan 
bod wat er verandert in wet- en regelgeving wanneer uw kind 18 
jaar wordt. In Utrecht, kijk voor data op www.pgb.nl > cursussen 
en voorlichting > voor budgethouders 

overige cursussen voor budgethouders 
» Pgb hoe beheer ik dat: al sinds jaar en dag dé administratie-

cursus voor beginnende en gevorderde budgethouders 
» Jeugdwet/Wmo, pgb via uw gemeente 
» Wlz, pgb via het zorgkantoor: stelt u uw vragen liever recht-

streeks aan een docent en is een online-cursus niets voor u? 
Dan kunt u de ‘pgb in de Wlz’ cursus in Utrecht volgen. 

In Utrecht, kijk voor data op www.pgb.nl. 

NIEUW: 
workshop financieel haalbaar wooninitiatief 

WLZ WMO ZVW
Wilt u een wooninitiatief dat 
staat als een huis? Volg dan deze 
workshop waarin u overzicht 

krijgt van alle inkomsten en uitgaven waar een wooninitiatief 
mee te maken heeft. Met het nieuwe ‘financieel haalbaarheids-
model’ van Per Saldo brengt u de financiële situatie van uw eigen 
wooninitiatief in kaart. Zo komt u niet voor verrassingen te staan 
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CURSUS 

ursussen en voorlichting 
én bent u een goede gesprekspartner voor gemeente, woning-
corporatie of zorgkantoor. De workshop is zowel geschikt voor 
startende als bestaande wooninitiatieven. 
Er zijn verschillende workshops voor ouders/besturen van wooni-
nitiatieven en voor ondernemers. Kijk voor data op www.pgb.nl. 

overige cursussen voor wooninitiatieven 
- Oriëntatie workshop Wonen (ouders) 
- Oriëntatie workshop Wonen (ondernemers) 
- Maatwerkadvies 

onlinecursussen 
Om het u makkelijk te maken heeft Per Saldo een aantal online-
cursussen gemaakt. 
» Wat is een pgb? (mini-cursus - gratis) 
» Pgb in vier wetten (mini-cursus - gratis) 
» Pgb in de Wlz. Er is een versie voor budgethouders/vertegen-

woordigers en een versie voor professionals 
» NIEUW:Pgb via de Zorgverzekeraar.Er is een versie voor budget-

houders/vertegenwoordigers en een versie voor professionals 
U vindt de online cursussen op www.persaldo-onlinecursus.nl 

Ga naar www.pgb.nl > over-per-saldo > 
cursussen-en-voorlichting 

ADVERTENTIE 

“Back to basic biedt zorgtrajecten 
voor jongeren, kinderen en gezinnen. 
Individuele begeleiding en groeps-
begeleiding met aandacht voor je 

zorgvraag.” 

Back to Basic 
Sint Philomenastraat 11/13 
5622 CG Eindhoven 

Tel: 06-44149264 
Email: info@btobasic.nl 
www.btobasic.nl 

voor professionals 

WLZ WMOJW ZVW
Professionals die zich verder wil-
len professionaliseren en hun 
kennis up-to-date willen houden, 

kunnen bij Per Saldo terecht voor het volgende cursusaanbod: 
» Pgb in alle wetten: dé basiscursus voor professionals. In deze 

cursus leert u in één dag hoe een pgb moet worden aange-
vraagd en waar het aan mag worden besteed in de 4 verschil-
lende wetten. 

» Wlz verdiepingscursus: In deze verdiepingscursus gaat u 
verder, waar de onlinecursus ‘Pgb in de Wlz voor profes-
sionals’ ophoudt. Onder andere over de zorgbeschrijvingen, 
overbruggingszorg, Wlz-indiceerbaren, mantelzorg en de 
‘meer-zorgregelingen’. 

» Pgb in de Zvw (via de zorgverzekeraar) 
» NIEUW: Verdieping Jeugdwet/Wmo (pgb via de gemeente), 

inclusief jurisprudentie en casuïstiek. 
» NIEUW: SVB/klacht, bezwaar en beroep: cursus over 2 onder-

werpen die met alle pgb-regelingen te maken hebben. Ten 
eerste de routes voor klacht, bezwaar en beroep in de 4 
verschillende wetten. Daarnaast komt de SVB aan bod; het 
invullen van de zorgovereenkomsten en het SVB portaal. 

Kijk voor data voor open inschrijving bij Per Saldo in Utrecht op 
www.pgb.nl 

incompany 
Wilt u zich verder verdiepen in het pgb binnen uw gemeen-
te, organisatie, instelling, vereniging of andere professionele 
instantie? Per Saldo verzorgt graag een voorlichting of cursus 
afgestemd op uw doelgroep. 
Stuur uw verzoek naar voorlichting@pgb.nl. 

accreditatie 
Bij Registerplein geregistreerde Mantelzorgmakelaars, 
Cliëntondersteuners, Maatschappelijk Werkers en Sociaal 
Juridisch Dienstverleners kunnen via het Registerplein PE-punten 
aanvragen voor de hierboven genoemde cursussen en bijeen-
komsten van Per Saldo. 

Vanwege grote belangstelling extra 
regio-bijeenkomsten ‘uw APK voor het 
pgb’, data en aanmelden via www.pgb.nl 
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INTERVIEW ANGELIQUE BERGSMA 

ANGELIQUE BERGSMA: 

“Mijn zoon kan niet naar 
het reguliere onderwijs” 
De zoon van Angelique Bergsma bloeide op toen hij onderwijs kreeg op een zorgboerderij. Maar de 
gemeente en de onderwijsinspectie oordeelden dat dit geen goede gang van zaken was en trokken 
de stekker eruit. 

tekst: liza leijenhorst 

De dertienjarige Robbin, zoon van Per Saldo ambassa-
deur Angelique Bergsma, heeft MCDD, een variant van 
autisme. “Hij is heel onvoorspelbaar en verdraagt geen 

prikkels. Als hij boos is, is hij heel erg boos. Ik durf hem nauwe-
lijks ergens anders onder te brengen”, legt Angelique uit. Een 
schoolse setting is voor Robbin niet aan de orde. Angelique her-
innert zich nog goed dat haar zoon een psychose kreeg door alle 
stress en prikkels op school: “Hij dacht dat hij met Ninja Turtles 
aan het vechten was.” Omdat Robbin niet leerbaar leek, kreeg hij 
vrijstelling van de leerplicht. 

Een mooi totaalpakket 
Toen haar zoon een tijdje voor dagbesteding naar De Grote 
Brander ging, een zorgboerderij in de weilanden van Okkenbroek 
(gemeente Deventer), kreeg Angelique te horen dat haar zoon 
daar onderwijs kreeg. “Pactum, de organisatie die verantwoorde-
lijk is voor de zorg op de zorgboerderij had de instanties Pluryn 
en Intermetzo gevraagd om onderwijs te geven. Eerst schrok ik 
ervan dat mijn zoon onderwijs kreeg. Robbin wordt heel boos 
als hij overvraagd wordt. Maar blijkbaar is Robbin wel leerbaar, 
alleen niet in een schoolse omgeving met alle prikkels.” Een 
jaar lang kreeg hij onderwijs. Het deed hem goed. “Hij haalde 
achten, negens en tienen. Het was een mooi totaalpakket”, blikt 
Angelique terug. “Het was precies zoals het moest zijn, iets waar 
we jaren voor gepleit hadden.” 

Geen plek voor onderwijs 
Helaas mag er sinds de herfstvakantie geen onderwijs meer 
gegeven worden op De Grote Brander. Volgens de gemeente 
en de onderwijsinspectie is een zorgboerderij geen plek voor 
onderwijs. 
“De onderwijsinspectie stelde geen harde einddatum en droeg 
zelfs alternatieve oplossingen aan, maar de gemeente deed daar 

niets mee.” Angelique kan er met haar verstand niet bij. “Het 
ging zó goed, de kinderen bloeiden op. Er waren zelfs kinderen 
bezig met een startkwalificatie. En dat stopt dan ineens. Ze laten 
kinderen gewoon stikken.” 

Stilstand 
Angelique kwam in contact met SP-kamerlid Peter Kwint. Via 
hem kon ze haar vragen over de combinatie van zorg en onder-
wijs stellen aan minister Slob van OCW. “De antwoorden zijn 
bedroevend. Het draait niet om onze kinderen, maar om de 
regels. Ik haalde geen enkel sprankje hoop uit zijn woorden. De 
minister van VWS, Hugo de Jonge, pleitte onlangs in een brief 
voor meer zorg binnen de scholen. Waar hij het alleen niet over 
heeft, is over kinderen met zorg die niet in de schoolse setting 
passen. Dat maakt de toekomst heel onzeker.” Toen Per Saldo 
Angelique vroeg of ze een bijdrage wilde leveren aan de bijeen-
komst met OCW en VWS, hoefde ze daar niet over na te denken. 
“Bij mij thuis is een filmpje gemaakt dat tijdens de bijeenkomst 
is vertoond. Ik leg er duidelijk in uit dat onderwijs en zorg elkaar 
raken. Samen moet je het probleem van de thuiszitters oplossen.” 

Recht op onderwijs 
Ondertussen krijgt haar zoon geen onderwijs meer. “Hij heeft 
geen leerplicht, maar zijn recht op onderwijs geldt nog steeds. 
Op dat vlak geeft niemand thuis, want dat is nu eenmaal niet 
geregeld”, zegt Angelique. Een klein voordeel is dat Robbin door 
zijn vrijstelling geen last heeft van de leerplichtambtenaar. “De 
andere leerlingen van De Grote Brander zonder vrijstelling kun-
nen te maken krijgen met dwang- en drangmaatregelen. Net als 
de kans dat ze thuis komen te zitten.”, licht ze toe. Maar Robbin 
staat weer helemaal stil na een jaar waarin hij zo opbloeide. 
Terug naar het reguliere onderwijs is voor hem geen optie. “Ik 
garandeer je dat het meubilair dan door het lokaal vliegt.” < 

22         nr 03 - 2018 EIGENWIJS 



SASKIA BUMA: 

INTERVIEW SASKIA BUMA 

“Kinderen moeten zorg én 
onderwijs kunnen krijgen” 
Op woensdag 21 november organiseerde Per Saldo een bijeenkomst rond het thema onderwijs en 
zorg. Ervaringsdeskundigen en betrokken organisaties konden hun ervaringen delen met amb-
tenaren van VWS en OCW. Saskia Buma, ambassadeur van Per Saldo, was samen met haar zoon 
Merlijn aanwezig. 

tekst: liza leijenhorst 

Saskia en haar zestienjarige zoon Merlijn konden niet al te 
lang bij de bijeenkomst blijven. De lange gesprekken van 
anderen en prikkels van zo’n bijeenkomst zijn Merlijn al 

snel te veel. Hij heeft autisme en dat is ook de reden dat hij niet 
gedijt in het onderwijs. Gelukkig waren ze er lang genoeg om 
hun verhaal te delen: “Merlijn heeft verteld over de trauma’s die hij 
op school opliep. Hij legde uit waarom hij echt niet naar school kan, 
maar wel onderwijs wil”, vertelt Saskia. “De zorg-onderwijspakket-
ten moeten nodig belicht worden. Kinderen met autisme of een 
beperking moeten zorg én onderwijs kunnen krijgen.” 

Op achterstand 
Saskia is al vanaf Merlijn’s vijfde jaar bezig om onderwijs te rege-
len. Merlijn ging naar verschillende scholen en kwam geregeld 
thuis te zitten. “Het heeft nu een heel jaar gekost om een onder-
wijs-zorg arrangement op een andere locatie te krijgen. Hierbij 
hebben we, voor het aanvragen van het pgb, een advocaat 
moeten inschakelen en voor IVIO pakketten en onderwijsuren 
hebben we met zestien mensen drie keer moeten vergaderen 
met interventie van het ministerie OCW.” 
Merlijn krijgt nu drie avonden per week onderwijs van een 
orthopedagoog in haar praktijk. “De orthopedagoog wordt 
betaald door de school en door de gemeente via het pgb, omdat 
ze ook docent is. Het is fijn dat hij op deze manier toch wordt 
onderwezen. Maar door al het geneuzel wat we in het verleden 
hebben meegemaakt, loopt hij enorm achter. Zijn goede vriend 
doet nu eindexamen, Merlijn doet van pure ellende een paar vak-
ken VMBO-T om zo spoedig mogelijk een starterskwalificatie te 
halen”, legt Saskia uit. 

Recht op onderwijs 
Saskia dacht veel na over de veranderingen die nodig zijn. “We 
moeten het vertrouwen weer krijgen. Ouders weten echt wat 
goed is voor hun kind. Maar als je kind niet naar school gaat, 
omdat het niet lukt, word je al snel vervolgd door Veilig Thuis. 
De minister zou ervoor moeten zorgen dat de Leerplichtwet 
verdwijnt. Er zou alleen nog een recht op onderwijs moeten zijn. 
Ook zouden de budgetten bij de kinderen moeten blijven, zodat 
de kinderen weer ‘klant’ worden van de scholen en de scholen 
hun best doen om klanten te boeien en te binden. Verder moeten 
de schotten tussen zorg en onderwijs weg.” 

Te kleine stappen voor een kinderleven 
Volgens Saskia kennen de ministeries de problematiek al lang en 
weten ze wat er moet gebeuren. “Jarenlang is al een grote groep 
mensen bezig om de problemen voor het voetlicht te brengen. 
Ik snap echt niet waarom dit nog steeds nodig is. Waarom wordt 
er niets gedaan? Hoeveel gesprekken moeten we nog voeren? Hoe 
vaak moet Merlijn het de volwassenen nog uitleggen? Bij elk nieuw 
kabinet moeten we opnieuw de strijd aangaan. Ik ben sceptisch 
geworden. Ben al elf jaar bezig voor Merlijn en zie nauwelijks 
verandering. Kleine stapjes zijn niet groot genoeg als het over 
kinderlevens gaat. Een kind dat zich moet ontwikkelen, heeft grote 
stappen nodig. Het ministerie van OCW zegt dat het bij 99% van de 
kinderen goed gaat. In mensenlevens praat je niet zo. Dan moet je 
ook rekening houden met die 1%. Wij blijven hopen op verandering. 
Voor kinderen met autisme en andere kinderen die het hard nodig 
hebben. Merlijn besluit: “Ik heb zoveel verdriet gehad. Het leed 
moet stoppen. En daar blijven wij ons voor inzetten.” < 

EIGENWIJS nr 03 - 2018 23 



SAMENWERKEN BIJ ZORG EN ONDERWIJS 

Samenwerken bij zorg en onder
dat moet en kan beter 

tekst: jacqueline gomes 

Het is geen toeval dat de invoering van Passend 
Onderwijs (op 1 augustus 2014) en de decen-
tralisatie van de Jeugdwet (op 1 januari 2015) 
bijna gelijktijdig plaatsvonden. Dit is gedaan 
met het doel een betere samenwerking tus-
sen het onderwijs, jeugdhulp en zorg moge-
lijk te maken. Als jeugdhulp lokaal georgani-
seerd wordt zou het makkelijker zijn om goede 
onderlinge afspraken te maken. 

Naar elkaar wijzen 
In de praktijk blijkt dit niet zo simpel. Regelmatig ontvangen wij 
signalen over conflicten tussen gemeente en een school, waarbij 
steeds naar elkaar gewezen wordt als het om de financiering gaat. 
De school is verantwoordelijk om passend onderwijs te organi-
seren, maar als een kind zorg en/of ondersteuning nodig heeft 
tijdens schooltijd, dan is de gemeente, het zorgkantoor of de zorg-
verzekeraar hiervoor verantwoordelijk. Vaak denken gemeenten 
dat dit een zaak is van de school en wijst daarom aanvragen voor 
jeugdhulp tijdens onderwijstijd af. Er ontstaat een situatie waarbij 
de kinderen uiteindelijk geen hulp krijgen. Dit is extra schrijnend 
omdat hun ontwikkeling hiermee wordt gesaboteerd. 

Maatregelen formuleren 
Om meer duidelijkheid te scheppen hebben minister Slob 
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW) en 
minister De Jonge (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, VWS) een aantal maatregelen aangekondigd. Deze 
omschreven zij in een brief die op 23 november naar de Tweede 
Kamerleden is verstuurd. Per Saldo is vanaf mei betrokken bij het 
formuleren van de maatregelen. Het kostte flink tijd en energie om 
tot een acceptabel resultaat te komen. Op een groot aantal punten 
is de brief aangepast met input die Per Saldo heeft geleverd. Maar 
een drietal maatregelen heeft zeker nog aanscherping nodig. 

Uit eigen ervaring 
Op woensdag 21 november organiseerde Per Saldo daarom 
een bijeenkomst waarbij ervaringsdeskundigen en betrokken 
organisaties hun ervaringen konden delen met ambtenaren van 

VWS en OCW. Aanwezig waren: acht ouders, twee jongeren, Per 
Saldo, het ACiC, Linawijs, Autisme2Play, Vanuit Autisme Bekeken, 
Ieder(in), NVA/ Balans, NCJ, Ouders en Onderwijs, Gedragswerk, 
Samenwerkingsverbanden uit Rotterdam en Friesland en een 
professional/ jongerencoach. De onderwijs-zorgconsulenten 
hadden graag willen aansluiten, maar dit lukte niet op korte 
termijn. Het was een aangrijpende bijeenkomst, waar eenieder 
zijn eigen verhaal deelde. In eigen woorden waar men tegen-
aan loopt, wat de gevolgen zijn en wat er nodig is om het in de 
toekomst wel voor elkaar te krijgen dat een kind zich kan ont-
wikkelen. Er werden mooie voorbeelden uit de praktijk gedeeld, 
waarbij het uiteindelijk wel lukte tot een maatwerkoplossing te 
komen. 

De wanhoop nabij 
Helaas zien we ook dat een aantal initiatieven door de inspectie 
wordt stopgezet. De kwaliteit zou niet genoeg geborgd zijn. 
Onderwijs moet volgens de inspectie op school plaatsvinden. 
(zie artikel De Stentor) Ouders gaven aan dat er beter naar ze, 
en naar de kinderen, geluisterd zou moeten worden. Zij zijn 
vaak heel goed in staat aan te geven wat wel of niet werkt en 
nodig is. Vaak is het mogelijk om met een pgb de juiste zorg 
en/of ondersteuning te organiseren thuis en op de locatie waar 
onderwijs georganiseerd wordt. Zorg dat dit ook in de toekomst 
mogelijk blijft. Ouders maakten duidelijk hoe wanhopig ze soms 
zijn. Ze zien hun kind achteruit gaan in plaats van zich ontwik-
kelen. Soms met depressies to gevolg. Door uitblijven passend 
onderwijs ontstaat er vanzelf een jeugdhulpvraag en neemt het 
risico op escalatie toe. 

Beelden zeggen meer dan woorden 
Een aantal aanwezigen werkte mee aan een film vol goede voor-
beelden. Deze wordt ook getoond tijdens de bijeenkomst met 
Tweede Kamerleden en beschikbaar gesteld (via een link) voor de 
Per Saldo ambassadeurs. Zij kunnen deze gebruiken bij gesprek-
ken met gemeenten, adviesraden, scholen en anderen. 

Over je schaduw heen 
Het urgentiegevoel bij scholen, gemeenten en beleidsmakers 
ontbreekt vaak omdat iedereen vanuit zijn eigen kader blijft 
denken. Maatwerk is mogelijk voor veel kinderen en jongeren die 
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org en onderwijs, 

nu thuis zitten. Hier is wel lef voor nodig om ‘out of the box’ te 
denken en te werken. Er is niet altijd een simpele oplossing die 
voor iedereen passend is. Voor een kleine groep kinderen is het 
nodig om per individu te kijken wat hij/zij nodig heeft om zich 
te ontwikkelen. 

Binnenkort wordt een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede 
Kamer ingepland naar aanleiding van de brief. Per Saldo wil ter 
voorbereiding op dit AO ook de betrokken Kamerleden informe-
ren met een vergelijkbare bijeenkomst, waarbij de ervarings-
deskundigen en betrokken organisaties hun ervaringen kunnen 
delen, goede voorbeelden kunnen aandragen en vragen van 
Kamerleden kunnen beantwoorden. < 

IN DE STENTOR STOND ONLANGS 
DIT BERICHT: 
Klas vol autisten moet weg bij zorgboerderij: ‘Ik klap er weer uit’ 
Gemeenten en onderwijsinspectie zijn duidelijk: onderwijs hoort 
niet op een zorgboerderij. Daarom gaat er vanaf de herfstvakan-
tie een streep door de onderwijsactiviteiten op zorgboerderij De 
Grote Brander. Ouders verkeren in grote onzekerheid. 
De twaalf jongeren (één leerling is niet leerplichtig) kregen de 
afgelopen jaren een vorm van onderwijs, omdat dit zorgorga-
nisatie Pactum verstandig leek. Die gaf de instanties Pluryn en 
Intermetzo opdracht onderwijsactiviteiten te geven. Jolanda gaf 
de jongeren namens Pluryn les, maar raakt nu haar baan kwijt. 
De inspectie ziet een zorgboerderij niet als een geschikte plek 
voor onderwijs. “Een zorgboerderij is geen erkende onderwijs-
instelling, die aan wetten en eisen voldoet”, zegt woordvoerder 
Daan Jansen van de Inspectie van het Onderwijs. “De ene leer-
ling zit in het primair onderwijs, de ander in het speciaal voort-
gezet onderwijs en weer een ander in het voortgezet onderwijs. 
Voor één docent is het ondoenlijk die leerlingen met zulke 
uiteenlopende achtergronden les te geven.” Naast De Grote 
Brander, zijn ook andere zorgboerderijen, zoals Lyts Tolsum in 
Friesland, teruggefloten. Hoeveel zorgboerderij in Nederland 
ook onderwijs aanbieden, kan de inspectie echter niet zeggen. 

mijn wijs 
> marja morskieft 

DE BERG OP MET EEN PGB 
Hoewel ik katholiek gebakken ben, gedraag ik me soms als 
een dominee, een prediker. Dat zit er van kindsbeen af in: ik 
wilde graag mijn omgeving overtuigen dat het ánders kon. 
Ik had een idéé! Mijn moeder noemde dat: ‘krang’, dat is 
eigenlijk een trui binnenstebuiten aantrekken. Het betekende 
dat ze er niets in zag, dus klaar, over en uit. 
Nog steeds betrap ik mezelf op deze neiging, een idee drop-
pen. Toen ik een burgemeester moest interviewen die toeval-
lig in een rolstoel zat, brandde de vraag op mijn lippen hoe 
hij zijn zorg geregeld had en waaróm niet met een pgb. En 
vragen over hoe het in zijn gemeente gesteld was met de 
pgb-kennis van zijn indicerende ambtenaren en wat hij van 
eigen regie vond. Die vragen stelde ik dan ook. De regievraag 
was feitelijk overbodig: voor me zat een man die zijn zaakjes 
zelfstandig en goed regelde, dat was duidelijk. Hoewel, zon-
der pgb. Jammer. 

Laatst bij een familiefeest voelde ik het weer opkomen: de 
drang me ertegenaan te bemoeien. Het was tijdens een 
aangrijpend gesprek met een goede bekende. Ik zie hem 
alleen tijdens de jaarlijkse familiepicknick en dan hebben 
we meestal niet veel gespreksstof; hij is een excessief sporter, 
bergbeklimmer die honderd toppen wil beklimmen. Voor mij 
is een tocht met mijn scootmobiel over een mul zandpad al 
de ultieme uitdaging. 
Het liep deze keer anders. Het noodlot had hém aangewezen. 
Hij had zojuist de diagnose ALS gekregen. Na die diagnose is 
er niets. Geen behandeling, geen uitzicht op beter. Daar heb-
ben we het deze keer lang over gehad. Want ook ik weet van 
verlies, van afhankelijkheid, van zorgen om de zorg. 
Maar ik weet ook het een en ander van het pgb en dat je 
daarmee de regisseur van je leven kunt blijven. Je leven nog 
enigszins aangenaam kunt houden. 
Maar ik hield mijn mond. Alles op z’n tijd. Hij gaat de komende 
weken een skitocht maken, helemaal alleen. Het beest in de bek 
kijken. De touwtjes, skistokken in dit geval (nog) in eigen handen 
houden. Verre, adembenemende uitzichten zien. 
Ik weet dat er in zijn omgeving veel competente, zorgzame en 
liefdevolle mensen zijn. Hij zal ze straks nodig hebben. Naast 
betrokken professionals, het liefst mensen die bij je passen. 
Wat is er dan passender dan een pgb? 
Over dat pgb, dat hem zal passen als een outdoorjas, zal ik 
het later hebben. 

 -



REDACTIONEEL 

Een kwestie 
van lange adem 
Per Saldo ziet steeds vaker dat mensen naar de rechter moeten om alsnog de benodigde zorg en 
ondersteuning te krijgen. Via Per Saldo worden budgethouders bijgestaan door advocatenkantoor 
Van der Woude/De Graaf. Onderstaand verhaal willen we graag met u delen. 

Het gaat over een mevrouw van 91 jaar die door meer-
dere fysieke en psychische problemen veel ondersteu-
ning nodig heeft. Daarnaast dementeert zij. Vanuit 

de Zorgverzekeringswet krijgt mevrouw ondersteuning bij de 
persoonlijke verzorging. Verder komt er twee keer per week een 
hulp in het huishouden. Deze zorg en ondersteuning wordt alle-
maal geleverd in Zorg in Natura. 

Mevrouw heeft verder ondersteuning nodig bij vrijwel alle dage-
lijkse activiteiten. Zij kan zelf moeilijk inschatten wat zij nodig 
heeft. Zij heeft behoefte aan een vertrouwd gezicht in huis en 
aan het bed. Iemand op wie ze kan bouwen. Zij heeft alle dagen 
van de week op verschillende momenten ondersteuning nodig 
bij haar dagelijkse handelingen. Bij het aankleden, koken, de 
administratie, geldbeheer, het huishouden, persoonlijke hygiëne, 
zorg voor voldoende nachtrust et cetera. Haar sociale netwerk is, 
mede door haar hoge leeftijd, beperkt. 

Budgethouder: Als je weet dat je in je gelijk 
staat en je de zorg en ondersteuning met pgb 
goed kunt regelen, ga er dan voor. Laat je niet 
zomaar uit het veld slaan door een afwijzing. 

Haar zoon is voor haar verzorging bij haar in huis komen wonen. 
Hij levert mantelzorg voor haar, en wil een deel daarvan betaald 
krijgen vanuit het pgb. Onder de AWBZ had zijn moeder een pgb 
van waaruit zij de begeleiding door haar zoon kon inkopen. 
Namens de gemeente heeft een andere partij (de MO zaak) 
onderzoek gedaan. Zij stelt dat er mogelijkheden zijn vanuit 
gebruikelijke hulp en dat voorliggende wet- en regelgeving 
afdoende is om het gewenste resultaat te behalen. Zij adviseert 
om de maatwerkvoorziening af te wijzen. De gemeente volgt dit 
advies en wijst eind 2015 de aanvraag voor een pgb voor indi-
viduele begeleiding af. Er wordt geen pgb afgegeven om twee 
redenen. Ten eerst omdat er algemene voorzieningen zijn van de 
gemeente die mevrouw kunnen helpen. Ten tweede omdat de 
zorg die de zoon biedt als gebruikelijke hulp wordt aangemerkt. 
Mevrouw en haar zoon zijn het hier niet mee eens en zij gaan 

Budgethouder: Zonder Per Saldo en Van der 
Woude/De Graaf advocaten hadden we dit 
nooit voor elkaar kunnen krijgen 

in bezwaar met ondersteuning van Per Saldo. De zaak wordt 
doorgestuurd naar het advocatenkantoor Van der Woude/De 
Graaf. Zij gaan tegen het besluit in bezwaar bij de gemeente. Dit 
bezwaar wordt ongegrond verklaard. 
Er wordt beroep ingesteld bij de Rechtbank Noord Nederland. 
De Rechtbank stelt moeder en zoon in 2016 in het gelijk en geeft 
de gemeente de opdracht om opnieuw onderzoek te doen om 
vast te stellen hoeveel uren individuele ondersteuning mevrouw 
nodig heeft. Dit onderzoek wordt door een ander onderzoeks-
bureau gedaan. Dit bureau komt tot de conclusie dat er 3,5 uur 
begeleiding per week nodig is. De gemeente komt met een 
nieuw besluit waarin een pgb voor 3,5 uur begeleiding per week 
wordt toegekend. Dit vinden moeder en zoon te weinig. De zoon 
levert namelijk veel meer ondersteuning dan het onderzoeksbu-
reau stelt. 
De advocaat onderneemt op verzoek van moeder en zoon 
opnieuw juridisch actie. Zij kunnen de zaak nu direct voorleg-
gen aan de Rechtbank, omdat het besluit van de gemeente is 
genomen in reactie op een uitspraak van de Rechtbank. De zoon 
stelt opnieuw een overzicht op van de begeleiding die hij weke-
lijks aan zijn moeder levert. Dit overzicht wordt ingebracht in 
het proces. Tijdens de zitting bij de Rechtbank in januari 2018 
wordt gekeken of er tussen de gemeente en mevrouw overeen-
stemming is over het aantal uren ondersteuning dat vanuit het 
pgb voor individuele begeleiding mag worden ingekocht. De 
gemeente is bereid het aantal uren op te hogen tot 10 uur per 
week en dit wordt door de budgethouder en haar zoon geac-
cepteerd. Het was een kwestie van een lange adem, een proces 
dat twee jaar heeft geduurd, maar wel tot een positief einde 
heeft geleid. < 
Budgethouder: Deze uitspraak is niet alleen een 
overwinning voor onszelf maar ook voor andere 
budgethouders in vergelijkbare situaties. 
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Zuster in huis 

Dementie, Parkinson of 
andere zorg nodig? Thuis 
wonen met 24-uurszorg op 
maat. Vergoed uit PGB 

M 085-744 11 70 
E info@zusterinhuis.nl 
I www.zusterinhuis.nl 

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

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

Uw veilige en betrouwbare 
keuze voor administratie, advies 
en pgb-beheer. Neem nú contact 
met ons op voor een afspraak. 
Pgb-Inzicht werkt landelijk. 

Sociaal Maatschappelijk 
Steunpunt 

Van Harenstraat 18 
3027 EV  Rotterdam 
T 06-425 76 586 
E info@smsrotterdam.nl 
I www.smsrotterdam.nl 

Pgb- advies,bemiddeling en 
administratie 

Zorgstudent 
Contactgegevens: 
Jacqueline van der Bend 
M 06-288 355 25 
E info@zorgstudent.nl 
I www.jobs4care.nl 
Zorgstudenten bieden bege-
leiding aan kinderen en jong 
volwassenen met een beperk-
ing. Zorgstudenten volgen een 
studie op het gebied van zorg, 
pedagogiek, psychologie en 
onderwijs. Landelijke dekking. 

Stichting PiTi 
Noorderdiep 99 
9521 BC Nieuw-Buinen 
T 0599-785373 
E info@stichtingpiti.nl 
I   www.stichtingpiti.nl 

Zorg-onderw ijstraject PiTi-
Impuls, Dagbesteding, Begeleid 
wonen,Begeleiding naar werk, 
Weekendbegeleiding/ kamer-
training/ respijtzorg 

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

Uitje? PGB? Bel nu! 

’t Boerehiem 
Aangepaste vakantieappartemen-
ten op zorgboerderij 

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

Stichting de zorghulp 

U WILT NIET NAAR EEN 
VERZORGINGSHUIS, 
U WILT THUIS BLIJVEN 
WONEN. (PGB vergoed) 

Bel of mail 
T 0346-25 29 59 
E  info@stichtingdezorghulp.nl 

Atelier Jamaika 
Poelruitstraat 8 
5143 AK Waalwijk 
M 06-302 716 05 
E  info@atelierjamaika.nl 
I  www.atelierjamaika.nl 
·  Dagbesteding in gezinssfeer 
(zaterdag t/m donderdag) 

·  Begeleiding op maat voor  
kinderen, jongeren en volwas-
sen (zowel op locatie als in 
mijn atelier) 

·  Creatieve programma’s 

Therapeutische AWBZ 
zorginstelling “de Oase” 
Follega (Friesland) 
M 06-543 252 85 
E martin@deoase.info 
I www.deoase.info 
Weekend en vakantie opvang 
/ begeleiding, beschermd en 
begeleid wonen.
Weerbaarheidstraining Hapkido
7 dagen p.w. open! 5-25 jaar,
PDD-NOS, ASS, ADHD etc. 

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

Onze	dienstverlening	o.a.:		
v Onafhankelijke	

beoordeling	bij	bezwaar
en	beroep	Toekenning	
Zorg	&	Voorziening	

v Klachtenbeoordeling	
v Casemanagement
v Workshops	Zorgwetten

T	035-7200003	
www.welpart.nl	

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

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

I  www.maatmanzorggroep.nl 

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

Philadelphia 
T (0800) 0830 
E  cliëntbureau@philadelphia.nl 
I  www.philadelhia.nl
 

Zorg, wonen, welzijn, logeren, 
werken, leren en dagbesteding. 
Via een PGB of in natura. 

AANGEPASTE VAKANTIE-
BUNGALOW ‘DEN BLIJEN 

HEMERT’ 
(GESCHIKT VOOR 12 PERS.) 

Ruime rolstoel vriendelijke 
tuin met overdekt terras. Zeer 
geschikt voor woongroepen 

en grote gezinnen. Incl. 
de faciliteiten van ons 

nabijgelegen vakantiepark! 

vaka�epark 
De k�ine bel�es 

Rheezerweg 79 Hardenberg 
tel. 0523-26 13 03 

www.kleinebelties.nl 
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In een Thomashuis wonen 
8 à 9 volwassenen met 
een verstandelijke beperking 
samen met de mensen die 
voor ze zorgen. 
Sinds de start in 2003 telt 
Nederland 118 Thomashuizen. 

Thomas Op Kamers gaat in 
2017 van start in Rotterdam. 
Eén zorgondernemer/hospita 
biedt 15 volwassenen met 
een lichte verstandelijke 
beperking een veilig thuis en 
ondersteuning waar nodig. 

In een Herbergier wonen 
15 à 16 ouderen met 
geheugenproblemen samen 
met de mensen die voor ze 
zorgen. Sinds de start in 2007 
zijn er 41 Herbergiers verspreid 
over heel Nederland. 

De ZorgButler is een 
woonconcept voor zelfstandig 
wonende ouderen met een 
lichte tot middelmatige 
zorgvraag. De eerste drie 
ZorgButlers openen in 2017 
hun deuren in Rotterdam. 

www.thomashuizen.nl www.thomasopkamers.nl www.herbergier.nl www.de-zorgbutler.nl




