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voorwoord

Dit	 nummer	 van	 EigenWijs	 heeft	 als	 thema	 werk.	 Maar	 wat	 je	 eigenlijk	 leest	
in	alle	verhalen	is	dat		mensen	meer	zijn	dan	werk.	Zingeving	en	ontwikkelmo-
gelijkheden	creëren	en	benutten.	En	werk	draagt	daaraan	bij.	Net	zoals	wonen	
op	een	goede	plek,	sport,	onderwijs	en	ontspanning.	Dat	is	voor	ons	natuurlijk	
niets	nieuws.		
Heel	langzaam	bewegen	we	richting	een	inclusieve	samenleving.	Het	is	belang-
rijk	 de	 mens	 als	 geheel	 te	 zien	 en	 niet	 opgeknipt	 in	 deeltjes	 die	 wel	 of	 niet	
beloond	worden.	Het	gaat	om	een	levensbrede	benadering.	Wetten	en	regelin-
gen	zouden	hieraan	moeten	bijdragen.	Maar	juist	door	alle	schotten,	wetten	en	
regelingen	vallen	veel	mensen	tussen	wal	en	schip	of	buiten	de	boot.	Ook	moet	
je	ongelooflijk	goed	de	weg	kennen	in	regelland.	

Dat	het	bijvoorbeeld	lastig	is	om	de	benodigde	hulp	tijdens	onderwijs	en	werk	
te	 regelen	 en	 te	 houden	 vertelt	 ouder	 Natasja	 Hoogerheide	 in	 dit	 nummer.	
Zoon	 Sten	 is	 gestrand	 op	 verschillende	 scholen	 en	 heeft	 lang	 thuis	 gezeten.	
Door	deze	 traumatische	ervaringen	 is	zijn	enige	veilige	plek	de	 judoclub.	Met	
hulp	van	toenmalig	wethouder	De	Jonge	is	bij	deze	judoclub	een	maatwerkplek	
geregeld.	Zo	kon	Sten	toch	nog	wat	onderwijs	volgen.	Helaas	staat	dit	door	de	
schotten	in	onze	samenleving	nu	weer	zwaar	onder	druk.

Per	 Saldo	 hamert	 er	 al	 jaren	 bij	 alle	 partijen	 op	 dat	 de	 totale	 hulpvraag	 van	
mensen	 in	 kaart	 moet	 worden	 gebracht.	 Deze	 moet	 dan	 als	 basis	 worden	
genomen	voor	de	vaststelling	van	een	integraal	budget	dat	voor	totale	zorg	en	
ondersteuning	kan	worden	ingezet.
Dat	kan	alleen	als	deze	hulpvraag	integraal	in	een	keer	te	regelen	is.	Het	besef	
is	eindelijk	 een	 beetje	 doorgedrongen.	Na	 een	pilot	 in	een	aantal	gemeenten	
gaat	nu	een	experiment	in	meerdere	gemeenten	van	start.	De	uitkomsten	van	
de	pilot	zijn	positief.	Een	voorzichtig	begin	is	gemaakt.	Dat	leest	u	op	pagina	16	
en	17.	Per	Saldo	blijft	nauw	betrokken.

Het	is	iets	van	de	lange	adem	en	die	hebben	we	al	bijna	25	jaar.		
De	omstandigheden,	lees	wetten	en	regelingen,	wis-
selen.	We	blijven	ons	uiterste	best	doen	overheden	
te	informeren,	adviseren	en	overtuigen.	En	u	te	
ondersteunen	in	uw	totale	hulpvraag	die	ver-
der	gaat	dan	zorg	en	ondersteuning.	Dat	heb-
ben	we	ook	weer	ervaren	tijdens	de	Algemene	
Ledenvergadering	eind	mei.	
Zoals	 Otwin	 van	 Dijk	 in	 het	 interview	 op	 pagina	
4	 zegt:	 “We	 moeten	 de	 verhalen	 delen	 en	 onze	 kleine	
successen	 vieren”.	 En	 dat	 doen	 we	 dagelijks	 en	 in	 deze	
EigenWijs.	Op	weg	naar	een	inclusieve	samenleving	met	
eigen	regie	en	maatwerk.		

Aline Molenaar,  
Directeur Per Saldo

04 Totale hulpvraag

� “Maatwerkplek�
van�Sten�

onder�druk”
Natasja Hoogerheide
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interview otwin van dijk

Onderdeel uitmaken van de samenleving is voor ieder mens belangrijk. Werken 
draagt hieraan in hoge mate bij. We gaan in gesprek met burgemeester Otwin 
van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek. Hoe ervaart hij het persoonlijk, in zijn 
gemeente en in de maatschappij?

Positief over inclusie

Otwin	 van	 Dijk	 heeft	 op	 zijn	 18e	
een	 dwarslaesie	 overgehouden	
aan	 een	 ongeluk.	 Hij	 zit	 sinds-

dien	 in	 een	 rolstoel.	 Op	 de	 vraag	 wat	
het	 belang	 is	 van	 werken	 antwoordt	 hij	
direct	 superbelangrijk.	 “Of	 je	 nu	 wel	 of	
niet	een	handicap	hebt,	werk	doen	dat	bij	
je	 talenten	 past,	 zorgt	 er	 mede	 voor	 dat	
je	gelukkig	wordt	en	trots	op	jezelf	bent.”

Heft in eigen hand
Na	het	ongeluk	heeft	hij	het	VWO	afge-
maakt	 en	 ging	 hij	 in	 1995	 studeren.	 Hij	
‘kreeg’	net	als	iedere	student	een	ov-jaar-
kaart.	 Het	 openbaar	 vervoer	 was	 toen	
nog	 slechter	 toegankelijk	 dan	 nu.	 “Via	
instanties	heb	 ik	geprobeerd	de	kaart	 in	
te	 ruilen	 voor	 een	 ander	 optie.	 Dit	 is	 om	
meerdere	 redenen	 afgewezen,	 maar	 de	
algemene	 strekking	 was	 dat	 gehandicap-
ten	toch	niet	kunnen	werken.”
Vervolgens	heeft	hij	Tweede	Kamerleden	
benaderd	 en	 alles	 voorgelegd.	 Het	 heeft	
geleid	tot	Kamervragen	en	de	toenmalige	
staatssecretaris	heeft	o.a.	gereageerd	met	
‘scholing	 heeft	 een	 arbeidsbevorderend	
aspect’.
Met	dit	voorbeeld	wil	Otwin	duidelijk	maken	
dat	je	zelf	kunt	proberen	de	situatie	te	ver-
anderen.	“In	 Nederland	 is	 de	 zorg	 van	 een	
goed	niveau.	Wij	zorgen	goed	voor	mensen,	
maar	het	gaat	allemaal	in	aparte	hokjes.	De	
oplossing	 voor	 mijn	 ov-jaarkaart	 was	 dan	
ook	 aangepast	 vervoer.	 Zo	 hebben	 we	 bij-
voorbeeld	ook	aangepaste	scholen	(speciaal	
onderwijs),	verzorgingshuizen,	sociale	werk-
plaatsen	en	Het	Dorp	in	Arnhem.”

Emancipatieslag
Otwin	 vervolgt:	 “Om	 zo	 zelfstandig	
mogelijk	 te	 kunnen	 leven,	 moet	 de	
samenleving	 zo	 inclusief	 mogelijk	 zijn.	
De	schotten	moeten	weg.	Als	we	mensen	
die	anders	zijn	niet	meer	wegstoppen	en	
de	 samenleving	 het	 meer	 als	 normaal	
gaat	 ervaren,	 is	 dat	 grote	 winst.	 Dat	 is	
zoals	het	zou	moeten	zijn.
Er	 zijn	 in	 Nederland	 2,5	 miljoen	 mensen	
met	 een	 beperking	 en	 in	 het	 kader	 van	
de	 emancipatieslag	 moeten	 we	 meer	
integreren.

Het	 VN-verdrag	 gaat	 over	 mensenrech-
ten	 en	 niet	 over	 gehandicapten.	 De	 par-
ticipatiewet	 2015	 draagt	 eraan	 bij.	 Deze	
wet	 is	 nog	 te	 bureaucratisch,	 maar	 het	
idee	 ‘zoveel	 mogelijk	 mensen	 aan	 het	
werk’	 is	wel	goed.	Verdragen	 en	 wetten	
leveren	 de	 tools.	 De	 een	 is	 donker,	 de	
ander	 gehandicapt,	 de	 volgende	 heeft	
een	 migratieachtergrond.	 Het	 begint	
met	 zelfbewust	 en	 assertief	 zijn.	 Dat	
vraagt	ook	wat	van	de	mensen	met	een	
handicap	 zelf.	 Zij	 moeten	 niet	 afwach-
ten,	 maar	 bedenken	 wie	 ben	 ik,	 wat	 wil	
ik.”

Buddy
“Niet	 iedereen	 kan	 dit	 natuurlijk	 zelf.	
Maar	met	een	buddy	of	een	cliëntonder-
steuner	 kun	 je	 je	 eigen	 indicatie	 schrij-
ven	voor	de	WMO.	Dat	heb	ik	bereikt	als	
kamerlid.	 Vanuit	 jezelf	 opschrijven	 wat	
is	 belangrijk	 voor	 mij	 en	 wat	 heb	 ik	 dan	
nodig?”,	aldus	Otwin.

Werkend leven
Otwin:	“Ik	 kan	 zelf	 nog	 veel.	 Omdat	 ik	 ’s	 ochtends	 snel	 de	 deur	
uit	moet,	helpt	mijn	vrouw	mij	bij	zaken	als	kleding	aantrekken	
en	 veters	 strikken.	 Ik	 heb	 dus	 een	 rolstoel	 en	 een	 aangepaste	
auto.	Mijn	handen	functioneren	minder.	Mijn	secretaresse	helpt	

bijvoorbeeld	bij	het	zetten	van	handtekeningen	en	het	omhan-
gen	 van	 de	 ambtsketen.	 Ik	 heb	 ervaren	 dat	 mensen	 het	 geen	
probleem	vinden	je	te	helpen.	Vaak	gaat	het	vanzelf.	Zijn	we	op	
werkbezoek	en	is	er	een	heuveltje	dan	is	er	altijd	wel	iemand	die	
spontaan	even	duwt.”

Hij	 vervolgt:	 	“Toen	 ik	 29	 was	 en	 wethouder	 zorg	
en	economische	zaken	werd	in	Doetinchem	vond	
ik	 het	 best	 spannend.	 Hoe	 zouden	 ondernemers	
reageren	op	zo’n	jonge	vent	die	ook	nog	in	een	rol-
stoel	zit?	Ik	had	het	gevoel	dat	ik	me	extra	moest	
bewijzen.	Het	blijkt	vaker	dat	je	er	zelf	een	groter	
punt	van	maakt	dan	je	omgeving.”

Inclusieve samenleving
Werken	 is	 onderdeel	 van	 de	 inclusieve	 samen-
leving.	 Sinds	 2018	 zijn	 gemeenten	 bezig	 met	 de	
uitvoering	vanuit	het	VN-verdrag.	Inclusief	op	het	
gebied	van	sport,	wonen,	werk,	zorg,	et	cetera.	Er	
zijn	 25	 koplopergemeenten	 en	 er	 komen	 steeds	
meer	gemeenten	bij.	

In	 	 de	 gemeente	 Oude	 IJsselstreek	 van	 burge-
meester	 Van	 Dijk	 is	 een	 goede	 basishouding	 en	
sociale	bereidheid.	Er	zijn	relatief	veel	midden-	en	
kleinbedrijven	 (	 MKB’s).	 	 Otwin:	 	 “80%	 van	 onze	
medewerkers	van	de	sociale	werkplaats	werkte	al	
in	het	bedrijfsleven	voor	de	participatiewet.	Mijn	
gemeente	 is	 een	 voorloper,	 maar	 geen	 paradijs.	
Ook	 wij	 maken	 fouten.	 Het	 gaat	 erom	 dat	 je	 het	
samen	 regelt,	 een	 programma	 opstelt	 met	 erva-
ringsdeskundigen	 en	 ervaringen	 deelt.	 De	 tijd	 is	
gunstig.	Ondernemers	hebben	personeel	nodig.”
Otwin	 vervolgt:	“Op	 het	 stadhuis	 werken	 nu	 drie	
mensen	 met	 een	 verstandelijke	 beperking.	 Het	
vraagt	 wat	 van	 de	 mensen,	 maar	 het	 levert	 ook	
veel	 op.	 Bijvoorbeeld	 een	 heel	 andere	 energie,	
omdat	 mensen	 met	 een	 beperking	 veel	 directer	
zijn	in	het	uiten	van	emoties	en	anders	reageren.“

Voor	Otwin	gaat	het	nu	vooral	om	empowerment	
en	 emancipatie	 van	 mensen	 met	 een	 handicap	
zelf.	 “Ik	 ben	 optimistisch.	 We	 moeten	 samen	 de	
verhalen	delen	en	de	kleine	successen	vieren.”	<

tekst: ernestine de koff
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korte berichten column

mijn wijs

Kreukel
> marja morskieft

‘Kom binnen!’ zei mijn jarige vriendin stralend. Even stonden we onhandig te 
doen met het cadeau, een blauwe hortensia. Omdat we allebei wankelden, 
in één hand  een stok. 

‘En neem vooral je eigen stok mee, anders neemt iedereen straks de stok 
van een ander mee naar huis’ lachte ze. Dat overkomt je alleen op een 
feestje waar alle gasten een of andere loopbeperking hebben. Ik voelde me 
meteen thuis.

Ook het gesprek bij de taart ging over andere zaken dan waar standaard-
verjaardagsgasten over zouden praten: we wisselden ervaringen uit over types 
stokken en krukken. Opvouwbaar of niet, met een driepootje aan het eind of 
een antislipdop. Ik raadde iedereen een fietslampje aan: zo ben je te zien op een 
donkere parkeerplaats. Wanneer een stok, wanneer een rolstoel. Hangt af van 
de situatie, het terrein, je energie, je route of het publiek. Ja, echt!

Naar een commissie waar ik het patiëntperspectief moet vertegenwoordigen, 
ga ik rollend. Als ik lopend binnenkom, gelooft niemand dat ik chronisch 
verkreukeld ben. Vooral niet de eerste honderd meter, dan loop ik recht 
en onverschrokken. Daarna komen de slingerbewegingen die aan 
alcoholinname doen denken. De helling naar voren alsof ik muntjes zoek. 
Of in mezelf verzonken ben.

Rollen is niet altijd een voordeel. Zo vroeg een hoogleraar huisartsen-
geneeskunde,  zich over mijn rolstoel buigend (ook al zoiets), me ooit: ‘Begrijpt 
u het allemaal wel mevrouw?’ Ik was medeorganisator van het symposium 
geweest. Onbewuste aannames hè. Die kunnen ook tegen je werken.

De middag verliep gezellig, al keuvelend over de openbare ruimte en hoe 
wij, wankele vrouwen met hulpmiddelen, die gebruiken en beleven. Grote 
pleinen, dichtvallende deuren, steile trappen in het straatmeubilair. Een 
stedenbouwkundige creatieve uitspatting als kinderkopjes in een golvend 
patroon doorsneden door een waterpartij. Mensenmassa’s, busopstapjes, te 
lange treinperrons, obstakels in winkelstraten.

We wisselden tips uit en lachten om elkaars gekke ervaringen. Hoe ga je om 
met opdringerige hulp? Mannen die ongewenst aan je gaan sleuren? Hoe 
krabbel je waardig op na een valpartij?
Opvallend was dat niemand zich beklaagde, zichzelf zielig of afhankelijk 
voelde. Wij begeven ons hompelend maar waardig door de openbare 
ruimte zou ons motto kunnen zijn.

Zo is het maar net. Hulpmiddelen als stokken, wielen, allerhande 
voorzieningen (het pgb!) die ervoor zorgen dat je überhaupt gepoetst 
de straat op kunt, benadrukken niet onze beperking maar versterken 
ons gevoel van waardigheid en eigenwaarde. Zoals een oude leus uit de 
patiëntenbeweging: ‘Kreukel, maar mooi anders!’

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

 
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.

 
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

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

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!

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	

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

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.

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

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

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.

’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.

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	volwassen	
(zowel	op	locatie	als	in	mijn	
atelier)
·		Creatieve	programma’s

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

vaka�epark 
De k�ine bel�es

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

en grote gezinnen. Incl. 
de faciliteiten van ons 

nabijgelegen vakantiepark!

Rheezerweg 79 Hardenberg 
tel. 0523-26 13 03 

www.kleinebelties.nl 

AAngepAste VAkAntie-
bungAlow ‘Den blijen 

Hemert’ 
(gescHikt Voor 12 pers.)

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.

huishoudelijke 
verzorging

persoonlijke 
verzorging

verpleging

ondersteunende 
begeleiding

gezins-
begeleiding

logeer-
opvang

ICT

bemiddeling

huisvesting

vervoer

vakanties

coaching
begeleiding 

ambulante 
begeleiding 

eigen zorgwijzer

rubrieken>aanbieden position paper

Hoe	 beleven	 budgethouders	 en	 mantelzorgers	 het	
gebruik	 van	 het	 persoonsgebonden	 budget?	 Wat	
betekent	 dit	 voor	 keuzevrijheid	 en	 eigen	 regie?	 Per	
Saldo	heeft	hier	samen	met	MantelzorgNL	onderzoek	
naar	gedaan.	De	uitkomsten	van	dit	onderzoek	zijn	op	
dinsdag	2	april	jl.	aangeboden	aan	de	Tweede	Kamer.

Waarom dit onderzoek?
Het	 onderzoek	 is	 uitgevoerd	 met	 het	 oog	 op	 de	
komst	 van	 de	 agenda	 pgb	 van	 minister	 de	 Jonge	
van	 VWS.	 Ook	 is	 het	 onderzoek	 bedoeld	 als	 reactie	
op	 de	 berichten	 over	 (vermeende)	 fraude	 door	
budgethouders	 en	 mantelzorgers.	 Het	 geeft	 inzicht	
in	 wat	 het	 persoonsgebonden	 budget	 voor	 mensen	
betekent,	 wat	 het	 hen	 oplevert,	 maar	 ook	 wat	 hen	
frustreert	 in	 de	 regeling	 en	 omgang	 met	 instanties	
van	wie	zij	afhankelijk	zijn	voor	een	pgb.

Positief over het pgb
Uit	 het	 onderzoek	 blijkt	 dat	 budgethouders	 blij	 zijn	
dat	 ze	 voor	 het	 pgb	 gekozen	 hebben.	 De	 vrijheid	
om	 zelf	 een	 zorgverlener	 te	 kiezen	 wordt	 hierbij	
als	 belangrijkste	 reden	 opgegeven.	 Ook	 de	 voorkeur	
voor	 een	 vaste,	 vertrouwde	 zorgverlener	 en	 de	
mogelijkheid	zorgverleners	 flexibel	 in	 te	zetten	spelen	
een	 grote	 rol	 bij	 deze	 keuze.	 Met	 een	 pgb	 kunnen	
mensen	zelf	bepalen	wie	de	zorg	levert,	en	wanneer	de	
zorg	geleverd	wordt.	Dat	kan	ook	een	zorgverlener	uit	de	
directe	omgeving	zijn.	De	invloed	op	de	ondersteuning	
wordt	daardoor	als	buitengewoon	groot	ervaren,	en	dat	
betekent	eigen	regie.

Administratieve rompslomp
Het	 onderzoek	 heeft	 zich	 ook	 gericht	 op	 punten	
die	 verbeterd	 kunnen	 worden.	 De	 administratieve	
rompslomp	 die	 het	 pgb	 met	 zich	 meebrengt	 wordt	
hierbij	het	meest	genoemd.	Ook	de	moeite	die	het	kost	
een	pgb	te	regelen,	en	het	wantrouwen	van	instanties	
dat	daarbij	ervaren	wordt,	zijn	negatieve	punten	die	om	
verandering	 vragen.	 Met	 het	 onderzoek	 wordt	 aan	 de	
minister	gevraagd	hier	actie	op	te	ondernemen.	<
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interview wieteke nieuwboer

De perfect passende baan
tekst: ronald janus

Door een progressieve spierziekte is Wieteke 
Nieuwboer (38) afhankelijk van een rolstoel en 
een achttal hulpverleners, maar dat weerhoudt 
haar er niet van om 28 uur per week naar haar 
werk bij de gemeente Amsterdam te gaan.

“Ik	 ben	 gedragswetenschapper	 en	 werk	 bij	 het	
Innovatieteam	 van	 de	 Gemeente	 Amsterdam.	 Wij	
krijgen	ieder	jaar	een	complex	maatschappelijk	vraag-

stuk	 en	 wij	 helpen	 mee	 daar	 een	 oplossing	 voor	 te	 bedenken.	
Nu	 werken	 we	 bijvoorbeeld	 aan	 de	 versnelling	 van	 de	 verduur-

meestal	 in	 de	 Stopera	 waar	 ik	 een	 invalidenparkeerplaats	 heb.	
Ik	heb	geen	aangepaste	werkplek,	 ik	kan	met	mijn	 laptop	bijna	
overal	werken.	Mijn	dag	zit	vol	afspraken,	soms	over	de	verschil-
lende	gebouwen	van	de	gemeente.	Om	één	uur	komt	er	vanuit	
het	pgb	iemand	om	me	naar	de	wc	te	helpen.	Om	vijf	uur	ga	ik	
weer	naar	huis	en	daar	is	dan	ook	iemand	om	me	te	helpen	met	
wc-bezoek	en	om	eten	te	koken.”

Zelf hulp regelen
“Voorheen	 woonde	 ik	 in	 Nijmegen	 in	 een	 Fokuswoning	 in	 een	
woonwijk	 met	 twaalf	 van	 deze	 geschakelde	 huizen.	 Daar	 was	
permanent	 een	 hulpverlener	 aanwezig	 die	 met	 een	 intercom	
oproepbaar	 was.	 Omdat	 ik	 mij	 steeds	 minder	 goed	 kon	 vinden	
in	alle	regels	die	bij	wonen	bij	Fokus	komen	kijken	én	omdat	 ik	
graag	naar	Amsterdam	wilde	verhuizen,	woon	ik	nu	zelfstandig	
met	mijn	pgb.

Omdat	 ik	 toch	ging	verhuizen	wilde	 ik	het	graag	proberen	met	
een	 pgb,	 dan	 kan	 ik	 zelf	 bepalen	 wie	 er	 komt.	 Ik	 heb	 best	 veel	
hulp	 nodig	 en	 dan	 is	 het	 belangrijk	 dat	 je	 mensen	 om	 je	 heen	
hebt	met	wie	je	het	goed	kunt	vinden.	Daarnaast	is	het	fijn	dat	
je	een	kleine	groep	om	je	heen	verzamelt	en	niet	hoeft	te	putten	
uit	een	poule	van	30	mensen	die	constant	wisselt.

Ik	heb	acht	mensen	om	me	heen,	daar	zitten	ook	nachtdiensten	
bij.	Er	zijn	drie	mensen	die	veel	voor	me	werken,	de	anderen	heb-
ben	kleinere	contracten.	Je	hebt	zoveel	mensen	nodig	omdat	je	
bij	vakantie	of	ziekte	 terug	moet	kunnen	vallen	op	vervanging.	
Toen	 ik	 naar	 Amsterdam	 verhuisde	 was	 mijn	 zorgnetwerk	 nog	
heel	 klein,	 dus	 de	 eerste	 twee	 maanden	 heb	 ik	 veel	 kennisma-
kingsgesprekken	gehad	dankzij	de	Nationale	Hulpgids.	Dan	kun	
je	niet	heel	kritisch	zijn,	want	je	moet	uit	het	niets	tien	mensen	
vinden,	maar	uiteindelijk	is	het	via	via	gelukt	om	alle	mensen	om	
me	heen	te	verzamelen.”

Energie door baan en mensen
“Mijn	werk	vergt	veel	energie,	vooral	het	vroege	opstaan.	Ik	merk	
dat	 ik	 op	 werkdagen	 niet	 veel	 puf	 meer	 heb	 om	 met	 vrienden	
af	te	spreken	of	om	dingen	te	ondernemen,	dus	je	sociale	leven	
lijdt	er	wel	onder.	Ik	zou	best	een	keer	een	maand	vakantie	wil-
len,	maar	als	ik	te	lang	thuis	zit	gaat	het	toch	kriebelen,	dan	wil	
ik	 weer	 dingen	 doen.	 Ik	 krijg	 namelijk	 ook	 energie	 door	 mijn	
baan;	mijn	team	en	mijn	werk	zijn	ontzettend	leuk.	Het	is	fijn	om	

onder	de	mensen	te	zijn,	maar	ook	om	mijn	opgedane	kennis	in	
de	psychologie	toe	te	kunnen	passen.
Ik	kan	thuiszitters	die	willen	werken	aanraden	om	ook	naar	zo’n	
meet-and-greet	 te	 gaan.	 Die	 zijn	 om	 de	 paar	 maanden	 op	 ver-
schillende	plekken	in	Nederland.	Het	voordeel	is	dat	je,	wanneer	
je	 zoals	 ik	 uit	 een	 ander	 potje	 wordt	 betaald,	 heel	 relaxt	 kunt	
beginnen.	 Je	 kunt	 bijvoorbeeld	 eerlijk	 zeggen	 dat	 je	 graag	 aan	
de	slag	wil,	maar	dat	je	in	het	begin	maar	vier	uur	per	dag	wilt	
werken.	Je	hoeft	niet	meteen	alles	uit	de	kast	halen,	maar	je	kunt	
voorzichtig	 proberen,	 kijken	 hoe	 het	 gaat	 en	 daarna	 eventueel	
meer	 uren	 gaan	 maken.	 Ook	 als	 je	 ziek	 wordt,	 hoef	 je	 je	 daar	
niet	schuldig	over	te	voelen,	want	dat	vergoedt	het	UWV.	Dat	en	
de	nodige	financiële	voordelen	voor	de	werkgever	haalt	de	druk	
eraf.”<

PGB-PERIKELEN
Wieteke Nieuwboer heeft een creatieve oplossing voor haar 
situatie.

“Ik viel in eerste instantie in het overgangsrecht Wlz. Toen er een 
nieuwe indicatie nodig was, concludeerden we dat ik daar niet 
inpaste. Omdat ik geen 24-uurs hulp toezicht nodig heb, viel ik 
onder de Zvw. Dat was ingewikkeld omdat ik wél nachttoezicht 
nodig heb en je hebt maar twee smaken: wél of geen toezicht, 
en ik viel daar tussenin. 
Ik heb twaalf uur toezicht nodig, omdat ik ’s nachts aan de 
beademing ben en omdat ik maagproblemen heb. Daardoor heb 
ik hulp nodig om rechtop te zitten. Dat is een complex verhaal, 
maar gelukkig hebben heel veel instanties zich daar in positieve 
zin mee bemoeid.

Ik val nu onder de Zvw, maar heb wel nachtelijk toezicht. Iedere 
keer dat mijn indicatie wordt getoetst, is dat een punt van 
discussie. Als de wijkverpleegkundige stelt dat je nachtelijk toe-
zicht nodig hebt, dan moet de zorgverzekeraar deze vergoeden, 
maar niet iedereen is hiervan even goed op de hoogte.
Het gekke is dat wanneer je onder de Wlz valt, en je dus de hele 
dag toezicht nodig hebt, je maar vijf uur per dag krijgt. Terwijl 
wanneer je onder de Zvw valt je zoveel uren krijgt als geïndi-
ceerd is. Dat betekent dat ik nu meer uur heb dan toen ik onder 
de Wlz viel.”

zaming	 woningvoorraad	 in	 particulier	 bezit.	 Ik	 werk	 sinds	 april	
28	 uur.	 Daarvoor	 was	 ik	 een	 dag	 van	 de	 week	 bezig	 met	 mijn	
promotie	 aan	 de	 Radboud	 Universiteit	 in	 Nijmegen.	 Die	 heb	 ik	
in	januari	afgerond.

Meet and greet
Ik	 kwam	 bij	 de	 gemeente	 Amsterdam	 terecht	 dankzij	 	 een	
‘meet-and-greet’.	 Dat	 is	 een	 programma	 om	 mensen	 met	 een	
arbeidsbeperking	 aan	 het	 werk	 te	 helpen.	 Een	 kennis	 van	 me,	
die	ook	in	een	rolstoel	zit,	werkte	al	bij	de	gemeente	Amsterdam	
en	was	daar	betrokken	bij	een	project	om	meer	mensen	met	een	
handicap	 aan	 te	 nemen.	 Zij	 wees	 me	 op	 een	 bijeenkomst	 van	
meet-and-greet	waarbij	meerdere	bedrijven	aanwezig	zijn,	zoals	
ABN	AMRO.	

Hier	kun	je	gesprekjes	voeren	en	je	cv	delen.	Daaruit	kwam	voor	
mij	 een	 project	 gerold	 bij	 de	 gemeente	 Amsterdam.	 Heel	 leuk,	
maar	het	had	verder	niets	met	mijn	opleiding	of	achtergrond	te	
maken.	Maar	toen	ik	eenmaal	binnen	was,	mocht	ik	ook	op	inter-
ne	vacatures	reageren	en	kwam	er	een	programma	‘gedragsbe-
invloeding’	 langs.	De	beschrijving	van	de	vacature	paste	wél	bij	
mijn	 achtergrond.	 Zo	 ben	 ik	 daar	 terecht	 gekomen,	 inmiddels	
heb	ik	een	vast	contract.

Wat	 ik	 een	 beetje	 dubbel	 vind,	 is	 dat	 ik	 door	 mijn	 Wajong-
stempel	 uit	 een	 ander	 potje	 wordt	 betaald.	 Dat	 komt	 uit	 een	
budget	 van	 de	 gemeente	 en	 valt	 dus	 niet	 op	 mijn	 afdeling.	 Ik	
merk	daar	verder	niets	van	en	ik	heb	ook	een	goed	salaris,	maar	
soms	voelt	het	vreemd.	Ik	zie	ook	wel	de	voordelen,	want	op	die	
manier	loopt	een	werkgever	geen	risico	en	is	die	sneller	geneigd	
iemand	met	een	beperking	aan	te	nemen.	Sinds	kort	is	er	in	mijn	
team	 nog	 iemand	 aangenomen	 met	 een	 rolstoel,	 toevallig	 het	
meisje	waardoor	ik	binnen	ben	gekomen.”

Werkdag
“Door	mijn	progressieve	spierziekte	kan	ik	vrij	weinig.	Ik	kan	niet	
lopen,	heb	weinig	kracht	in	mijn	armen.	Ik	zit	in	een	elektrische	
rolstoel	 en	 bij	 heel	 veel	 dagelijkse	 handelingen	 heb	 ik	 hulp	
nodig.	Ik	heb	een	pgb	vanuit	de	Zvw	en	vanuit	de	Wmo	voor	de	
begeleiding	en	huishoudelijke	hulp.
Wanneer	 ik	 ’s	 ochtends	 wakker	 word,	 is	 de	 nachthulpverlener	
er	 nog.	 Die	 helpt	 me	 uit	 bed,	 met	 douchen	 en	 met	 aankleden.	
Dan	ga	ik	met	mijn	aangepaste	auto	naar	mijn	werkplek.	Die	is	
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interview franklin van de meent

Werken en leven met autisme
tekst: liesbeth de goede

Franklin van de Meent (34) was tien toen zijn 
diagnose is gesteld. Daar zijn wel een paar 
jaar van onderzoek aan voorafgegaan. In eer-
ste instantie was niet zijn gedrag de aanlei-
ding, maar aanhoudende buikpijn. Een oplet-
tende arts had in de gaten dat die symptomen 
niet op zichzelf stonden en keek verder. De 
spanningen rond school en het sociale leven 
daaromheen bleken van grote invloed op zijn 
klachten. Toen werd het beeld langzamerhand 
duidelijk en is het Syndroom van Asperger 
vastgesteld, een stoornis in het autistisch 
spectrum. 

Franklin:	“Achteraf	gezien	veranderde	op	dat	moment	mijn	
leven.	 De	 meester	 hield	 altijd	 al	 rekening	 met	 wie	 ik	
was,	 maar	 opeens	 moest	 dat	 volgens	 een	 autismeplan.	

Klasgenoten	 en	 vrienden	 kregen	 uitleg:	 hoe	 om	 te	 gaan	 met	
Franklin.	Dat	vond	ik	heel	gek.	Ik	was	toch	niet	veranderd?”

Onderwijs
Het	stempel	autisme	heeft	ook	de	keuze	voor	het	vervolgonder-
wijs	beïnvloed.	Er	was	destijds	heel	weinig	aanbod	van	scholen	
met	 de	 benodigde	 expertise	 in	 en	 rond	 Baarn,	 zijn	 toenmalige	
woonplaats.	 En	 zo	 is	 Franklin	 in	 het	 speciaal	 onderwijs	 beland.	
“Hoe	 zeg	 ik	 dat	 diplomatiek?	 Het	 was	 niet	 helemaal	 de	 goede	
match.	Ze	deden	echt	hun	best,	hoor,	maar	het	was	gewoon	niet	
anders.”

Meer aandacht voor jongvolwassenen 
Na	de	middelbare	school	waren	er	eigenlijk	geen	geschikte	ver-
volgopleidingen	meer	voor	hem.	Franklin:	“Ontwikkelingen	rond	
autisme	 waren	 in	 die	 tijd	 sterk	 gericht	 op	 jonge	 kinderen.	 En	
eigenlijk	 is	er	voor	de	 jongvolwassenen	nog	steeds	weinig	aan-
dacht.	 Maar	 het	 wordt	 al	 beter.	 Neem	 de	 Autismeweek	 die	 dit	
jaar	het	thema	Werk	had.	En	er	zijn	nu	ook	opleidingen	speciaal	
voor	 mensen	 met	 autisme	 met	 daarin	 aandacht	 voor	 de	 vraag:	
hoe	vorm	je	een	context	waarin	je	gelijkwaardig	kan	meedraaien	
in	de	maatschappij?”

Zoektocht 
Franklin	 koos	 voor	 een	 cursus	 Geluidstechniek.	 “Ik	 maakte	
geluidsopnames	 van	 bands.	 Inhoudelijk	 een	 prachtig	 vak.	 Maar	
in	de	praktijk	bleek	het	ongeschikt	voor	mij.	Het	stressniveau	in	
die	branche	is	hoog	en	je	werkt	voortdurend	met	deadlines.	Dus	
dat	werd	het	niet.”	Een	lange	zoektocht	naar	betaald	werk	begon.	
Hij	 schakelde	 jobcoaches	 in	 en	 begon	 aan	 een	 oriënterende	
stage	bij	een	reclamebureau.	Vaardig	als	hij	is	met	de	computer	
maakte	 hij	 er	 websites.	 Dat	 ging	 aardig.	 Maar	 het	 jaarlijkse	
kerstdiner	 kwam	 eraan.	 Franklin:	“Zo’n	 diner	 op	 kantoor	 is	 een	
supersociale	 gebeurtenis.	 Heel	 moeilijk	 voor	 mij.	 En	 mijn	 job-
coaching	 was	 ontoereikend	 om	 me	 daarop	 voor	 te	 bereiden	 en	
me	te	steunen.	Het	contact	is	toen	helaas	verwaterd.”

Menselijk aspect
De	 laatste	 anderhalf	 jaar	 heeft	 Franklin	 programmeeropdrach-
ten	 voor	 bedrijven	 gedaan.	 Vanuit	 huis.	 Dat	 beviel	 in	 eerste	
instantie	goed.	Niet	de	hele	dag	in	een	kantoortuin	vol	prikkels.	
Geen	 verplichte	 barbecues.	 Maar	 uiteindelijk	 werkte	 dat	 toch	
ook	niet.	Franklin:	“Er	wordt	in	zulke	bedrijven	nauw	met	elkaar	
samengewerkt.	Doe	 je	 je	werk	vanuit	huis,	dan	 is	er	niet	alleen	
fysiek	 afstand,	 maar	 ook	 in	 de	 communicatie.	 Je	 mist	 toch	 het	
grootste	 stuk	 van	 het	 menselijke	 aspect	 van	 werken.	 En	 is	 er	
een	conflict,	dan	moet	je	dat	met	elkaar	oplossen.	Maar	door	de	
afstand	moet	je	elkaar	steeds	weer	opnieuw	leren	kennen.”

De Grasboom
Tegenwoordig	 doet	 Franklin	 vrijwilligerswerk	 in	 de	 ICT	 voor	 De	
Grasboom,	 een	 samenwerking	 van	 ouderinitiatieven	 voor	 jong-
volwassenen	 met	 een	 vorm	 van	 autisme.	 De	 Grasboom	 biedt	
geschikte	 woonruimte	 om	 zelfstandig	 te	 kunnen	 wonen	 met	
begeleiding	op	maat.	Franklin	woont	momenteel	met	zijn	autis-
mehond	 Shadow	 op	 een	 prachtige	 groene	 plek	 in	 Leusden,	 een	
van	de	negen	locaties	van	De	Grasboom.	Hij	 is	er	blij	mee.	“Het	
dorpse	past	bij	mij.	Hier	 is	ook	leven,	net	als	 in	Hilversum	waar	
ik	 voorheen	 woonde,	 maar	 gedoseerd.	 Ik	 heb	 nu	 meer	 rust	 en	
ruimte	om	me	heen.”

Persoonlijke begeleiding
Wie	woont	bij	de	Grasboom	kiest	voor	begeleiding	en	een	pro-
fessioneel	 vangnet	 om	 zich	 heen.	 Franklin:	“Ik	 heb	 vaste	 bege-
leiders	en	ondersteuning,	die	ik	inkoop	met	mijn	pgb.	Zij	helpen	

me	 structuur	 vast	 te	 houden.	 Met	 hen	 doe	 ik	 onder	 meer	 de	
dagelijkse	 planning.	 Mijn	 (vrijwilligers)werk	 is	 daar	 natuurlijk	
een	belangrijk	onderdeel	van.	Ik	verlies	me	snel	in	mijn	werk	en	
dan	vergeet	ik	te	eten	en	op	tijd	naar	een	afspraak	te	gaan.	Mijn	
begeleiders	 bereiden	 me	 ook	 voor	 op	 situaties	 in	 het	 dagelijks	
leven.	 Ze	 helpen	 me	 informatie	 te	 filteren	 en	 te	 leren	 omgaan	
met	gebeurtenissen.	Die	kunnen	zo	overweldigend	zijn	dat	het	
mijn	hele	week	beïnvloedt.	Ook	helpen	zij	me	om	al	mijn	plan-
nen	te	doseren.	Want	ik	heb	een	sterke	drive	om	mezelf	te	blijven	
ontwikkelen.”

Ondernemerschap
Franklin	heeft	een	zakelijke	kijk	op	zijn	situatie.	“Dat	ik	over	een	
pgb	 beschik,	 helpt	 me	 om	 zelfredzaam	 te	 worden	 en	 mee	 te	
doen	 in	 de	 maatschappij.	 Om	 dit	 mogelijk	 te	 maken	 zijn	 voor	
mij	 maatwerk	 en	 eigen	 regie	 noodzakelijk.	 Dit	 komt	 wel	 met	
verantwoordelijkheden	 op	 het	 gebied	 van	 de	 administratie	 en	
de	 besteding	 van	 het	 budget.	 Het	 is	 ook	 zaak	 op	 de	 hoogte	 te	
blijven	van	de	ontwikkelingen	rond	het	pgb.	
Deze	 zakelijke	 kant	 maakt	 van	 mij	 een	 ondernemer.	 Ik	 moet	
haalbare	 plannen	 schrijven.	 Beschrijven	 wat	 mijn	 doelen	 zijn	

en	hoe	 ik	die	wil	bereiken.	Welke	hulpbronnen	 ik	al	heb	of	nog	
nodig	 heb.	 Ik	 koop	 zelf	 de	 begeleiding	 in,	 als	 opdrachtgever	 en	
soms	 ook	 als	 werkgever.	 En	 ik	 overleg	 en	 maak	 plannen	 met	
de	gemeente,	die	nauw	betrokken	is	 in	mijn	pgb.	De	uitvoering	
stuur	 ik	 zelf	 aan,	 samen	 met	 mijn	 persoonlijk	 begeleiders:	 met	
elkaar	onderzoeken	we	waar	ik	naartoe	wil,	en	hoe	en	met	wie	ik	
daar	het	beste	aan	kan	werken.
Door	er	zo	naar	te	kijken	is	het	pgb-beheer	minder	ingewikkeld.	
Ik	ben	tevreden.	Ook	over	de	gemeente	Leusden,	die	constructief	
meedenkt.	 Maar	 het	 gaat	 niet	 allemaal	 vanzelf.	 Je	 moet	 alert	
blijven	op	veranderingen.”	<

‘Zonder�pgb�zou�ik�een�
eenzame�kluizenaar�
worden.�Vastgelopen�
in�mijn�binnenwereld.’
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Vakantie en pgb

De	vakantieperiode	komt	eraan	en	
dat	 roept	 bij	 velen	 van	 u	 vragen	
op.	 Kan	 de	 zorg	 op	 vakantie	 uit	

mijn	pgb	betaald	worden?		Wat	mag	ik	wel	
of	niet	vergoeden	uit	mijn	pgb?	Hieronder	
vindt	u	een	overzicht	van	de	meest	gestel-
de	 vragen.	 Staan	 uw	 vragen	 er	 niet	 bij	
of	 wilt	 u	 meer	 weten?	 Neem	 dan	 gerust	
contact	op	met	onze	advieslijn.	

Mag ik mijn zorgverlener meenemen 
op vakantie?
Ontvangt	 u	 uw	 zorg	 uit	 de	Wet	 langdu-
rige	 zorg?	 Dan	 mag	 u	 de	 zorgverlener	
meenemen	 op	 vakantie.	 U	 kunt	 naast	 de	
verleende	zorg	ook	de	reis-	en	verblijfskos-
ten	van	de	zorgverlener	vergoeden	uit	uw	
pgb.	 Is	 uw	 zorgverlener	 een	 familielid	 of	
partner?	 Dan	 mag	 u	 alleen	 de	 verleende	
zorg	 vergoeden.	 Ontvangt	 u	 zorg	 via	 uw	
gemeente	 of	 uw	 zorgverzekeraar?	 Vraag	
dan	van	tevoren	na	wat	u	wel	en	niet	mag	
vergoeden.	 Dat	 kan	 per	 gemeente	 en	 per	
zorgverzekeraar	verschillend	zijn.	

Moet ik voor mijn zorgverleners ook 
een annuleringsverzekering afsluiten 
en welke dan? 
Het	kan	voorkomen	dat	u	uw	reis	onver-
wacht	 moet	 annuleren.	 Bijvoorbeeld	 als	
u	 plotseling	 wordt	 opgenomen	 in	 het	
ziekenhuis.	Daarom	is	het	verstandig	om	
vooraf	 goed	 na	 te	 gaan	 of	 u	 de	 juiste	
annuleringsverzekering	heeft	afgesloten.	
Zo	 kunt	 u	 voorkomen	 dat	 u	 in	 een	 situ-
atie	komt	waarin	uw	kosten	wel	worden	
vergoed,	 maar	 die	 van	 uw	 zorgverleners	
niet.	 Neem	 contact	 op	 met	 uw	 verzeke-
raar	om	na	te	gaan	of	dit	goed	is	geregeld.	

Kan ik tijdens mijn vakantie zorg 
inkopen in het buitenland?
Met	een	pgb	uit	de	Wet	langdurige	zorg	
is	dit	mogelijk.	Verblijft	u	langer	dan	zes	
weken	 in	 het	 buitenland?	 Dan	 kan	 dat	
van	 invloed	 zijn	 op	 de	 hoogte	 van	 uw	
budget.	 Als	 de	 zorg	 in	 dat	 land	 goed-
koper	 is,	 kan	 het	 zijn	 dat	 uw	 budget	
wordt	 verlaagd.	 Als	 u	 uw	 pgb	 ontvangt	

uit	 de	 Zorgverzekeringswet,	 bekijk	 dan	
goed	 het	 pgb-reglement	 van	 uw	 zorg-
verzekeraar.	 Daarin	 staan	 de	 regels	 voor	
het	 inkopen	 van	 zorg	 in	 het	 buitenland.	
Met	een	pgb	uit	de	Wmo	of	de	Jeugdwet	
is	het	van	belang	dat	u	uw	vakantieplan-
nen	 vooraf	 bespreekt	 met	 de	 gemeente.	
Het	 kan	 per	 gemeente	 verschillen	 wat	
wel	en	wat	niet	uit	het	pgb	mag	worden	
betaald.	

Mag ik mijn verblijfskosten op 
vakantie in het buitenland uit het pgb 
vergoeden?
U	 mag	 uw	 verblijfskosten	 niet	 zomaar	
uit	 het	 pgb	 vergoeden.	 Dat	 mag	 alleen	
als	u	uw	indicatie	vanuit	de	Wet	langdu-
rige	 zorg	 heeft	 en	 het	 om	 logeeropvang	
binnen	Europa	gaat.	Krijgt	u	zorg	via	uw	
zorgverzekeraar	of	gemeente?	Vraag	dan	
aan	 uw	 gemeente	 of	 uw	 verzekeraar	 of	
u	 logeeropvang	 in	 het	 buitenland	 mag	
inkopen	en	onder	welke	voorwaarden.

Kan ik bij uitstapjes tijdens mijn 
vakantie de entreekaartjes van mijn 
zorgverlener uit het pgb betalen?
Met	 zorg	 uit	 de	 Wet	 langdurige	 zorg	
mag	 u	 de	 entreekaartjes	 van	 de	 zorg-
verlener	 uit	 het	 pgb	 betalen.	 Dit	 mag	
alleen	als	de	zorgverlener	mee	moet	om	
zorg	 te	 verlenen.	 Ook	 mag	 de	 zorgver-
lener	 geen	 familie	 of	 partner	 van	 de	
budgethouder	 zijn.	 Heeft	 u	 een	 pgb	 uit	
de	 Zorgverzekeringswet?	 Daarmee	 mag	
u	 geen	 entreekaartjes	 van	 de	 zorgver-
lener	 betalen.	 Heeft	 u	 een	 pgb	 van	 uw	
gemeente?	Vraag	dan	bij	uw	gemeente	na	
welke	regels	in	uw	gemeente	gelden.	<

Wat kan wel en wat kan niet?

vraag het per saldo

Vraag het 
Per Saldo
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u informatie over het persoonsgebonden budget? 
Neem contact op met de advieslijn van Per Saldo, 0900 742 48 57, € 0,20 p/m.

Mijn kind met autisme heeft iedere dag begeleiding 
nodig. Ik wil zelf de zorg leveren en daarvoor betaald 
worden uit het pgb. Kan ik een arbeidsovereenkomst 
afsluiten met mijn kind? 
Het	 is	 voor	 familieleden	 of	 partners	 niet	 mogelijk	 om	 een	
arbeidsovereenkomst	 af	 te	 sluiten	 met	 de	 budgethouder.	 Dat	
komt	omdat	er	vanuit	wordt	gegaan	dat	er	geen	gezagsverhou-
ding	bestaat	tussen	familieleden	of	partners.	Familieleden	kun-
nen	om	die	reden	niet	bij	elkaar	in	dienst	treden.	
U	kunt	wel	een	overeenkomst	met	partner	of	familielid	afsluiten.	
Dat	is	een	overeenkomst	van	opdracht,	waaraan	minder	rechten	
en	plichten	verbonden	zijn.	Dat	is	iets	om	rekening	mee	te	hou-
den.	 U	 wordt	 dan	 niet	 doorbetaald	 bij	 ziekte	 en	 er	 worden	 op	
uw	salaris	geen	sociale	verzekeringspremies	ingehouden.	U	bent	
daardoor	 niet	 verzekerd	 voor	 onder	 andere	 arbeidsongeschikt-
heid	en	werkloosheid.	<
Mijn zorgverlener heeft per ongeluk schade veroorzaakt 
in onze badkamer. De zorgverlener zegt dat ik daar zelf 
aansprakelijk voor ben. Ik ben immers werkgever van 
deze zorgverlener. Moet ik nu opdraaien voor schade die 
hij veroorzaakt heeft?
Omdat	u	werkgever	bent,	bent	u	meestal	aansprakelijk	voor	schade	
die	 tijdens	 het	 werk	 ontstaat.	 Gelukkig	 is	 er	 voor	 budgethouders	
een	regeling	om	schade	te	vergoeden.	Dit	regelt	de	SVB	(de	Sociale	
Verzekeringsbank)	voor	u.	U	kunt	de	schade	daar	melden.	
Heeft	 u	 of	 uw	 zorgverlener	 een	 eigen	 verzekering?	 Meld	 de	
schade	dan	wel	eerst	daar.	Alleen	als	deze	verzekeraar	de	schade	
niet	vergoedt,	kunt	u	de	schade	melden	bij	de	SVB.	Op	de	website	

van	de	SVB	vindt	u	meer	informatie	over	deze	regelingen.			
(www.svb.nl/int/nl/pgb/u_en_uw_zorgverlener/wat_als_uw_
zorgverlener_schade_oploopt_of_veroorzaakt)	<
Ik lever zorg aan budgethouders en word daarvoor 
betaald uit het persoonsgebonden budget. Als ik ziek 
word, moet ik me dan bij de budgethouder ziek melden 
of bij de SVB?
De	zorgverlener	meldt	zich	ziek	bij	de	budgethouder.	De	budget-
houder	meldt	dit	vervolgens	bij	de	SVB.	De	SVB	regelt	vervolgens	
de	 tijdelijke	stopzetting	van	de	betaling	van	deze	zorgverlener.	
Als	het	gaat	om	een	zorgverlener	met	een	arbeidsovereenkomst	
zal	 de	 SVB	 de	 zorgverlener	 doorbetalen	 tijdens	 ziekte	 en	 het	
budget	 van	 de	 budgethouder	 compenseren.	 Zo	 kan	 de	 budget-
houder	tijdens	de	ziekteperiode	van	de	zorgverlener	een	vervan-
ger	inschakelen.	<
Mijn zorgverlener en ik konden twee jaar lang prima 
samen door één deur. Nu is er iets vervelends voorgeval-
len, en wil ik het liefst meteen de overeenkomst opzeg-
gen. Kan ik dat op elk moment doen? 
U	kunt	dat	op	elk	moment	doen,	maar	u	moet	wel	rekening	houden	
met	 de	 opzegtermijn	 die	 is	 afgesproken	 in	 de	 overeenkomst.	
In	 de	 overeenkomsten	 van	 de	 Sociale	 Verzekeringsbank	 is	
standaard	een	opzegtermijn	van	één	maand	afgesproken.	Daar	
kunt	u	van	afwijken,	maar	dat	moet	dan	wel	met	de	zorgverlener	
zijn	afgesproken.	Bekijk	bij	dit	soort	beslissingen	goed	wat	er	in	
de	overeenkomst	is	vastgelegd,	en	overleg	zo	nodig	met	de	SVB	
over	de	stappen	die	u	kunt	zetten.	<

www.waaijenberg.com
45Bel gratis 0800 - 0239988

Wiltonstraat 26
Keienbergweg 48
De Savornin Lohmanplein 3
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De bijeenkomst is door de ruim 220 deelnemers ervaren als heel informatief en inspirerend. 
Het thema, eigen regie mogelijk maken, stond op twee manieren centraal. 

LANDELIJKE WOONINITIATIEVENDAG 2019

Eigen regie mogelijk maken
fotografie: eva van lankhorst

Ten	 eerste:	 hoe	 kunnen	 ouderinitiatieven	
voldoende	zeggenschap	behouden	kijkend	
naar	 de	 huidige	 wet-	 en	 regelgeving?	 Dit	
perspectief	kwam	 terug	 in	o.a.	de	presen-
taties	 van	 Aline	 Molenaar,	 directeur	 Per	

Saldo	en	Theo	van	Uum,	directeur	langdu-
rige	zorg	ministerie	van	VWS.	

En	ten	tweede:	hoe	kunnen	mensen	met	
beperkingen	 zeggenschap	 hebben	 over	

hun	 dagelijks	 leven,	 ook	 als	 zij	 ernstige	
beperkingen	 hebben?	 De	 bijdragen	 over	
o.a.	 sociale	 rolversterking	 en	 Perspectief	
(oftewel	 de	 methode	 Vlaskamp)	 gingen	
daar	dieper	op	in.	U	vindt	de	presentaties	

van	 alle	 bijdragen	 op	 de	 pgb.nl	 onder	
Wonen/Wooninitievendagen	 (ingelogd	
zijn	als	lid	of	abonnee).	» Foto 1 en 2

Theo	van	Uum,	directeur	langdurige	zorg	
VWS,	 deed	 een	 oproep	 aan	 de	 deelne-
mers	 om	 mee	 te	 denken	 over	 uitge-
zette	 beleidsacties	 van	 VWS.	 Op	 welke	
manier	 kunnen	 startende	 initiatiefne-
mers	 beter	 toegerust	 worden?	 Welke	
regels	knellen	en	waarom?	Hoe	kan	het	
minder?		» Foto 3

In	 de	 sessie	 Wonen	 in	 een	 wooninitiatief	
met	 een	 pgb-Wmo.	 Hoe	 kom	 ik	 tot	 een	
passende	 zorgvraag?	 door	 o.a.	 advokaat	
Matthijs	 Vermaat	 zijn	 veel	 tips	 en	

suggesties	 gedeeld.	 Zoals:	 Vraag	 om	
deskundigheid	 van	 de	 indicatiesteller;	
is	 deze	 deskundigheid	 passend	 bij	 de	
zorgvraag	 van	 de	 budgethouder?	 En:	 zorg	
dat	er	een	onafhankelijk	cliëntondersteuner	
aanwezig	 is	 bij	 het	 gesprek	 en	 vraag	 een	
verslag	op	van	het	keukentafelgesprek	(en:	
klopt	de	inhoud?).	» Foto 4

In	het	ochtendprogramma	is	stil	gestaan	
bij	 scheidend	 bestuurslid	 en	 voorzitter	
van	deze	dag	Gabriël	Enkelaar.	Betrokken	
vanaf	het	eerste	uur	en	zelf	vader	van	een	
zoon	in	een	ouderinitiatief.	We	gaan	zijn	
verbindende	 kwaliteiten,	 enthousiasme	
en	 accordeon	 enorm	 missen.	 Bedankt	
Gabriël!	» Foto 5

Advocaat	 Matthijs	 Vermaat	 geeft	
voorbeelden	 van	 wonen	 in	 een	
wooninitiatief	 met	 een	 pgb-Wmo.	 » 
Foto 6 

De	 sprekers	 van	 Us	 dream	 in	 de	 thema-
sessie	Eigen	regie	stimuleren	bij	mensen	
met	EMB.	» Foto 7

‘Goed	Vertegenwoordigd	in	het	woonini-
tiatief’	door	trainer	Margot	Bos	van	
Per	Saldo.	» Foto 8

Er	zijn	veel	ervaringen	en	kennis	gedeeld.
» Foto’s 9-10-11	<

1 2 3 4 5 6
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i-pgb

Met het landelijke experiment Integraal Budget wil het Ministerie 
van VWS nieuwe ervaringen opdoen met het pgb. 

Nieuwegein wil de zorg voor 
inwoners vereenvoudigen

tekst: liesbeth de goede

Rudy	 Bonnet,	 programmaleider	
integraal	 budget	 gemeente	
Nieuwegein:	“Momenteel	worden	

er	 vier	 verschillende	 pgb’s	 verstrekt	 via	
vier	 verschillende	 loketten.	 En	 elk	 pgb	
is	 bestemd	 voor	 een	 ander	 soort	 hulp.	
Hierdoor	 kan	 het	 zijn	 dat	 één	 persoon	
of	 gezin	 afhankelijk	 is	 van	 meerdere	
loketten	voor	hulp.	En	ieder	loket	brengt	
ook	 weer	 zijn	 eigen	 administratie	
met	 zich	 mee.	 Deze	 doorgeschoten	
bureaucratie	 belemmert	 een	 integrale	
uitvoering	 van	 Jeugdwet,	 Wmo,	
Participatiewet,	 Wet	 langdurige	 zorg	 en	
de	 Zorgverzekeringswet.	 Er	 zijn	 te	 veel	
regels	 die	 met	 elkaar	 in	 tegenspraak	
zijn	 of	 die	 hun	 doel	 voorbij	 schieten.	
Wij	willen	als	gemeente	wel	 in	één	keer	
alle	 hulp	 aanbieden,	 maar	 mogen	 dat	
niet	doen.	Deelname	aan	het	experiment	
maakt	dat	nu	mogelijk.”

Experiment sluit aan bij beleid
Waarom	 werkt	 Nieuwegein	 graag	 mee	
aan	 het	 integraal	 pgb	 (i-pgb)?	 Bonnet:	
“Een	 belangrijk	 uitgangspunt	 is	 dat	
niet	 het	 systeem	 centraal	 staat	 maar	
de	 leefwereld	 van	 Nieuwegeiners	
en	 de	 hulpvragen	 die	 zij	 hebben.	 Het	
experiment	 sluit	 goed	 aan	 bij	 andere	
onderdelen	van	het	beleid.	De	wens	voor	

meer	 regie	 bij	 de	 burger	 staat	 daarin	
centraal.	 Evenals	 de	 ambitie	 om	 meer	
regelingen	 en	 financiële	 stromen	 met	
elkaar	 te	 verbinden.	 De	 verwachting	 is	
dan	 ook	 dat	 invoering	 van	 het	 i-pgb	
leidt	 tot	 meer	 samenhang	 in	 het	
sociaal	 domein.	 In	 Nieuwegein	 zijn	 er	
pgb-houders	 die	 gebruik	 maken	 van	
meerdere	 voorzieningen.	 Meer	 dan	
voldoende	 reden	 dus	 voor	 Nieuwegein	
om	enthousiast	aan	te	haken.”

Ook met zorg in natura
Experimenteert	 Nieuwegein	 ook	 met	
integrale	 ZIN?	 “De	 combinatie	 pgb	 met	
zorg	 in	 natura	 komt	 veel	 voor,	 vooral	 bij	
gezinnen	met	kinderen.”,	vertelt	Bonnet.	
“En	 we	 richten	 ons	 natuurlijk	 primair	
op	 Nieuwegeiners	 die	 gebruik	 maken	
van	 meerdere	 voorzieningen.	 Dan	 ligt	
het	voor	de	hand	om	ook	te	werken	aan	
integrale	ZIN.	

Oproep
De	 gemeente	 Nieuwegein	 is	 op	 zoek	
naar	 inwoners	die	gebruik	willen	maken	
van	 een	 i-pgb.	 Wie	 deel	 wil	 nemen	 aan	
dit	 experiment	 of	 meer	 informatie	 wil,	
kan	contact	opnemen	met	Rudy	Bonnet,	
r.bonnet@nieuwegein.nl	 of	 Geynwijs	
030	410	06	66.	<

De	 ervaringen	 zijn	 zo	 goed,	 dat	 het	 Ministerie	 van	 VWS	
besloot	 het	 experiment	 uit	 te	 breiden.	 Naar	 meer	
gemeenten	en	meer	gezinnen.	En	van	uitsluitend	 i-pgb	

ook	naar	 integrale	zorg	 in	natura.	“Ons	College	van	B&W	heeft	
daarop	besloten	de	proef	in	2019	en	2020	voort	te	zetten.”,	aldus	
Van	der	Laan.

Eenvoudiger en toegankelijker
Wat	 maakt	 het	 i-pgb	 zo	 belangrijk	 voor	 inwoners	 van	 Meppel?	
Annelies:	“Uitgangspunt	is	de	behoefte	van	het	gezin.	Het	is	inge-
wikkeld	 om	 vanuit	 diverse	 loketten	 en	 beschikkingen	 de	 admi-
nistratie	 bij	 te	 houden.	 En	 bijzonder	 tijdrovend.	 Ik	 kan	 me	 goed	
voorstellen	 dat	 je	 dan	 het	 overzicht	 wat	 kwijt	 raakt.	 Het	 huidige	
zorgfinancieringssysteem	vraagt	best	veel	van	mensen.	Wij	vinden	
dat	het	gezin	zelf	de	regie	moet	houden.	En	wij	willen	het	zorgland-
schap	graag	eenvoudiger	en	toegankelijker	maken	voor	de	inwoners	
van	Meppel	die	hiermee	te	maken	hebben.	Met	één	ondersteunings-
plan	en	één	gezinsbudget	is	winst	te	behalen	voor	deze	families.	En	
misschien	wel	het	belangrijkste:	het	brengt	rust	in	huis.”	

En na het experiment? 
Annelies:	 “Eind	 2020	 gaat	 het	 ministerie	 evalueren	 met	 alle	
deelnemende	gemeenten.	Wat	heeft	het	opgeleverd	en	kunnen	
we	dit	landelijk	invoeren?	We	zijn	heel	benieuwd.	Tot	nu	staat	de	
gemeente	Meppel	er	heel	positief	in.	Persoonlijk	denk	ik	dat	het	
i-pgb	een	mooie	innovatie	is.”

Oproep 
De	gemeente	Meppel	is	op	zoek	naar	10	gezinnen	die	deel	willen	
nemen	 aan	 het	 experiment	 met	 het	 i-pgb	 of	 integrale	 ZIN.	
Het	 gaat	 om	 huishoudens	 die	 uit	 minimaal	 twee	 verschillende	
wetten	 ondersteuning	 of	 zorg	 ontvangen.	 Bijvoorbeeld	 Wmo,	
Wlz,	 Zvw,	 Jeugdwet.	 Bij	 voorkeur	 de	 wetten	 die	 de	 gemeente	
uitvoert,	 zoals	 Wmo	 of	 Jeugdwet.	 Maar	 dat	 laatste	 is	 geen	
harde	 eis.	 Inwoners	 van	 Meppel	 die	 zich	 hierin	 herkennen	 en	
mee	willen	doen,	kunnen	zich	aanmelden	bij	het	Wmo-loket	via	
telefoonnummer	14	0522	of	mail	postbus@meppel.nl.	<

Het i-pgb is een mooie innovatie
“Meppel is in 2016 van start gegaan met het 
experiment van het integraal pgb.”, zegt Annelies 
van der Laan, beleidsadviseur sociaal domein/
wmo in de gemeente. “We zijn begonnen met 
een gezin met vier zorgafhankelijke leden. Zij vie-
len voorheen onder vier wetten en krijgen dank-
zij dit experiment voortaan één gezinsbudget.”

deelnemende gemeenten
Op dit moment zijn de gemeenten op zoek naar mensen 
die interesse hebben in deelname aan het experiment. 
Dit kunnen ook gezinnen zijn, waar meerdere personen 
een hulpvraag hebben. Mocht u woonachtig zijn in 
één van onderstaande gemeenten, dan kunt u voor 
vragen terecht bij uw gemeente en daar uw interesse 
melden. Hieronder vindt u een overzicht inclusief de 
contactpersonen.

overzicht deelnemende gemeenten
meppel:  M postbus@meppel.nl | T 14 0522 
nieuwegein: M r.bonnet@nieuwegein.nl |  
T 030 410 06 66 (Geynwijs)
dalfsen: M samendoenindalfsen@dalfsen.nl |  
T 14 0529
alphen aan den rijn: M ivanderheiden@alphenaan-
denrijn.nl of mvanommeren@alphenaandenrijn.nl
roermond: M richellehoes@roermond.nl of  
kimgoossens@roermond.nl | T 14 0475
leiden: M j.van.kleef@leiden.nl | T 14 071
den haag: www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning.
htm; Servicepunt of centrum jeugd en gezin. (Mensen die 
al een pgb hebben kunnen contact opnemen met hun 
vaste contactpersoon bij de gemeente).

EXPERIMENT 
INTEGRAAL BUDGET

De minister van VWS heeft de ambitie 
om tot vernieuwende arrangementen 
te komen, zowel met arrangementen 
in natura als met pgb. Het 
experiment integraal budget heeft 
als doel om te experimenteren met 
vormen van integrale, levensbrede 
vormen van zorg- en ondersteuning. 
Dit is bedoeld voor mensen en/of 
gezinnen met een meervoudige 
hulp- en ondersteuningsvraag. 
Een integraal pgb bestaat uit 
budgetten uit meerdere zorgwetten 
of levensdomeinen, zoals werk en 
onderwijs. 

De beoogde effecten van dit instru-
ment zijn een efficiëntere inzet van 
publieke middelen, minder admi-
nistratieve lasten en een beter hul-
paanbod voor de budgethouder. Het 
experiment zal naar verwachting 
inzichten opleveren die benut kun-
nen worden bij de versterking en 
vereenvoudiging van het instrument 
pgb, En het zal inzicht verschaffen in 
wijze waarop het (integrale) aanbod 
in natura kan worden doorontwik-
keld. (door ministerie van VWS)

OPINIE
Per Saldo is blij met het experiment integraal budget. In 
2015 is mede onder aanvoering van Per Saldo gestart met 
de pilot integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) in 
Woerden, Delft en Meppel. Het idee achter het i-pgb is dat 
mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben op ver-
schillende gebieden dit bij één loket kunnen krijgen met één 
flexibel budget. 
Deze pilot krijgt nu in andere gemeenten een vervolg, 
waarbij naast het i-pgb ook wordt gekeken naar arran-
gementen in zorg in natura. De precieze startdatum van 
het experiment is nog niet bekend. Achter de schermen 
wordt op dit moment hard gewerkt aan afspraken tussen 
betrokken partijen, waaronder gemeenten, zorgkantoren en 
zorgverzekeraars. De geleerde lessen uit Woerden, Delft en 
Meppel worden hierbij ook meegenomen. Deze afspraken 
zijn nodig om het experiment voor de budgethouder zo 
‘soepel’ mogelijk te laten verlopen. Per Saldo is hierbij dan 
ook nauw betrokken.
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interview

Vechten voor een plek
tekst: ronald janus

“Door	zijn	autisme	en	angststoornis	is	het	voor	Sten	
helaas	 niet	 mogelijk	 om	 naar	 school	 te	 gaan,”	
vertelt	 zijn	 moeder,	 de	 Rotterdamse	 Natasja	

Hoogerheide.	 “Hij	 is	 heel	 snel	 overprikkeld	 en	 overvraagd.	 Hij	
is	gestrand	op	verschillende	scholen	en	heeft	daardoor	ook	een	
posttrauma.	 Ze	 waren	 ‘handelingsverlegen’,	 dat	 is	 een	 ander	
woord	voor	‘we	weten	het	niet	meer’.	

Sten	 was,	 na	 te	 zijn	 uitbehandeld	 in	 een	 kinderpsychiatrische	
kliniek,	een	thuiszitter,	geen	enkele	vorm	van	onderwijs	werkte	
goed	voor	hem.	In	deze	periode	trainde	hij	al	wekelijks	met	Van	
Daalen	 bij	 Unity99.	 Ook	 deed	 hij	 af	 en	 toe	 klusjes	 bij	 Unity99,	
waarna	 Van	 Daalen	 hem	 vroeg	 om	 vaker	 langs	 te	 komen	 om	
te	 helpen	 als	 assistent-trainer	 bij	 de	 lessen	 voor	 kinderen	 met	
autisme.	

Maatwerkplek 
Hoogerheide	regelde	daarom	samen	met	toenmalig	wethouder	
van	 Jeugd,	 Onderwijs	 en	 Gezin	 Hugo	 de	 Jonge	 de	 ideale	 maat-

tig.	Er	zijn	afgelopen	november	wel	nieuwe	passende	maatrege-
len	 aangekondigd	 in	 de	 Kamerbrief	 Zorg	 en	 Onderwijs	 door	 de	
ministeries	 van	 OCW	 en	VWS,	 maar	 voordat	 het	 leerrecht	 wet-
telijk	geregeld	zal	zijn	is	het	voor	mijn	zoon	al	te	laat.”

Ingewikkeld
Hoogerheide	ziet	dat	de	maatwerkplek	van	Sten	aan	alle	kanten	
wordt	 uitgekleed	 –	 ook	 de	 nieuwe	 Jeugdwet	 werkt	 niet	 mee	
-	 	 maar	 is	 strijdbaar	 en	 veerkrachtig.	 Zo	 is	 ze	 actief	 op	Twitter,	
schrijft	 ze	 blogs	 en	 zoekt	 ze	 oplossingen	 om	 de	 maatwerkplek	
zo	 volledig	 mogelijk	 in	 stand	 te	 houden.	 “Wij	 gaan	 gewoon	
door	met	de	constructie,	maar	het	is	een	heleboel	gedoe.	En	dat	
geldt	ook	voor	andere	ouders	met	een	maatwerkplek.	Zo	ben	ik	
nu	 bezig	 met	 het	 aanvragen	 van	 een	 leerplichtontheffing.	 Dan	
moet	je	aantonen	dat	je	kind	niet	meer	leerbaar	is,	terwijl	Sten	
op	 zijn	 manier	 juist	 harstikke	 leerbaar	 is.	 Dus	 voeren	 we	 een	
soort	 toneelstukje	 op.	 De	 GGZ	 zet	 een	 handtekening	 onder	 de	
brief	 waarin	 we	 aangeven	 dat	 hij	 wel	 leerbaar	 is,	 maar	 dat	 het	
door	de	huidige	wetgeving	van	de	Onderwijsinspectie	niet	meer	
mag,	zodat	hij	niet	kán	leren.	Ingewikkeld	hè?”	

OPINIE
Samenwerking 
onderwijs en zorg: 
het is wél mogelijk“Ik ga naar mijn werk”, zegt de autistische Sten (16) iedere keer als hij naar zijn maatwerkplek op 

de sportclub gaat. Maar door nieuwe regels wordt die plek steeds verder uitgekleed.

werkplek	voor	Sten.	“Hij	organiseerde	een	bijeenkomst	voor	Sten	
en	 binnen	 een	 uur	 was	 het	 geregeld.	We	 bouwden	 met	 elkaar	
een	constructie	om	hem	heen	waardoor	we	kunnen	zorgen	dat	
hij	in	balans	blijft	en	zich	optimaal	kan	ontwikkelen.”
Die	 constructie	 is	 een	 maatwerkplek	 op	 de	 sportvereniging	
Budoclub	 Unity99,	 waar	 hij	 na	 een	 jarenlang	 traject	 van	 halve	
oplossingen	tot	bloei	kwam.	Unity99	telt,	naast	vele	topkarateka’s,	
zo’n	100	leden	met	autisme.	Hoogerheide	is	vol	 lof:	“Belangrijkste	
motor	van	deze	plek	is	Patrick	van	Daalen.	Hij	is	de	hoofdtrainer	en	
eigenaar	van	Unity99	en	wil	de	hele	wereld	 laten	zien	 dat	 je	ook	
zonder	diploma	wat	van	je	leven	kunt	maken.”

Streep door onderwijs
Omdat	Hoogerheides	zoon	zich	bij	Unity99	zo	geborgen	voelde,	
kon	 hij	 hier	 wél	 een	 paar	 uur	 per	 week	 onderwijs	 volgen.	“Een	
zorgverlener	 geeft	 vanuit	 zorg	 in	 natura	 een	 beetje	 onderwijs	
op	 de	 sportclub,	 dankzij	 een	 school	 voor	 Voortgezet	 Speciaal	
Onderwijs	 die	 dat	 aandurfde.”	 Dit	 was	 mede	 mogelijk	 dankzij	
zijn	 informele	 PGB.	 Deze	 onconventionele	 oplossing	 gebeur-

de	 volledig	 in	 samenspraak	 met	 de	
gemeente	 Rotterdam.	 Het	 ministerie	
van	VWS	heeft	zelfs	een	film	gemaakt	
van	zijn	werkplek,	te	zien	op	YouTube.

Daar	 heeft	 de	 Onderwijsinspectie	
sinds	kort	een	streep	doorheen	gezet.	
Want	voor	de	leerplichtige	Sten	is	de	
onderwijsconstructie	 ‘onrechtmatig’.	
Op	de	vraag	waarom	het	onrechtma-
tig	is,	krijgt	Hoogerheide	geen	bevre-
digend	antwoord.
“Als	je	dat	als	moeder	gaat	uitzoeken	
word	 je	 niet	 veel	 wijzer.	 Ik	 geloof	
wel	 dat	 ze	 het	 anders	 willen	 doen,	
maar	 ze	 baseren	 zich	 nu	 op	 de	 hui-
dige	 Variawet.	 En	 daar	 staat	 in	 dat	
er	 ingroei	moet	zijn	naar	een	school.	
Dan	 moet	 je	 een	 ingroeiplan	 maken,	
maar	 dat	 is	 voor	 Sten	 niet	 mogelijk.	
En	dat	vindt	de	inspectie	onrechtma-

Per Saldo vindt dat er meer passende maat-
werkoplossingen mogelijk gemaakt moeten 
worden voor zorg en of ondersteuning tijdens 
onderwijstijd, ook met een persoonsgebonden 
budget.

Op	woensdag	21	november	2018	hebben	wij	daarom	een	bijeen-
komst	 georganiseerd	 waarbij	 ervaringsdeskundigen	 en	 betrok-
ken	organisaties	hun	ervaringen	konden	delen	met	ambtenaren	
van	VWS	 en	 OCW.	 Het	 liet	 zien	 dat	 samenwerking	 wel	 degelijk	
mogelijk	 is.	 Een	 verslag	 hierover	 staat	 in	 de	 Eigenwijs	 van	
december	2018.

Op	dinsdag	19	februari	2019	hebben	wij	een	bijeenkomst	georga-
niseerd	over	onderwijs	en	zorg	in	de	Tweede	Kamer.	Deze	bijeen-
komst	was	bedoeld	om	de	Kamerleden	goed	voor	te	bereiden	op	
het	algemeen	overleg	over	onderwijs	en	zorg	dat	de	donderdag	
erna	op	de	agenda	stond.	Dit	overleg	is	op	27	maart	jl.	vervolgd.	
Daarvoor	is	vanuit	Per	Saldo	per	brief	opnieuw	gevraagd	om	ver-
beteringen	in	passend	onderwijs.	

Knelpunten verdienen aandacht
Het	 leidt	 bij	 Per	 Saldo	 geen	 twijfel	 dat	 de	 knelpunten	 rondom	
zorg	 en	 onderwijs	 voor	 jeugdigen	 en	 hun	 naasten	 nu	 serieuze	
aandacht	verdienen.	Het	aantal	 thuiszitters	blijft	stijgen,	waar-
mee	 het	 doel	 van	 de	 invoering	 van	 Passend	 Onderwijs	 en	 de	
Jeugdwet	 niet	 lijkt	 behaald.	 Het	 gaat	 namelijk	 om	 een	 betere	
samenwerking	tussen	het	onderwijs,	jeugdhulp	en	zorg.	Ouders	
geven	aan	hoe	wanhopig	ze	soms	zijn.	Ze	zien	hun	kind	achteruit	
gaan	in	plaats	van	zich	ontwikkelen.	Door	het	uitblijven	van	pas-
send	onderwijs	ontstaat	er	bovendien	(vaak)	vanzelf	een	jeugd-
hulpvraag	 en	 neemt	 het	 risico	 op	 escalatie	 toe.	 Iedereen	 heeft	
recht	 op	 onderwijs	 om	 zich	 te	 kunnen	 ontwikkelen.	 De	Tweede	
Kamer	 zou	 zich	 dit	 moeten	 aantrekken.	 Kwetsbare	 jongeren	
mogen	 niet	 de	 dupe	 worden	 van	 systemen,	 financieringskwes-
ties	en	starre	wet-	en	regelgeving.	Elke	jeugdige	moet	onderwijs	
én	zorg	kunnen	krijgen,	ook	als	dit	op	een	andere	locatie	is	dan	
school.	<

Natasja	Hoogerheide

Sten
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uit de lobby

Uit de lobby
In deze rubriek informeren wij u over onze belangenbehartiging in Den Haag en bij gemeenten.

> Schrapsessies pgb
Het	 ministerie	 van	 VWS	 organiseert	 momenteel	 een	 aantal	
schrapsessies	 pgb.	 Het	 doel	 van	 deze	 sessies	 is	 om	 onnodige	
(administratieve)	 regels	 te	 schrappen.	 Hierdoor	 moet	 het	 pgb	
weer	 makkelijker	 hanteerbaar	 worden	 en	 de	 administratieve	
lasten	 dalen.	 Wij	 zitten	 aan	 tafel	 en	 hebben	 vele	 knelpunten	
aangedragen.	Het	is	nog	onduidelijk	welke	regels	daadwerkelijk	
geschrapt	gaan	worden.	<

> Taken, kennis en vaardigheden (TKV)
Het	 ministerie	 van	VWS	 is	 een	 traject	 gestart	 om	 een	 uniform	
kader	op	te	zetten	met	betrekking	tot	kennis,	taken	en	vaardig-
heden	die	een	budgethouder	of	diens	vertegenwoordiger	moet	
hebben.	Wij	zijn	op	zich	blij	met	een	dergelijke	kader,	maar	wil-
len	wel	dat	duidelijk	is	dat	het	pgb	een	keuze	is	voor	degene	die	
het	 echt	 wil	 en	 kan	 (en	 dat	 je	 ook	 nog	 kan	 kiezen	 voor	 zorg	 in	
natura).	Op	dit	laatste	staan	onze	pijlen	nu	met	name	gericht.	<

> Toolkit ouderinitiatieven
Het	ministerie	van	VWS	wil	een	toolkit	gaan	maken	die	ouderini-
tiatieven	helpen	bij	het	opzetten	van	een	pgb-wooninitiatief.	Wij	
praten	mee	over	hoe	wij	de	 toolkit	zien.	We	hebben	VWS	geïn-
formeerd	 over	 wat	 er	 momenteel	 beschikbaar	 is	 voor	 ouderen.	
Het	is	belangrijk	dat	de	toolkit	niet	alleen	een	hulpmiddel	moet	
zijn	 voor	 startende	 wooninitiatieven,	 maar	 ook	 voor	 bestaande	
wooninitiatieven.	<

> GGZ-Wlz
Een	 deel	 van	 de	 mensen	 met	 een	 GGZ-indicatie	 zal	 overgaan	
naar	de	Wlz.	Het	gaat	om	de	mensen	die	voldoen	aan	de	andere	
eisen	van	de	Wlz,	zoals	blijvendheid	en	24	uurs	toezicht	of	zorg	
in	de	nabijheid.	Sinds	2014	voeren	wij	hierop	een	actieve	 lobby.	
De	laatste	tijd	richt	deze	zich	vooral	op	een	soepele	overgang	en	
duidelijke	communicatie.	<

> Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Het	 kwaliteitskader	 verpleeghuiszorg	 geldt	 ook	 voor	 kleinscha-
lige	wooninitiatieven,	maar	is	niet	passend	voor	deze	groep.	Wij	
proberen	 de	 actiepunten	 die	 voortkomen	 uit	 het	 kwaliteits-
kader,	 bijvoorbeeld	 een	 vragenlijst	 over	 kwaliteit,	 aangepast	
te	 krijgen,	 zodat	 deze	 ook	 passend	 is	 voor	 kleinschalige	 pgb-
wooninitiatieven.	<

> Onafhankelijke cliëntondersteuning
Eind	 april	 zijn	 medewerkers	 vanuit	 VWS,	 die	 betrokken	 zijn	 bij	
het	 thema	 onafhankelijke	 cliëntondersteuning,	 op	 werkbezoek	
geweest	bij	Per	Saldo.	Zij	hebben	een	‘kijkje	in	de	keuken’	gehad.	
Zo	 hebben	 zij	 gesproken	 met	 medewerkers	 van	 de	 afdeling	
Advies.		Ambassadeurs	en	leden	van	de	klankbordgroep	hebben	
hun	 persoonlijke	 verhalen	 en	 verbeterpunten	 gedeeld	 rondom	
dit	 thema.	We	hopen	dan	ook	dat	VWS	onze	adviezen	zal	mee-
nemen	 in	het	huidige	beleid	en	 in	de	ontwikkeling	van	nieuwe	
plannen.	<

vaste eigen bijdrage 
Op dinsdag 9 april jl. heeft de Kamer una-
niem ingestemd met invoering van een 
vaste eigen bijdrage voor zorg en ondersteu-
ning vanuit de gemeente. De eigen bijdrage 
is dan niet langer inkomensafhankelijk en 
zal vanaf 2020 voor iedereen maximaal 19 
euro per maand zijn. Wij zijn blij dat het 
abonnementstarief is aangenomen, maar 
dringen ook aan op een verlaging van de 
hoge eigen bijdragen in de Wlz.

resultaatgericht indiceren 
De Minister kondigt in een kamerbrief 
een wetswijziging aan om ervoor te zor-

gen dat resultaatgericht indiceren moge-
lijk blijft. Volgens de Wmo hebben men-
sen die zorg en/of ondersteuning krijgen 
recht op een heldere indicatie in uren. 

Sommige gemeenten laten dit na en wer-
ken met resultaatafspraken. Voor huis-
houdelijke hulp gebruiken deze gemeen-
ten bijvoorbeeld de omschrijving: ‘activi-
teiten voor een schoon en leefbaar huis’. 
Mensen moeten dan zelf onderhandelen 
met een zorgaanbieder over hoeveel 
(uren) hulp ze nodig hebben. De hoogste 
bestuursrechter, de Centrale Raad van 
Beroep (CRvB), is glashelder en keurt 

deze werkwijze af. CRvB heeft hierover 
gezegd: ‘Door deze wijze van verstrekken 
van een maatwerkvoorziening weet ver-
zoeker tot op heden niet op hoeveel uur 
ondersteuning hij kan rekenen.’ 

Wij zijn tegen dit wetsvoorstel. Het gaat 
ten koste van de rechtspositie van men-
sen die van zorg en/of ondersteuning 
afhankelijk zijn. De bureaucratie om 
hulp te regelen zal toenemen. En daar-
naast past het niet bij de filosofie en 
de werkwijze van een pgb. In de lobby 
rondom dit thema trekken we op met 
Ieder(in).

GEMEENTEN 

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.

column

DAGBESTEDING IN JE EENTJE, KAN DAT?

Deze	 vraag	 wordt	 ons	 met	 een	 zekere	 regelmaat	 gesteld.	
Is	 het	 bijvoorbeeld	 mogelijk	 dat	 onze	 Hilde	 bij	 wijze	 van	
dagbesteding	de	koster	in	de	kerk	helpt?	Ja,	dat	kan	en	het	

mag,	is	ons	antwoord.	Maar	daarmee	zijn	we	er	niet.	

De	gemeente	of	het	zorgkantoor	kunnen	daar	heel	anders	tegen-
aan	 kijken.	 Er	 wordt	 dan	 bijvoorbeeld	 gesteld	 dat	 dagbesteding	
begeleiding	 in	 groepsverband	 is	 en	 dat	 het	 dus	 niet	 individueel	
kan.	 Of	 dat	 de	 koster	 helpen	 eigenlijk	 vrijwilligerswerk	 is.	 Of	
gewoon	werk.	Dit	is	allemaal	denkbaar.	

Begeleiding
Om	 een	 goed	 antwoord	 te	 kunnen	 geven,	 ga	 ik	 eerst	 in	 op	 wat	
begeleiding	 nu	 eigenlijk	 is.	 Daarbij	 richten	 we	 ons	 in	 de	 eerste	
plaats	op	de	Wmo.	 In	de	wet	 is	keurig	gedefinieerd	wat	‘begelei-
ding’	 is.	 Het	 zijn	 ‘activiteiten	 gericht	 op	 het	 bevorderen	 van	 de	
zelfredzaamheid	en	participatie	met	als	doel	dat	 iemand	zo	 lang	
mogelijk	in	zijn	eigen	leefomgeving	kan	blijven’.	

Dagbesteding
In	de	toelichting	op	de	Wmo	lezen	we	dat	dagbesteding	een	vorm	
van	begeleiding	kan	zijn.	En	wat	is	dagbesteding	dan?	Ook	dat	is	
beschreven:	 ‘structurele	 dagbesteding	 met	 een	 welomschreven	
doel	waarbij	een	persoon	actief	wordt	betrokken	(en	die	hem	zin-
geving	verleent)’.	

Is er een onderscheid?
De	 eerste	 conclusie	 is	 dat	 de	Wmo	 zelf	 geen	 onderscheid	 maakt	
tussen	diverse	vormen	van	begeleiding.	Het	gaat	om	het	doel.	Dat	
er	 in	 de	 dagelijkse	 praktijk	 wel	 steevast	 een	 onderscheid	 wordt	
gemaakt	 tussen	 ‘begeleiding	 individueel’	 en	 ‘begeleiding	 groep’	
vloeit	voort	uit	de	doelmatigheid.	
In	 een	 groep	 is	 nu	 eenmaal	 goedkoper	 dan	 individueel.	 Daarom	
wordt	altijd	eerst	gekeken	naar	de	mogelijkheid	van	groepsbege-
leiding	(wat	in	feite	synoniem	is	aan	dagbesteding).

Wel of geen maatwerk 
De	volgende	vraag	 is	of	voor	de	begeleiding	 in	de	vorm	van	dag-
besteding	 een	 maatwerkvoorziening	 moet	 worden	 verstrekt.	 Dat	
is	niet	per	definitie	noodzakelijk.	Daarvoor	moet	namelijk	worden	
voldaan	aan	de	voorwaarden	die	in	artikel	2.3.5	lid	3	van	de	Wmo	
staan	 genoemd.	 Die	 zijn	 kort	 gezegd	 dat	 de	 begeleiding	 ook	 op	
een	andere	manier,	dus	zonder	maatwerkvoorziening,	kan	worden	
opgelost.	

Geen maatwerkvoorziening
Als	 in	 de	 behoefte	 aan	 dagbesteding	 kan	 worden	 voorzien	 door	
het	doen	van	vrijwilligerswerk	dan	ligt	er	geen	taak	meer	voor	de	
gemeente.	Hetzelfde	geldt	als	er	een	algemene	voorziening	is	die	
tot	dagbesteding	 leidt.	Maar	dan	moet	wel	duidelijk	zijn	dat	dat	
vrijwilligerswerk	is	.	Of	dat	die	algemene	voorziening	structureel	is	
met	een	welomschreven	doel	dat	de	cliënt	actief	betrekt	en	haar	
of	hem	zingeving	verleent.	

Wel een maatwerkvoorziening 
Als	dat	niet	het	geval	is,	is	een	maatwerkvoorziening	aan	de	orde.	
Dat	kan	ook	in	de	vorm	van	een	pgb.	Dat	iemand	dat	pgb	dan	ver-
volgens	 inzet	 door	 de	 koster	 te	 betalen	 is	 zonder	 meer	 mogelijk.	
Wel	moet	aan	de	doelstelling	 (zie	hiervoor)	worden	voldaan.	Het	
maakt	daarbij	geen	verschil	of	je	de	koster	in	je	eentje	helpt,	of	dat	
je	met	z’n	zessen	bent.	

Verschillend pgb-tarief 
Wat	wel	een	verschil	maakt,	is	het	pgb-tarief.	Als	iemand	van	bege-
leiding	in	een	groep	gebruik	kan	maken,	dan	zal	het	tarief	daarop	
zijn	gebaseerd.	Dit	is	op	uurbasis	niet	al	teveel.	Het	tarief	dat	aan	
de	 koster	 kan	 worden	 betaald,	 is	 dan	 navenant.	 (De	 problemen	
rondom	het	minimumloon	laten	wij	hier	buiten	beschouwing).	Als	
echter	 vaststaat	 dat	 iemand	 niet	 in	 een	 groep	 kan	 functioneren,	
dan	zal	de	maatwerkvoorziening	en	dus	ook		het	pgb-tarief	‘indivi-
duele	dagbesteding’		zijn.

> foto: marleen kuipers

Zie	voor	rechtspraak:	ECLI:NL:CRVB:2009:BK2502,	ECLI:NL:RBGEL:2017:6359	en
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interview de grote wiede

De	 Grote	 Wiede	 is	 een	 benijdenswaardige	 werk-	 én	
woonplek.	 Helemaal	 wanneer	 het	 voorjaarszonnetje	
schijnt	 zoals	 vandaag.	 Groen	 zover	 het	 oog	 reikt	 en	 het	

enige	wat	je	hoort	zijn	vogels	en	een	koe	in	de	verte.	
Drijvende	krachten	achter	De	Grote	Wiede	zijn	Jantien	van	Imhoff,	haar	
man	 Arend	 en	 Gea	 van	 Klompenburg.	 Met	 een	 team	 van	 bevlogen	
werk-	en	woonbegeleiders	runnen	ze	een	biologische	boerderij	en	een	
huis	met	vijf	bewoners	met	een	verstandelijke	beperking.

Hulpboeren
“We	 wonen	 hier	 nu	 25	 jaar	 en	 hebben	 altijd	 een	 boomkwekerij	
gehad”,	vertelt	Jantien	van	Imhoff.	“Onze	vier	kinderen	vlogen	uit	
en	ik	was	wel	een	beetje	klaar	met	alleen	de	bomen.	Ik	heb	zelf	in	
het	buitenland	 in	de	zorg	gewerkt	en	dacht	‘waarom	kunnen	we	
dit	niet	combineren?’.	Het	begon	veertien	 jaar	geleden	heel	klein	
met	één	hulpboer	en	nu	staan	we	hier.
Bij	ons	staat	het	échte	werken	centraal,	omdat	je	op	een	gemengde	
boerderij	 op	 ieder	 niveau	 iets	 kunt	 bijdragen,	 al	 is	 het	 maar	 tien	
eieren	inpakken.	We	spreken	over	hulpboeren	omdat	we	echt	het	
gevoel	hebben	dat	ze	meedoen	aan	het	dagelijkse	werk.	We	heb-
ben	 hier	 mensen	 met	 autismespectrumstoornis,	 Downsyndroom	
en	 een	 hulpboer	 met	 Alzheimer.	 Dat	 gaat	 allemaal	 goed	 samen,	
we	vullen	elkaar	aan.”

Werkdag 
“Vijf	van	de	21	hulpboeren	wonen	op	De	Grote	Wiede,	de	rest	wordt	
door	onze	vrijwilligers	‘s	ochtends	opgehaald	en	aan	het	einde	van	
de	werkdag	weer	thuisgebracht.	Zo’n	werkdag	begint	met	de	dag-
opening,	dan	staan	we	in	de	keuken	in	een	kring	en	mag	iedereen	
delen	wat	hij	of	zij	op	haar	hart	heeft.	
Daarna	vragen	alle	begeleiders	volgens	een	zorgvuldige	planning	
of	de	hulpboeren	hen	willen	helpen	bij	wat	er	gedaan	moet	wor-
den,	 ieder	 op	 zijn	 eigen	 manier,	 en	 dan	 werken	 we	 tot	 tien	 uur.	
Vervolgens	 drinken	 we	 koffie	 en	 gaan	 we	 weer	 aan	 het	 werk	 tot	
twaalf	uur,	waarna	we	uitgebreid	tijd	hebben	om	een	biologische	
lunch	nuttigen.	Na	de	lunch	voetballen	we	twintig	minuutjes,	goed	
voor	de	beweging	en	sociale	interactie,	en	gaan	we	weer	aan	het	
werk.	Dan	is	het	tijd	voor	thee	en	een	half	uur	later	gaat	ieder	weer	
zijns	weegs.”

Zeven werkgebieden
Jantien	vervolgt:	“We	maken	iedere	ochtend	een	uitgebreide	lunch	
in	onze	keuken,	dat	is	één	van	de	zeven	werkgebieden.	Daarnaast	
hebben	we	de	dieren,	de	boomkwekerij,	de	groenteakker,	de	huis-
houdelijke	dienst,	de	technische	dienst,	dat	is	de	werkplaats	waar	
getimmerd	 en	 hersteld	 wordt,	 en	 de	 bosgroep	 die	 meehelpt	 aan	
de	 overkant	 met	 het	 bos	 dat	 wordt	 ingeplant.	 Daar	 valt	 ook	 het	
overige	onderhoud	van	het	terrein	onder.
Per	dag	kijken	de	begeleiders	zorgvuldig	waar	iedereen	op	zijn	plek	
is,	de	planning	 is	daarmee	maatwerk.	Afgestemd	op	de	‘golf’	van	
de	hulpboer,	op	het	seizoen,	de	weersomstandigheden	en	de	bege-
leiders.	We	hebben	meestal	vaste	begeleiders	op	de	werkplekken	
en	zij	nemen	de	hulpboeren	mee.	Hulpboeren	zijn	bepalend	in	wat	
ze	aankunnen	en	wat	ze	willen.	Dat	wisselt	per	dag,	soms	neem	je	
iemand	mee	naar	buiten	en	blijkt	dat	helemaal	niet	te	werken.	Dan	
vraag	je	of	er	een	plekje	in	de	keuken	is.”

Pgb
“We	 streven	 naar	 één	 begeleider	 op	 vier	 hulpboeren	 en	 kunnen	
putten	 uit	 een	 poule	 van	 26	 betrokken	 begeleiders.	 De	 hulpboe-
ren	komen	veelal	uit	de	omgeving,	de	vaste	bewoners	komen	van	
verder,	zo	hebben	we	iemand	uit	Zeist	en	Arnhem.	De	mensen	die	
hier	wonen	hebben	een	volledig	pgb,	dus	besteden	dit	zowel	aan	
wonen	als	aan	werken.	De	mensen	die	in	een	instelling	wonen	heb-
ben	vaak	een	onderaannemerschap.	Er	zijn	ook	hulpboeren	die	in	

Je kunt alleen maar groeien als je je veilig voelt
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een	instelling	wonen,	waarbij	de	ouders	aangeven	bij	het	zorgkan-
toor	dat	ze	pgb	willen	ontvangen	voor	dagbesteding.	Degenen	die	
thuis	wonen	hebben	een	pgb	voor	dagbesteding.Iemand	kan	bij	De	
Grote	Wiede	komen	als	we	het	gevoel	hebben	dat	iemand	echt	iets	
kan	bijdragen	en	als	degene	niet	wegloopt.	

Laten groeien
Er	 is	 weinig	 uitstroom,	 mensen	 blijven	 hier	 lang.	 We	 blijven	 ze	
stimuleren,	 blijven	 kijken	 naar	 waar	 talenten	 liggen	 en	 hoe	 we	
deze	 kunnen	 oprekken.	 Daarvoor	 is	 het	 cruciaal	 om	 een	 gezonde	
samenwerking	in	stand	te	houden	met	ouders/netwerk	en	indien	
van	 toepassing	 de	 wooninstelling.	 Zo	 heeft	 een	 van	 de	 jongens	
na	 toestemming	 van	 zijn	 ouders	 samen	 met	 een	 begeleider	 een	
cursus	bosmaaien	gedaan.	Na	zijn	diploma	kan	hij	nu	zelf	kanten	
maaien,	wanneer	zijn	begeleider	 inschat	of	alle	omstandigheden	
juist	zijn.	Op	die	manier	proberen	we	ontwikkeling	te	stimuleren.	
Wat	 ook	 helpt	 is	 dat	 we	 zoveel	 verschillende	 werkgebieden	 heb-
ben.	 Afwisseling	 en	 andere	 uitdagingen	 zijn	 mogelijk,	 maar	 ook	
even	terugschakelen	wanneer	dat	passender	is	voor	de	hulpboer.”	
Op	dat	moment	onderbreekt	hulpboer	K.	het	interview	om	koffie	
aan	te	bieden.	Van	Imhoff	vraagt	haar	te	vertellen	wat	ze	doet	op	
de	boerderij.	“De	planten!”,	 roept	ze	enthousiast.	“En	 ik	help	met	
eieren	schoonmaken,	maar	dat	kan	nu	even	niet	omdat	we	nieuwe	
kippen	 hebben.	 Die	 leggen	 nog	 geen	 eieren.	 En	 koffiezetten	 en	
lunch	maken.”	K.	werkt	drie	dagen	per	week	bij	De	Grote	Wiede	en	
een	dag	 in	de	horeca.	Trots:	“Ik	woon	op	mezelf	nu,	 ik	heb	al	vier	
jaar	een	eigen	appartement.”

Veilig voelen
“We	 hebben	 verschillende	 keren	 gezien	 dat	 hulpboeren	 hier	 tot	
bloei	 kwamen	 nadat	 ze	 in	 eerdere	 zorgtrajecten	 tegen	 grenzen	
aanliepen”,	vervolgt	Van	Imhoff.	“Een	voorbeeld	is	van	een	jonge-
man	die	soms	letterlijk	de	boel	afbrak	bij	zijn	vorige	dagbesteding.	
Zijn	moeder	was	helemaal	radeloos.	Hij	moest	de	hele	dag	binnen	
blijven,	 kralen	 rijgen	 en	 er	 weer	 afhalen,	 het	 was	 zó	 zinloos.	We	

hebben	hem	twee	maanden	proeftijd	gegeven	waarna	we	tot	de	
conclusie	kwamen	dat	het	ons	ook	niet	lukte.	Hij	lag	hier	op	straat,	
was	niet	zindelijk,	etc.	Toen	hebben	we	hem	toch	nog	een	maand	
extra	 gegeven	 en	 je	 zag	 hem	 langzaam	 naar	 ons	 toekomen,	 ver-
trouwen	 krijgen	 en	 zichzelf	 veilig	 voelen.	 En	 je	 kunt	 alleen	 maar	
groeien	als	je	je	veilig	voelt.
Een	ander	voorbeeld	is	van	een	bewoner.	Hij	wilde	hier	in	het	begin	
helemaal	 niet	 wonen,	 nadat	 hij	 uit	 zijn	 ouderlijk	 huis	 verhuisde	
naar	De	Grote	Wiede.	Hij	was	radeloos	en	dat	heeft	een	tijd	aange-
houden.	En	nu	zie	je	dat	hij	de	aardappels	poot,	dat	hij	zich	thuis	voelt	
en	zich	betrokken	voelt	bij	het	leven	en	werken	op	de	boerderij.	
Dat	het	ons	lukt	is	niet	alleen	de	verdienste	van	onszelf,	maar	ook	van	
de	vasthoudendheid	en	steun	van	ouders	en	begeleiders.	En	vergeet	
niet	de	omgeving	waarin	we	werken.	Het	ritme	wat	de	natuur	geeft,	
de	seizoenen,	de	dag,	maar	ook	het	ritme	dat	de	dieren	vragen.	Dat	is	
zó	belangrijk	voor	de	hulpboeren	en	de	bewoners.”

Continuïteit
Hulpboer	W.	geeft	een	rondleiding	langs	een	aantal	werkplekken.	
In	het	veld	poot	een	begeleider	aardappels	met	een	van	W.’s	col-
lega’s.	 Verderop	 staan	 tafels	 vol	 jonge	 boompjes	 die	 gereed	 zijn	
voor	transport	naar	de	afnemer.	De	boompjes	worden	met	skelters	
met	 daarachter	 een	 karretje	 verzameld,	 de	 bestuurders	 hebben	
zichtbaar	plezier	in	hun	werk.
	“De	bomen	en	struiken	gaan	naar	een	vaste	afnemer.	De	eieren,	
groenten-	 en	 vleespakketten	 zijn	 direct	 op	 de	 boerderij	 te	 koop”,	
somt	Van	Imhoff	verder	op.	Want	naast	zorgboerderij	 is	De	Grote	
Wiede	ook	gewoon	een	bedrijf.	Een	bedrijf	dat	net	als	veel	anderen	
te	maken	krijgt	met	zoiets	als	continuïteit.
“Mijn	 man	 en	 ik	 zijn	 66	 en	 we	 hebben	 er	 lang	 over	 gedaan	 om	
onszelf	de	ruimte	te	geven	om	opzij	te	kunnen	stappen.	Want	dit	is	
niet	ons	werk,	dit	is	ons	leven.	Gea	vult	al	een	groot	deel	in,	maar	zij	
heeft	ook	steun	nodig	om	die	verantwoordelijkheid	te	delen.	Dus	
staat	de	Grote	Wiede	open	voor	nieuwe	schouders	en	impulsen	om	
het	voortbestaan	te	garanderen.”	<
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