Omstreden expo
extra beveiligd
In het Design Museum Den Bosch opent
zondag een tentoonstelling over de
vormgeving van de nazi-ideologie. Er zijn
extra beveiligers ingezet.
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Pgb-cliënten in Eindhoven in het nauw

Hulpverlener haakt

af door laag tarief
Arnold Mandemaker
a.mandemaker@ed.nl
Eindhoven

De problemen rond de financiering van de zorg in Eindhoven raken ook de hulpverleners. Esther
van Heertum (foto) krijgt momenteel voor een deel van haar
werk niet betaald, omdat er nog
geen besluit is genomen over
voortzetting van het persoonsgebonden budget (pgb) van drie
cliënten.
Volgens haar weegt het tarief
dat de gemeente vergoedt voor
pgb-cliënten sowieso nauwelijks
op tegen de kosten. Om die reden
stoppen andere hulpverleners in
de stad met de begeleiding. Ook
haken hulpverleners af als een pgb
stopt, omdat de gemeente aanvragen voor verlenging niet op tijd
kan afwerken. Van Heertum heeft
het gevoel dat een ‘ontmoedigingsbeleid’ wordt gevoerd. De
gemeente zou pgb-cliënten zover
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willen krijgen, dat ze overstappen
op zorg via de verzekeraar; dat levert minder rompslomp op.
Voor de drie Eindhovense pgbcliënten werkt Van Heertum nu
zonder betaling door omdat er
nog geen besluit is genomen over
voortzetting. ,,Ik werk met mensen met complexe problematiek.
Als die geen hulp krijgen,
moeten ze worden opgenomen in een psychiatrische inrichting.
Het levert hen megastress op. Ze durven
mij bijna niet meer te
laten komen”, zegt ze.

Stress
Directeur Aline Molenaar van Per
Saldo, belangenvereniging van
pgb-houders, bevestigt dit beeld.
,,Eindhoven verlaagt het tarief,
terwijl de hulpvraag niet verandert. Dan haken hulpverleners af
omdat ze het voor dat bedrag niet

Tarief dat gemeente
vergoedt voor pgbcliënten weegt niet op
tegen de kosten
Jaargang 108
Het ED maakt deel uit van:

meer kunnen doen. Dat is voor
cliënten een bron van stress.” Volgens Molenaar werken zorgverleners regelmatig onbetaald door als
een pgb stopt. ,,Er is vaak een
goede relatie tussen cliënt en
hulpverlener. Veel hulpverleners
zijn welwillend. Maar er moet wel
brood op de plank komen, voor
nop kan niemand werken.” Hoeveel hulpverleners zijn gestopt durft zij niet te zeggen. Van Heertum voorziet ‘grote problemen’ als
meer hulpverleners afhaken. ,,Straks zitten we met
een tekort.”
Voor verzekerde zorg geldt
een uurtarief van 60 euro. Het
Eindhovense pgb-tarief zit daar
nu al ruim een tientje onder en
zou nog verder moeten dalen naar
40 euro. Daar komt nog eens bij
dat Eindhoven veel minder uren
zorg vergoedt dan nodig zijn.
Van Heertum: ,,Voor de categorie Zelfstandig Leven Zwaar staat
671 euro per maand. Daar kan je
drie uur per week zorg voor inkopen, terwijl ik cliënten heb die
drie uur per dag nodig hebben.”

Boris Johnson verliest
kansloos van het Lagerhuis
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Eindhovense hulpverleenster
Esther van Heertum blijft zorg
verlenen aan enkele cliënten
zonder te worden betaald. En
zij is niet de enige.
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sterft een zachte dood’

Vooral voor de
ouderen is het geen
goede zaak, die
hebben er veel
problemen mee

Pinnen is
gemakkelijk, maar
kleine bedragen
betaal ik toch echt
liever contant

—Tilly Klokgieters

—Frely

Afschaﬃng zou niet
moeten kunnen. Als
consument moet je
dat zelf kunnen
bepalen
—Jos Daniëls

voor een winkel ligt dat anders,
die kan dat wettelijk gezien zelf
bepalen.”
,,Ik wil in winkels met contant
geld kunnen blijven betalen”,
vindt Tilly Klokgieters uit Eindhoven, die zojuist geld heeft gepind bij de Rabo-automaat in
winkelcentrum Haagdijk in Eindhoven. ,,Als je kleine bedragen
pint, loopt dat snel op. Dan krijg
je op een gegeven moment zo’n
lijst met afschrijvingen van je
bank thuis, dan schrik je wel
eens.” Maar dat het snel gaat,
merkt ze ook als vrijwilliger in
woonzorgcentrum Berckelhof.
,,Daar kunnen de bewoners sinds
deze zomer ook niet meer met
contant geld betalen.” Niet iedereen is daar volgens haar even blij
mee. ,,Maar je doet er niks aan.”
Retailexpert Paul Moers noemt
het verbannen van contant geld
‘een trend die niet meer te stoppen is’. ,,Je ziet het overal om je
heen gebeuren. Nu bij Ikea, maar
een bedrijf als Albert Heijn zet
ook vol in op kassaloze supers.”
Moers verwacht dat andere grote
ketens het voorbeeld van Ikea zullen volgen. ,,De een sneller dan de
ander. Bij ketens als Aldi en Lidl is
het bijvoorbeeld maar de vraag
hoe lang ze met contant geld blijven werken, aangezien ze natuurlijk zo goedkoop mogelijk willen
blijven.”

Cash-schaamte
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Moers begrijpt de weerstand,
maar verwacht dat die tijdelijk is.
,,Bij de introductie van de mobiele telefoon werd je ook voor
gek verklaard als je zei dat je dat
ding voortaan overal mee naartoe
nam.” Voor hem staat het vast:
,,Contant geld sterft een zachte
dood. En dat is helemaal niet erg;
ze pakken je geld niet af.”
Wat dat betreft heeft de invoering van de euro achteraf bezien
veel meer impact gehad, vindt hij.
,,Misschien hadden we ons dáár
met z’n allen drukker om moeten
maken.” Moers, eerder topman
van slijterijketen Gall & Gall, sluit
zelfs niet uit dat er op termijn een
nieuw fenomeen ontstaat: cashschaamte. ,,Dat mensen zeggen
als je contant betaalt: heb je soms
geld wit te wassen?”

Streng
toezicht
beveiligers
in expozaal
Tijdens de expositie Design van
het Derde Rijk in Den Bosch
mogen er geen foto’s genomen
worden in de expositieruimte,
mede om te voorkomen dat neonazi’s selfies maken bij bijvoorbeeld portretten van Hitler.
Johan van Grinsven
Den Bosch

Dit is een van de speciale maatregelen die het museum neemt voor
deze tentoonstelling. Het museum
afficheert Design van het Derde Rijk
als ‘de eerste grote tentoonstelling
over de vormgeving van de kwaadaardige nazi-ideologie’. Directeur
Timo de Rijk laat meerdere suppoosten en beveiligers scherp toezicht houden in de expozaal.
Verder heeft het museum extra
mensen ingehuurd om in de gaten
te houden wat op sociale media
verschijnt. Waar nodig geven zij tegengas over de expositie en het doel
ervan: een onderbelicht deel van de
designgeschiedenis over het voetlicht brengen. ,,Tot in het hart van
het ultieme kwaad doordringen”,
aldus De Rijk.
Overigens wil een deel van de
(Duitse) bruikleengevers, die spullen hebben uitgeleend aan het Bossche museum, niet dat er foto’s gemaakt worden van hun materialen.
Gisteren, bij de voorschouw van
de expositie voor de pers, waren de
beveiligers al aanwezig. Die blijven
in ieder geval paraat in de eerste periode van de expo.
Het museum heeft vooraf met tal
van personen en organisaties gesproken over waarom de expositie
wordt georganiseerd. ,,Omdat we
snappen dat het een delicaat onderwerp is”, aldus de directeur. Ook is
gepraat met een delegatie van de
Communistische Jongerenbeweging Nederland (CJB) die zondag
tegen de tentoonstelling gaat demonstreren.
ed.nl/video
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Van Heertum is er moedeloos van geworden
Van het uurtarief voor pgb-zorg
blijft weinig over na aftrek van
alle kosten, zoals belastingen en
voorzieningen voor pensioen en
arbeidsongeschiktheid, aldus
Esther van Heertum.
Vervolg voorpagina

,,Ik heb cliënten die in het centrum
van de stad wonen. Dan moet ik betaald parkeren. Het geld gaat zo al
bijna op aan de parkeergarage.” Bovendien is zij aan een uur hulpverlening zeker nog een half uur onbetaald langer bezig met onder meer
rapportage en reistijd.

Twee jaar geleden heeft Van
Heertum nog een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente
Eindhoven omdat een pgb voor een
van haar cliënten zonder uitleg
werd gehalveerd. Dat proces won
ze, de gemeente moest met terugwerkende kracht het oude tarief betalen. Maar daar begint ze nu niet
meer aan. ,,Ik ben inmiddels moedeloos geworden. Een proces kost
mij te veel tijd, geld en energie.”
Haar cliënt kon het niet opbrengen om naar Den Bosch te gaan om
het proces bij te wonen. Hij gaf wel
een verklaring mee waarin hij
schreef: ‘Ik heb een beperking, maar

ik heb meer last van de beperkingen die de gemeente mij oplegt’.
Van Heertum: ,,Ik werk met een
kwetsbare doelgroep. Zij worden
gekort in hun noodzakelijke levensbehoefte.”
Eindhoven is niet de enige ge-

Eindhoven is niet
de enige
gemeente die
knijpt in tarieven

meente die knijpt in pgb-tarieven.
Zo won deze zomer een vrouw met
psychische beperkingen uit SintOedenrode een proces tegen de gemeente Meierijstad die haar pgbbudget terugbracht van 4022 euro
per maand naar 2500 euro. De rechter herstelde het oude tarief met terugwerkende kracht tot september
2017.
Voor 2015 werd een pgb voor
WMO-zorg voor meerdere jaren afgegeven. Maar sinds gemeenten de
WMO moeten uitvoeren zijn beschikkingen vaak maar een half jaar
geldig. Bij elke verlenging moet een
aanvraag worden ingestuurd, com-

pleet met medisch dossier en lange
vragenlijsten. De verwerking daarvan neemt zoveel tijd in beslag dat
besluiten vaak pas afkomen als beschikkingen al zijn verlopen.
In Eindhoven zijn de achterstanden zo ver opgelopen dat het gemeentebestuur heeft aangekondigd
dat pgb-hulp ook zonder beschikking wordt verlengd. In de praktijk
blijkt dat die belofte niet altijd
wordt ingelost. Zo vertelde pgbhoudster Juliëtte Perrée eerder in
de krant dat ze al twee maanden
aan huis is gebonden omdat ze geen
geld meer ontvangt om persoonlijke begeleiding in te kopen.

