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NIEUWS UIT HET MIMAX BESTUUR
Jarenlang is het GIS, Gehandicapten Informatie Scholen, een activiteit
geweest die voorlichting gaf op alle basisscholen in de gemeente Woerden,
zeer dankbaar maar bovenal nuttig werk, waar veel begrip en bekendheid
werd gekweekt voor mensen met een beperking, zoals rolstoelgebruikers,
blinden/slechtzienden, dove mensen etc.
Daar het aantal vrijwilligers zo minimaal is geworden, kan deze activiteit
niet langer doorgang vinden, hoezeer we dat ook betreuren.
Het bestuur van MIMAX heeft dit aangegeven bij de gemeente Woerden en
hopen dat zij een manier vinden om deze activiteit toch in te passen in de
lesprogramma’s op de basisscholen.
Rest ons de medewerkers, die hier hun inzet aan hebben gegeven van harte
bedanken.
FREE-WHEELEN WOERDEN GROOT SUCCES
Het was geslaagd en een overweldigend succes. Bijna 100 dansers, al dan
niet in een rolstoel dansten op eigen creatieve wijze de sterren van de
hemel. Alleen het feit al, dat dansen voor iedereen mogelijk is, ondanks en
soms ook dankzij een beperking, ongeacht de aard of ernst. Het plezier en
de sportiviteit voerden naast de creatieve en danselementen de boventoon.
Ook het samenspel tussen mensen met en zonder beperking straalde er van
af en creëerde bijzondere momenten en poses tijdens het dansen, maar ook
daarbuiten.
Het Freestyle rolstoeldansen ontwikkelt zich sterk. De dansers worden vrijer
en durven meer expressie uit te dragen. Dat was ook duidelijk te merken,
want de concurrentie werd sterker, maar desondanks behaalden de
Swingende Wielen Woerden (2) in navolging van vorige afleveringen een
verdiende eerste plaats met hun Indonesisch getinte dansmedley
GAMELAN.
In een andere categorie dansten de Swingende Wielen Woerden (1) met een
zwaardere beperking, een choreografie van Mario en Luigi.
Het belang van het organiseren van een dergelijk evenement is van
onschatbare waarde. Dat dit in Woerden mogelijk is, is een groot goed!
Alle deelnemers en de organisatie waren buitengewoon te spreken over de
zeer compleet aangepaste locatie, recreatiecentrum H2O in Harmelen, met

veel ruimte om het evenement uit te voeren, kleedruimtes, aangepaste
toiletten, voldoende parkeergelegenheid, prima catering etc.
Het is toch fijn dat dit in Woerden mogelijk is, een stad waar we zeker
op dit gebied, ook in de toekomst trots op willen kunnen blijven.
Met dank aan alle sponsoren, vrijwilligers, organisatie, media, technici,
wedstrijdleiding, gastdocent, catering, Rode Kruis, en iedereen die wij
misschien vergeten zijn te benoemen, menen wij als organisatie dat wij deze
dag als een succes kunnen bijschrijven in de boeken.

“NU EVEN NIET!”
is het thema van de landelijke Dag van de Mantelzorg, die dit jaar alweer
voor de 15e keer georganiseerd wordt in Nederland. Deze dag vindt plaats
op zaterdag 10 november en Steunpunt Mantelzorg Woerden is volop bezig
met de voorbereidingen voor een feestelijke dag! Daarnaast willen we, net
als vorig jaar, zoveel mogelijk mantelzorgers verrassen met de nieuw
gekozen Mantelzorgplant 2012 die we persoonlijk bij de mantelzorgers
thuis bezorgen. Behalve de Dag van de Mantelzorg staan er dit
najaar nog meer activiteiten op het programma.
Kom gerust een keer naar de lotgenotenbijeenkomst of de Mantelzorgsalon
om met gelijkgestemden te praten over wat u bezighoudt, of om gewoon
even te ontspannen met een kop koffie.
Behalve het bijwonen van ontspannende en informatieve activiteiten kunt u
bij Steunpunt Mantelzorg Woerden ook terecht voor informatie en advies of
praktische ondersteuning. Soms kan er ineens veel op u afkomen als mantelzorger,wacht niet tot u door de bomen het bos niet meer ziet,maar bel gerust
op of maak een afspraak, dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.
DAT VERDIENT EEN BLOEMETJE!
De nationale mantelzorgplant is bekend: de anthurium! Deze wordt speciaal
voor mantelzorgers gekweekt en zal rondom de Dag van de Mantelzorg aan
Mantelzorgers worden uitgereikt.
Kent u een mantelzorger in onze gemeente, en wilt u hem of haar laten
verrassen met een fleurige attentie, meldt deze persoon dan voor 26 oktober

aan door uw eigen naam plus de naam en adresgegevens
van de mantelzorger door te mailen naar: info@welzijnwoerden.nl
NATIONALE DAG VAN DE MANTELZORG
Door mantelzorgers in Nederland wordt veel zorg verleend. Daarom is 10
november uitgeroepen tot de landelijke Dag van de Mantelzorg.
Steunpunt Mantelzorg Woerden organiseert een gezellige middag voor
mantelzorgers in Woerden, zet het vast in uw agenda!
Data: zaterdag 10 november van 12.30 tot 17.00 uur
Waar: Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2, 3443 EG Woerden
Noteer zaterdag 10 november alvast in uw agenda want dan is het de
nationale Dag van de Mantelzorg! Tijdens dit jaarlijkse evenement krijgen
mantelzorgers extra erkenning voor hun waardevolle werk. De informele
zorg staat onder druk door de bezuinigingen in de zorg. Aandacht voor het
thema mantelzorg is daarom actueler dan ooit.
De Dag van de Mantelzorg wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd en
heeft dit jaar als thema: “Nu even niet!” Dit staat voor eigen wijze zorgen,
eigen regie, grenzen stellen en respijt.
Dit jaar willen we aandacht vragen voor de eigen tijd voor mantelzorgers.
Af en toe iets voor jezelf kunnen doen is een absolute voorwaarde om de
zorgtaken vol te kunnen houden. Dit kan vaak alleen maar wanneer iemand
anders de zorg even over neemt.
Ook Steunpunt Mantelzorg Woerden organiseert op zaterdagmiddag 10
november een feestelijke middag! Vanaf 12.30 staat de deur van Welzijn
Woerden voor u open.
Onze wethoudster Loes Ypma zal deze middag openen waarna er
verschillende ontspannende activiteiten staan gepland, voor jong en oud,
mannen en vrouwen. Zo is er onder andere weer de populaire workshop

bloemschikken, kan er gebiljart en geklaverjast worden en zal er een echte
“verwenruimte” worden ingericht met stoel- en voetmassages, manicure en
gezichtsbehandelingen. We sluiten de middag af met een muzikaal
programma met hapjes en drankjes. Kortom, het wordt een bijzondere
middag voor mantelzorgers die het verdienen in het zonnetje gezet te
worden!
Omdat wij weten dat het voor mantelzorgers soms moeilijk is om weg te
gaan en de zorgvrager alleen te laten, hebben wij voor deze middag
enthousiaste vrijwilligers geregeld die graag uw partner, vader, moeder of
kind gezelschap willen houden. Wilt u ook graag naar deze middag komen
en bent u op zoek naar iemand die het even van u overneemt?
Aarzel niet en neem contact op met Steunpunt Mantelzorg Woerden.
Coördinator: Dunja van Kleef
Bereikbaar op: dinsdag, woensdag en donderdag
Email: info@welzijnwoerden.nl Telefoon: 06 43368441 / 0348 421 101
HET MANTELZORGCOMPLIMENT…
Veel mantelzorgers weten niet, dat het aanvragen van het mantelzorgcompliment een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor een
vrijstelling van erfbelasting. Deze rijstelling kan oplopen tot ruim 600.000
euro. Vereisten zijn dat het kind met de ouder samenwoonde en een
notarieel samenlevingscontract heeft gesloten. Zowel het kind als de ouder
mogen geen andere fiscale partner voor de erfbelasting hebben.
Het mantelzorgcompliment is een symbolische vergoeding van 200 euro per
jaar waarop mantelzorgers aanspraak kunnen maken. Vanwege de
administratieve handelingen zien veel mantelzorgers af van het aanvragen
van een dergelijke vergoeding. Bovendien gaat het de meeste mantelzorgers
niet om het geld. Wat veel mantelzorgers echter niet weten, is dat het
ontvangen van het mantelzorgcompliment een van de wettelijke
voorwaarden is om in aanmerking te komen voor de verhoogde vrijstelling
als hun zieke ouder overlijdt.
… Familieleden van nieuwe verpleeghuisbewoners van zorgorganisatie
Vierstroom voortaan verplicht worden om mee te helpen. Familie moet
verplicht vier uur per maand meehelpen met verzorgenden en verpleegkundigen. Het gaat niet om verzorgtaken, maar vooral om gezelschap:
spelletjes doen, voorlezen, wandelen of toezicht houden op de groep.

Eventueel kunnen mensen hun verplichting ook 'afkopen'. De organisatie
weet nog niet wat de consequenties worden als familie weigert mee te
werken.
Wilt u meer weten over financiële regelingen voor mantelzorgers, het
aanvragen van een mantelzorgcompliment, of hulp bij het aanvragen van
een indicatie? Neem dan contact op met Steunpunt Mantelzorg Woerden.
VERGOEDING LIDMAATSCHAP PER SALDO 2012
Kunt u uw lidmaatschapsgeld van Per Saldo terugkrijgen van uw
zorgverzekeraar?
De CG-Raad maakt elk jaar een overzicht van de verzekeringen die het
lidmaatschap van patiëntenverenigingen geheel of gedeeltelijk vergoeden.
De lijst is samengesteld met informatie van Kiesbeter.nl en informatie uit de
polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen. Diverse verzekeringen stellen
de voorwaarde dat de vereniging is aangesloten bij de CG-Raad. Dat is Per
Saldo. U vindt de vergoedingenlijst lidmaatschap 2012 op www.cg-raad.nl,
zoekwoord vergoeding. Als er staat: “Patiëntenvereniging en/of
ouderenbond is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad” wordt het
lidmaatschap van Per Saldo over het algemeen vergoed. Als er staat
“Patiëntenvereniging is voor verzekerden met een chronische aandoening”
wordt het lidmaatschap over het algemeen niet vergoed. Mocht uw
verzekering niet vergoeden, uw verantwoordingsvrije bedrag van uw pgb
kunt u ook voor dit doel gebruiken.
DOORKNOKKEN VOOR EIGEN REGIE, OP NAAR GOEDE
OPLOSSINGEN IN ZOWEL DE AWBZ ALS IN GEMEENTEN
Zo gaan we verder!
De pgb-maatregelen van het kabinet zijn definitief ingegaan op 1
januari van dit jaar. Het debat in de Tweede Kamer over het pgb vlak
voor kerst veranderde daar niets aan. Het pgb is grotendeels opgeheven
en voor de huidige budgethouders zonder verblijfsindicatie stopt het
pgb in 2014. Maar de strijd is nog niet gestreden. In 2012 knokt Per
Saldo door zodat alle zorgvragers die zelf hun zorg willen regelen dat
kunnen blijven doen, zowel voor de mensen die verzorging en
verpleging nodig hebben (straks AWBZ) als de mensen die begeleiding
en Kortdurend Verblijf nodig hebben (straks in de gemeenten). Een
gesprek met de voorvrouw van Per Saldo, Aline Saers.

Per Saldo zet zich komend jaar volledig in op drie terreinen: meer mensen
moeten toegang kunnen krijgen tot de nieuwe Vergoedingsregeling
persoonlijke zorg, in alle gemeenten moet een goede pgb-regeling komen en
Per Saldo onderzoekt de mogelijkheden om een bijzondere zorgorganisatie
op te richten, waarbij zorgvragers, gewoon net als bij een pgb, zelf
zorgverleners kunnen blijven zoeken met wie ze zelf afspraken maken over
tijdstippen, locaties en tarieven. Een organisatie die de zorgvrager zo
faciliteert dat hij of zij optimaal de eigen regie kan voeren.
Verruiming Vergoedingsregeling persoonlijke zorg
Zorgvragers die na 1 januari 2012 een indicatie aanvragen en geen indicatie
voor Verblijf krijgen, kunnen geen pgb meer aanvragen. Zij kunnen
eventueel een beroep doen op de nieuwe regeling: de Vergoedingsregeling
persoonlijke zorg. Deze regeling is eigenlijk een uitgekleed pgb; net als bij
een pgb zoek je zelf zorgverleners, sluit je zelf contracten af en ook de
verantwoording is hetzelfde, alleen is het moeilijker om tot deze regeling
toegelaten te worden. Je moet minstens 10 uur AWBZ-zorg per week nodig
hebben en er mag geen zorg in natura voorhanden zijn. Dat betekent dat je
geen AWBZ-erkende instelling kunt vinden, die de benodigde zorg kan
leveren. De zorgvrager moet dit zelf onderzoeken en verwerken in het
budgetplan. Voorlopig zal niet worden gecontroleerd of de aanvrager
daadwerkelijk heeft onderzocht of een zorgorganisatie de benodigde zorg
kan leveren, maar hoe lang dat zo zal blijven, is nog onduidelijk.
Uitzonderingsgroepen
Per Saldo vindt dat mensen die zorg nodig hebben de vrijheid moeten
behouden om de eigen zorg te kunnen regelen, ook al zou een instelling de
zorg kunnen leveren. En natuurlijk moet de 10-uurs grens van tafel. Aline:
“We krijgen al de eerste signalen binnen van mensen die zich zorgen maken
omdat ze denken buiten de boot te gaan vallen. Deze mensen zitten op dit
moment (januari 2012) nog in het indicatietraject.
De verhalen van deze mensen laten we wel weten aan de staatssecretaris,
maar de situaties zijn nog niet concreet, waardoor wij nog niet concreet
genoeg kunnen verwoorden dat deze personen geen passende zorg kunnen
krijgen. Wij volgen deze mensen intensief. Ergens eind februari verwachten
we dat de eerste mensen daadwerkelijk in de problemen komen, want we
weten gewoon dat voor een groot aantal groepen er geen zorg bij reguliere
organisaties beschikbaar is. Zodra die mensen aantoonbaar geen passende

zorg kunnen vinden, leggen we dat direct op tafel bij de staatssecretaris. Zij
heeft immers beloofd dan direct oplossingen te zoeken.”Natuurlijk moeten
er voor deze mensen individueel oplossingen worden gezocht, maar Aline
legt uit dat Per Saldo vooral inzet op algemene uitzonderingsgroepen. “We
moeten niet afhankelijk worden van een beoordelaar bij het zorgkantoor.
Wij willen graag duidelijkheid voor iedereen en daarom kiezen wij de weg
van algemene uitzonderingsgroepen. Dan is het helder voor iedereen.
Mensen die minder dan tien uur zorg per week nodig hebben en voor wie
geen passende zorg beschikbaar is, die hebben geen unieke situaties; zij zijn
met velen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een problematiek in het
autistische spectrum of aan licht verstandelijk beperkten voor wie in de zorg
in natura weinig tot geen aanbod is. Of de lichamelijk gehandicapten die op
wisselende momenten en verschillende locaties zorg nodig hebben. Dat zijn
grote groepen mensen en Per Saldo gaat er alles aan doen dat deze groepen
toch toegang krijgen tot de Vergoedingsregeling, ook als ze niet aan de 10uurs grens voldoen.”Aline zegt het vol vertrouwen. Ze is ook vol
vertrouwen. “Bij het ministerie gaan ze nu al heel serieus om met de
signalen, die wij bij ze melden. Net zo serieus als destijds, toen de wachtlijst
werd ingesteld (red: in juni 2010 besloot minister Klink dat mensen voor de
rest van het jaar geen pgb meer konden aanvragen, er kwam een wachtlijst).
Toen is het ons ook binnen korte tijd gelukt dat de wachtlijst niet gold voor
zes flinke groepen. Ik heb nu ook het vertrouwen dat ons dat gaat lukken.”
Begeleiding en Kortdurend Verblijf naar gemeenten
Begeleiding en Kortdurend Verblijf gaan in 2013 over naar de gemeenten,
dat is niet meer tegen te houden. Wat nog wel kan, en waar Per Saldo druk
mee bezig is, is dat de gemeenten verplicht worden een pgb aan te bieden.
“Nu staat in het wetsvoorstel, dat 22 december vorig jaar naar de Tweede
Kamer is gestuurd, de kanbepaling. Dat betekent dat gemeenten een pgb
mogen aanbieden maar niet verplicht zijn dit te doen. Tweede Kamerlid
Tamara Venrooy van de VVD is hier altijd op tegen geweest, zij vindt dat
gemeenten een pgb moeten aanbieden. Dus het wordt spannend wat zij gaat
doen, want zij moet nu kleur gaan bekennen. Wij zijn momenteel druk in
gesprek met alle politieke partijen. Verwacht wordt dat eind februari, begin
maart, erover gestemd gaat worden in de Tweede Kamer. Eén lichtpuntje is
wel dat in het wetsvoorstel staat dat als er geen passende zorg beschikbaar
is de gemeente dan verplicht een pgb móet aanbieden. Het is iets, maar dat
is echt te weinig.”

Per Saldo vindt het heel onverstandig dat Begeleiding en Kortdurend
Verblijf overgaan naar de gemeenten. Aline: “Begeleiding is vaak zo
verweven met verzorging, dat is moeilijk van elkaar los te weken.
Bovendien weten heel veel gemeenten niet wat mensen nodig hebben, hoe
hun dagelijkse leven loopt en hoe verweven Begeleiding is met andere zorg.
Ook weten ze vaak niet wat Kortdurend Verblijf inhoudt en waarom dat
voor veel mensen essentiële zorg is. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat
dat besef er eerst komt. En ook het besef dat de groep die Begeleiding en
Kortdurend Verblijf nodig heeft enorm divers is.”
GEMEENTEN MOGEN NIET ZOMAAR INKOMENSGRENZEN OF
BESPARINGSBIJDRAGEN INSTELLEN
Onlangs liet de staatssecretaris weten dat er geen inkomensgrenzen voor
voorzieningen in de Wmo mogen worden gesteld. Dat leidde tot veel gedoe,
omdat nogal wat gemeenten inmiddels in hun verordening hebben staan, dat
boven een bepaald inkomen, er geen voorzieningen meer worden verstrekt.
Een uitspraak van het hoogste rechtsorgaan, de Centrale Raad van Beroep
(CRvB), steekt daar nu een stokje voor. Inkomensgrenzen stellen mag niet.
Eigen bijdrage, besparingsbijdrage, inkomensgrens
Gemeenten dachten zich te kunnen beroepen op artikel 4, tweede lid Wmo,
waarin staat dat de gemeente bij het bepalen van de voorziening, rekening
houdt met de capaciteit van de betrokkene, om uit een oogpunt van kosten
zelf in de maatregel te voorzien. De eigen bijdrage regeling is uitgewerkt in
het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo). In de toelichting staat
(…) dat als de aanvrager de financiële middelen heeft om de voorziening
zelf te betalen, hij niet in aanmerking komt voor verstrekking van de
voorziening op grond van de Wmo. Met andere woorden: de gemeente kijkt
eerst of iemand voldoende inkomen heeft om de voorziening zelf te betalen,
zo niet, dan verstrekt de gemeente de voorziening en wordt de eigen
bijdrage geïnd. Maar is er wel voldoende ‘capaciteit’, dan kunnen we een
besparingsbijdrage of een inkomensgrens stellen, zo dachten gemeenten,
waardoor zij voorzieningen bij een bepaald inkomen eenvoudigweg
helemaal niet meer zouden verstrekken.
Verstrekken moet
Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgemaakt dat het
hanteren van een inkomensgrens in strijd is met de Wmo. De

wetsgeschiedenis van de Wmo zelf en niet die van het Bmo is
doorslaggevend voor dat standpunt. Daarmee zegt de CRvB dat een
geïndiceerde voorziening in elk geval altijd moet worden verstrekt, waarna
er een door de gemeente vastgestelde eigen bijdrage geheven kan worden.
De desbetreffende zaak werd binnen de CRvB gegrond verklaard, dus zou
je denken, einde verhaal. Maar zo eenvoudig ligt het niet!
Algemeen gebruikelijke voorziening
In een zaak, waarbij een gemeente vond dat iemand gezien zijn inkomen in
staat was zelf een deel van de kosten van vervoer te kunnen betalen,
oordeelde de Raad: Mede gelet op de aan het College toekomende
beleidsvrijheid acht de Raad dit geen onaanvaardbare gedragslijn. In een
andere zaak hoefde de gemeente de extra kosten van de automatische
transmissie in een auto - u weet wel, in plaats van de versnelling - niet te
vergoeden. De reden was - en nu komt het - dat het om een ‘algemeen
gebruikelijke voorziening’ ging en het gezinsinkomen, geen aanleiding gaf
af te wijken van het besluit van de gemeente. Uit deze rechtspraak van de
CRvB kan worden afgeleid dat het stellen van inkomensgrenzen bij
algemeen gebruikelijke voorzieningen nog wel mogelijk is. Duidelijk
verhaal zou je zeggen, niks meer mee doen. Maar nee, zo eenvoudig ligt het
niet.
Wat is de strekking van dit verhaal?
Gemeenten mogen geen inkomensgrenzen stellen of besparingsbijdragen
vragen. Alleen, en dat was voorheen ook al zo, mag dat waarschijnlijk wel
als het om een ‘algemeen gebruikelijke voorziening’ gaat. Dat zijn
middelen die zowel voor mensen zonder als met beperking in grote
aantallen gebruikt worden, dus algemeen in gebruik zijn. Zoals een auto.
Voor sommige mensen met een smalle beurs is het echter niet algemeen
gebruikelijk om een auto te hebben, en dan kan onder een bepaald inkomen
soms toch een auto worden toegekend. Een scootmobiel is echter nooit
algemeen gebruikelijk. Je kunt twisten over de vraag of hulp bij het
huishouden bij een bepaald inkomen algemeen gebruikelijk is. Een bureau
(SGBO) heeft er al eens onderzoek naar verricht, maar kwam er niet uit. Als
gemeenten toch hulp bij het huishouden weigeren omdat het inkomen te
hoog is, dan zullen ze van goede huize moeten komen.
Per Saldo werkt sinds 2010 nauw samen met het gerenommeerde
advocatenkantoor Van der Woude de Graaf advocaten (WDG),
gespecialiseerd in gehandicaptenrecht. Twee advocaten van dit kantoor,

Matthijs Vermaat & Gerrit Jan Pulles, schrijven over zaken die op dit
moment spelen.
AD 4 juni 2012 artikel zie onderstaand.
VEEL TE VEEL PILLEN, VEEL TE VEEL VERBAND
Met veel te grote verpakkingen verspillen de farmaceutische industrie en
producenten van medische hulpmiddelen miljoenen euro’s zorggeld. Daar
moet een einde aan komen vindt minister Schippers. Producenten moeten
afspraken maken met apothekers over kleinere verpakkingen.
De demissionair minister is geschrokken van een onderzoek van
thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Daaruit blijkt dat de gemiddelde
thuiszorgklant zo’n 100 euro aan overgebleven medicijnen en
verbandmiddelen en ander materiaal thuis heeft liggen.
Daar moet paal en perk aan worden gesteld vindt minister Schippers. Ook
wil ze dat zorginstellingen nagaan hoe ze verpakkingen kunnen gebruiken
voor meerdere patiënten. Zonder dat de patiënt er slechter van wordt kunnen
we zo miljoenen besparen.
Onlangs verscheen een studie van onderzoeksbureau BMC naar de
besparing die wijkverpleegkundigen kunnen opleveren voor de zorg. Die
besparing blijkt jaarlijks per cliënt 18.000 euro, vooral omdat goede
wijkverpleging kan voorkomen, dat mensen snel worden opgenomen in een
verpleeg- of gehandicapteninstelling, de GGD-sector of het ziekenhuis. Dat
betekent ook gezondheidswinst voor de patiënt, uitgedrukt in geld zo’n
38.000 euro concludeert BMC op basis van een steekproef van 96
patiëntendossiers uit Den Haag en Brabant.
Schippers vindt dat de wijkverpleegkundige moet terugkeren. “Ze bespaart
veel geld en de patiënt heeft er baat bij”.
Sinds haar aantreden is zorg in de buurt een speerpunt, maar in de praktijk
ontwikkelt zich dat stroef door ingewikkelde financiering. De relatief dure
ziekenhuizen leveren te vaak zorg die door een gezondheidscentrum
geleverd kan worden, of door samenspel van huisarts, thuiszorg, diëtist of
fysiotherapeut. Deze zomer verwacht Schippers van de Nederlandse
Zorgautoriteit een voorstel om de financiële schotten te slechten en de zorg
in de buurt te verbeteren.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden
in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan
ook,
is
niet
toegestaan.

DISCRIMINATIE? Meld het!





Wordt u gediscrimineerd op het werk?
Word je de toegang tot een discotheek geweigerd?
Ongelijk behandeld bij het zoeken naar een woning of een baan?
Anders behandeld door uw geloof of levensovertuiging of handicap?

Wat is discriminatie? Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen
op basis van persoonsgebonden kenmerken die er niet toe doen.
Discriminatie is een maatschappelijk probleem. Het is door de overheid
erkend en er zijn duidelijke standpunten over ingenomen. Uitgangspunt
hierbij is artikel 1 van de Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op
welke grond dan ook, is niet toegestaan’.
Art.1 Midden Nederland is een onafhankelijke organisatie die zich richt
op het voorkomen en bestrijden van discriminatie en ongelijke behandeling.
Dat kan onder andere zijn vanwege huidskleur, etnische afkomst,
nationaliteit, levensovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, handicap of
leeftijd. Art.1 Midden Nederland verzorgt voorlichtingen en trainingen. Ook
kunt u bij ons terecht voor beleidsadvies, informatie en documentatie.

Werkwijze Heeft u het gevoel gediscrimineerd te zijn, dan kunt u dit
melden bij Art.1 Midden Nederland. Samen met u bekijken we in een
persoonlijk gesprek de mogelijkheden en de stappen die gezet kunnen
worden. Bij de behandeling van klachten is hoor- en wederhoor ons
uitgangspunt. Dit houdt in dat Art.1 Midden Nederland de aangeklaagde
partij
vraagt
om
te
reageren
op
uw
klacht.
In eerste instantie proberen wij te bemiddelen. In sommige gevallen
besluiten we tot een juridische procedure, zoals het doen van aangifte bij de
politie of het aanspannen van een zaak bij de Commissie Gelijke
Behandeling.
Alle inwoners uit de provincie Utrecht kunnen bij Art.1 Midden Nederland
terecht met een melding over discriminatie. Maar ook mensen die in onze
provincie werken of uitgaan. Klachten worden centraal behandeld in de stad
Utrecht. U kunt uw klacht op de volgende manier melden:




via
het
klachtenformulier
www.art1middennederland.nl
via het meldnummer 0900 – 2 354 354
per e-mail

op

onze

website

In de loop van 2009 werden in diverse gemeenten antidiscriminatie loketten
ingericht. Voor een actueel overzicht van deze loketten verwijzen wij u naar
onze website. Als er in uw gemeente geen loket is, kunt u terecht op het
provinciale kantoor. Onze klachtenconsulenten geven u dan advies over de
mogelijke aanpak van uw klacht.


Art.1 Midden Nederland behandelt uw klachten gratis.
Art.1 Midden Nederland werkt volgens de regels van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en gaat vertrouwelijk om met uw
gegevens.

Voor vragen of informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Art.1
Midden Nederland, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en
17.00 uur. Ons kantoor is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Croeselaan
163, 3521 BL Utrecht, postadres 215, 3500 AE Utrecht.
info@ art1middennederland.nl, www.art1middennederland.nl

Voorbeelden
“Ik ben bezig met solliciteren en kom veel vacatures tegen waarin gezocht
wordt naar iemand van een bepaalde leeftijd. Ik vraag mij af of dit geen
discriminatie is?”
“Ik ga met vrienden naar een café. De portier zegt tegen ons: “Wij laten
geen Turken binnen, het is vol”. Ik meen gediscrimineerd te worden
vanwege mijn etnische afkomst.”
“Kim kon door haar handicap niet naar de school van haar keuze. Ze boden
niet de juiste faciliteiten”
“Omar, overtuigd katholiek, werd vanwege zijn religie voortdurend
gekwetst door de buren”
“Erik is homo en werd om zijn sexuele geaardheid regelmatig op straat
uitgescholden”
WOERDEN: NATUURGEBIED TOEGANKELIJK
25 juni 2012 11:24 (bron: SP Woerden)
De gemeente Woerden reageerde snel toen door betrokkenen werd
geconstateerd dat het 'Avontuur Natuur' (Harmelen) niet toegankelijk
is vanwege de fietssluis. Door een constructiefout konden mensen met
een scootmobiel of een elektrische rolstoel het natuurgebied niet in. Het
platform voor mensen met een beperking en het dorpsplatform legden
contact met Wmo-wethouder Ypma. Zij ondernam actie en de toegang zal
door de gemeente worden aangepast.

VEEL GELD KWIJT AAN UW BEPERKING?
Vertel uw verhaal
De CG-Raad en Platform VG willen samen met de ANGO (Algemene
Nederlandse Gehandicapten Organisatie) tien uitgebreide portretten
maken van mensen die veel meerkosten hebben door hun ziekte of
beperking. Heeft u extra kosten voor vervoer en medicijnen? Of heeft
uw inkomenspositie erg te lijden onder de stapelingsmaatregelen van de
laatste jaren? Bijvoorbeeld door de bezuinigingen op het basispakket
en de beperking van de aftrek van ziektekosten? Dan kunt u met uw
verhaal de stapeling een gezicht geven.
De initiatiefnemers hebben úw verhaal nodig om de stapeling tot onderwerp
te maken in de komende verkiezingen en de formatie die daarna volgt. Zo
willen ze tien portretten inzetten in de verkiezingslobby en bundelen in een

brochure die men na Prinsjesdag aanbiedt aan de woordvoerders in de
Tweede Kamer. Zodat uw verhaal gehoord wordt.
Wie zoeken ze?
Chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een verstandelijke
beperking die veel meerkosten hebben of te maken krijgen met de
onderstaande maatregelen. Belangenbehartigers van mensen met een
verstandelijke beperking (ouders/bewindvoerder/curator) kunnen uiteraard
ook contact opnemen.
• Verhoging van het eigen risico en de premie voor de zorgverzekering
• (Hogere) eigen bijdragen voor de ZVW, AWBZ-zorg, de GGZ en de
ondersteuning die gemeenten leveren vanuit de Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning)
• Stijging vervoerskosten door de verlaging van de kilometergrens Valys
• Verlaging WTCG tegemoetkoming door inkomensgrenzen
• Afschaffing van het persoonsgebonden budget (pgb) voor mensen die
geen indicatie voor verblijf in een instelling hebben.
*Verder is men benieuwd naar de meerkosten die u moet maken om net als
iemand zonder beperking te kunnen meedoen.
Tegenprestatie
• De CG-Raad en Platform VG willen graag met
behulp van de adviseurs van de ANGO de
inkomenspositie en meerkosten van tien mensen
uitgebreid in kaart brengen.
• Als u wordt uitgenodigd, wordt u lid van de ANGO
gedurende een jaar. Hieraan zijn voor de genodigden
geen kosten verbonden. In dit jaar kunt u gebruik
maken van alle diensten van de ANGO, zoals advies op
financieel en sociaal juridisch gebied en belastingadvies
• Goede onkostenvergoeding.
Het interview
Eerst zit u samen met de adviseurs van de ANGO om uw inkomenspositie
en meerkosten in kaart te brengen. Dit kan bij een ANGO-steunpunt bij u in
de buurt. Maar de adviseur kan u ook thuis bezoeken. Daarna bespreken
zij in een kort vraaggesprek de gevolgen hiervan op uw dagelijkse leven.
Aan de orde komen de effecten van de meerkosten op uw leven. Waar heeft

u de afgelopen jaren op moeten besparen of maakt u nu andere keuzes dan
vijf jaar geleden? Het interview zal plaatsvinden in juli of augustus.
Aanmelden?
Heeft u interesse om mee te doen, stuur dan een e-mail naar het Meldpunt
van de CG-Raad: meldpunt@cg-raad.nl, onder vermelding van ‘Geef de
stapeling een gezicht’. Wilt u kort uw situatie vermelden en een indicatie
geven van de meerkosten ten gevolge van uw ziekte of beperking. Vergeet
niet uw naam, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden! Als uw
verhaal in aanmerking komt, nemen de organisaties contact met u op. In
totaal selecteren zij tien mensen.

DE WEBSITE WWW.MOOIHANDIG.NL biedt tal van
fijne hulpmiddeltjes op het gebied van eten en drinken, koken, huishouden
en boodschappen, slapen, verzorging, wonen, vrije tijd, kinderen. Zeker de
moeite waard om eens te bekijken.
CG-RAAD EN NIBUD PRESENTEREN HULPMIDDEL VOOR
AANTONEN VAN MEERKOSTEN 23-07-2012
Voor leden – Om meerkosten als gevolg van handicap of ziekte vergoed
te krijgen, moeten die meerkosten bijna altijd aangetoond worden. Dat
is vaak erg ingewikkeld. De CG-Raad heeft daarom het Nibud
gevraagd hiervoor een hulpmiddel te maken. De CG-Raad verwacht
dat hiermee meer mensen de vergoeding of compensatie krijgen waar
ze recht op hebben.
Medicijnen, hulpmiddelen, een aanpassing aan uw woning, eigen bijdragen,
vervoer naar ziekenhuis, etc. etc. Allemaal zaken die voor mensen met een
handicap of chronische ziekte leiden tot extra kosten. Er bestaan
verschillende regelingen die deze meerkosten vergoeden of compenseren:
belastingaftrek, de Wtcg, de CER, de TOG, de zorgtoeslag, categorale
bijstand (een vast bedrag voor een bepaalde groep mensen, bijvoorbeeld
ouderen).
Bijzondere bijstand
Ondanks al deze regelingen komt het voor dat bepaalde meerkosten niet

vergoed worden, bijvoorbeeld extra huur voor een aangepaste woning, extra
energielasten, slijtagekosten van vloerbedekking, etc. Deze niet vergoede
meerkosten kunnen flink oplopen. Voor mensen met een minimum inkomen
kan dat leiden tot financiële problemen. Voor hen is een verzoek om
individuele bijzondere bijstand een laatste mogelijkheid voor ondersteuning.
Aantonen
Individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in persoonlijk
onvermijdbare kosten. Onvermijdbare kosten zijn de dagelijkse kosten om
te kunnen bestaan, maar ook kosten in verband met ziekte of handicap. Om
bijzondere bijstand te krijgen voor extra zorgkosten, moeten voor die kosten
dus geen andere vergoedingsmogelijkheden bestaan. Bovendien moeten de
extra kosten aangetoond worden.
Om extra kosten goed in kaart te brengen heeft het Nibud een speciaal
schema ontwikkeld. Dit schema in onderdeel van de ‘Handreiking voor het
aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten’.
Invullen (met hulp)
Het is belangrijk dat het schema zo volledig mogelijk wordt ingevuld.
Alleen dan ontstaat een betrouwbaar totaalplaatje van de financiële situatie
waarmee aangetoond kan worden dat bijstand nodig is. In de handreiking
staat een uitvoerige toelichting voor het stapsgewijs invullen van het
schema. Als het invullen toch problemen oplevert, dan is het verstandig het
schema (met toelichting) mee te nemen naar een consulent van de ANGO of
MEE of iemand anders die kan helpen bij de aanvraag.
De ‘Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor
zorgkosten’ is mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.
Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten (PDF)
Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten (Word)
Invulschema meerkosten en vergoedingen
Een aangepaste leesvorm kunt u opvragen bij de klantenservice van Dedicon
Externe links:
www.meerkosten.nl www.berekenuwrecht.nl www.testwtcg.nl
www.toeslagen.nl www.nibud.nl/persoonlijkbudgetadvies
Meer over meerkosten in Wij werken aan – Geldzaken
Ander nieuws in rechter kolom of Actueel

PARKEERGIDS VOOR GEHANDICAPTEN
Het is gebleken, dat het vrij onduidelijk is welke regels er per gemeente in
Nederland worden gehanteerd voor het parkeren met een
gehandicaptenparkeerkaart. Daarom is er nu een parkeergids voor
Gehandicapten gemaakt. Natuurlijk kunt u ook op internet zoeken waar u
wel en geen parkeergeld moet betalen, maar nog niet iedereen heeft mobiel
internet. Daarom deze papieren versie, die u in de auto kunt meenemen.
Normaal kost de parkeergids voor Gehandicapten inclusief verzendkosten €
6,45. Voor leden van de Ango is er een interessante korting. Zij kunnen het
boekje voor € 5,50 kopen bij de heer Schaminee via email te bestellen.
j.schaminee@gmail.com
Alleen als u uw lidnummer vermeldt, krijgt u de korting.
Betalingen op: ING Cuijk, rek.nr. 66 01 47 335 t.n.v. A.Schaminee e/o
EUROPESE GEHANDICAPTENPARKEERKAART

De parkeerregels voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart verschillen per land. Om duidelijkheid te geven, heeft de
ANWB de parkeervoorschriften van 29 Europese landen voor u op een rijtje
gezet. De regels uit de nieuwe folder kunt u per land bekijken. Op anwb.nl,
kunt u per land een pdf-pagina opvragen dat in de taal van het betreffende
land vertelt dat u gerechtigd bent om te parkeren in gebieden waar
faciliteiten voor gehandicapten gelden. Dit doet u via de onderstaande
vlaggetjes of via de rechternavigatie. Print de pdf-pagina met de tekst in de
taal van het betreffende land en laat deze tekst openliggen op het dashboard.
Leg uw gehandicaptenparkeerkaart ernaast! De parkeerwachter of
politieagent is dan op de hoogte.
Overzicht
Kijk voor een overzicht van de parkeerregels in het buitenland op de nieuwe
website van de FIA (internationale organisatie waar de ANWB bij
aangesloten is) www.fiadisabledtravellers.com. Hier leest u alles over
parkeervergunningen en parkeerregels voor gehandicapten.
Handig! NaviDisa Parking
Scan met uw mobiele telefoon het Internationale toegankelijkheidsymbool,
op het bord bij een gehandicaptenparkeerplaats, of op uw eigen

gehandicaptenparkeerkaart, en wat gebeurt er? Het logo van NaviDisa
verschijnt! Raak het logo aan en de 50 Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen die het dichtst bij u in de buurt zijn worden voor u
opgezocht. In Nederland, maar ook daarbuiten. Where can I Park?
Kaartkluis
Voorkom diefstal van uw gehandicaptenparkeerkaart met de Kaartkluis.
Voor meer informatie en verkooppunten ga naar www.kaartkluis.nl of
informeer bij uw gemeente.
Parkeeroverzicht Nederland
Handig voor een dagje uit of vakantie! Een overzicht van het parkeerbeleid
van diverse gemeentes. Gehandicaptenparkeerkaart per gemeente
ZORGVERZEKERINGSWET
De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met een verhoging van het Eigen
Risico bij de ziektenkostenverzekering van Є 220,-- naar € 350,-- en een
eigen bijdrage per ligdag in het ziekenhuis van € 7,50. Mensen met lagere
inkomens krijgen compensatie via de zorgtoeslag.
Inmiddels komen de eerste zorgverzekeraars naar buiten met de premies
voor 2013. Zorgverzekering 2013 > Zorgpremie terug krijgen? Schrijf je
in!
Vanaf 26-9-2012 kun je jezelf inschrijven voor het “Zorg Alert 2013”,
waarbij we je via de e-mail op de hoogte houden van de goedkoopste
zorgpremies voor het jaar 2013. Als extraatje maken alle inschrijvingen ook
automatisch kans om een maand zorgpremie terug te krijgen. Dinsdag werd
bekend dat de zorgpremies mogelijk niet tot weinig zullen veranderen in
2013, maar dit zullen we pas weten wanneer de overige zorgverzekeraars

hun premie bekend maken.
We verwachten dat dit
halverwege november gebeurt en je ontvangt door jezelf in te schrijven voor
het “Zorg Alert 2013” ook hiervan een melding met de goedkoopste
zorgpremies voor 2013. Want te veel betalen doet niemand graag!

