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MEER TREINEN EN STATIONS TOEGANKELIJK??
In maart verscheen het persbericht over de 21 door NS aangeschafte nieuwe
dubbeldekstreinstellen. Er zit een toilet in dat toegankelijk is voor reizigers
in een rolstoel. Maar kan een reiziger in een rolstoel al zelfstandig de trein

Meer informatie vindt u op de website van Natuurmonumenten.

in en uit?
De gerenoveerde dubbel-dekstreinen zijn ongeschikt voor een
rolstoelgebruiker om zelfstandig vanaf het perron in te rijden. Op dit
moment moet men vooraf bellen zodat er hulp geregeld kan worden en
iemand een verrijdbare helling naar de trein kan rijden. Dit is niet
zelfstandig en gebeurt slechts op een beperkt aantal stations.
Verder wordt aangekondigd dat Prorail in 2020 218 stations aangepast
heeft. Hopelijk zorgen die aanpassingen er voor dat iemand in een rolstoel
zelfstandig de trein binnen kan gaan.
De nieuwe sprinters en de nieuwe stations voldoen nu nog steeds niet aan de
eis dat een rolstoelge-bruiker veilig en zonder hulp naar binnen kan rijden.
Kijkt u maar eens naar het filmpje dat Job Haug van Bouw Advies
Toegankelijkheid met enkele rolstoel-gebruikers op het station Houten
maakte:
http://www.youtube.com/watch?v=LeEa73dp5hs
VAREN VOOR MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING
Op zaterdag 1 juni werd van 10.00 tot 13.00 uur op de Nieuwkoopse Plassen een excursie georga-niseerd voor mensen met een visuele beperking.
Stap op excursieboot BlauwJantje, de geruisloze electroboot. Er werd
bijzondere aandacht besteed aan het luisteren naar de natuurelementen, het
ruisen van de wind door het riet, het zingen van de rietzangers en het
overvliegen van de gakkende ganzen. Ook kunnen de geuren van de talrijke
bloemen, planten en kruiden worden opgesnoven. Speciaal voor deze
excursie is een braillekaart van de Nieuwkoopse Plassen ontwikkeld. Naast
de braillekaart ontdekken de mensen de natuur van de Nieuwkoopse Plassen
door te “horen, ruiken en voelen”.

WAT IS DE COALITIE?
De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging van mensen en
organisaties. Doel is een inclusieve samenleving en het benutten van de
kansen daarop die de ratificering van het VN-verdrag betreffende de rechten
van personen met een handicap biedt. Dat er wat moet gebeuren op dit
gebied is voor iedereen duidelijk, ook voor de ambtenaren van de betrokken
ministeries, aldus Hetty de With van de stichting Inclusie Nederland. Aan
goede wil ontbreekt het dus niet. Maar de goede voornemens vallen of staan
wel bij de inkomenspositie van de van mensen met een beperking. En deze
is op z’n minst onzeker! http://www.coalitievoorinclusie.nl/
ARMOEDE ZORGT VOOR SOCIALE UITSLUITING VAN
MENSEN MET BEPERKINGEN 29 APRIL 2013
Wordt inclusie een illusie?
Armoede leidt bij mensen met beperkingen vaak tot sociale uitsluiting.
Wrang, omdat bij deze groep de deelname aan de maatschappij toch al
beperkt is. Mensen gaan niet meer naar een verjaardag, omdat er geen geld
is voor een cadeautje. Men nodigt geen vrienden uit, omdat er geen geld is
voor iets lekkers bij de koffie of een glaasje wijn of bier. De problemen die
mensen met beperkingen, naar eigen zeggen, ervaren zijn groot. Ook de
impact is groot: veel stress en een ‘goed leven’ staat onder druk. Deelname
aan de samenleving is iets waar men al helemaal niet meer mee bezig is.

Iedereen moet mee kunnen doen
Het afgelopen jaar is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar armoede
bij mensen met beperkingen. In het rapport wordt uit gegaan van het model
van inclusief burgerschap, eenvoudiger gezegd: iedereen in onze
samenleving moet mee kunnen doen en iedereen hoort erbij. De centrale
vraag van het onderzoek was welke gevolgen armoede van mensen met
beperkingen heeft voor hun deelname aan de samenleving.
Armoede is een complex probleem. Mensen met beperkingen lopen extra
risico’s, risicofactoren komen bij hen vaker voor dan bij andere mensen.
“Sommige factoren hebben met de persoon zelf te maken, bijvoorbeeld het
ontbreken van vaardigheden om zelfstandig een financieel huishouden te
voeren. Maar ook de steeds ingewikkelder wordende samenleving speelt
mee. Er wordt in die samenleving onvoldoende rekening gehouden met
mensen die om wat voor reden dan ook niet mee kunnen komen in de
‘mainstream’. Een omgeving die continu verandert, nieuwe en aanvullende
wetgeving invoert, heeft een stapelend effect op de inkomenspositie van
mensen met beperkingen”, concludeert Martin Schuurman van Kalliope
Consult, één de onderzoekers.
Aanbevelingen
De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen. Zo pleiten zij voor meer
gemeentelijk aanbod voor structurele ondersteuning van mensen met
beperkingen die preventief werkt en voorkomt dat mensen in de schulden
raken. Zoals: beschikbaar stellen van toegankelijke informatie met tips en
verwijzingen, bieden van training in het verwerven van competenties in het
omgaan met geld en het aanbieden van inkomensbeheer en
schuldhulpverlening. Ook kunnen gemeenten mensen met weinig geld
maximaal laten participeren, bijvoorbeeld via een speciale pas, het
verstrekken van gratis theaterkaartjes, het eenmaal per maand gratis open
stellen van musea, e.d.
Een andere aanbeveling is dat specifieke zorgaanbieders zich veel meer dan
nu richten op het signaleren van armoedeproblematiek en het bieden van
ondersteuning aan cliënten die dat nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld door
geld en inkomen een vast onderdeel te laten zijn van begeleidingsgesprekken en ondersteuningsplannen. [bron: persbericht Vilans]

VAKANTIE
Nog even en de vakantieperiode breekt weer aan. Iedereen wil er zo af en
toe weleens even tussenuit. Mensen met een kleine beurs en/of lichamelijke
beperkingen komen daar vaak niet aan toe. Er zijn echter wel
mogelijkheden:
• Gratis vakantie via Vakantiebank. De stichting Vakantiebank uit
Roden geeft gratis vakanties weg aan mensen die voor lange tijd zijn
aangewezen op een minimum inkomen. Voor meer informatie en
voorwaarden: www.vakantiebank.nl
• Gids betaalbare vakanties. De werkgroep Arme Kant van
Nederland/EVA geeft al vele jaren een Gids Betaalbare Vakanties
uit. In deze gids vindt u een overzicht van vele
vakantiemogelijkheden voor mensen met een smalle beurs en/of
lichamelijke beperkingen. In de gids zijn beschrijvingen van
vakantieaanbod vn tal van organisaties en de bijbehorende prijzen en
adressen bijeengebracht. Voor meer informatie: www.armekant.eva.nl
KLACHTEN OVER UW ZORGVERZEKERAAR
Heeft u een klacht over uw zorgverzekeraar? Maak deze dan eerst
schriftelijk kenbaar aan uw zorgverzekeraar. Als u daarna ook niet tevreden
bent over de behandeling van uw schriftelijke klacht, kunt u zich richten tot
de Stichting Klachten en Geschillen(SKGZ). Zij bieden u via internet een
sneltest waarmee u kunt nagaan of de SKGZ uw klacht over uw
zorgverzekeraar in behandeling kan nemen.
In de SKGZ zitten de Ombudsman Zorgverzekeringen en de
Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De Ombudsman
Zorgverzekeringen bemiddelt gratis tussen u en uw zorgverzekeraar. De
Geschillencommissie Zorgverzekeringen doet na onderzoek een bindende
uitspraak waar u en uw zorgverzekeraar zich aan moeten houden. Dit laatste
is niet gratis. Meer informatie vind u op: www.sgkz.nl
ZIBBED TRADITIONAL
Kijkt u altijd op tegen het verschonen uw dekbedovertrek? Dankzij het
Zibbed slimme dekbedovertrek is dat verleden tijd. Het slimme en handige
Zibbed dekbedovertrek is de uitkomst wanneer u makkelijk uw bed wilt
opmaken en wilt dat uw dekbed goed in het dekbedovertrek blijft zitten. Uw

bed verschonen zonder moeite en toch slapen onder een zeer luxe
dekbedovertrek, en dat voor een zeer aantrekkelijke prijs!

•
•

•
•

Eigenschappen:
Het Zibbed dekbedovertrek heeft twee smalle onvoelbare blinde
ritsen aan de zijkant, waardoor u het dekbedovertrek makkelijk
openslaat, het dekbed er in legt, met de vier kleine maar stevige clips
het dekbed vastzet en makkelijk uw dekbedovertrek weer dicht ritst.
Zibbed Traditional:100 % katoen,250TC, Single Pick, Satijn weving
Kleur/motief: white stripes.

BijzonderHandig.nl Op deze website vindt u nog veel meer makkelijke
hulpmiddelen, die het u mogelijk maken langer zelfstandig te blijven
wonen.Ook op de website MooiHandig.nl vind u tal van hulpmiddeltjes.

Zaterdag 10 juli 2013 was het zover; de feestelijke
opening van WoerdenWijzer.nl met de vrijwilligersmarkt en de presentatie
van de folder vrijwillige zorg / NIO folder.De folder is op te halen bij
Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2 of op di en do ochtend tussen 10 en 12
uur bij de bibliotheek van Woerden. De folder is ook online te vinden via
www.hartvoorwoerden.nl.

Met vriendelijke groet, Miranda van der Heul, Hart voor Woerden
Rembrandtlaan 2, 3443 EG Woerden
tel.: 0348-421101, http://www.hartvoorwoerden.nl
EXTRA HUURVERHOGING NIET VOOR
CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (Ango Aan Zet)
Huurders met een handicap of chronische ziekte kunnen onder bepaalde
voorwaarden ontheffing krijgen van de extra huurverhoging voor inkomens
hoger dan € 33.614,=. Het kabinet voert de inkomensafhankelijke
huurverhoging in om het zogenaamde scheefwonen tegen te gaan
Scheefwonen is het fenomeen dat huurders die veel verdienen blijven
wonen in een goedkope sociale huurwoning. Het kabinet wil dit doorbreken.
De sociale huurwoningen zijn bestemd voor mensen met lagere inkomens.
Met de inkomensafhankelijke huurverhoging hoopt minister Blok (van
Wonen en Rijksdienst) dat huurders met hogere inkomens gaan verhuizen
en de goedkopere huurwoningen weer vrijkomen voor huurders met lagere
inkomens. Voor huishoudinkomens tot € 33.614,= geldt een maximale
huurverhoging van 4% per 1 juli 2013. Hogere inkomens krijgen te maken
met een inkomensafhankelijke huurverhoging die - afhankelijk van de
hoogte van het inkomen - tussen de 4,5% en 6,5% ligt. Dit is bedoeld om
mensen met hoge inkomens te stimuleren om te verhuizen en zo het
scheefwonen tegen te gaan.
Verhuizen geen optie
Voor mensen met een handicap of chronische ziekte is verhuizen vaak
geen reële optie, bijvoorbeeld omdat de huidige woning ingrijpend is
aangepast of omdat mantelzorgers in de directe omgeving wonen. Er komt
nu dus een hardheidsclausule voor deze groep. Aanvankelijk opperde de
minister de hardheidsclausule te laten gelden voor huurders met een
indicatie voor AWBZ-zorg. De CG-Raad en Platform VG vinden dat niet
volstaan. Niet kunnen verhuizen is sterk afhankelijk van individuele
beperkingen en omstandigheden. Het hoofdcriterium moet zijn dat iemand
vanwege fysieke, psychische of verstandelijke beperkingen sterk is aangewezen op de huidige woning. Daarbij moeten alle individuele omstandigheden mee gewogen worden.
Hardheidsclausule
Onder druk van de Tweede Kamer heeft minister Blok voor groepen van
chronisch zieken en gehandicapten een hardheidsclausule opgesteld:

Regeling aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten.
Huurders (en hun huisgenoten) die voldoen aan de clausule hoeven de
inkomensafhankelijke extra huurverhoging (meer dan 4%) niet te betalen.
Onderliggende reden is dat verhuizen voor hen geen reële optie is.
Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten
De uitzonderingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten in één
van de volgende vier categorieën:
1. Een AWBZ-indicatie hebben voor ten minste 10 uur per week voor
verpleging, verzorging of individuele begeleiding (minimaal 1 jaar);
2. Een indicatie voor verblijf in de AWBZ-instelling (bijvoorbeeld een
verzorgingshuis) maar nog wel zelfstandig wonend;
3. ADL-assistentie in een speciale rolstoeldoorgankelijke sociale huurwoning (ADL = Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
4. Woningaanpassingen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bijvoorbeeld een traplift of een in hoogte verstelbaar keukenblad.
Gereageerd op brief
Minister Blok heeft gereageerd op de brief van de CG-Raad, het Platform
VG en de Woonbond aan de Tweede Kamer over de uitzonderingsregeling
voor chronisch zieken en gehandicapten bij de inkomensafhankelijke
huurverhoging. In de brief vroegen de organisaties om de
uitzonderingsregeling te verruimen, omdat veel chronisch zieken en
gehandicapten ten onrechte buiten de boot vielen. De minister heeft dit verzoek voor een deel gehonoreerd: ook voor mensen die blind zijn wordt nu
een uitzondering gemaakt. Mensen die blind zijn hebben zich de
plattegrond van de woning en de omgeving vaak door jarenlange ervaring
eigen gemaakt. Verhuizen zou betekenen dat zij weer bij nul moeten
beginnen en dat zij een periode ernstig beperkt worden in hun participatie.
De CG-Raad en het Platform VG zijn blij met de uitbreiding van de
regeling. Toch zijn ze niet helemaal tevreden. Want de minister maakt geen
uitzondering voor andere groepen die ze benoemd hebben: slechtzienden,
mensen met een ernstige verstandelijke handicap of autistische stoornis.
Ook mensen die een lage indicatie hebben omdat er veel mantelzorg
geboden wordt en mensen die zelf woningaanpassingen hebben betaald,
vallen nog steeds buiten de boot. Minister Blok wijst er in zijn reactie op dat
er voor deze groepen geen eenduidige criteria zijn. Het is daarom voor
verhuurders en huurcommissies niet uitvoerbaar om te toetsen.
De CG-Raad en het Platform VG vinden het wrang dat vanwege
‘uitvoeringsgemak’ en zonder inhoudelijke onderbouwing de betreffende

groepen buiten de regeling vallen. Bovendien denken zij dat er soms wel
harde criteria te vinden zijn. Zo wordt de OV begeleiderskaart bijvoorbeeld
toegekend aan slechtzienden die een verklaring van de huisarts hebben
waarin staat dat ze minder dan 25% zicht of een koker van minder dan
10 graden hebben. Overigens vinden de CG-Raad en het Platform VG dat
de hardheidsclausule eigenlijk overbodig zou moeten zijn. In een inclusieve
samenleving mét een inclusief woonbeleid (beleid gericht op het
toegankelijk maken van alle woningen) hebben mensen met beperkingen
evenveel mogelijkheden om te wonen en te verhuizen als iedere burger. Helaas is Nederland nog ver verwijderd van inclusief woonbeleid en moeten
gehandicapten zich behelpen met hardheidsclausules.
Bezwaar maken
Voor chronisch zieken en gehandicapten die buiten het bereik van de
regeling vallen, staat de mogelijkheid van bezwaar maken tegen de
inkomensafhankelijke huurverhoging uiteraard wel open. Maar zij hebben
dan geen wettelijk afdwingbare bezwaargrond en zijn dan afhankelijk van
de welwillendheid van de verhuurder of huurcommissie. De CG-Raad en
het Platform VG beraden zich in overleg met de Woonbond op nadere
stappen om de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten te
Verbeteren.
WWW.UITMETKORTING.NL
heeft een overzicht opgesteld van alle populaire dagjes uit in Nederland.
Hier zie je in één oogopslag welke dagjes uit rolstoeltoegankelijk zijn, of er
een rolstoel te leen is en of een begeleider eventueel korting krijgt. Tevens
zie je of er een aangepast toilet aanwezig is, evenals een parkeerplaats voor
gehandicapten en of een geleidehond mee naar binnen mag.
VLOOTSCHOUW
Donderdag 22 t/m zondag 25 augustus is het zover: Sail de Ruyter 2013.
Voor dit maritieme evenement wordt heel Vlissingen omgetoverd tot een
groot evenemententerrein. Er worden veel schepen verwacht waaronder drie
Tall ships klasse A (de grootste die er zijn), en minstens 10 schepen klasse
B, dienstschepen, schepen van de Koninklijke Marine en ten minste nog
100 schepen van het maritiem erfgoed.
Natuurlijk is er nog meer te doen. Geniet van een hapje en een drankje op
een van de vele en gezellige terrassen in de Vlissingse binnenstad, bezoek
de Plaatwerkerij van de oude Scheldewerf, de maritieme braderie, de oude
ambachtendemonstraties of de (moderne) bedrijvenpresentaties.

Shantykoren en looporkesten door de stad en voor de kinderen zijn er de
watersportarena, kidsplace en de kidsday. Donderdag is de sail-in waarbij
een deel van de schepen naar Vlissingen vaart vanuit Oostende en Veere.
Op zaterdagmiddag is de vlootschouw langs de boulevard van Vlissingen,
waar u kunt genieten van langsvarende schepen. Zondag wordt het
evenement afgesloten door een feestelijke sail-out.
Meer informatie: www.sailderuyter.n
WAT MOET EEN [….]PATIËNT MET WMO?
MINDER AWBZ, MEER GEMEENTE
Als [….]patiënt krijgt u de komende jaren veel met uw gemeente te maken.
Niet alleen omdat gemeenten straks verantwoordelijk worden voor een deel
van de langdurige zorg. Maar ook omdat er een verschuiving plaats vindt:
minder nadruk op zorg en meer aandacht voor welzijn.
Hebt u door uw [….]aandoening moeite om mee te doen in de samenleving?
Ondervindt u problemen met zelfstandig wonen of uw huishouden voeren? Dan
kunt u terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. De Wmo staat voor Wet
maatschappelijke ondersteuning.
De Wmo heeft tot doel dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de
samenleving. En dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Eind
april 2013 presenteerde staatssecretaris Van Rijn (VWS) zijn plannen voor de
langdurige zorg. Hij wil dat de zorg betaalbaar blijft. En dat mensen meer
mogelijkheden krijgen om de regie over hun eigen leven te voeren, ook als ze
chronisch ziek zijn en ondersteuning nodig hebben.
Om dat te bereiken moet de zorg hervormd worden. In de plannen van de
staatssecretaris krijgen gemeenten een veel belangrijker rol. Mensen die,
bijvoorbeeld als […..]patiënt, beperkt kunnen participeren, kunnen bij de gemeente
terecht voor advies, informatie en ondersteuning.
Maar de staatssecretaris wil dat u eerst zelf of met de mensen om u heen (familie,
vrienden, buren) een oplossing probeert te vinden voor uw behoefte aan
ondersteuning. Dit heet het benutten van de eigen kracht. Alleen als dat niet lukt,
kunt u een beroep doen op de gemeente.
Keukentafelgesprek
Het Wmo-loket geeft informatie en advies en denkt mee over wat u kunt doen in uw
situatie. Via het Wmo-loket maakt u een afspraak met een Wmo-consulent. Met
deze consulent bespreekt u wat uw situatie is en wat uw behoefte aan ondersteuning
is. En wat u of anderen hier aan kunnen doen. Dit gesprek – het keukentafelgesprek
– wordt gehouden in een rustige en veilige omgeving, bijvoorbeeld bij u thuis.

Het keukentafelgesprek is bedoeld om uit te vinden waar iemand echt tegen aan
loopt. Door dóór te vragen naar wat iemand zelf wil - op alle levensterreinen - wordt
de totale mens achter de kwaal zichtbaar.
Het is verstandig om u voor u met de Wmo-consulent in gesprek gaat, goed voor te
bereiden. Vragen die in het gesprek aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Waar hebt
u moeite mee? Wat zijn de dingen die u nodig heeft? En hoe zou dit opgelost kunnen
worden? Wat zou u willen? Meedoen in de samenleving, zelfstandig reizen,
vrijwilligerswerk, een hobby uitoefenen waar u niet meer aan toekomt, hulp in de
huishouding? Een goede voorbereiding helpt bij het gesprek.
Geen ziektebeelden
Voor medische vragen moet u bij uw huisarts of specialist zijn. Voor meedoen in de
samenleving en voor zelfstandig blijven wonen, gaat u naar de Wmo-consulent. De
Wmo-consulent is niet geïnteresseerd in uw ziektegeschiedenis. U bent meer dan uw
ziekte. De consulent kijkt vooral naar de gevolgen van uw [….]aandoening: Wat
betekent deze in uw leven? Waar hebt u last van als u mee wilt doen in de
samenleving? Tegen welke belemmeringen loopt u aan? Wat betekent het voor uw
naasten (mantelzorgers)? Niet het ziektebeeld is leidend, maar de beperkingen die
uw ziekte met zich mee brengt en de oplossingen die de beperkingen kunnen
verminderen. Geen enkel persoon is hetzelfde, dus u kijkt samen met de consulent
wat in uw situatie een passende oplossing is.
De Wmo-consulent gaat samen met u op zoek naar de vraag achter de vraag. Een
voorbeeld: een man met een [….]aandoening voelt zich meer en meer geïsoleerd.
Hij vraagt bij het Wmo-loket een scootmobiel omdat hij maar een beperkte energie
[…] heeft. Wat hij eigenlijk wil zeggen is: ik heb behoefte aan meer contact. Is een
scootmobiel dan de meest geschikte oplossing? Misschien is een regelmatig bezoek
van een vrijwilliger of het lid worden van een hobbyclub wel beter.
Iedereen is anders
Ieder mens is anders. Iedereen verkeert in andere omstandigheden en heeft
persoonlijke behoeften en doelen. Net als de ene [….]aandoening verschilt van de
andere, en er niet één medicijn een oplossing is voor alle kwalen, zijn ook de Wmooplossingen, oplossingen op maat. In het gesprek zal de Wmo-consulent daarom
vragen wat u nodig hebt aan ondersteuning om mee te kunnen doen in de
samenleving en om uw huishouding te doen. Wat hebt u nodig om zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen blijven wonen? En wie zou daar eventueel bij kunnen helpen?
De Wmo-consulent bespreekt met u:
• Waar loopt u tegenaan?
• Wat wilt u wat nu niet lukt of wat lastig gaat? Wat kan ik zelf?
• Waar kunnen familie, mantelzorgers mij bij helpen?

•
•
•

Wat kan de omngeving, de buurt, een vrijwilliger voor mij doen?
Zijn er voorzieningen in de wijk of stad die soelaas bieden?
Heb ik professionele hulp of een individuele voorziening nodig, zoals hulp
in het huishouden of een vervoersvoorziening?
• Wat heeft mijn mantelzorger nodig om te kunnen blijven helpen?
Doe het niet alleen
Wilt u het gesprek niet alleen voeren, dan kunt u altijd iemand meenemen. Ook de
voorbereiding hoeft u niet te doen. Een familielid of een goede kennis kan u helpen.
En uw patiëntenvereniging kan mogelijk ook een rol spelen. Als u zelf geen
oplossing weet, is dit geen probleem. U kunt dit tijdens het keukentafelgesprek
samen met de Wmo-consulent bespreken.

TOEGANKELIJKE BED EN BREAKFAST
Lekker een paar dagen er tussen uit? Eelke Kelderman, zelf
rolstoelgebruiker, verzamelde 4 jaar lang adressen van bijzondere Bed &
Breakfast. De ANWB en het Revalidatiefonds stelden op basis van deze
informatie de gids ‘Bed & Breakfast zonder drempels’ samen.
Bestelproces
U kunt boekje Bed & Breakfast bestellen tegen inlevering van 500 punten.
U ontvangt dan een bevestigingsmail van uw bestelling. U krijgt het boekje
zo snel mogelijk thuisgestuurd. Normaal €9,95 voor ANWB-leden nu gratis
inruil voor slechts 500 punten. Let op er zijn 100 exemplaren beschikbaar
en op = op.

Verder lezen Petra van der Horst, Programmamanager Aandacht voor iedereen
Programma Aandacht voor iedereen is opgezet om leden van Wmo-raden en
belangenbehartigers te informeren over de decentralisatie van de AWBZ-begeleid en
hen te adviseren over hun rol daarbij. Daarnaast monitort het programma de
gevolgen van deze veranderingen voor cliënten en mantelzorgers.
Programma Aandacht voor iedereen heeft een handige brochure gemaakt die u helpt
om een beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie. Bij ieder onderwerp staan ook
vragen om na te denken over mogelijke oplossingen.

SCOOTVEILIGHEID IS ZORG VAN GEMEENTEN
Er komen steeds meer gewonden door een ongeluk met scootmobiel, blijkt
uit een onderzoek van VeiligheidNL. Gemeenten zouden hierin hun
verantwoordelijkheid moeten nemen.Uit een onderzoek van Veiligheid NL
blijkt dat in 4 jaar tijd het aantal slachtoffers toenam van 1200 naar 2000.
De meeste ongelukken gebeuren doordat voertuigen met bestuurder en al
omvallen.
Preventie via gemeente
Goede instructies en een passende scootmobiel zouden helpen, reageert
ANBO. Omdat ruim tachtig procent van alle scootmobielen wordt verstrekt
door de gemeente, op basis van de Wmo, zouden gemeenten een passende
instructie aan moeten bieden. Het project Blijf Veilig Mobiel, waarbij ook
de CG-Raad betrokken is, ontwikkelde een cursus voor scootmobielrijders.
De cursus is aan alle gemeente toegestuurd. Daarnaast is er een keuzewijzer
voor scootmobielen, die voor zowel gemeenten als familie en mantelzorgers
geschikt is om de beste scootmobiel uit te zoeken.
Scootmobiel ook veilig in taxibusje
De ombudsman van de gemeente Amsterdam constateerde onlangs dat het
vervoersbedrijf dat het Aanvullend openbaar vervoer (AOV-vervoer) voor
mensen met een beperking regelt, niet altijd de veiligheidsregels voor het
vervoer van scootmobielen volgt. Als een scootmobiel niet goed wordt
verankerd kan deze losschieten. Zo worden mensen soms aangereden door
hun eigen scootmobiel.
De ombudsman adviseerde de verantwoordelijke wethouder ervoor te zorgen dat alle chauffeurs van betrokken vervoersbedrijven ook echt opgeleid
zijn om hulpmiddelen op de juiste manier vast te zetten in AOV-taxi’s.

•

•

Handreiking Wmo-loket (pdf)
http://www.programmavcp.nl/component/option,com_docman/Itemid,172/
gid,573/task,doc_download/
Handreiking
Wmo-loket
(Word)
http://www.programmavcp.nl/component/option,com_docman/Itemid,172/
gid,574/task,doc_download/

PERSOONSGEBONDEN BUDGET AWBZ JULI 2013
In dit informatiebulletin informeert het zorgkantoor u over de
volgende onderwerpen:
• Toeslag bewoners wooninitiatieven
• 10-uurs-maatregel
• Tariefkorting 2014
• Budgetgarantie
• Huisbezoeken
• Verantwoording eerste half jaar 2013
Toeslag bewoners wooninitiatieven
De staatssecretaris heeft besloten om het budget van bewoners
van wooninitiatieven op te hogen met € 4.000. Het zorgkantoor
verrekent deze toeslag met een eventueel bedrag voor
budgetgarantie. Alle bewoners van wooninitiatieven die bekend zijn bij
het zorgkantoor hebben inmiddels een gewijzigde beschikking van het
zorgkantoor ontvangen. Woont u in een wooninitiatief en hebt
u nog geen beschikking gekregen waarin deze € 4.000 is
opgenomen? Neem dan contact op met uw zorgkantoor.
10-uurs-maatregel
Ongeveer 45.000 budgethouders ontvangen een PGB voor minder
dan 10 uur begeleiding per week. In het voorjaar van 2012 is
besloten dat deze PGB’s op 1 januari 2014 zouden eindigen.
Inmiddels heeft de staatssecretaris deze maatregel ingetrokken.
Hebt u een PGB voor minder dan 10 uur begeleiding per week?
Dan houdt u in 2014 dus uw PGB.
Tariefkorting 2014
In het Regeerakkoord was aangekondigd dat er in 2014 geen dagbesteding
op grond van de AWBZ meer mogelijk zou zijn. Die maatregel is nu
ingetrokken. Daarvoor in de plaats worden, onder andere, de PGB-tarieven
voor persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep
in 2014 met 5% verlaagd. Het PGB-tarief voor verpleging en kortdurend
verblijf blijft ongewijzigd.
Heeft u een PGB op basis van een ZZP-indicatie? Dan blijft uw totale bruto
PGB in 2014 hetzelfde als in 2013. Maar als uw budget in 2013 is
opgehoogd met ‘budgetgarantie’ dan moet u ook de informatie lezen onder
het kopje ‘Budgetgarantie’.
Budgetgarantie

Als u op 31 december 2012 een PGB had op basis van een ZZP-indicatie
dan is uw PGB in 2013 waarschijnlijk opgehoogd met een bedrag voor
‘budgetgarantie’. Wat gaat er gebeuren met deze budgetgarantie?
Het zorgkantoor zal de budgetgarantie de komende jaren afbouwen. Uw
budget wordt in 2014 maximaal 10% lager dan in 2013. In 2015 wordt het
budget weer met maximaal 10% verlaagd. De dan eventueel nog resterende
budgetgarantie vervalt in 2016.
Uitzonderingen:
Als uw PGB bij de eerste toekenning op basis van een ZZP-indicatie is
opgehoogd met budgetgarantie dan wordt uw PGB in 2014, net als in 2013,
niet verlaagd.
Als u op 31 december 2012 in een wooninitiatief woonde en daar ook bent
blijven wonen dan wordt uw PGB in 2014 ook niet verlaagd.
Huisbezoeken
De zorgkantoren zullen in 2013 en 2014 een groot aantal budgethouders
thuis bezoeken. Het zorgkantoor wil graag weten of u tevreden bent over de
zorg die u inkoopt. Verder zal het zorgkantoor controleren of u uw PGB
uitsluitend gebruikt om AWBZ-zorg in te kopen.
Voorafgaand aan een huisbezoek ontvangt u een brief waarin het
zorgkantoor informatie bij u opvraagt. Daarna wordt een afspraak
met u gemaakt voor een huisbezoek.
Verantwoording eerste half jaar 2013
Als uw PGB op jaarbasis hoger is dan € 5.000 dan moet u op uiterlijk 10
augustus 2013 verantwoording afleggen over de besteding van uw PGB in
het eerste halfjaar van 2013. Als u uw verantwoordingsformulier niet op tijd
instuurt dan stopt het zorgkantoor de betaling van uw PGB. Let er bij het
invullen goed op dat u van uw zorgverlener het juiste BSN of nummer van
de Kamer van Koophandel invult. U loopt anders het risico dat het zorgkantoor het verantwoordingsformulier terugstuurt.Het verantwoordingsformulier mag alleen worden ondertekend door de budgethouder of de
curator, bewindvoerder of, bij kinderen onder de 18 jaar, de ouders of
voogd. Als iemand anders het verantwoordingsformulier ondertekent, bv.
een bemiddelingsbureau, dan neemt het zorgkantoor het verantwoordingsformulier niet in behandeling.

