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Nieuwsbrief december 2013
Nog enkele weken en dan is het jaar 2013 weer voorbij.
U heeft het afgelopen jaar geen nieuwsbrieven van PGZ ontvangen, de reden waarom kan u zien
op bijgaande flyer. Wij hebben nieuwe mensen nodig die zich willen verdiepen in alle
veranderingen op het gebied van zorg, Wmo, de Participatiewet en lokaal beleid willen volgen.
Het was een jaar waarin veel gesproken werd over veranderingen in de zorg, persoonlijke
verzorging, hervorming van de AWBZ, de Participatiewet, bezuinigingen, meer eigen
verantwoordelijkheid, eerst een beroep doen op de omgeving en meer werken met vrijwilligers.
De aanspraak op hulp bij het huishouden wordt beperkt tot degenen die het echt nodig hebben en
het niet uit eigen middelen kunnen betalen.
De gemeente organiseerde in het voorjaar in alle kernen van de Zuidplas dorpsavonden om met
elkaar over de zorg te praten. De opkomst was matig of zoals de gemeente zelf zei: “het is een
ver-van-mijn- bed-show. Het onderwerp leeft niet erg als mensen er niet mee te maken hebben.”
Misschien, het kan echter ook betekenen dat er nog onvoldoende bekend was. Hoeveel mensen
hadden de notitie “Gebundelde krachten” van de gemeente gelezen? Wist iedereen dat we van
een verzorgingsstaat veranderen in een participatiesamenleving, wat dat betekent en wat de
gevolgen zijn. Waarschijnlijk niet, want er was nog onvoldoende bekend, tenzij je lid bent van een
belangenorganisatie, want dan was je al gewaarschuwd.
Koepelorganisaties waren al eerder in gesprek met de overheid om hun zienswijze kenbaar te
maken. De overheid kijkt soms teveel naar hun krappe budget terwijl belangenorganisaties in de
eerste plaats de belangen van hun leden in het oog houden.
Inmiddels is vrijwel iedereen op de hoogte door alle berichten. Zeker na de troonrede van de
koning heeft ineens iedereen het over participeren. Het begrip “participatiesamenleving”, is zelfs
door het genootschap Onze Taal uitgeroepen tot het woord van het jaar.
Bezuinigingen in de zorg zijn niet nieuw, sinds de Wmo in 2007 is ingevoerd hebben cliënten al te
maken met veranderingen in regelgeving en eigen bijdragen. Burgers met een beperking en hun
partners ondervinden direct de gevolgen van de bezuinigingen. De steeds weer veranderende weten regelgeving zorgt voor onzekerheid. Gemeenten hadden vanaf 1994 de zorgplicht (die gaf
zekerheid), met de Wmo kwam de compensatieplicht gevolgd door de Kanteling. De kanteling
betekende al een andere benadering van de cliënt, er volgde eerst een gesprek aan de
“keukentafel”. In 2015 wordt de nieuwe Wmo ingevoerd, wat kunnen wij nu weer verwachten?
Kunnen burgers en cliënten nog iets verwachten van de gemeente of gaan we terug naar vroeger,
afhankelijk van buren en kerken?
Wat is er al gebeurd?
Ondanks dat alle wetten nog niet gereed waren en gemeenten nog niet duidelijk in beeld hadden
met welk budget zij moeten gaan werken, hebben zij zich toch al voorbereid op hun nieuwe taken.
Door een andere manier van werken hoopt de gemeente met minder budget toch goede zorg te
kunnen geven aan mensen die dat nodig hebben. Daarom is er eind 2012 al een start gemaakt
met het organiseren van de zorg in de wijk en het opzetten van een sociaal wijkteam.
De gemeente heeft vrijwilligersorganisaties gevraagd mee te denken over de nieuwe zorg.
Er zijn drie bijeenkomsten geweest met de organisaties om het plan te bespreken.
Cliëntenorganisaties waren bezorgd over de persoonlijke verzorging die naar de gemeenten zou
gaan. Zij vroegen zich af of gemeenten deze taak wel kunnen uitvoeren en wat dat dan voor
gevolgen zal hebben, bij de gemeente is immers geen recht op zorg meer maar wordt de zorg
ondergebracht bij de Wmo. Welke taken moeten uitgevoerd worden door vrijwilligers en blijft de
privacy dan gewaarborgd. Begrip was er ook, de zorg wordt te duur.

De gemeente wil meer algemene voorzieningen en minder voorzieningen op maat.
Het uitgangspunt van de landelijke overheid is dat wonen, zorg en welzijn gescheiden worden. Dit
betekent dat burgers zelf voor wonen betalen en apart de zorg gefinancierd wordt door
zorgverzekeraars, de Wmo, de AWBZ of als dat mogelijk is zelf. Hierdoor kunnen mensen langer
thuis wonen en wordt de zorg rondom de thuissituatie vorm gegeven. Het wijkteam bestaat uit
formele zorgaanbieders bijgestaan door vrijwilligersorganisaties die met vrijwilligers werken.
In oktober jl. is de startbijeenkomst geweest en werd het sociale wijkteam gepresenteerd in de
Meander, deze bijeenkomst werd goed bezocht. Duidelijk was dat het onderwerp “zorg” wel leeft,
maar liefst 20 vrijwilligers hebben zich die avond gemeld.
Persoonlijke verzorging niet naar Wmo
De persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen en aankleden of het aantrekken van
steunkousen, wordt in 2015 toch geen taak voor de gemeenten. Op 6 november jl. heeft de
Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) bekend gemaakt dat deze persoonlijke zorg,
net als de verpleging van mensen met een lichamelijke aandoening, een verantwoordelijkheid van
zorgverzekeraars wordt. Wijkverpleegkundigen krijgen hierbij een belangrijke rol.
De gemeenten zijn het hiermee niet eens en willen eerst een gesprek met de VNG. (dit was 29
nov.) Tenslotte hebben gemeenten al ruim een jaar voorbereiding achter de rug en zij vinden dat
zorg een taak voor de gemeenten is.
Cliëntenorganisaties van chronisch zieken en gehandicapten zijn juist positief.
Zij zijn juist van mening dat zorg bij de zorgverzekeraars hoort en dat verpleging en verzorging bij
elkaar horen. Dit is duidelijker voor de cliënt, deze wil gewoon zorg en moet zich niet eerst
afvragen wie de zorg verleent. Tevens is de toegang tot de zorg bij de zorgverzekeraars een recht
op zorg. Er zijn echter ook nog genoeg zorgen b.v. hoe het PGB geregeld wordt.
Gemeenten en Zorgverzekeraars hebben elkaar wel nodig en moeten investeren in samenwerking
om verpleging en verzorging integraal uit te voeren. Zorg wordt verdeeld in professionele zorg,
familiezorg en vrijwilligerszorg.
De gemeenten worden vanaf 2015 wel verantwoordelijk voor een klein gedeelte van de zorg met
dagbesteding/activiteiten en het vervoer er naar toe.
Vervoer naar dagbesteding
Dit jaar is er onduidelijkheid ontstaan omdat vanaf begin 2013 al gekort is op het vervoer van
gehandicapten naar de dagbesteding en activiteitencentra. Het budget van instellingen voor
vervoer is gehalveerd. Er werd naar goedkopere oplossingen gezocht zoals dagbesteding dichter
bij huis, vervoer op vaste tijden aanbieden i.p.v. op maat, cliënten aanleren om gebruik te maken
van het openbaar vervoer of de cliënten betalen zelf. De indicatie voor dagbesteding bleef
ongewijzigd.
Het is te begrijpen dat de cliënten dan maar de Groen Harthopper namen om naar Gouda te gaan,
maar dat werd voor de gemeente veel te duur, zeker in deze tijd van bezuinigingen.
Sommige cliënten gaan nu 1 of 2 dagen minder naar het activiteitencentrum, anderen betalen het
zelf en gaan met het openbaar vervoer van de Groene Harthopper. Dit is echter voor de cliënt
veel duurder.
PGZ heeft hierover een brief naar de gemeente gestuurd, zij zijn van mening dat de gemeente met
de zorgverzekeraar, die nog steeds verantwoordelijk is voor het vervoer, kan praten om tot een
gezamenlijke oplossing te komen. Er heerst veel onbegrip over dit onderwerp, want de cliënt is de
dupe.
Veranderingen gaan niet altijd vlekkeloos en gaan vaak gepaard met onduidelijkheid en onbegrip.
Daarom is het noodzakelijk dat er goede informatie wordt gegeven en er gesprekken zijn met
gebruikers.

Informatie bijeenkomst met Zorgkantoor VGZ
Zorgbelang Z-H heeft in november de vertegenwoordigers van de platforms en andere
organisaties uitgenodigd om met een vertegenwoordiger van Zorgkantoor VGZ te praten.
Onderwerpen waren:
scheiden van wonen en zorg en
de dagbesteding en het vervoer er naar toe.
Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de dagbesteding en wordt er 25%
bezuinigd op dagbesteding. Dat kan betekenen dat een kwart van de dagbesteding wordt gestopt.
De aanwezigen maken zich hier zorgen over.
Voor de kleinere gemeenten geldt dat er weinig aanbod van dagbesteding is, grotere gemeenten
hebben meer mogelijkheden. Samenwerking van kleine gemeenten m.b.t. dagbesteding kan een
oplossing zijn.
Welke dagbesteding is acceptabel? Dagbesteding moet ook zinvol zijn.
Hoe wordt de toegang tot de dagbesteding geregeld en is er straks nog kennis van zaken?
De aanwezigen maken zich ook veel zorgen over wonen voor gehandicapten als wonen en zorg
gescheiden worden. Kunnen mensen met een Wajong uitkering dit wel betalen?
De aanwezigen zijn van mening dat belangenbehartiging hard nodig is.
De vertegenwoordiger van het zorgkantoor heeft tijdens deze bijeenkomst veel zorgen gehoord.
Hij neemt deze mee in zijn contacten met gemeenten en zorgaanbieders.
De veranderingen gaan wel door, dus zijn advies is:
constructief meedenken met gemeenten en zorgaanbieders is van groot belang.
Financiële gevolgen
Financiële zorgen hebben veel mensen, maar volgens het Nibud rapport hebben mensen met een
beperking de laatste jaren wel erg veel ingeleverd, zij worden steeds met meer eigen bijdragen
geconfronteerd. In 2014 verdwijnen nu ook de aftrek van zorgkosten bij de belastingopgave, maar
ook de extraatjes die ze hadden zoals de Compensatie Eigen Risico (CER) en
(Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten). Vooral voor mensen die al heel lang
van een uitkering moeten leven heeft dat grote gevolgen. Zij kunnen voor de
ziektekostenverzekering het eigen risico niet meer betalen en betalen die in maandelijkse
gedeelte. De aanvullende verzekering is ook een probleem, als zij die niet nemen is er geen
vergoeding voor fysiotherapie.
Het alternatief is sporten (bewegen), maar dit is niet voor iedereen mogelijk.
Het geld dat vrijkomt van de CER en WTCG en zorgkosten gaat voor een deel naar de
gemeenten. Het wordt een nieuwe taak voor de gemeenten om mensen financieel te
ondersteunen. Voor de gemeenteraad een verantwoordelijkheid om toe te zien hoe dit geld
besteed wordt en of het aan de doelgroep ten goede komt. Voor ambtenaren een taak om goed
inzicht te hebben om wie het gaat.
Om wie gaat het eigenlijk ?
Ons platform richt zich voornamelijk op mensen met een lichamelijke beperking en chronisch
zieken, mensen met een zintuigelijke beperking, ongeacht de leeftijd.
Deze groep heeft vaak hun hele of een groot deel van hun leven al een handicap of chronische
ziekte, het is een deel van hun leven geworden, ze zijn gewend om met een beperking te leven,
eigen verantwoording te dragen en de eigen regie te houden.
Maar in de loop van hun leven verergert hun beperking vaak. Zeker nu door betere
gezondheidszorg deze groep ook ouder kan worden, kunnen ook zij met meerdere ziekten
geconfronteerd worden. Alleen hebben zij doorgaans al langere tijd een beroep gedaan op hun
partners en sociale omgeving en benutten alle mogelijkheden om zelfstandig te blijven.
Als zij dan nu een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning is dat meestal wel terecht.
Het vooruitzicht dat hun handicap of ziekte vaak verergert bij het ouder worden, maakt het
noodzakelijk dat goede voorzieningen blijven behouden en maatwerk mogelijk blijft. Als we
werkelijk willen dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen
deelnemen aan de maatschappij, dan kan er op hulp bij het huishouden, woningaanpassingen,
rolstoelen, scootmobielen en vervoer en andere hulpmiddelen niet bezuinigd worden.

Vindt u belangenbehartiging ook erg belangrijk en denkt u dat u wel iets kan betekenen voor
mensen met een beperking en chronisch zieken? wilt u meepraten en meedenken, een
(gedeelte van een) taak op u nemen, zoals de nieuwsbrief.
Misschien heeft u ervaring met dagactiviteiten of heeft u nieuwe ideeën.
Misschien heeft u ervaring met de Wajong en weet u beter dan wij wat er allemaal gaat veranderen
en wat de gevolgen zijn. Allemaal redenen om u aan te sluiten bij PGZ.
Het huidige bestuur en de meeste leden zitten al erg lang in PGZ en willen graag een aantal
werkzaamheden delen met mensen met nieuwe en frisse ideeën gericht op de veranderende
samenleving.
Wie neemt deze uitdaging aan?
Gemeenteraadsverkiezingen
In maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, ter voorbereiding van het samenstellen van de
verkiezingsprogramma’s heeft PGZ al in mei een brief verstuurd naar alle politieke partijen met de
belangrijkste punten voor mensen met een beperking, waaraan zij aandacht moeten besteden.
Nu de verkiezingsprogramma’s klaar zijn, is het interessant om te kijken wat iedere politieke partij
zegt over de veranderingen in de zorg en de financiële gevolgen voor mensen met een beperking,
over toegankelijkheid, mobiliteit, de financiële ondersteuning en komen er genoeg geschikte
woningen? Hoe bereidt de politiek zich voor op dagbesteding en op arbeid voor
arbeidsgehandicapten.
De komende twee maanden ziet u politieke partijen veel in de winkelcentra, een goede
gelegenheid om ze aan te spreken en uw vragen te stellen. De lokale politiek krijgt steeds meer
taken en wordt dus steeds belangrijker. Blijf dus niet onzichtbaar, maar laat u horen!
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