Begeleiding: onmisbaar in een da
Een groepsinterview over begeleidingszorg en wat daarin
gaat veranderen gaf Tweede Kamerlid Carla
Dik-Faber (ChristenUnie) stof tot nadenken: haar motie
over gespecialiseerde begeleiding werd de week daarop
aangenomen. Het kan verkeren in Renswoude.
Renswoude, 10 oktober 2014. Parlementariër
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Wim en Anja van de Fliert met dochter Evita en Jochem Goudriaan. (Foto: Marten Idema)
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Zo verloopt een gesprek op de gebarenboerderij. (Foto: Marten Idema)

V.l.n.r.: Tweedekamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Jochem en Evita Goudriaan en Benny Elferink aan de keukentafel in gesprek over begeleidingszorg en wat daarin gaat veranderen. (Foto: Marten Idema)
aan doven, slechthorenden, doofblinden,

compensatieplicht zodat mensen met een

blinden en slechtzienden. Ik lees het bericht

beperking een huishouding kunnen voeren,

voor. Benny haalt opgelucht adem en voor

zich kunnen verplaatsen en andere mensen

Begeleiding

Dik-Faber is het een stimulans te meer om het

kunnen ontmoeten. Die compensatieplicht

Begeleiding is een term als een vergaarbak, maar het dekt de lading wel. Die lading is

zicht op de blijvende beschikbaarheid van deze

had, aldus het Tweede Kamerlid, veel juridische

groot: van hulp bij praktische zaken als boodschappen doen tot psychiatrische thuiszorg,

specialistische begeleiding goed vast te leggen

claims tot gevolg. In de nieuwe WMO geldt

gesprekken voeren, leren plannen en (geldzaken) regelen, dagbesteding, logeeropvang

via een motie.

een ‘maatwerkvoorziening’ per individu met

en nog veel meer. De doelgroep is zo breed als het leven zelf: kinderen, (dementerende)

een resultaatverplichting voor de gemeente.

ouderen, mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking, lichamelijke handicaps,

Angst voor claims

Is het door deze constructie niet lastiger

enzovoort. Met deze ondersteuning kan (enigszins) zelfstandig of genormaliseerd het

Belangrijk bij dit alles is de ratificatie

om de rechter ervan te overtuigen dat de

dagelijks leven geleefd worden. Tot 2015 wordt deze zorg betaald uit de volksverzekering

(bevestiging na onderzoek door het parlement)

gemeente je niet goed geholpen heeft? En

AWBZ. Na 2015 neemt de gemeente contact op met mensen die begeleiding nodig hebben

van het VN-verdrag over de rechten van

hoe verhoudt een maatwerkvoorziening zich

voor zichzelf of naaste of voor hun kind. Veel dagbesteding en logeeropvang wordt gedaan

mensen met een handicap: het verdrag heeft als

met het toekomstige VN-verdrag? Dik-Faber:

op zorgboerderijen. Sommige zorgboerderijen zijn onderdeel van een zorginstelling maar er

doelstelling dat voor mensen met een handicap

,,Het is niet zo dat een compensatieplicht de

zijn ook veel zelfstandige zorgboerderijen die zich bij een coöperatie hebben aangesloten.

belemmeringen in de samenleving om mee te

burgers meer rechtszekerheid biedt. Juist in

Deze coöperatie bewaakt en bevordert de kwaliteit van de zorg op een zorgboerderij en

kunnen doen moeten worden opgeheven. De

de nieuwe situatie, als gemeenten maatwerk

regelt de contracten die nu met gemeenten moeten worden gesloten.

verwachting is nu dat het verdrag ergens in

moeten bieden, wordt passende zorg geboden.

2015 officieel in werking zal treden, als het ook

De gemeenteraad moet daarop toezien. En

Opvang als mantelzorgondersteuning

door de Eerste Kamer behandeld is.

ook in de nieuwe wet is het mogelijk om

De gemeente moet vanaf 2015 nadrukkelijk (meer) aandacht besteden aan de zogenaamde

Maar de weg naar volledige ratificering duurt

bezwaar te maken. Het is voor mensen die het

mantelzorger; de zorg die een naaste verleent aan een zorgbehoevende. Het is belangrijk dat

lang in Nederland. Waarom? Dik-Faber geeft

niet eens zijn met het besluit van de gemeente

die niet overbelast raakt. De gemeente kan voor ondersteuning zorgen door bijvoorbeeld

aan dat het een ingewikkeld wetstraject

vooral van belang, meer nog dan vroeger, dat

hulp van een vrijwilliger te vragen óf te kiezen voor professionele begeleiding en

is, waarbij de regering aanvankelijk eerst

ze hun gemeenteraad daarover inlichten. De

ondersteuning van het gezinslid of kind zodat de mantelzorger meer aan zichzelf toekomt

alles wilde aanpassen en dan pas ratificeren.

gemeente wordt verantwoordelijk voor de

en de zorg thuis zo lang mogelijk volhoudt. Logeeropvang en dagopvang zijn dan ook goede

Ze noemt als voorbeeld aanpassing van het

toewijzing van ondersteuning en begeleiding

mogelijkheden om ouders, familie of partner te ontlasten. Vaak komt ook de persoon of het

vervoersmaterieel. ,,Dat vraagt tijd.” Benny

in het dagelijks leven.” Een gemeenteraad met

kind zelf tot rust en daardoor kan weer beter gewerkt worden aan (sociale) vaardigheden

Elferink schudt het hoofd: ,,Het is ook de

om de vier jaar deels andere mensen die, zeker

waardoor de zelfstandigheid bevorderd of zo lang mogelijk in stand blijft. Maar het is aan

angst voor claims. En sommige partijen vinden

in kleinere gemeenten, amper verstand van

de gemeente of deze zorg óók in 2016 wordt geleverd. Want 2015 is een overgangsjaar.

dat er nu al wel voldoende is aangepast voor

zorg en wetgeving hebben? Carla Dik-Faber:

Zowel logeeropvang als begeleiding en dagbesteding staan door de bezuinigingen onder

gehandicapten. Maar eerlijk is eerlijk, het

,,In de afgelopen tien jaar zijn er vijf regeringen

druk. Gemeenten zullen kijken of er een goedkopere manier is met hetzelfde resultaat. Er

verdrag is in Nederland in ieder geval geen dode

geweest. De gemeenteraden houden het

zal meer naar het eigen sociale netwerk rond de zorgvrager gekeken worden en naar de

letter, wat wel het geval is in andere landen die

langer vol.” Ik kijk naar haar en schiet in de lach.

mogelijkheden die vrijwilligers of maatjesprojecten bieden.

het verdrag al wel geratificeerd hebben”.

Meent ze deze uitspraak serieus? ,,Ja, echt.

Het verdrag zal ook gevolgen hebben

De gemeenteraad hoort dichtbij de mensen te

Zelfstandige zorgboeren

voor de uitvoering van begeleiding door

staan. De mensen moeten naar hun raadsleden

Dit alles heeft ook consequenties voor zelfstandige zorgboeren. Veel begeleiding door

gemeenten. In welke mate is nog niet in te

toegaan als ze tegen dingen aanlopen in hun

zelfstandige zorgboeren wordt uit persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van de gasten

schatten. Gemeenten hebben in de oude Wet

gemeente. De gemeenteraad is nu belangrijker

betaald. Niet alle gemeenten zien daar voordelen in omdat een pgb meer administratieve

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een

dan ooit.”

handelingen vraagt én meer eisen stelt aan de kennis van een gemeente of er met het budget
wel goede zorg geleverd wordt. De zorgboer die samenwerkt met een zorginstelling heeft
dan al gauw een streepje voor.
Ook als er wel contracten gesloten worden met de (coöperatie van) zelfstandige zelfboeren
is het niet zeker of alle zorgboeren nog logeeropvang kunnen blijven aanbieden. Een
zorgboer uit Lunteren, gespecialiseerd in de opvang van 10-18-jarigen, verwacht een
strenger indicatiebeleid waardoor vooral jongeren met meer en complexe problemen zullen
komen logeren, wat meer en intensievere begeleiding vraagt én dus meer kennis van de
begeleiders. Dat alles brengt extra kosten met zich mee. Hij verwacht een inkomstendaling
van ruim 30 procent terwijl hij meer moet gaan samenwerken met verschillende partijen
en daarvoor investeringen moet doen op het gebied van registraties en computersystemen.
,,Het is niet zo dat we momenteel een riant inkomen hebben. Als we veel inkomsten gaan
inleveren en daarnaast meer inspanningen moeten verrichten en meer kosten moeten
maken, lijkt het ons niet verstandig om op deze manier te gaan werken.” De zorgboer
overweegt dan ook op termijn met logeeropvang te stoppen als er geen alternatieven
kunnen worden gevonden voor de financiering.

Aan het werk op de gebarenboerderij. (Foto: Marten Idema)

zorgkrant

gelijks leven met beperkingen

