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Voorwoord 

Naar aanleiding van signalen uit de Oud-Beijerlandse 
samenleving over onderwerpen rondom de zorg besloten 
de twee politieke partijen bestaande uit Leontine 
Guldenaar van de PvdA, Sandra Hol van GroenLinks en 
een betrokken burger Ineke Hoogwerf rondom mei 2015 
dat er een dag moest komen waarin de burger aan bod 
zou komen. De burger kon zelf op die dag aangeven wat 
niet goed gaat aan de zorg in Oud-Beijerland. Er moest 
een gelegenheid voor burgers gemaakt worden, 
waardoor men durfde te komen met hun 
aandachtspunten en men met elkaar in gesprek ging.  

Deze gelegenheid werd 12 september in de 
Overbrugging van Oud-Beijerland door PvdA, 
GroenLinks en een betrokken burger georganiseerd. Er 
zijn drie thema’s met elkaar besproken te weten 
Huishoudelijk Hulp, ZIN/PGB - Passend onderwijs en 
Vervoer. Met elkaar hebben we op 12 september de 
goede zaken in de zorg, de knelpunten en de 
oplossingen besproken. We hebben afgesproken dat de 
verhalen opgeschreven zouden worden en dat deze aan 
de wethouder aangeboden zullen worden. 

We hebben besloten dat het boek een maatwerkboek is, 
omdat elke burger een eigen hulpvraag heeft en 
daardoor een op maat verdiende aanpak nodig heeft. 

We hopen dat dit boek de organisaties, gemeente en de 
raad de gelegenheid geeft om nog eens goed naar 
knelpunten te kijken. Daar waar zaken aangepakt 
kunnen worden ook aangepakt worden. 
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We hebben besloten om niet met namen van bewoners 
te werken in dit boek, omdat het regelmatig voor kwam 
dat mensen bang zijn voor de gevolgen, indien zij met 
naam bekend zijn. Zodra er verzekerd werd dat hun 
verhalen anoniem zouden blijven, wilden mensen 
vertellen.  

Dit zijn niet alleen verhalen van mensen die op 12 
september geweest zijn, maar door aandacht voor die 
dag kwamen er meer mensen hun zorgen vertellen. 

Situaties die in dit boek staan, zijn aan ons verteld en 
zijn bedoeld om van te leren. 

Wij hebben bewoners beloofd het proces te blijven 
volgen en dat zullen wij op gepaste wijze zeker doen. 

 

 

 

 

Namens Leontine Guldenaar (PvdA),  Ineke Hoogwerf 
(betrokken burger) en Sandra Hol (GroenLinks) 

Oud-Beijerland 

December 2015 
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Naar aanleiding van 12 september   
zijn de volgende verhalen bij 

ons bekend geworden 
 

 

 
©Sandra Hol 
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Vrouw boven 80      
       
3 uur had ik hulp                      
 
De zorginstelling heeft bij mij thuis aan tafel het gesprek 
gevoerd. Ze keek de huiskamer rond en de zorginstelling 
was van mening dat het lekker glad in huis was dus er 
kon snel gewerkt worden. Ik was van mening dat er heel 
snel gewerkt moest worden, want de douchewand kon 
de ene week en andere week kon de andere douche 
wand. Mijn bed kon om de andere week afgehaald 
worden. Ze telden de minuten op en dat was 1,5 uur. 
Nergens in het gesprek ging het over wat ik belangrijk 
vind aan een schoon huis. 
 
Ik heb een nieuwe knie, en mijn heup waar ik een aantal 
jaren geleden ook aan ben geholpen doet ook vaak pijn. 
Mijn rechterhand doet ook pijn en daar kan ik haast niets 
mee. 
 
Ik haal zelf boodschappen. De grote boodschappen doet 
mijn dochter elke week. 
 
Na veel protesteren kreeg ik 15 minuten erbij. 
Ik heb alleen AOW dus ik kan de uren er niet bij kopen. 
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Mevrouw boven de 80 jaar     
             
De zorg van mijn man, zoals 2 x in de week douchen, 
kousen aantrekken, wond verzorging is qua uren gelijk 
gebleven. Daar heb ik geen klachten over. De gegeven 
hulp qua verzorging gaat heel goed.  

Mijn man is ook ver boven de 80 jaar en ik wil hem thuis 
kunnen blijven verzorgen. Ik had zes uur huishoudelijk 
hulp. Er is mij toen gezegd dat ik 2,5 uur zou krijgen. Dus 
er is 3,5 uur wegbezuinigd. Mijn dochter die woont in het 
midden van Nederland en zij werkt. Zij kon wel de was 
en de boodschappen doen zei men, Andere kinderen 
wonen ook heel ver weg. Aan buren hulp vragen, gaat 
ook niet. Ze zijn net zo oud als ik. Kijk een boodschapje 
doen voor mij dat gaat wel. Maar ik kan niet verwachten 
dat ze elke week boodschappen voor de hele week 
meenemen  

Mijn dochter is in actie gekomen. Er is 30 minuten erbij 
gekomen. De ene keer red ik het er wel mee. De andere 
keer lukt het mij niet.  Mijn man gaat  twee keer per week 
een hele dag naar de opvang. Dat scheelt voor mij. 

Men ziet niet hoeveel werk mijn man kost. Ik snap het 
niet. Als ik dit niet volhoud dan moet mijn man naar een 
verpleegtehuis en dat kost veel meer geld. Waarom krijg 
ik dan niet meer uren, zodat ik het kan volhouden?  

Boodschappen doen is al lastig. Ik kan niet te lang van 
huis weg.  

Ik mag wel zeggen hoe ik wil dat het schoon gemaakt 
word.  
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Vrouw rond de 80 jaar  
 
Ik heb een beroerte gehad. 
De thuiszorgorganisatie zei eerst, Zoveel minuten mag u 
uw hulp per onderdeel doen. Laat mij zelf bepalen wat ik 
mijn hulp laat doen, heb ik toen gezegd. Gelukkig snapt 
mijn hulp dit. Maar het zou fijn zijn als het beleid ervan 
uit gaat wat een cliënt wilt. Anders ben je afhankelijk van 
degene die voor je staat. Het was eerst 1,5 uur per week. 
Dat was te weinig. Ik heb toen de thuiszorginstelling 
geschreven. Daardoor kreeg ik een 1/2 uur per 2 weken 
erbij. Om de ene week 2 uur, en dan 1,5 uur de andere 
week. 
 
Ik help gelukkig mee. Ik ben tevreden dat ik hulp krijg. 
Voor mij is dit nu genoeg. De samenwerking is goed 
tussen de hulp en mij. 
De hulp moet te vertrouwen zijn en dat is zij 
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Vrouw boven de 70 jaar    
                   
Toen ik na mijn 2e knie operatie vanuit de revalidatie 
naar huis kwam mocht ik mijn ene been niet belasten en 
liep ik dus met krukken. Ik was en ben alleenstaand en 
kon zelf vrijwel niets. Volgens de revalidatie arts had ik 
20 uur hulp nodig maar ik kreeg maar 6 uur. De 
revalidatie arts heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik 9 
uur hulp kreeg.     
                
Ik was nog geen 50 toen ik mijn beperkingen kreeg en 
wist dat het nooit volledig zou herstellen. Ik heb contact 
opgenomen met het UWV en toen de zorginstelling me 
na een paar jaar meedeelde dat ze die 9 uur ook niet 
konden geven heb ik van het UWV een indicatie en 
budget gekregen.      
            
Aan de uren had ik niet genoeg maar van dat geld kon ik 
meer uren betalen. Toen de hulp niet meer via het UWV 
verstrekt mocht worden heb ik een PGB gekregen van 
de gemeente. Ik ben toen geïndiceerd voor 7 uur hulp. 
En het budget is verlaagd. Dat is meer dan eens 
gebeurd. Voor mijn PGB moest ik contracten afsluiten 
met mijn helpverlener(s).    
             
Dit contract moest vernieuwd worden/opnieuw getekend 
toen de declaraties per 01-01-2015 ingediend moesten 
worden bij de SVB. Mijn hulp heeft een langlopend/vast 
contract met een uurtarief van 12,50 en vergoeding van 
haar reiskosten. De totale vergoeding per uur door de 
gemeente is nu nog 15,11 maar gaat na herindicatie 
terug naar 12,50.      
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Aangezien mijn hulp maar 2 dagen per week komt ben ik 
voor de belasting geen werkgever in de zin van de wet.  

De SVB geeft de gegevens van de hulpverlener wel door 
aan de belastingdienst. Mijn hulp betaalt belasting maar 
veel mensen willen dat niet en degene die hulp krijgt is 
er niet voor verantwoordelijk. Het gevolg is dat mensen 
niet voor zo’n laag bedrag willen komen. Dan ben je dus 
aangewezen voor hulp in natura en ben je de regie over 
je huishouden een heel eind kwijt. Het begrip 
huishoudelijk hulp mag niet gebruikt worden. De term is 
nu ondersteuning in de huishouding, terwijl ik in het 
huishouden vrijwel niets kan.    
          
Door de gemeente/indicatiestellers wordt gesteld dat o.a. 
kasten, koelkasten, diepvriezer van binnen niet 
schoongemaakt mogen worden. Voor allerlei 
handelingen is het aantal minuten vastgesteld. Ramen 
moeten maar door een glazenwasser gedaan worden. Je 
mag wel voor een gereduceerd tarief voor een beperkte 
tijd hulp extra inkopen. Je zal maar alleen een uitkering 
hebben. Door mijn spierdystrofie knoei/mors ik veel en 
kan het dan zelf niet van de vloer opruimen. Er moet dus 
frequent gedweild worden.     
             
Dit jaar verlopen de declaraties en uitbetalingen via de 
SVB. Ik declareer op tijd maar Ik heb maandelijks 1 of 
meer keren moeten bellen omdat mijn hulp maar een 
deel van haar geld kreeg of het veel te laat kwam of ze 
dubbel betaald kreeg. Nadat mijn hulp een maand nadat 
ik mijn declaratie ingediend had nog niet betaald was 
heb ik de nationale ombudsman ingeschakeld. 
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Omdat ik meer hulp heb dan waarvoor ik geïndiceerd 
ben, moest ik zelf een vrijwillige storting doen. Dat is 
gelukkig voor mij geen probleem maar aanvankelijk 
kreeg ik te horen dat ik pas een storting kon doen als ik 
de declaratie voorde afgelopen maand indiende omdat ik 
alleen het bedrag wat ik te kort kwam kon storten. Het 
zou fijn zijn als de medewerkers van de SVB weten hoe 
de zaken geregeld zijn. Dat zou veel fouten en frustratie 
schelen.       
             
De SVB zal ook betaald moeten worden, dus de kosten 
stijgen en het geeft in ieder geval tot nu toe alleen veel 
meer problemen. Mijn hulp krijgt een aanvulling van de 
sociale dienst en de fouten die met het uitbetalen door 
de SVB gemaakt worden, zorgen voor haar weer voor 
problemen. 
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Vrouw rond de 60 jaar 
 
Naast verschillende ernstige gezondheidsklachten heb ik 
daarnaast verschillende nieuwe heupen geplaatst 
gekregen, uiteindelijk is de kunstheup definitief 
verwijderd. 
 
Eerst had ik 3,5 uur hulp, afgelopen zomer kreeg ik, 
telefonisch te horen dat ik nog maar 2,5 uur hulp zou 
krijgen. Geen herindicatie maar gewoon een mededeling! 
De zorgorganisatie gaf als reden aan dat er bezuinigd 
moet worden. Enkele weken later belde de 
leidinggevende dat er een ½ uur bij kwam. (zij hadden dit 
bij een ander weg moeten halen) Het lijkt wel een soort 
handje klap. 
 
Er is een klacht bij de zorgorganisatie ingediend. 
Uiteindelijk verwezen zij mij naar de gemeente, die hier 
verantwoordelijk voor zou zijn. Nu ligt er een klacht bij de 
gemeente. Ik heb bericht gekregen dat zij hiermee aan 
de slag zijn gegaan. Nu moet ik dit verder “even” 
afwachten. 
 
Mijn man is er ook. Hij doet de boodschappen, hij heeft 
ook gezondheidsproblemen. Er is veel stof in huis en 
zeker veel stof in de slaapkamer. Er ligt heel veel stof 
onder mijn bed. Maar elke week is de keuze of de 
slaapkamer of de huiskamer. De koelkast wordt nooit 
schoongemaakt. Ik zou het graag zelf willen doen, maar 
ik heb ook te weinig zuurstof in mijn bloed. Hierdoor ben 
ik heel moe en lig ik veel op bed. Koken gaat moeizaam. 
Als ik gekookt heb dan heb ik geen puf meer om te eten. 
Ik eet daardoor weinig en ik ga na het koken vrij snel 
naar bed, want dan ben ik weer heel erg moe. 
Er zijn burgers die niet de kracht hebben of niet weten 
hoe zij moeten protesteren tegen minder uren hulp.  
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Man rond de 50 jaar     
               
Ik heb vroeger diverse operaties gehad waarvan ik vaak 
niet goed herstelde. De oorzaak van dit slechte herstel is 
nooit gevonden. Vanaf mijn 24e ben ik mede hierdoor 
arbeidsongeschikt. Mijn gezondheid wisselt maar gaat 
over het geheel genomen steeds verder achteruit.  
         
Sinds enige jaren heb ik een PGB voor 4 ½ uur 
huishoudelijke hulp per week. Dat ging altijd goed tot per 
01-01-2015 de regels veranderd zijn. De declaraties 
moesten vanaf die tijd ingediend worden bij de SVB. 
Omdat de SVB de gegevens van de hulp doorgeeft aan 
de belasting heeft mijn hulp opgezegd. Ze zou daardoor 
in een andere loongroep vallen en hield dan als gevolg 
erg weinig per uur over. Een andere hulp kon ik mede 
door deze regel en de slechte informatie en uitbetaling 
van de SVB niet vinden. Ik heb dus al vanaf  januari 
geen hulp meer.      
            
Als ik via de thuiszorg een contract op stel dan moet ik 
mij aan teveel regels houden. Ze zijn niet flexibel qua 
tijden. Dus als ik een slechte dag heb bijvoorbeeld door 
migraine en het komt mij niet uit kan ik de afspraak niet 
verzetten. Dat kon met mijn eerdere hulp wel. 
             
Bij de eerdere hulp kon ik zelf bepalen wat ik gedaan 
wilde hebben in en om het huis of mijn auto. Bij de hulp 
in nature mogen ze niets doen aan : de buitenkant van 
het huis; de tuin; de schuur; de trap en mijn 
werklogeerkamer op de eerste verdieping; de auto. De 
extra hulp die ik dan nodig heb voor een schone 
leefomgeving zou ik zelf moeten betalen en als minima 
kan ik dat niet.  
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Ik ben boos over deze situatie. Mijn huis is al maanden 
niet goed onder handen genomen. Ik doe wat zelf, maar 
ik kan heel weinig. Mijn gezondheidsklachten zijn 
hierdoor verergerd.      
                
Ik heb nu contact met een thuiszorg organisatie en die 
bieden me maar 2 uur hulp. De reden zou zijn dat ze per 
contract maar 44 euro per week krijgen.  
               
Ik heb het idee dat de gemeente zich onttrekt aan zijn 
zorgplicht. Naar mijn idee is het onmogelijk om met 2 uur 
per week het huis en de eigen woonomgeving schoon en 
leefbaar te krijgen. 
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Vader van een cliënt      
        
Achtergrond info: met een groep ouders is er in het 
verleden besloten om een huis te vinden voor een groep 
kinderen. Dat lukte. De ouders hebben veel zaken voor 
hen geregeld. . Met de huidige regels kan er voor een 
groep geen hulp geregeld worden, want de regels zijn 
bedoeld voor individuen. Deze situatie levert in de 
praktijk een hoop gedoe op en kost veel energie. Dit was 
verleden jaar veel beter voor de groep bewoners 
geregeld 
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Werker uit zorginstelling ca. 50 jaar   
            
Wat mij 12 september op de Dag van de zorg opviel en 
wat mij na 12 september opviel, was dat wij vanuit de 
zorginstelling meer kijken vanuit de cliënt wat zij nodig 
heeft in plaats van denken in minuten. 
 
De gemeente is de laatste periode strenger in het 
leveren van het aanbod huishoudelijke ondersteuning. Er 
is zoveel uren voor zoveel huishoudelijk hulp. 
 
Ik hoorde 12 september voor het eerst dat iemand 
minder dan 2 uur hulp kreeg. Ik ben sowieso verbaasd 
dat mensen buiten mijn zorginstellingen over " hulp in 
minuten krijgen “ spreken in plaats van kijken naar een 
schoon huis. 
 
Dat is toch het beleid; een schoon huis en dat is voor 
iedereen anders. Die vrijheid moet er zijn. 
 
Maar als ik terug hoor van cliënten buiten mijn 
zorginstelling dat de badkamer in 10/15 minuten schoon 
moet dan vind ik dat al een prestatie. Naast het feit dat 
er weer in minuten gedacht wordt. 
 
Vanuit de gemeente wordt er wisselend gedacht over 
hoe mensen hun boodschappen moeten doen en wat 
mantelzorgers moeten doen. Ik vind deze bemoeienis 
niet prettig. Deze bejegening zou soms door mensen 
vanuit de gemeente anders kunnen. 
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ZIN – PGB – Passend Onderwijs 
 

 
 

 
 
 

Participatie 
 

U zou mij enorm helpen 
wanneer u…… 
 

Dat staat ons protocol 
niet toe! 
 
 

©Leontine Guldenaar 
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Privacy I “Ons kent Ons” 
 
Ik ben bekend bij het zorgoverleg. Het overleg waar 
iedereen met iedereen praat. ………………….over mij. 
 
Ik ken ze niet. Ik weet niet wie het zijn. En zij? Zij kennen 
mij niet. Ja wel…. toch wel......een beetje. Van verhalen. 
En na zes maanden kennen ze mij heel goed. Ze 
hebben al zoveel over mij gehoord… Omdat ze mij 
inmiddels zo goed kennen, kunnen ze hun collega’s 
tijdens dit structureel terugkerende overleg steeds beter 
ondersteunen met adviseren. Het lukt niet altijd, maar 
daarvoor hebben ze weer een brede achterban aan 
collega’s met wie zij kunnen overleggen. Als 
woordvoerder kunnen zij dit dan weer terugkoppelen in 
het zorgoverleg.  
 
Er wordt voor mij gebeld naar een organisatie door een 
deelnemende professional aan het zorgoverleg. Deze 
deelneemster belt naar haar zorgoverleg collega van een 
andere organisatie …maar ze is er niet… De afwezige 
deelneemster had eerder al wel advies ingewonnen bij 
een collega die er wel is…dus ze krijgt haar aan de 
telefoon…  
 
Ik woon in een dorp en ken wel wat mensen, maar 
ondertussen kent het hele dorp mij ook. Daar heb ik niet 
om gevraagd, dit heb ik niet gewild en daar heb ik geen 
toestemming voor gegeven ……… Dit laatste is 
overigens nooit gevraagd… 
 
 
Opmerking: 
Het is geen ‘ons kent ons’ meer, maar ‘zij kennen mij’. 
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Privacy II Het reizende dossier 
 
 
Er is heel veel over ons gezin gezegd en geschreven, 
maar wat nu eigenlijk precies? Na al die tijd ben ik wel 
benieuwd waarom de dingen gelopen zijn, zoals ze zijn 
gelopen.  
 
Met het verstrijken van de tijd kwam het moment dat ik 
ons dossier opvroeg. Maar het kwam niet.  
 
Na dit een paar keer opnieuw te hebben gevraagd, kreeg 
ik te horen dat het al was opgestuurd. Dat is vreemd, ik 
had niks ontvangen?! Na een volgend contact bleek dat 
ons dossier naar een verkeerd adres was gestuurd. Dit 
kan toch niet waar zijn? Ja, het bleek wel waar te zijn. Ze 
hebben deze persoon nog gevraagd om dit dossier terug 
te sturen, maar dit is helaas niet meer gebeurd.  
 
De organisatie zou het dossier opnieuw opsturen. 'Als u 
het dan toch opnieuw opstuurt, kunt u mijn IQ test dan 
ook opsturen?'  Dat was geen probleem.  
 
Het dossier is opnieuw opgestuurd en afgegeven aan 
iemand anders dan onszelf. Van deze persoon hebben 
we ons dossier gelukkig wel gekregen.  
 
Mijn IQ test was ondertussen apart opgestuurd, maar nu 
was deze spoorloos verdwenen. Dat ze ook deze 
papieren verkeerd hebben opgestuurd is nooit aan mij 
verteld, maar ik heb dit inmiddels wel vernomen van 
diegene die hem wel ontvangen heeft. Deze persoon 
heeft mij nooit hulp verleend of een IQ test bij mij 
afgenomen, maar wist mij wel te vinden. 
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Dus zonder te vermelden dat de IQ test eerder naar de 
verkeerde persoon is gestuurd, is mij door het jeugdteam 
inmiddels wel toegezegd dat ze persoonlijk een 
exemplaar aan mij af komen geven.  
 
Een afspraak die we hebben gemaakt in september 
2015 en die tot op heden nog niet is nagekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ons privéleven?......ligt op straat. Drie jaar 
hulpverlening aan een multiprobleemgezin. In de 
Hoeksche Waard, waar veel mensen ons kennen, maar 
voor die tijd nog niet iedereen alles over ons wist. 
 
Oplossing: Het dossier persoonlijk op laten halen of 
persoonlijk komen brengen. 
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Privacy III Social Media 
 
 
 
Enige tijd geleden heb ik mijn dossier opgevraagd. En als 
je een dergelijk dossier opvraagt doe je dit met een 
reden. Dan wil je weten wat er over je geschreven is of wil 
je weten dat wat er geschreven is ook klopt en kan je 
daar voor jezelf mee verder of in berusten. Maar wat ik in 
mijn dossier aantrof, overtrof mijn stoutste verwachting. 
 
In mijn dossier zaten foto’s die gedownload waren van 
mijn social media pagina’s. U zult begrijpen dat ik mijzelf 
enorm ‘bekeken’ heb gevoeld. En ik heb hier hele nare en 
vervelende gevoelens aan overgehouden.  
 
Iedere keer weer werd het belang van ‘transparantie’ en 
‘open communicatie’ uitgedragen. Wat mij rest is het 
gevoel dat je al die tijd bespied bent door je 
hulpverlener… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: Hulpverleners mogen geen privé foto’s 
downloaden van internet en in het dossier bewaren. 
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Privacy IV  De plaatselijke sportvereniging als 
ontmoetingsplaats voor het sociaal 
wijkteam 

 
Terwijl ik aan het bijkomen was van de training nam ik de 
omgeving in mij op. Twee meter van mij verwijderd 
waren twee dames druk met elkaar in gesprek. De hele 
wijk passeerde de revue. Het was toch allemaal wat met 
de steunkousen van mevrouw Janssen van nummer 14 
en de stoma van meneer de Bakker van nummer 71. 
 
Verderop zag ik een vriendin en ging naar haar toe.  
 
Ik: 'Hoe gaat het?' Zij: 'Ik ben de omgeving in mij aan het 
opnemen. Twee meter van mij verwijderd zijn twee heren 
druk met elkaar in gesprek. Alle jongeren uit de wijk 
passeren de revue. Het is toch allemaal wat met de 
veelvuldige afwezigheid van Bart van nummer 24 en de  
depressie van Emma van nummer 83.’ 
 
We praten vervolgens nog even door over wat ons 
bezighoudt. 
 
Inmiddels zijn de twee dames en twee heren naar de 
kleedkamer vertrokken om even later fris en fruitig na 
elkaar te verschijnen. 
 
De dames keurig gekleed in een sweaters van de 
zorginstelling waarvoor zij werkzaam zijn. De heren met 
een gladgestreken shirt en daarop het logo van de 
school, waar zij beide werkzaam zijn. 
 
 
 
Opmerking: Protocol of geen protocol, ethische gezien  
zou hiervoor geen officieel protocol nodig moeten zijn.  
                                                    ……Maar het is er wel! 
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Wmo-loket ‘klant tevredenheidsonderzoek’ 
 
Mijn man lag in het ziekenhuis in afwachting van een 
zware operatie met een lang revalidatie proces en zelf 
ben ik slecht ter been. Het was voor ons van belang om 
een tijdelijke invalide parkeerkaart te krijgen.  
 
Omdat ik niet graag aanspraak doe op een voorziening, 
vond ik het heel lastig om naar het gemeentehuis te 
gaan en daar een aanvraag te doen. Vol spanning voor 
de operatie en met een bezwaard gevoel om de 
aanvraag te doen, heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en ben toch gegaan. Bij aanvang van het 
gesprek werd mij kort en zakelijk een ‘nee’ verkocht. 
Maar het was zo kort, zakelijk en bovenal onvriendelijk, 
dat ik met stomheid geslagen was. Ik begreep ook niet 
waarom ik het niet kreeg en verdere uitleg bleef uit. Ik 
werd bij de balie weggewerkt voordat ik het wist…met 
niks. Geen aanvraag, geen parkeerkaart en geen 
begrepen reden. 
 
Eenmaal buiten heb ik eerst nog even moeten bijkomen 
voordat ik weer naar huis kon gaan. 
 
Een aantal maanden later moest ik weer op het 
gemeentehuis zijn waar ik bij hetzelfde loket dezelfde 
medewerkster trof. Het was een gesprek waarbij ik van A 
tot Z in de watten werd gelegd. Bij mijn vertrek hield de 
loketmedewerkster mij nog even staande.  
 
Of ik het klant tevredenheidsonderzoek in wilde vullen. 
 
 
 
Tip: Bied voor een objectief onderzoek iedereen die  
        komt een klant tevredenheidsonderzoek aan. 
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Zorgorganisatie ‘klant tevredenheidsonderzoek’ 
 
In de tijd dat het minder goed met mij ging kreeg ik 
hulpverlening aangeboden en pakte dit met beide 
handen aan. Blij dat er hulp kwam. Enthousiast begon ik 
aan de samenwerking. Na verloop van tijd werd dit 
enthousiasme minder. Bij het afsluiten van de 
hulpverlening was mijn enthousiasme tot het nulpunt 
gedaald. 
 
Bij de afsluiting hoort ook het invullen van een klant 
tevredenheidsonderzoek. De papieren die hiervoor  
moeten worden ingevuld, had ik gekregen in de periode 
dat ik nog enthousiast was. Ik wilde ze erbij pakken maar 
greep mis. 
 
Deze papieren waren door de hulpverlener weer 
ingenomen zonder dat ik dit zelf wist. Ik weet ook niet of 
ik nu moet spreken over ingenomen of weggenomen. Ik 
heb ze in ieder geval weer teruggevraagd, maar het is 
mij niet meer gelukt het klant tevredenheidsonderzoek 
alsnog terug te krijgen om in te kunnen vullen.  
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing:  
Bied iedereen een klant tevredenheidsonderzoek aan. 
 
Tip (in deze specifieke situatie):  
Eens gegeven blijft gegeven. 
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ZIN (Zorg In Natura) op maat? 
 
Al jaren krijg ik Zorg In Natura. Met die Zorg In Natura 
heb ik het gevoel dat ik in een afhankelijkheidspositie zit. 
Het gevoeld dat wanneer ik niet doe wat er gezegd wordt 
ik niets meer heb. Daarom doe ik dingen die ik niet wil.  
 
Ik doe dingen waarvan ik weet dat ze niet goed zijn voor 
mijn gezondheid. Maar als ik deze dingen niet doe, kan 
ik geen gebruik meer maken van de Zorg In Natura.  
 
Ik doe dingen waarvan ik weet dat ze niet goed zijn voor 
mijn gezondheid. Maar als ik deze dingen niet doe, ben 
ik bang dat ik ontslagen word en heb ik geen werk meer. 
 
Dat is zo afgesproken met de ZIN-verlener en mijn 
werkgever.   
 
Ik doe dingen waarvan ik weet dat ze niet goed zijn voor 
mijn gezondheid. Als ik die dingen doe, voel ik me heel 
ongelukkig, maar ik kan het niet alleen.  
 
Daarom doe ik dingen waarvan ik weet dat ze niet goed 
zijn voor mijn gezondheid en waar ik heel ongelukkig van 
word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overweging: Krijgt deze persoon maatwerk met ZIN? 
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PGB aanvraag in de wacht…uit de wacht? 
 
In het voorjaar van 2015 kwam ik bij het Wmo-loket voor 
het doen van een aanvraag voor PGB. Het is inmiddels 
december 2015 en het is nog steeds niet tot een 
aanvraag gekomen. Ik wil wel, maar het wil bij het  
Wmo-loket niet lukken. Ik word heen en weer geslingerd 
tussen Wmo-loket, hulpverleningsinstanties en 
huisartsen. In al die maanden dat ik binnen mijn kunnen 
en mogelijkheden alles uit de kast haal om een PGB 
aanvraag te regelen, vind ik nergens houvast. Er is 
niemand die mij meeneemt en zegt: Ik laat je niet meer 
los, voordat de aanvraag geregeld is! Het tegendeel is 
waar. Ik word van het kastje naar de muur gestuurd.  
 
Er zijn inmiddels al heel wat uren gaan zitten in het 
benaderen van hulpverleners, waar ik iedere keer weer 
de vraag neer moet leggen hoe ik nu kom tot het doen 
van een PGB aanvraag. Dit kost mij een hoop tijd en 
energie die ik broodnodig heb om zo zelfstandig mogelijk 
te kunnen functioneren in deze maatschappij. 
 
‘Ik ben moe van dit ontmoedigingsbeleid’, dat was op 
een gegeven moment mijn gedachten. Maar naarmate 
de tijd verstrijkt, denk ik ook te bespeuren dat er angst 
heerst voor het onbekende waardoor Wmo-consulenten 
zich bikkelhard opstellen ter bescherming van zichzelf 
omdat ze de situatie anders niet meester zijn.  
 
Resultaat: De ogen sluiten en wegschuiven. 
 
Er komt beweging in de massa. Ik hoop dat deze 
beweging niet kristalliseert, maar zich uitkristalliseert. 
 
Tip: Wijs een uitgestoken hand om hulp ‘nooit’ af.  
       (Gedrag mag je afwijzen, maar nooit de persoon) 
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Buurtcirkel ActiveringsCentrum 
 
Ik woon sinds 2007 geheel zelfstandig en ontvang vanaf 
2007 toen ik op mezelf ging ondersteuning ambulante 
begeleiding van Pameijer. Deze is in de loop der jaren 
afgebouwd. Nu volg ik de opleiding ervaringsdeskundige, 
mede dankzij gemeente Oud-Beijerland die heeft 
geholpen de opleiding te financieren, waarvoor mijn 
dankbetuiging want ik zal me inzetten voor de 
samenleving.  
 
Onderwerp: mijn ervaringen als bezoeker (en klant van 
Pameijer) van de inloop van ActiveringsCentrum 
Pameijer Hoekse Waard. 
 
 
 
 
 
 
 
Positief, herstelbevorderend:  
• Dankzij het AC heb ik veel nieuwe vrienden leren 

kennen 
• Op het AC is er een socialisatie waarbij men 

kwetsbaar durft te zijn, open is over zijn of haar 
pijnen, hierdoor voelde ik mij al gauw thuis op het AC 
en kwam ik tot de bewustwording dat er minder aan 
mij mankeert dan ik dacht.  

• Dankzij het AC heb ik geleerd te notuleren tijdens 
vergaderingen, mijn kookkunsten ontwikkeld, en 
geëmancipeerd door baliemedewerker 
werkzaamheden te doen.  

• Goede begeleiding, in de context dat zij mij en 
anderen goed aanvoelen en altijd vriendelijk en open 
zijn. Zij zijn merkbaar getrainde professionals. 
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Negatief, herstelbelemmerend, niet bijdragend aan 
talentontwikkeling en emancipatie van kwetsbare 
mensen: 
 
• Het AC op andere wijzen laten verbinden met de 

gewone burger.  
• Het AC betekent activeringscentrum, maar helaas 

worden we niet geactiveerd om ons in te zetten voor 
de burger. We zouden graag klusjes willen doen in de 
wijk als vrijwilligers van het AC, tegen een kleine 
vergoeding om het AC financieel levensvatbaar te 
houden. En om te verbinden met de gewone burger 
en om zo meer eenheid en verbinding te creëren 
tussen kwetsbare mensen die juist hun talenten gaan 
inzetten en bevriend zullen worden met mensen uit de 
wijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vraag: Zijn psychische kwetsbare mensen eng en 
lastig, of zijn ze altijd heel erg zichzelf - niet 
statusgericht - gevoelig en zeer behulpzaam? 
 
Mijn antwoord: Wel geachte samenleving, wat u zegt 
zo zal het zijn, echter ik kies het laatste en zo is het 
ook.  
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Eén Gezin, één Plan, twintig Hulpverleners  
 
Twintig hulpverleners? Als ik ga tellen schiet de teller iets 
verder de hoogte in.  
 
Wat ze allemaal hebben gedaan en doen? Voornamelijk 
overleg gevoerd en overleg voeren. Met elkaar en soms 
met mij. 
 
Het heeft mij aan daadwerkelijke hulpverlening niet veel 
gebracht. Ik was beter af geweest met een PGB. Dan 
had ik gericht hulp in kunnen roepen, daar waar ik dit 
voor nodig heb. Wanneer ik aan twee mensen PGB 
besteed die ieder hun eigen taak doen hoeft er niets 
overlegd te worden.  
 
Wat voor mij het verschil tussen ZIN en PGB is?  
 
Met ZIN hulp wordt er voornamelijk en eindeloos 
overlegd met collega’s over wat men vind dat er nodig is 
voor mij.  
 
PGB is voor mij een middel om gericht de hulp te  krijgen 
die ik nodig heb, waarbij onderling overleg met de 
mensen die mij PGB hulp leveren niet noodzakelijk is.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: Voor mij is ZINloze hulpverlening. 
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Hulpverlener versus Hulpvrager 
  
 
 
 
 
 

Als hulpverlener word ik serieus genomen 
Als hulpvrager wordt mijn hulpverlener serieus genomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overdenking 
 
 
Hint: 
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Speciaal basisonderwijs “ Rust en sociale veiligheid” 
 
Ze snappen mijn kind nog steeds niet. Ze gaan om met 
mijn kind alsof er geen sprake is van een diagnose. Op 
sommige momenten is dit goed, maar in de omgang met 
hem, is dit wel degelijk van belang. 
 
Zo heeft mijn kind een spanningsboog van één minuut. 
Hij wordt aangesproken op zijn werkhouding, zonder 
rekening te houden met zijn korte spanningsboog en de 
werkwijze en leeromgeving van de school. 
 
De hele dag door wordt er in verschillende groepjes 
gewerkt met verschillende lees- en werkniveaus. ‘De 
kinderen worden van hot naar her gestampt’. 
 
Ook het omkleed moment voor en na de gymles is een 
moment waar veel onrust ontstaat. De vele prikkels die 
dit met zich meebrengt leiden o.a. tot impulsief gedrag 
en het pesten van de ander. Door het ontbreken van 
begeleiding tijdens deze momenten wordt dit gedrag 
geen halt toegeroepen en de goede richting ingestuurd. 
 
Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat de rust er gedurende 
de dag niet voldoende inkomt en de sociale veiligheid op 
sommige momenten in het geding is. 
 
Ik sta op dit moment in tweestrijd. Ga ikzelf het eindeloze 
slopende gevecht aan wat hopelijk leidt tot verbetering in 
deze situatie. Of geef ik het over en laat ik dit via de 
officiële externe kanalen lopen.  
 
 
Verklaring: sociale veiligheid de bescherming of het zich 
beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door  
of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare 
ruimte. 
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Passend middelbaar onderwijs “Welkom!” 
 
Vier jaar lang ben ik al bezig om mijn kind op die plek te 
krijgen waar hij zich thuis voelt en waar hij thuishoort. 
Twee jaar geleden dacht ik dat hij zijn plek gevonden 
had. En dat had hij ook. Althans, voor zijn en mijn 
gevoel. 
 
Wij vonden dan wel dat hij zijn plek gevonden had, maar 
de school kon zich daar niet in vinden. Waarom de 
school zich daar niet in kon vinden, had mijn inziens  te 
maken met het ontbreken van deskundigheid bij de 
docenten en het adequaat doorzetten naar externe 
deskundigheid.  
 
Mijn kind zit nu nog steeds op deze school op een plek 
waar hij zich niet thuis voelt. Alleen moet ik nu kiezen 
tussen twee kwade. Hij zit hier inmiddels al zo lang op 
school; moet ik nu weer in de slag om hem op de plaats 
te krijgen waar hij zich thuis voelt en waar hij hoort of 
moeten we het laten voor wat het is en de tijd zo goed en 
zo kwaad als het kan uitzingen.  
 
Ik heb het gevoel dat het onderwijs passend is gemaakt 
voor de leerkrachten en niet voor mijn zoon. Mijn zoon 
heeft zich aan moeten passen en zich bij de situatie neer 
moeten leggen om zijn schooltijd zo goed mogelijk door 
te kunnen komen. 
 
 
 
 
Overdenking:  
Wanneer ik mezelf niet thuis voel, voel ik mezelf dan 
welkom…… 
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Passend vervolgonderwijs                “Warme ov 
                  er 
Wat ik mis is dat er samen met ons kind en wij       dr 
als ouders gericht wordt gezocht naar passend        ac 
vervolgonderwijs.          ht” 
       
In aanloop naar het eindexamen worden er voor de 
jongeren oriëntatie mogelijkheden gecreëerd. Ons kind 
heeft extra hulp en begeleiding nodig. Graag zou ik 
willen zien dat er voor deze jongeren en hun ouders 
meer aandacht komt voor het maken van de overstap 
van middelbaar onderwijs naar beroepsonderwijs. 
 
Verder vind ik het een enorm gemis, dat de middelbare 
school dit overgangsproces niet tot haar 
verantwoordelijkheid laat behoren. Zoals dit in mooie 
woorden wordt gezegd: Dat er een ‘warme overdracht’ 
plaatsvindt. 
 
Wij hebben bergen moeten verzetten om ons kind in een 
structuurklas te krijgen waar ook PGB voor nodig was.  
 
De middelbare school heeft het leerling dossier van ons 
kind niet af willen geven. Het zou ons immers toch niet 
gaan lukken om ons kind in een structuurklas te krijgen.  
 
Hierdoor hebben wij een hele nieuwe weg moeten 
inslaan en allerlei trajecten opnieuw moeten doorlopen. 
Uiteindelijk zijn we daar gekomen, wat al in het leerling 
dossier van de middelbare school stond en waarvan wij 
geen kopie in ons bezit mochten hebben.  
 
Met deze uiteindelijk zelfde gegevens, zit ons kind nu in 
een structuurklas waar hij het enorm naar zijn zin heeft 
en het goed doet! 
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Wat zijn de onnodige gevolgen geweest: 
 
Ons kind heeft ruim een half jaar ongewild thuis gezeten, 
wat voor hem een hele vervelende tijd is geweest. Voor 
ons als ouders was het ook heel moeilijk om dit dag in 
dag uit aan te zien en is dit niet wat je wilt voor je kind. 
 
Afgezien daarvan was dit ook nog eens een behoorlijke 
financiële belasting voor ons. En sleept die belasting 
voor mijn kind nog tijden voort. 
 
Dit heeft alles te maken met: 
 

• De leeftijd van mijn zoon bij aanvang van de 
vervolgopleiding.  

• De start en het behalen van de huidige opleiding 
half in een jaar. (Hij volgt nu 2 jaar lang les van 
februari tot februari).  

• Het missen van de directe aansluiting  naar een 
vervolgopleiding mocht daar in de toekomst 
sprake van zijn. 

• En onze financiële thuissituatie.  
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: Het had zoveel eenvoudiger en zonder 
nare gevolgen en een langdurige nasleep gekund. Maar 
men wilde niet. Waarom niet?  
 
Wie het weet mag het zeggen… 
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Vervoersvoorzieningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERVOER (OP MAAT) 
en enkele andere Wmo-zaken 

 
 

Kleine verandering kunnen  
grote gevolgen hebben. 

 
 

Het dagelijks leven vormt het 
fundament van de  

maatschappelijke ondersteuning. 
 
 
 

 

©Ineke Hoogwerf 
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Vervoer – Scootmobiel – Valys 
 
Dit onderwerp werd 12 september door verschillende 
burgers onder de aandacht gebracht. 
 
De scootmobiel is volgens de Front-Office van het 
zorgloket een vervoermiddel voor binnen de grenzen van 
Oud-Beijerland. 
Vervoer Lokaal is ook voor binnen de grenzen van Oud-
Beijerland. 
Valys. Hier kan je pas gebruik van maken als je verder 
moet dan 5 zones. 
Hoe komen de Wmo-gerechtigden uit Oud-Beijerland 
dan bij de 5e- 6e zone? 
 
Een voorbeeld:  
Iemand uit Ridderkerk wil met Valys naar Oud-
Beijerland. Dit kan/mag niet want het is binnen de 5 
zones! 
 
Diegene kan/mag wel vanuit Ridderkerk naar Nieuw-
Beijerland! Het vervoer rijdt door Oud-Beijerland maar 
die persoon mag daar niet uitstappen! 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe is het aangepast vervoer vanuit de Wmo in Oud-
Beijerland geregeld? Hoe komen deze burgers over de 
grens van Oud-Beijerland heen? 
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Schokkend! 2 situaties omtrent aanvraag 
gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers. 
 
Iemand van ruim 80 jaar en iemand van 65 jaar, vragen 
allebei (los van elkaar) een gehandicaptenkaart aan voor 
hun partner. De partners hebben een ernstige 
aandoening en moeten regelmatig naar het ziekenhuis.  
 
De eerste gaat naar het zorgloket, legt de situatie uit en 
vertelt dat zijn partner vanwege haar aandoeningen, 
ernstige loopbeperkingen heeft. Aan het zorgloket krijgt 
meneer te horen: U zet uw vrouw af in de hal van het 
ziekenhuis, vervolgens gaat u de auto ergens wegzetten. 
Daarna loopt u naar u vrouw en na afloop wacht u vrouw 
in de hal en u gaat de auto ophalen!!!!  
 
De tweede krijgt thuis bezoek ook zij vraagt naar een 
gehandicaptenparkeerkaart voor de passagier. Deze 
mevrouw krijgt hetzelfde te horen: Zij komen pas in 
aanmerking voor een gehandicaptenkaart voor 
passagiers als hun partner dement is, want ja, dan kunt 
u uw partner niet alleen in de hal van het ziekenhuis 
laten wachten! Hij/zij zou dan weg kunnen lopen! (aldus 
de ambtenaren)  
 
§ 1. Criteria voor de afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten  
b. passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee 
wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een 
aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking 
hebben van langdurige aard, waardoor zij - met de 
gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in 
staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 
meter aan een stuk te voet te overbruggen en die voor 
het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van 
de hulp van de bestuurder. 
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Autoaanpassingen en ontmoedigingsbeleid 
 
Een burger behoudt al jaren haar zelfredzaamheid, 
doordat zij zich kan verplaatsen in een aangepaste auto. 
Na 19 jaar is haar auto aan vervanging toe. Zij maakt 
een afspraak bij een Wmo-consulente en doet haar 
verhaal. 
 
De oplossing waarmee de consulente komt is als volgt: 
op een memobriefje staat een bedrag van  
€ 25,56. Dit zou een maandbedrag zijn voor een taxi.  
Daarbij kreeg de burger verschillende keren te horen: het 
spijt mij maar door de bezuinigingen is het niet anders!  
Op de vraag van de burger hoe het dan moet met het 
behouden van de zelfredzaamheid, sociale contacten en 
zolang mogelijk zelfstandig blijven functioneren, kreeg zij 
weer te horen: het spijt mij maar de gemeente moet 
bezuinigen. 
 
Mevrouw zou met de taxi naar de supermarkt kunnen, 
waarop de aanvrager vroeg: Hoe moet ik dan zittend in 
mijn rolstoel de boodschappen doen? Moet ik dan met 
mijn boodschappen op de stoep staan wachten?  
De oplossing kwam van de Wmo-consulente; dan is er 
een vrijwilliger! 
 
De afwijzing kwam per post, met daarin de rede van 
afwijzing, die heel vreemd was geformuleerd. Met andere 
woorden, de consulente had niet eens goed geluisterd. 
 
Nadat mevrouw een bezwaarschrift had ingediend, kreeg 
zij 5 dagen voor de hoorzitting bericht dat zij uiteindelijk 
TOCH de autoaanpassingen toegewezen kreeg. 
 
Mevrouw voelde dit als een ontmoedigingsbeleid. 
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Stopzetting vervoervoorziening 
 
Sinds jaren maakte ik gebruik van een financiële 
tegemoetkoming voor vervoer. 
 
Begin juli 2014 belde een medewerker van de afdeling 
Wmo. Zij deed de mededeling dat de financiële 
tegemoetkoming voor vervoer met ingang van 1 
augustus 2014 zou worden stopgezet.  
 
Het volgende viel mij op: 
Een officiële toekenning krijg je schriftelijk maar een 
officiële stopzetting behoor je ook schriftelijk te 
ontvangen en niet per telefoon. 
 
Ook was het slordig dat de toegekende vergoeding tot 1 
november 2014 was. Dit kon/kan een ambtenaar niet 
zomaar per 1 augustus 2014 stopzetten! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Het gaat hier niet om de mensen maar om de centen” 
 



	   40	  

Vervoer en zelfstandig meedoen  
 
Mevrouw boven de 80 
 
Ik had een taxivergoeding en ik kon hierdoor naar mijn 
zus, die in Zuid-Beijerland woont. 
  
Geruisloos is deze taxivergoeding weggegaan zonder 
reden en zonder bericht hierover. 
 
Protesteren, of een brief schrijven is door mijn 
omstandigheden lastig. 
 
Taxi lokaal is er gelukkig nog wel. 
 
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 
2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig 
meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen 
mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of 
mensen met een lichamelijke of psychische beperking. 
Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen 
ze zo veel mogelijk zelf blijven doen. 
Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De 
gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden: 

• een scootmobiel 
• aanpassing aan uw auto 
• een geldbedrag, zodat u zelf vervoer kunt 

betalen deelname aan collectief vervoer, zoals 
een regiotaxi 

 
Soms vraagt de gemeente u een deel van de hulp zelf te 
betalen. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw 
inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt. 
(Website gemeente Oud-Beijerland 2015) 
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Scootmobiel en miscommunicatie 
 
Mijn scootmobiel is in september 2013 technische 
afgekeurd, gezien de leeftijd van de scootmobiel. 
 
Een paar maal heb ik gebeld naar de gemeente en 
leverancier omdat ik niets hoorde. Ze gaven elkaar de 
schuld van foute informatie enz. 
 
In december 2013 en januari 2014 heb ik brieven van de 
gemeente gekregen waarin stond dat ze de beslistermijn 
ten aanzien van de scootmobiel verlengden omdat het 
onderzoek van de leverancier nog niet was afgerond.  
 
Februari 2014 kwam de leverancier met een 
scootmobiel. Deze was voor mij te zwaar, niet goed te 
besturen en armen waren niet ondersteund. Ik heb een 
paar meter proef gereden en mijn polsen geforceerd. Ik 
heb daarna een aantal weken polsbraces nodig gehad. 
 
Ik heb een aandoening aan het onwillekeurige 
zenuwstelsel met daarbij o.a. spierdystrofie. Daarvoor 
zijn aanpassing van handen en beenondersteuning 
nodig. 
 
Maart 2014 heb ik contact met de Wmo-afdeling gehad 
over de offerte van de leverancier voor een scootmobiel. 
Op deze offerte stond dat het een offerte was ter 
beoordeling van de hoogte van een PGB. Volgens de 
gemeente ging het om een offerte voor de voor mij 
meest geschikte scootmobiel. 
 
Uiteindelijk ben ik zelf gaan kijken naar mogelijkheden, 
omdat mijn scootmobiel niet meer betrouwbaar was. 
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Vervolg scootmobiel en miscommunicatie 
 
Eind april telefonisch contact gehad met iemand van de 
Wmo-afdeling en daarna brief van gemeente.    
                                                                                  

- Gemeente gaf de voorkeur aan levering in natura. 
- Andere mogelijkheden een PGB. In de offerte  

van de leverancier gaven ze de gemeente 50% 
korting op basis scootmobiel. Dat is voor een 
particulier niet haalbaar. 

- Laatste mogelijkheid was dat ik de al 
afgeschreven mobiel kon krijgen. Scootmobiel en 
verdere kosten waren dan voor mij. 

 
20 mei 2014 gesprek met de wethouder over de gang 
van zaken. 
 
17 juni 2014 Na het gesprek met de wethouder is mij in 
een brief  toegezegd dat de scootmobiel aan mij werd 
overgedragen. 
 
De vorige keer dat een scootmobiel bij mij om technische 
redenen/leeftijd werd afgekeurd ging deze na een paar 
maanden kapot. Ik had gevraagd om een scootmobiel 
met dezelfde voorzieningen voor handen en been. Ook 
toen veel problemen, een gesprek met de burgemeester 
die constateerde dat ik hetzelfde vroeg als ik had. Pas 
na ruim een jaar kreeg ik mede door bemiddeling/ 
interventie van het UWV die mij jaren eerder uitgebreid 
had onderzocht een voor mij geschikte scootmobiel.  
 
Ik heb maanden een niet echt geschikte scootmobiel te 
leen gehad met als gevolg dat ik deze minder gebruikte, 
veel meer klachten had en mijn omgeving veel meer 
moest bijspringen. 
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Vervoervoorziening 
 
In 2014 werd er bij 10-tallen burgers de financiële 
tegemoetkoming vervoer in Oud-Beijerland stopgezet. 
Dit vanwege de bezuinigingen. 
 
Het is opvallend dat in “Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2015” hetzelfde 
staat geschreven als in “Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2014”! 
 
Hoofdstuk 5 Tegemoetkoming meerkosten  
 
Artikel 5.1 3. De hoogte van de tegemoetkoming voor: a. 
het gebruik van een (eigen) auto bedraagt maximaal een 
kilometervergoeding van € 0,28 onder aftrek van de 
reguliere kosten voor openbaar vervoer ter hoogte van € 
0,15 per km; b. het gebruik van een rolstoeltaxi of 
individuele taxi bedraagt maximaal het bijbehorende 
reguliere tarief per kilometer, tijdtarief en het van 
toepassing zijnde reguliere Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Oud-Beijerland 2015 
 
Ook in de “Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Gemeente Oud-Beijerland 2015” staat hetzelfde 
geschreven in als in “Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Gemeente Oud-Beijerland 2014” 
 
Hoofdstuk 9 Ondersteuning bij het deelnemen aan het 
maatschappelijk verkeer Artikel 9.1  
 
Maatschappelijke ondersteuning Onder 
maatschappelijke ondersteuning in dit hoofdstuk wordt in 
ieder geval verstaan: a. Het zich kunnen verplaatsen in 
de leefomgeving; b. Medemensen ontmoeten en sociale 
verbanden aangaan, gericht op zelfredzaamheid en 
participatie. Artikel 9.2 Specifieke criteria 1. Met het oog  
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op het zich verplaatsen, kan een maatwerkvoorziening 
worden getroffen ten aanzien van het verplaatsen over 
de korte afstand rond de woning en het verplaatsen over 
de langere afstand binnen de leefomgeving van de 
cliënt. 2. Het college hanteert in principe het primaat van 
de collectieve verstrekking. Artikel 9.3 Het zich kunnen 
verplaatsen 1. Het te bereiken resultaat ten aanzien van 
het zich kunnen verplaatsen gericht op zelfredzaamheid 
en participatie bestaat in ieder geval uit: a. het kunnen 
doen van boodschappen; b. het kunnen onderhouden 
van sociale contacten; c. het deelnemen aan activiteiten, 
waaronder inbegrepen dagbesteding, binnen de 
leefomgeving van de cliënt. 2. Onder de leefomgeving in 
het vorige lid wordt de Hoeksche Waard en het overige 
gebied binnen een afstand van 20 kilometer rondom de 
woning verstaan. 3. Het te bereiken resultaat als bedoeld 
in het eerste lid onder a, b en c (tezamen) maakt 
participatie mogelijk met een omvang van 1500 kilometer 
met een bandbreedte tot 2000 kilometer per jaar. 4. Het 
college kan in individuele gevallen afwijken van het 
gestelde in het tweede of derde lid. 
 
Nogmaals aan 10-tallen Wmo-gerechtigden is deze 
bezuiniging doorgevoerd en er is geen alternatief voor in 
de plaats gekomen. Ook het maandelijkse bedrag van 
ruim € 25,00 (het zogenaamde taxigeld) is bij een groot 
aantal burgers stopgezet. Wil men met Vervoer Lokaal, 
dan moeten de Wmo-gerechtigden eerst bij Burgerzaken 
een “Pas Vervoer Lokaal” van € 9,50 aanschaven en 
vervolgens een setje van 4 vervoersbewijzen kopen van 
€ 7,50 
 
In Oud-Beijerland is geen CVV, is er dan echt geen 
mogelijkheid om iets in het vervoer te compenseren? 
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Toegankelijkheid bushaltelocaties 
 
 
Tot mijn blijdschap zag ik in de maand oktober, dat er 
straatwerkzaamheden werden verricht bij de bushalte in 
de Kareldoormanstraat (Noordzijde). Eindelijk, dacht ik, 
ook hier een toegankelijke bushalte. Tot mijn verdriet, is 
deze bushalte helemaal niet toegankelijk gemaakt!  
Ik zal een voorbeeld schetsen: 
Een rolstoel/scootmobiel-gebruiker of iemand met een 
kinderwagen, stap/rolt op Zuidplein toegankelijk in. 
Hij/zij moet er in de Kareldoormanstraat uit! Oeps, wat 
nu? 
In de bus blijven zitten totdat hij/zij er bij een 
toegankelijke bushalte eruit kan? Om vervolgens rollend 
terug naar de Kareldoormanstraat te gaan! 
(Winkelcentrum) 
Er zijn ruim 20 bushaltes in Oud-Beijerland, wanneer zijn 
ze allemaal toegankelijk? 
De mensen met een beperking moeten in staat gesteld 
worden om zelfstandig gebruik te kunnen maken van het 
openbaar busvervoer. Ook senioren en reizigers met 
bagage kunnen hiervan profiteren. 
De zelfredzaamheid en participatie zijn ontzettend 
belangrijk voor de “kwetsbare burgers”. 
Er is in Oud-Beijerland geen collectief vraagafhankelijk 
vervoer, ook zijn er nog enkele bushaltes niet zoals ze 
behoren te zijn. 
 
 
 
 
 
Zou de Subsidieregeling mobiliteit op zijn? 
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Taxivergoeding kwijt nu ook Huishoudelijke Hulp 
gekort. 
 
Een ervaring van een burger. 
Mevrouw is 85 jaar. 
 
Afgelopen jaar is mevrouw haar taxivergoeding kwijt 
geraakt. Ook kreeg zij in het voorjaar te horen dat zij van 
6 uur huishoudelijke hulp terugging naar 3 uur 
huishoudelijke hulp. 
 
Zij kon 1 uur per week bijkopen, dit heeft zij gedaan. 
 
De hulp van 3 uur in de week mag het volgende doen: 
 
1 slaapkamer schoon maken, de trap, de douche, de 
wc, de huiskamer en de keuken maar de kastjes mogen 
aan de binnenkant niet schoongemaakt worden evenmin 
de koelkast aan de binnenkant! 
 
Deze hulp werkt met een afvinklijst. Na het werk moet 
de hulp en mevrouw dit ondertekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hulp die 1 uur per week komt, is van dezelfde 
zorgorganisatie. Zij mag/kan werken wat ze samen met 
mevrouw bespreekt. Deze hulp hoeft geen afvinklijst bij 
te houden! 
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De rechter spreekt uit dat… 
 
Rondom dit thema zijn er in het land vele rechtelijke 
uitspraken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conclusie van alle rechtszaken is duidelijk. Ook onder 
de nieuwe Wmo is de gemeente verplicht om bij een 
aanvraag voor huishoudelijke hulp of wijziging van 
indicatie zorgvuldig onderzoek te doen. 
 
 “Daarbij moet een werkelijk gesprek met de burger 
worden gevoerd, en geen mededelingenrondje waarin de 
nieuwe wet naar het inzicht van de gemeente wordt 
uitgelegd”, 
 
Veel gemeenten laten medewerkers van betrokken 
zorgaanbieders vaststellen hoeveel hulp iemand nog 
nodig heeft. Zij vertellen de cliënt vaak simpelweg dat er 
minder geld beschikbaar is en dat er even gekeken moet 
worden hoe dat het beste geregeld kan worden. 
 
 
 
“Van een serieus onderzoek naar de persoonlijke situatie 
is daarbij geen sprake”.  
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Eindconclusies 
 
Huishoudelijke Hulp 
Gemeenten moeten bij het vaststellen van de 
huishoudelijke hulp dus zorgvuldig te werk gaan.  
Het schrappen of inkorten van deze voorziening brengt 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid in gevaar. 
Besluiten over het intrekken of verminderen van het 
aantal uren ‘eenvoudige’ huishoudelijke hulp, worden in 
sommige gevallen in deze gemeente zonder een 
(gedegen) onderzoek genomen. Ook wordt het besluit 
niet altijd via een officiële beschikking meegedeeld maar 
‘gewoon’ per telefoon. 
 
Het zou niet goed zijn als de gemeente, zodra iemand 
bezwaar aantekent of aankondigt naar de rechter te 
stappen, anders naar de situatie gaat kijken. 
Dan zou het kunnen zijn dat mondige mensen meer kans 
hebben, dat zij dan alsnog (meer) hulp krijgen. 
 
 
 
 
 
 
Welke burgers maken weinig kans? 
Dit zijn vaak de kwetsbaarste mensen die niet weten dat 
bezwaar maken loont of niet de puf hebben om zich 
hiertegen te verzetten. De ongelijkheid die hierdoor 
ontstaat is onaanvaardbaar. Ook staat het schrappen 
van de huishoudelijke hulp haaks op het beleid om 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 
“Veel mensen met een handicap of een chronisch ziekte 
kunnen niet zonder huishoudelijke hulp”.                 
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Wie pakt de herindicatie op 
  
Een ervaring van een ouder echtpaar. 
  
Een ouder echtpaar met ernstige 
gezondheidsproblemen, hebben al enkele jaren 6 uur 
hulp per week. 
 
Enkele weken geleden kwam er een leidinggevende van 
een zorgorganisatie met een mededeling. 
 
Het echtpaar kreeg te horen dat zij van 6 uur naar 2½ 
uur huishoudelijke hulp per week zouden gaan. 
Dit echtpaar is hier behoorlijk van geschrokken. De 
leidinggevende somde op wat de hulp in 2½ uur kon 
doen! 20 min. voor dit, 10 min. voor dat enz. enz. 
De vertrekken die niet in gebruik zijn, daar hoeft niet 
gewerkt te worden! 
 
Een schoon en leefbaar huis! Wat is de definitie 
hiervan? 
 
Volgens de leidinggevende kon de huishoudelijke hulp 
zonder thee/koffie! 
 
Een schoon huis maar geen tijd meer voor koffie! 
  
Wat mevrouw het meest verbaasde: Er werd niet naar de 
gezondheid/omstandigheden geïnformeerd. 
  
 
 
Herindicatie omtrent huishoudelijke hulp, heeft niet 
plaatsgevonden. Een wijkteam is niet in beeld. 
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Weinig privacy aan Wmo-loket/Zorgloket 
 
Zit je aan de leestafel in de hal van het gemeentehuis, 
dan ben je ongewild deelgenoot van de gesprekken die 
plaatsvinden bij het zorgloket. 
 
Het is min of meer gênant om persoonlijke hulpvragen 
waar te nemen als buitenstaander. Men kan zonder 
afspraak bij de Front-Office terecht komen. Voor de 
‘kwetsbare burger’ is het geen dagelijkse bezigheid om 
naar het zorgloket te gaan. Als je als burger je hulpvraag 
moet stellen, dan brengt dit min of meer spanning met 
zich mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gebeurt meer dan eens, dat de ambtenaar, als 
eerste vertelt dat je geen kans maakt op een 
voorziening. Dit brengt met zich mee dat er bij de burger 
een ontmoediging ontstaat. Dit kan toch niet de 
bedoeling zijn van deze dienstverlening? 
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Mantelzorgcompliment – Mantelzorgwaardering 
 
Dit onderwerp kwam tijdens de lunch van 12 september 
“op tafel”. 
 
Van de mantelzorgers wordt steeds meer verwacht. 
Om mantelzorger te zijn, brengt kosten met zich mee. 
Onder andere benzine, telefoonkosten. 
 
Het mantelzorgcompliment van € 200,00 is vanuit de 
overheid (gekort) naar de gemeente overgeheveld. 
Door gemeente Oud-Beijerland is dit omgezet in een 
VVV Cadeaubon van € 50,00 
 
Hieronder enkele voorbeelden hoe men in andere 
gemeenten hier vorm aan heeft gegeven: 
Rotterdam:  Rotterdampas t.w.v.  €   60,00  
Kaag en Braassem:       € 100,00 
Etten Leur:                     € 125,00 
Ede:                                 € 100,00  
(men kan voor 2 mantelzorgers een  
waardering aanvragen) 
Zeewolde:                      € 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
Toegegeven, er zijn meerdere gemeenten waar een bon 
van  € 50,00 aangeboden wordt maar als de gemeente 
kijkt naar de ‘werkdruk’ van de mantelzorgers, dan kan 
men zich afvragen of dit een terechte waardering is. 
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Verbeter- en aandachtspunten 
(Reacties van deelnemers gegeven op 12 september) 
 
Communicatie 
 
Een deelnemer zei:  
 
“Communicatie is het nummer 1 probleem in de wereld.” 
 
 
Ook op deze dag kwam het belang van een goede 
communicatie tot uiting en gaven de deelnemers het 
volgende aan ons mee: 
 
- Snel afgebluft door Wmo-medewerkers van de 

gemeente 
- Communicatie- communicatie – communicatie 
- Luisteren naar de cliënt, oog hebben voor de 

problematiek 
- Miskenning van het probleem 
- Neem de tijd om te luisteren 
- Ik heb geen stem 
- Assertiviteit wordt verwacht, veel ouderen kunnen dit 

niet 
- Eerlijk zijn 
- Er wordt niet met mij gesproken maar over mij 

gesproken 
- Communicatie 
- Miskenning en vooringenomenheid 

 
- Uren minder HH is een mededeling en geen gesprek 
- Wees eerlijk als mensen minder uren krijgen omdat 

er bezuiniging moet worden 
- De indicatie is op voorhand al genomen 

 
- Kwetsbare burger is eigenlijk niet meer in beeld 
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Praktisch handelen 
 
Ten aanzien van het praktisch handelen wilde men het 
volgende onder de aandacht brengen:   
 
- Mensen met ervaring inzetten 
- Het zou meer cliënt gericht moeten zijn 
 
-   Privacy bewaken 
- Ik wil niet dat zaken met iedereen gedeeld 

worden die ze tegenkomen 
 

- Meer informatie vanuit de gemeente, over  
verschillende onderwerpen Wmo 

- Meer informatie Wmo algemeen 
- Wat hanteert de gemeente als  

zelfredzaamheidmatrix? 
- Meer informatie over vervoersvoorzieningen 
 
- Geen gebruik maken van arts gegevens 
 
- Wie is verantwoordelijk voor de opdracht 
 
- Alle stoepen/bushalten toegankelijk maken voor  

rolstoelen etc. 
- Meer invalide parkeerplaatsen in het centrum 
 
Wet- en regelgeving 
 
- Onduidelijkheid over regelingen. 
- Naleven van de regels vervoer lokaal 
 
- Aanstellen Wmo-raad - benoemen van een  
        advies orgaan 
 
- Financiën bestemd voor de kwetsbare burger,  

moet niet naar de algemene reserve 
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Tevreden 
 
- Eigen regie met PGB 
- Inzet van mensen uit hulpverlening en eigen  

regie 
 
Wensen van de deelnemers 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

- Luisteren 
- Wees eerlijk over bezuinigingen 
- Samenwerking 5 gemeenten  
- Gezamenlijk, met de doelgroep, beleid ontwikkelen 

en niet achteraf 
- Meer overleg 
- Meer openheid van gemeente 
- Betere informatie 
- Wmo-raad 
- Gemeente moet meer meedenken met de kwetsbare 

burger 
 
Dit boekje is een bundeling van ervaringsverhalen van 
en over mensen. Gedachten, belevingen en wensen. Bij 
deze willen wij iedereen bedanken die zijn/haar verhaal 
met ons heeft willen delen.  
 
Wij hopen dat dit boekje bijdraagt aan het verbeteren 
van de kwaliteit van dienst- zorg- en hulpverlening in 
Oud-Beijerland en binnen de Hoeksche Waard.  
   
Heeft u nog vragen, ideeën of wilt u iets bij ons onder de 
aandacht brengen, dan kunt u ten alle tijden contact met 
ons opnemen. 
 
Leontine Guldenaar             l.guldenaar@kpnplanet.nl 
Sandra Hol           s.hol1@hotmail.com 
Ineke Hoogwerf              wenihoogwerf@gmail.com 
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