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EindhovenActueel!Extra

Het nieuwe is er al van af, 2019 is in volle gang,
de beste wensen van het redactieteam
INHOUD
In deze extra editie van EindhovenActueel! vindt u de
volgende onderwerpen:
Van de redactie
Informatie Algemene Ledenvergadering 24 januari
• Uitnodiging en agenda
• Verslag jaarvergadering 2018
• Jaarverslag PR&C-commissie
Welzijn, wonen, zorg
• Zorgverzekering 2019 (veranderingen en overgang IAK/Aon)
• Ontwikkelingen rondom huishoudelijke hulp in Eindhoven
• Bijeenkomst over wonen, zorg en welzijn op 15 januari

VAN DE REDACTIE
Zoals gebruikelijk aan het begin van het jaar, een extra editie i.v.m. de ALV (Algemene Ledenvergadering) die gepland staat voor de laatste donderdag van de maand. De opkomst voor deze
vergadering is over het algemeen niet groot. Mogelijk omdat er voldoende vertrouwen is in ons
bestuur. Het kan overigens geen kwaad om eens te komen om zo uw interesse te tonen in wat het
bestuur doet om onze mooie vereniging structuur te geven.
Bestuurscrisis?
Overigens is er min of meer sprake van een bestuurscrisis. Er treden drie bestuursleden af
waaronder onze voorzitter Wim Kemps. Dit laatste heeft een statutaire achtergrond. Een
bestuurslid mag maximaal 3 termijnen van 3 jaar volmaken. Een nieuwe kandidaat is echter nog
niet gevonden en om deze reden ligt er het voorstel om Wim Kemps als ad interim voorzitter in
functie te houden.

EindhovenActueel!’ is een uitgave van PVGE-Eindhoven en verschijnt in de even
maanden op de website (www.pvge-eindhoven.nl). De leden worden per e-mail
verwittigd zodra een nieuwe uitgave is gepubliceerd. Eventuele kopij kan gestuurd
worden naar de redactie (ea@pvge-eindhoven.nl).

Om een slagvaardig beleid te kunnen voeren is een voltallig bestuur in feite onontbeerlijk. Denk
hierbij aan een thema zoals belangenbehartiging – nu het allemaal niet zo vlot loopt in Eindhoven
– en het sociaal domein (Wmo hulp in de huishouding). Laten we allemaal eens te rade gaan of
we niet zelf – of iemand in onze omgeving – op dit niveau iets zouden kunnen betekenen. In deze
tijd dat eenzaamheid een groter probleem dreigt te worden is een vereniging als onze PVGE met
vele activiteiten op het gebied van sociale contacten, een boei in een woelige zee. Voor de
continuïteit van dit alles is een krachtdadig bestuur een noodzaak. Bedenk hierbij dat
vrijwilligerswerk ook voldoening geeft en een zinvolle aanvulling kan zijn in het besteden van uw
vrije tijd. Interesse, meer weten? Neem contact op met Wim Kemps: wim-gerriekemps@hetnet.nl
of 040 2550743.
Bij de agenda en het verslag van de laatste ALV is nog een samenvatting toegevoegd van de door
PR&C-commissie uitgevoerde activiteiten. Mocht u belangstelling hebben om op dit gebied iets te
betekenen, neem dan contact op met Henk te Sligte: ghtesligte@on.nl of 040 2457669.
Verder in deze extra editie de volgende informatie:
• Een oproep van de bowls club
• Een artikel over de zorgverzekering 2019. Dit artikel was bestemd voor 'de Schouw' maar
wegens plaatsgebrek nu opgenomen in deze EA!.
• Een 'stand van zaken' artikel over huishoudelijke hulp, zoals u zult weten een hoofdpijn
dossier binnen het Eindhovense sociale domein.
• Een ingezonden bericht over een informatiebijeenkomst over zorg en ondersteuning. Goed
om u alvast voor te bereiden op de tijd dat zelfredzaamheid minder gaat lukken.
Veel leesplezier!
Redactieteam EA!

Onze Louis vertrekt
Net voor het einde van het jaar gaf onze gewaardeerde collega Louis Broos
met pijn in z’n hart aan, afscheid van de EA! Redactie Commissie te
moeten nemen, hoe jammer hij – en wij – dat ook vinden!
Graag willen we toch hier even vastleggen hoeveel dit ‘voorlichtingsclubje’
steeds gehad heeft aan zijn stipte en inspirerende manier van werken bij
het opstellen van ons digitale PVGE e-magazine EindhovenActueel!
Louis, wij zullen jou en je inbreng absoluut missen en wensen je – bovenop
de persoonlijke wensen die we voor de jaarwisseling gaven – van harte een
positieve, gezonde en inspirerend verlopend toekomst toe!! Val rustig nog
‘ns binnen als je in de buurt bent!

Jo, Jan, Riet, Henk, Mieke en Jan
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Oproep:
Bij onze goeie voornemens voor dit jaar hoort misschien wel een herstart van De Bowls Club! Om
die activiteit ‘warm’ te houden het volgende advies:
kijk voor de aardigheid eens naar de op zich boeiende World Bowls Tour op de BBC 2, de finales
worden uitgezonden tussen 21 tot 27 januari van 14.00 – 17.45 uur.
Lijkt deze sportieve bezigheid je vervolgens toch wel iets, kom dan op een dinsdagmiddag die je
goed uitkomt tussen 12.00 - 16.30 uur naar de Bowls Club Eindhoven in hun gezellige
accommodatie ‘Aan de Meet’ aan de Amazonenlaan 4 in Eindhoven.
Vraag als PVGE-lid naar Frans Smulders – die je onder het genot van een kop koffie of thee –
graag wat uitleg geeft en even laat inspelen als je wil!

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Uitnodiging en agenda

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de PVGE-Eindhoven welke
gehouden wordt op:
Donderdag 24 januari 2019
in het buurthuis 'De Ronde', Tongelresestraat 146 Eindhoven. Aanvang 14.00 uur.
Het bestuur hoopt velen van u hierbij te mogen ontmoeten. Wij zullen verantwoording afleggen
over het afgelopen jaar en vooruitblikken op het nieuwe verenigingsjaar 2019.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Agenda:
1)
Opening
2)
Voorwoord van de voorzitter
3)
Mededelingen/ingekomen stukken
4)
Goedkeuring van het verslag van de ALV d.d.
25-01-2018
5)
Financiële resultaten 2018
6)
Verslag van de kascontrolecommissie
7)
Begroting 2019
8)
Samenstelling van het Bestuur
9)
Benoeming kascontrolecommissie
10)
Rondvraag
11)
Sluiting, gevolgd door een informeel samenzijn.
Toelichting agendapunt 4:
Genoemd verslag is opvraagbaar via e-mail bij: secretaris@pvge-eindhoven.nl.
Toelichting agenda punten 5 en 7:
De financiële stukken zijn vanaf 13.30 uur beschikbaar op de vergaderlocatie of op te vragen bij
onze penningmeester: piet.jorissen@hotmail.com.
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Toelichting agendapunt 8:
Aftredend zijn de heren Kemps, Broos en te Sligte. De heer Kemps stelt zich weer beschikbaar, de
heren Broos en te Sligte niet. Nieuwe kandidaten kunnen uiterlijk 23 januari schriftelijk worden
gesteld bij de secretaris. De eventuele voordrachten dienen voorzien te zijn van minimaal 10
handtekeningen.
Rooster van aftreding bestuur PVGE-Eindhoven
Functie/naam
eerste
laatste
benoeming
benoeming
Voorzitter, W. Kemps
Vice-voorzitter, L. Broos
Penningmeester, P. Jorissen
Bestuurslid, H. te Sligte
Bestuurslid, J. Vrijhof
Leden administrateur, M. Geene
Secretaris, W. Meek
Clubcoördinator, W. van Breukelen

2010
2013
2014
2016
2011
2014
2015
2015

volgende
benoeming

2016
2016
2017

2019

2017
2017
2018
2018

2020
2020
2021
2021

2020

Verslag van de Algemene Ledenvergadering PVGE-Eindhoven,
gehouden op donderdag 25 januari 2018
De vergadering wordt gehouden in het buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146, te Eindhoven.
Aanwezig: ongeveer 50 leden
1. Opening
Voorzitter dhr. Wim Kemps opent de vergadering, wenst iedereen een voorspoedig 2018 toe en
heet iedereen van harte welkom, speciaal de PR-afgevaardigde van het hoofdbestuur:
Mw. Jolien Wiertz. Het is jammer dat er niet meer leden in de zaal zijn. De mensen die aanwezig
zijn, hebben vaak al een functie in een van onze clubs.
2. Voorwoord van de voorzitter
De voorzitter blikt terug en vooruit.
• Eind augustus kwam er een brief van de Firma Goevaers met de mededeling dat we het
pand aan de Hurksestraat per 01-01-2018 verlaten moesten hebben. Het pand is intussen
leeg en opgeruimd en op 04-01-2018 heeft de firma haar goedkeuring gegeven. Jammer
dat we weg moesten maar we hebben daar wel prima jaren gehad waar we dankbaar voor
zijn. Het nadeel is nu dat we geen thuishonk meer hebben. Wel heeft iedereen onderdak
gevonden. Van FAB28 en Gemeenschapscentrum de Lievendaal tot De Carambole in
Veldhoven voor onze biljarters. Voordeel voor Janny is dat het voor haar minder druk
wordt.
• De Nieuwjaarsreceptie in het Evoluon werd wederom goed bezocht door zo’n 70 mensen.
• Op Restaurant is elke maand een succes. Zo’n 60 tot 100 leden bezoeken elke maand weer
een ander restaurant om er te dineren. Dit is primaire de verdienste van Mw. Rita Stuijt.
• Mw. Janny Vrijhof organiseert samen met haar Evenementencommissie elke maand weer
lezingen die druk worden bezocht.
• De vereniging heeft nu een eigen Reiscommissie bestaande uit drie dames. Er zijn al een
paar reizen georganiseerd.
• Ook heeft onze vereniging een enthousiaste Museumtreinclub met een wachtlijst voor de
eerste groep. Wil er een tweede groep komen dan moet het initiatief vanuit vrijwilligers
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komen.
OVO is nu een netwerkorganisatie geworden, er is alleen nog een bestuur. De Eindhovense
ouderenbonden doen mee behalve KBO.
Betreffende EA!: deze wordt door heel wat mensen gelezen. Complimenten aan de
redactie. We hopen nog steeds op meer e-mailadressen van leden, het liefst een
percentage van 100%. Geef uw juiste mailadres s.v.p. door aan ledenadministratie@pvgeeindhoven.nl.
Het VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant) houdt per 01-01-2018 op te bestaan. De
Provincie geeft geen geld meer. Het is de bedoeling dat de gemeentes het gaan
overnemen. De continuïteit van de vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) en de Huba’s die bij
het invullen van de belastingformulieren helpen, komt in het gedrang.
Frank van Pijkeren geeft een korte toelichting. Hij krijgt applaus!

3. Mededelingen/ingekomen stukken
• De Gemeente geeft ons geen subsidie voor 2018. Dat is ook logisch gezien de financiële
staat waarin we verkeren, zie ook punt 6. In de toekomst is er ook niet veel meer te
verwachten.
• De naam PVGE is bij veel Eindhovenaren niet bekend. Zijn er mensen die in de PRcommissie zitting willen nemen?
• Men kan in Eindhoven als vrijwilliger gratis een passe-partout krijgen om van diverse
instellingen gebruik te kunnen maken. Wel zelf aanvragen via: www.eindhovendoet.nl.
4. Goedkeuring van het verslag van de A.L.V. d.d. 26-01-2017
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
5. Quo Vadis voor de PVGE
Dit jaar was het rustiger dan vorige jaren, men is bezig met de uitvoering van de gestelde doelen.
Ook is men bezig om de statuten aan te passen. Men hoeft qua financiën niet meer te vrezen voor
de continuïteit van De Koepel. De samenwerking tussen de Verenigingsraad en De Koepel verloopt
soepel, dat was wel eens anders.
6. Financiële resultaten 2017
Het was financieel gezien een goed jaar voor ons.
Enkele opmerkingen bij de uitgaven:
• De clubs hebben wat meer geld gekost o.a. doordat er een Reisclub is bijgekomen.
• Het bedrag dat bij belangenbehartiging/communicatie steeg werd veroorzaakt door de
toegenomen kosten van de inlegvellen in De Schouw.
• De bankkosten stijgen ieder jaar.
• De contactdag is duurder uitgevallen door verminderde interesse, er moest geld bij. We
schaffen deze dag af.
• De receptie/keukenkosten werden lager doordat meer clubs dat zelf zijn gaan afhandelen.
• De toevoeging reserve huisvesting kan niet meer nu we geen eigen honk meer hebben.
Bij de Inkomsten:
• De keukeninkomsten zijn minder geworden doordat clubs zelf die activiteiten hebben
verzorgd. De conclusie is dat we ruim 1 ton aan vermogen hebben en ongeveer € 9000
kunnen toevoegen aan het Eigen Vermogen. Dat betekent dat we drie jaar inkomsten als
reserve hebben en dus zijn we een rijke club.
Er werden de volgende vragen gesteld:
• Waarom ongeveer € 12.000 bij PASSIVA/Crediteuren? Antwoord: de energierekening 2017
moet gedeeltelijk nog betaald worden.
• Waar komen de vergaderkosten bij Uitgaven vandaan? Antwoord: Dit zijn voornamelijk de
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kosten van de ALV in de Ronde.
Hoe zit het met de contactdag in de schouwburg? Antwoord: We hadden 400 kaartjes
gekocht voor de Lichtstadrevue, er waren slechts 260 belangstellenden.
De penningmeester van de Gemzen vraagt hoe het zit met de subsidie van bestuur aan de
clubs. Het was € 6,50 voor elk lid maar is nu verhoogd naar € 8,50 voor de Eindhovense
leden. Er is nog geen beleid bepaald t.a.v. het geld dat we overhouden. Elke vereniging
heeft zijn eigen financiële plaatje. Wij hebben meer geld dan andere verenigingen. Ons
Eigen Vermogen is nu 1 ton en was vorig jaar € 60.000. Het vermogen van de clubs is
toegenomen met zo’n € 10.000 door o.a. de verkoop van spullen bij de verhuizing. Onze
clubs acteren als zelfstandige clubs maar formeel juridisch hebben ze geen rechten, alleen
het bestuur van de vereniging is een juridische entiteit. Mochten we in de toekomst weer
een eigen clubhuis krijgen dan kost dat heel wat geld! Daarvoor voorlopig reserveren acht
men verstandig.

7. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat alles in orde was en stelt voor het bestuur en de
penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid.
8. Begroting 2018
Een paar punten:
• Het is de bedoeling dat alle contributie van de Eindhovense leden bij onze penningmeester
terechtkomt en dat hij de Koepel betaalt voor de verleende facilitering. (Het bedrag per lid
wordt door de Koepel vastgesteld.)
• De gemeentelijke subsidie is afgewezen.
• Onze jaarlijkse contactdag voor alle leden in het Parktheater vervalt wegens te weinig
belangstelling.
• Er komen meer vergaderkosten nu we geen eigen honk meer hebben. Het bestuur gaat de
vergaderkosten van de jaarvergaderingen van de clubs betalen.
• Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de kasstromen gaan lopen dit jaar.
Hierbij wordt de begroting vastgesteld.
9. Samenstelling van het bestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn dhr. W. van Breukelen en mw. W. Meek. Ze stellen zich verkiesbaar
en zullen hun bestuurstaak de komende drie jaar voortzetten. Komend jaar heeft dhr. W. Kemps er
negen jaar voorzitterschap opzitten, hij is dan officieel niet meer herkiesbaar. Naar een mogelijke
opvolger wordt gezocht.
10. Benoeming kascontrolecommissie
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit: Mw. Mehagnoul en Dhr. G.J. Meek.
11. Rondvraag
• Dhr. Frank van Pijkeren vraagt of het aanmeldformulier voor hulp bij belasting invullen op
een apart inlegvel kan, daar anders de informatie van de achterkant weg is. Deze info zal in
Eindhoven Actueel! komen.
• Mw. Pardoel van de Reiscommissie vraagt een duidelijker plaats op de website. Henk zal er
naar kijken.
• Moet Philips niet uit de naam PVGE? Na enige discussie wordt besloten om de naam PVGE
te handhaven dus nee, Philips houden we er in. In dit verband meldt Mw. Wiertz dat we 70
jaar bestaan. Er komt nog een artikel in het ED.
• Dhr. Le Hane vraagt zich af of er geen erepenningen moeten komen voor onze vrijwilligers?
Dit is zeker bespreekbaar hoewel onze voorzitter er niet direct positief over is. We wachten
graag op een voorstel van dhr. Le Hane.
• Er wordt gevraagd wat 'Leaweb' is. De voorzitter legt uit dat dat het computersysteem van
onze ledenadministratie is.
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12. Sluiting
De voorzitter bedankt de mensen voor hun aanwezigheid en de daarmee getoonde belangstelling
voor de vereniging en sluit de vergadering.
Willeke Meek, secretaris PVGE-Eindhoven

Jaarverslag PR&C commissie
De commissie bestaat per 1 januari 2019 uit vier leden te weten
Jan Peerlings, Wim Sauerwald, Henk te Sligte en Jan Wijers.
Afgelopen jaar zijn twee leden, Kees Blokker en Frans Smulders
uitgetreden. Uitbreiding is dringend gewenst, oproepen onder
andere via EA! hebben tot nu toe weinig resultaat opgeleverd.
Sinds kort heeft een kandidate zich aangemeld die meeloopt
alvorens definitief toe te zeggen.
Als taak ziet de PR&C commissie:
• Informeren van de leden over alles wat leeft binnen de PVGE-Eindhoven en het attent
maken op onderwerpen die voor hen van belang of interessant kunnen zijn. Dit betreft
maatschappelijke ontwikkelingen en informatieve en inspirerende bijeenkomsten op het
gebied van zorg/welzijn en cultuur/ontspanning.
• Bekendheid van de PVGE vergroten in het kader van ledenwerving.
• De website actueel houden met voor leden interessante en belangrijke informatie.
Wat is er het afgelopen jaar gedaan?
• Informatie
Dit aspect is gedelegeerd aan het redactieteam van EindhovenActueel!, onze digitale
nieuwsbrief. Dit heeft geresulteerd in zes tweemaandelijkse edities, een extra editie (i.v.m.
de jaarlijkse ALV) en meerdere nieuwsflitsen als er tussentijds iets te melden was. Het
redactieteam bestaat uit de volgende leden: Jo Bogers, Louis Broos, Jan Peerlings, Riet
Poncin, Henk te Sligte, Mieke Timmer en Jan Wijers.
• Bekendheid vergroten/ledenwerving
In 2017 is een nieuwe flyer ontwikkeld en in maart/april verspreid over buurthuizen in
Eindhoven.
Er zijn in Eindhoven veel wijkorganisaties die vaak activiteiten ontplooien voor senioren
en meestal een eigen wijkblad uitgeven. We sturen Eindhoven Actueel! naar de bij ons
bekende adressen en het is toegestaan om artikelen over te nemen.
We zijn dit jaar begonnen met artikelen in te zenden naar Eindhovens Dagblad en Groot
Eindhoven. Deze zijn drie keer gepubliceerd. Deze artikeltjes zijn ook gestuurd naar de
redacties van de wijkbladen.
• De website
Deze proberen we interessant te houden door het publiceren van algemene informatie
over zorgaspecten en waar u op maatschappelijk gebied hulp kunt krijgen. De opzet is om
ook hier actueel nieuws een plaats te geven. Er zijn eerste stappen gemaakt; de website
houdt onze aandacht.

Jan Peerlings

terug
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WELZIJN, WONEN, ZORG
De zorg en zorgverzekering in 2019

Als u dit leest, is de periode waarbinnen u naar een andere zorgverzekeraar kunt overstappen
(bijna) – zie noot redactie onderaan – ten einde. Toch willen we stilstaan bij een aantal
ontwikkelingen.
• Het voor veel oud-Philipswerknemers zo vertrouwde
IAK heeft een andere naam gekregen: Aon (spreek
uit Eon).
• Er was in de miljoenennota al voor gewaarschuwd
dat de premie van de basisverzekering zou gaan
stijgen. Hoewel minder dan verwacht, viel het toch
tegen.
• Twee belangrijke aanvullingen in de
basisverzekering: de eigen bijdrage wordt voor medicijnen beperkt tot € 250 en preventie
in de vorm van bestrijding van ernstig overgewicht wordt vergoed.
• Als laatste aandacht voor de ontwikkelingen in de wijk- en thuiszorg.
Aon (IAK)
Eind 2017 werd het IAK als onderdeel van UMG (Meeùs) door eigenaar Aegon verkocht aan Aon.
Waar Aegon de oorspronkelijke bedrijfsnamen (IAK, Meeùs, Kröller) handhaafde, heeft Aon er voor
gekozen alle activiteiten onder eigen label te plaatsen. Dit betekent dat de oude vertrouwde naam
IAK is verdwenen en plaats moet maken voor Aon. Dat is natuurlijk wel even wennen als je al 50
jaar een zorgverzekering hebt gehad bij het IAK. Oud-Philipswerknemers zullen dergelijke
marketingtechnische wijzigingen wel herkennen, denk aan het verdwijnen van de Philips sublabels:
Aristona, Erres en Radiola.
De naamswijziging betekent echter niet dat er nu ineens van alles verandert met betrekking tot de
zorgverzekering en de contacten. Het kantoor blijft gewoon aan de Beukenlaan, de
telefoonnummers blijven hetzelfde en u kunt op dezelfde wijze blijven declareren.
Premieontwikkeling
De premie voor de basisverzekering is bij alle verzekeraars omhoog gegaan, maar minder dan
eerder in de miljoenennota werd verwacht (gemiddeld zo'n 7%), maar belangrijk meer dan de
verwachte inflatie (circa 2%). De reden voor de verhoging is dat verwacht wordt dat de kosten van
de zorg die uit de premie moet worden betaald, in 2019 verder zullen stijgen.
Een belangrijke aanjager is de verhoging van de zorgsalarissen. Vrijwel iedereen vindt dat
zorgpersoneel meer mag verdienen, wat inmiddels deels vorig jaar en deels dit jaar wordt
gerealiseerd (4% extra), maar dat moet wel betaald worden uit de premie. Daarnaast wordt vol
ingezet op werving van extra personeel in de zorg (tot 2022 10% extra). Ook die mensen moeten
worden betaald via de premie. De leerlingensalarissen stijgen met 10%, de stagevergoeding met
16%.
Ook speelt de ontwikkeling van verbeterde, maar zeer dure, medicatie bij kanker een rol. Er zijn al
artsen die voorspellen dat op redelijk korte termijn kanker een chronische ziekte kan worden, waar
je niet meer aan hoeft te overlijden. Maar daar staan heel hoge kosten (dus premiestijging)
tegenover.
Eigen bijdrage
Het eigen risico is ook in 2019 € 385 maar naast dit eigen risico bestaat er ook nog een eigen
bijdrage. Bekend is de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld hoortoestellen. Dat er ook een eigen
bijdrage bestaat voor sommige geneesmiddelen is minder bekend. Tot 2019 was de eigen bijdrage
voor geneesmiddelen onbeperkt, dat kon leiden tot hoge rekeningen die zelf moesten worden
betaald.
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Met ingang van 2019 is de eigen bijdrage voor geneesmiddelen in de basisverzekering beperkt tot
maximaal € 250.
Preventie
De regering zet in op gezondheidspreventie in het algemeen en in de zorg in het bijzonder. Het
eind 2018 afgesloten Preventieakkoord moet leiden tot minder (of niet) roken, minder (alcohol)
drinken en gezonder eten (vooral minder suiker).
In de basisverzekering is recht op vergoeding van een Gecombineerd Leefstijl
Interventieprogramma opgenomen dat zich richt op mensen met ernstig overgewicht.
Voor de duidelijkheid: het verhelpen van overgewicht wordt hiermee vergoed, het voorkomen van
overgewicht is nog voor eigen rekening. Het is dus eigenlijk geen preventie maar reparatie.
Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverleners
We kennen bij de basispolissen drie versies:
• De budgetpolis
• De naturapolis
• De restitutiepolis
Het verschil tussen deze drie polissen (waar iedere verzekeraar een eigen naam voor hanteert) is
het aantal gecontracteerde zorgverleners. De budgetpolis vergoedt bij een beperkt aantal
gecontracteerde zorgverleners 100% en bij de overige niet-gecontracteerde zorgverleners 75%. Bij
de naturapolis zijn dat veel meer gecontracteerde zorgverleners. De restitutiepolis vergoedt ook de
zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners tot 100%.
Nu is er beroering ontstaan rond niet-gecontracteerde zorgverleners. Met name bij de wijk- en
thuiszorg en de GGZ neemt het aantal niet-gecontracteerde zorgverleners snel toe.
Voor de duidelijkheid: de wijk- en thuiszorg is de persoonlijke en verplegende zorg, deze zorg
wordt betaald door de zorgverzekeraar. De WMO zorg (huishoudelijke zorg en hulpmiddelen) is de
verantwoordelijkheid van de gemeente.
Wijk- en thuiszorg
De toename bij de wijk- en thuiszorg is toe te schrijven aan het groeiend aantal kwetsbare
ouderen dat ten gevolge van het 'Langer Thuis' beleid van de overheid aangewezen is op
intensieve wijk- en thuiszorg.
Doordat gecontracteerde zorgverleners budgetafspraken hebben met zorgverzekeraars komen
deze steeds vaker met opnamestops. De oudere die wijk- en thuiszorg nodig heeft zal dan of
moeten wachten of uitwijken naar een niet-gecontracteerde zorgverlener.
Minister De Jonge vindt dit een ongewenste (markt)ontwikkeling, omdat hierdoor de zorgkosten
(lees zorgpremies) minder goed in de hand te houden zijn. De zorgverzekeraars moeten immers
via afspraken met zorgverleners de kosten van de zorg beperken. Dat lukt niet via nietgecontracteerde zorgverleners. De minister dreigt nu met een wetswijziging, met het doel de nietgecontracteerde zorg te beperken.
Daarbij hebben we als Nederland wel te maken met een dilemma, wat vinden we belangrijker: de
zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen of de hoogte van de zorgpremie.
Simon Koppes
Namens de FPVG commissie zorg en zorgverzekering
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Huishoudelijke ondersteuning via Wmo
De kaarten lijken nu wel geschud na de laatste uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep.
Dit hoogste rechtscollege voor geschillen tussen burgers en overheid heeft 8
oktober 2018 en 10 december 2018 belangrijke uitspraken gedaan betreffende
de Wmo-voorzieningen.
De uitspraak van 8 oktober had betrekking op de gemeente Steenbergen. Op
10 december deed de Centrale Raad van Beroep een uitspraak over het gebruik
van een onderzoek van KPMG voor het bepalen van de noodzakelijke hulp, die in het kader van de
WMO door de gemeente geleverd moet worden. KPMG is een internationale accountants- en
adviesorganisatie, waarbij verdeeld over 144 landen, 155.000 mensen werkzaam zijn.
Om de invloed van deze uitspraken op de situatie in Eindhoven aan te geven, start ik met een
beschrijving van de situatie in Eindhoven.
De aanvraag voor hulp start met een verzoek aan een
generalist van WIJeindhoven.
WIJeindhoven gaat met u in gesprek en beoordeelt de
noodzaak voor een 'maatwerk' oplossing. Deze term wordt
gebruikt voor een toewijzing van huishoudelijke hulp. Het
toekennen van de indicatie heet indiceren en wordt dus
gedaan door de generalist. U mag nu een keuze maken voor de thuishulporganisatie, die de hulp
gaat uitvoeren.
Een medewerker van deze organisatie stelt met u een ondersteuningsplan op. Het
ondersteuningsplan geeft een overzicht van de activiteiten en de frequentie waarmee deze moeten
worden uitgevoerd. De medewerker gebruikt daarvoor een formulier, dat tijdens het gesprek wordt
ingevuld. Op het KPMG-formulier wordt onderscheid gemaakt tussen basisactiviteiten en
incidentele activiteiten. De gemeente Eindhoven heeft, op het reinigen van de ramen aan de
binnenzijde na, alle incidentele activiteiten in het ondersteuningsplan weggelaten. Enkele
voorbeelden van incidentele activiteiten zijn: hoog stof afnemen, gordijnen wassen, keukenkastjes
aan de binnenkant schoonmaken, etc. Samengevat zijn het die activiteiten, die vaak bij een grote
beurt aan de orde komen.
Op basis van de indicatie en het ondersteuningsplan ontvangt de aanvrager een beschikking van
de gemeente Eindhoven. Tegen deze beschikking kan bezwaar worden gemaakt, indien de
aanvrager van mening is, dat de geïndiceerde hulp onvoldoende is.
Ongetwijfeld heeft u opgemerkt, dat bij de huidige procedure niet wordt aangegeven, hoeveel uur
hulp wordt verleend. De indicatie wordt verleend onder de titel van 'een schoon en leefbaar huis'.
Het hoogste rechtscollege heeft uitgesproken dat:
• het resultaatgericht indiceren onvoldoende is. De hulpvrager heeft recht op een indicatie in
uren.
• de gemeente is verantwoordelijk voor het bepalen van de hulp, die moet worden verleend.
De gemeente mag dit niet overlaten aan een thuiszorgorganisatie.
• Het rapport van het KPMG is voldoende degelijk en onafhankelijk en daarmee geaccepteerd
als hulpmiddel bij het bepalen van de hulp, die iemand krijgt. Het uitzonderen van de
meeste incidentele taken, waarvoor de gemeente Eindhoven heeft gekozen, is daarmee in
strijd.
Nogmaals, de kaarten lijken geschud. De gemeente zal op eigen initiatief of door de rechter
gedwongen haar beleid moeten aanpassen. Te vrezen valt dat dit nog wel enige tijd zal duren.
Kees Blokker
Cliëntondersteuner Wmo
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Noot van de redactie
De hierboven geschetste situatie heeft nog niet tot gevolg gehad dat er een eerlijker beleid komt
wat betreft de toekenning van huishoudelijk zorg. Recent kwam in het nieuws dat de gemeente
een boete is opgelegd omdat bezwaarmakers niet tijdig zijn gehoord. Al deze ontwikkelingen
hebben er toe geleid dat er vlak voor Kerst een alarmbrief is gestuurd naar B&W en de
Gemeenteraad door KBO en FNV die ondersteund wordt door OVO en de PVGE.
Hierop is al gereageerd door D66 waaruit blijkt dat er ook binnen de gemeenteraad niet wordt stil
gezeten betreffende dit onderwerp. Er wordt door D66, SP, OAE en Denk dringend verzocht om op
de eerstvolgende meningvormende raadsvergadering een discussie te starten met als optie
aanpassen van het beleid. Datum van deze bijeenkomst is ons niet bekend.

Gratis informatiebijeenkomst over wonen, zorg en welzijn
Dinsdag 15 januari van 19.00 tot 20.30 uur, Winston Churchilllaan 83

Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg over hoe het nu precies zit
als u zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen, en graag zorg
in de nabijheid hebt. En wat de mogelijkheden zijn als zelfstandig
wonen voor u of uw naaste niet meer mogelijk is. Lukt het dan
toch om zo lang mogelijk bij elkaar of in elkaars nabijheid te
blijven wonen? Misschien komt u graag wat meer onder de
mensen zonder dat u verhuist? Vaker dan u denkt, zijn er in uw
wijk faciliteiten die ontmoeten stimuleren.
WoonincPlusVitalis geeft u tijdens de informatiebijeenkomst graag uitgebreide voorlichting over de
mogelijkheden wat betreft wonen, zorg én welzijn in Eindhoven en omgeving. Voor senioren,
mantelzorgers én familie. Iedereen is welkom.
Hoe meldt u zich aan?
Wilt u ook graag deelnemen aan de bijeenkomst? Laat dan vooraf weten dat u komt via
www.woonincplusvitalis.nl/informatiebijeenkomst. U ontvangt een bevestiging van uw deelname
per e-mail.
Liever persoonlijk advies?
Heeft u specifieke vragen en liever een persoonlijk adviesgesprek? Neem contact op met het
klantencentrum via info@woonincplusvitalis.nl of 040 2202202. We nemen graag de tijd voor u.
WoonincPlusVitalis klantencentrum
Ook zonder afspraak kunt u binnenlopen. Het klantencentrum is geopend van maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het klantencentrum is
gevestigd aan de Winston Churchilllaan 83 in Eindhoven.
Meer informatie: www.woonincplusvitalis.nl.

terug
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