
 

Verzamelde signalen rondom uitvoeringsorganisaties 

 

ALGEMEEN 

De uitvoering binnen de bestaande wet- en regelgeving hindert mensen met een beperking in het 

dagelijks leven en belemmert het recht op autonomie. Veel uitvoeringsorganisaties denken vanuit 

wet- en regelgeving in plaats van vanuit de mens, met als effect dat de autonomie en eigen regie 

van de mensen om wie het gaat onder druk komen te staan. Mensen ervaren nog te vaak 

bureaucratie, lange doorlooptijden bij aanvraag, gebrek aan deskundigheid en in de bejegening is 

niet altijd passend. Je krijgt alleen hulp als het op papier staat en een arts (steeds opnieuw) 

verklaart dat wij die hulp nodig hebben. Voor iedere (verlenging van een) voorziening is steeds een 

nieuwe medische verklaring nodig.  

 

Dit kan beter en moet anders: Stel de mens centraal en verwijder overbodige regelgeving. Ga uit 

van vertrouwen, maak de toegang tot passende zorg, ondersteuning en voorzieningen eenmalig en 

makkelijker op- en afschaalbaar. De uitvoerders geven vaak als antwoord dat zij uitvoering geven 

aan wet- en regelgeving. Noodzakelijk maatwerk en flexibiliteit ontbreekt hierdoor vaak. Mensen 

worden van het kastje naar de muur gestuurd. Processen duren oneindig lang en bij de uitvoerders 

wordt onvoldoende urgentie ervaren om dingen op te lossen of te regelen. Wat nodig is dat wensen 

en de vraag van mensen om wie het gaat voorop komen te staan en dat de uitvoering hierop volgt. 

Dit vraagt een hele omslag in denken en waarschijnlijk ook in de inrichting van de uitvoering zoals 

deze nu is. Aandachtpunt is ook dat met het op afstand plaatsen van de uitvoering toegankelijk 

contact, verbinding en overleg verdwijnt. Het is belangrijk dat uitvoeringsorganisaties beter de 

verbinding maken met de mensen om wie het gaat: zij een plek krijgen in deze bedrijven, dat er 

een monitor komt hoe uitvoering wordt ervaren en er een actie-agenda komt van wat echt beter 

moet. 

 

 

Hierachter de verzamelde signalen omtrent:  

1. Thema: werken 

2. Thema: leren 

3. Thema: mobiliteit 

4. Thema: Zorg en Ondersteuning 
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1. THEMA: WERKEN  

 

Algemeen probleem: uitvoeringsinstanties zijn gebonden aan wat de wet voorschrijft. Maar de wet 

staat soms participatie in de weg. 

 

Er is geen goed beleid voor grillige beperking en/of progressieve ziekte.  

Je moet op een gegeven moment kiezen of je in de Wajong2015 komt (geen arbeidsvermogen), in 

beschut werk, of doelgroepregister. Wil je gaan werken, dan neem je een groot risico op de rest 

van je leven in de P-wet, tov Wajong2015.  

Casus 

B. heeft reumatische klachten en zit in de WIA, vanwege de wisselvalligheid wil zij 

niet werken uit angst haar WIA te verliezen. Die is nu aanzienlijk vanwege een 

vorige hoge functie. Al is de herkeuring pas over vijf jaar (dat is nu het geval), 

heeft zij geen vertrouwen in haar lichaam. Het zal altijd af en aan blijven gaan 

met haar gezondheid. Wanneer ze nu een baan krijgt en opnieuw uitvalt zal ze 

minder krijgen dan nu. 

Casus 

Jongen (A.) is slechthorend en heeft WO diploma op zak. Wel loopt hij tegen 

verschillende drempels aan bij het vinden van werk vanwege zijn 

arbeidsbeperking. Hij doet een aanvraag voor het doelgroepregister. Wordt hier 

niet in opgenomen omdat hij zonder hulpmiddel wel het WML kan verdienen. Dit 

klopt volledig volgens de wet, maar ondertussen maakt deze jongen nu geen 

aanspraak op ondersteuning, terwijl hij wel degelijk een arbeidsbeperking heeft. 

 

 

(Gemeente) Niet uitkeringsgerechtigden worden niet geholpen 

 

Casus 

vrouw (I.) zit tijdelijk zonder werk (heeft hiervoor wel jaren al gewerkt als laborant). 

Sollicitatiebrieven zijn al de deur uit, maar krijgt op dat moment een ongeluk waardoor zij 

niet langer haar handen kan gebruiken. Geen recht op bijstand vanwege dat ze getrouwd is 

(met een partner met inkomen). Ze behoort niet tot de doelgroep die haar kan helpen 

krijgt ze te horen van de gemeente. Maar ook het UWV helpt haar niet. Bij wet is gemeente 

verplicht te helpen. Maar veel gemeenten hebben geen beleid voor deze groep waardoor zij 

geen hulp bieden. Gemeente heeft daarbij geen prikkel om haar te helpen (kost alleen 

maar geld). Uiteindelijk krijgt ze een re-integratieonderzoek waaruit blijkt dat ze nog maar 

op één plek kan werken: in een callcenter. Werk dat zij totaal niet ziet zitten en niet bij 

haar past.  
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(Gemeente) Jobcoach problemen 

Veel negatieve verhalen over jobcoach, terwijl deze wel ook als belangrijk wordt ervaren mits er 

een goede match is en vanuit het belang van de cliënt wordt gehandeld. Re-integratiebureaus 

hebben financiële prikkel om mensen aan het werk te helpen. Dit zorgt ervoor dat toch vaak niet 

passend werk wordt aangeboden, zodat mensen maar snel aan het werk raken. Of dat banen 

buiten jobcoach om worden afgeraden (zoals het geval bij R.). 

In de aanbesteding kunnen gemeenten hier rekening mee houden. Kwaliteitseisen stellen. Niet 

alleen economische overwegingen mee laten spelen. Mensen zelf een jobcoach laten kiezen i.p.v. 

iemand toewijzen. Dat gemeenten vaak economische afwegingen leidend laten zijn blijkt uit de 

zeer beperkte inzet van jobcoaches (relatief duur instrument), maar ook uit dat veel gemeenten 

achterlopen met beschut werk realiseren (wanneer mensen naar dagbesteding uitstromen kost dat 

minder geld is de veronderstelling). 

 

Citaat 

Afgelopen vrijdag heb ik een telefonisch gesprek gehad met een jobcoach naar aanleiding 

van mijn arbeidsvermogen. Waardoor ik me onzeker en machteloos voel.  

 

(Gemeenten) Gebrek aan kennis over mensen met beperking 

Casus: zie casus of Nuggers. Ook bij het UWV staan veel mensen geregistreerd voor beroepen die 

zij totaal niet willen hebben of ver onder hun niveau zijn. Een klantmanager leidt mensen met en 

zonder beperking naar werk. Echter vergt het expertise van mensen met een beperking om hen 

naar werk toe te leiden. Wat kan en wil iemand? Dit is in 2014 al door Regioplan onderschreven. 

Deze kennis ontbreekt vaak. (Positief voorbeeld van Roos) In Utrecht is nu na ruim 5 jaar 

aandringen vanuit regionale belangenbehartiging recent een motie aangenomen voor kennis 

bevordering op het gebied van arbeidstoeleiding van mensen met een beperking. 

 

Citaat 

“Ach schei toch uit. Als je met de diagnose CVS meldt bij UWV laten ze je alsnog 

kapot vallen, ook als je een bezwaarschrift hebt ingediend. Ik heb 7,5 maanden 

moeten wachten op de definitieve beslissing. Dan maar het zware geschut 

inzetten binnenkort bij de rechtbank. Opdoeken die vriendjespolitiek daar bij 

UWV.” 

(Bron: Facebook-reactie op UWV ‘Je lichaamstaal zegt veel over jou als persoon’ 

d.d. 08-05-2020 om 10:05) 

 

(Gemeente en UWV) Voorzieningen leveren duurt veel te lang  

Alhoewel hier aandacht voor is, duurt het leveren van voorzieningen nog altijd veel te lang. Zie 

Ingeborg bijvoorbeeld. Hoe aantrekkelijk is het voor werkgevers om iemand aan te nemen 

wanneer het nog maanden duurt voordat ondersteuning wordt toegekend zodat iemand 

gelijkwaardig kan werken? 

 

 
  



 

 

4 

 

 Casus 

Om onderwijs op afstand te volgen in coronatijd moet spraaksoftware worden geleverd 

voor een blind persoon. De toekenning bleek ergens in de administratie verloren te zijn 

gegaan.  

 

(UWV en gemeente) Verrekeningen ontmoedigen  

Hier is aandacht voor met de rekentool die eraan zit te komen, maar het is de vraag of dit de 

complexiteit kan ondervangen. De onzekerheid die werken met zich meebrengt voor veel mensen 

een drempel om niet te gaan werken. Je mag je kerstpresentje niet eens houden (A.).   

Sterker nog, mensen wordt zelfs aangeraden om niet te gaan werken omdat het financieel niks 

oplevert (nu het geval bij R.). En lees bijvoorbeeld dit verhaal van M. die in de Wajong zit (je 

gelooft het niet!) 

“Tijdens zijn periode bij een pizzeria is hij meer dan 120% van het WML gaan verdienen. Zijn 

loonsverhoging is niet doorgegeven aan het UWV (alhoewel het bedrag in overleg tussen UWV en 

werkgever wel is genoemd). Hierdoor kreeg hij in 2017 met terugwerkende kracht een 

terugvordering van 9400 euro. Dit heeft hij met moeite bij elkaar gekregen (m.b.v. ouders). Echter 

bleek dat hij recht had op de Breman regeling. Waardoor het UWV hem toch nog wel dit bedrag 

moest uitbetalen (9900 euro). In plaats van over 2 jaar ontving hij in 2018 in een keer dit bedrag, 

waardoor 3000 euro aan belasting werd afgedragen en door de stijging op zijn jaarinkomen ook de 

andere 6000 euro.” 

 

Citaat 

 “Als je een HBO opgeleide vrouw bent maar maximaal maar 10 uur kan werken 

kun je eigenlijk nooit financieel onafhankelijk zijn. Ik kan nooit meer het 

minimumloon halen terwijl die 10 uur voor mij net zo zwaar zijn of misschien nog 

wel zwaarder dan mensen die 40 uur werken. Als je dan ook nog hoge kosten hebt 

die niet worden vergoed dan ben je afhankelijk van ouders. Voelt toch alsof je 

minder bent dan anderen, ik voel mij echt af en toe een derderangsburger. Ik werk 

keihard wat weer ten koste gaat van mijn sociale leven maar ik ga nooit het 

minimumloon verdienen. Jammer dat er in de media ook zo weinig aandacht voor 

is. Jullie doen goed werk❤” 

(Bron: Facebook: reactie op ‘Wij Staan Op’ d.d. 19-05-2020 om 9:48 uur) 

 

(UWV en gemeenten) Benadering moet vanuit positief mensbeeld 

Veel mensen hebben negatieve ervaring met de benadering vanuit zowel UWV als de gemeente. Dit 

hoor ik veel over van artsen van UWV. Men gaat totaal voorbij aan persoonlijke omstandigheden.  

 

 

Quote uit interview 

Over gesprek met Indicatieadviesbureau van gemeente Amsterdam: ‘Je zit voor een hele 

norse man. Die gaat uit van dat jij fraudeur bent. En jij moet overtuigen dat het niet zo is. 

Er zit dus een ambtenaar tegenover je die jou gaat vertellen of jij ziek bent of niet.’ 
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2. THEMA: LEREN 

 

Samenwerkingsverbanden - Recht op onderwijs 

Veel samenwerkingsverbanden kennen geen TLV toe als jongeren ouder dan 16 zijn, terwijl 

jongeren tot hun 20e levensjaar naar het VSO mogen. Hier zit financiële prikkel in (het kost 

samenwerkingsverbanden geld om leerling nog langer op school te houden). 

Samenwerkingsverbanden hebben hier uiteindelijk de bevoegdheid voor, ook al zijn ouders of 

leerling het hier niet mee eens.   

 

Gemeenten- Leerlingenvervoer 

Gemeenten kennen leerlingenvervoer toe op basis van het principe dichtstbijzijnde toegankelijke 

school. Dit besluit kan genomen worden zonder samenspraak met het samenwerkingsverband, dat 

bepaalt welke school een geschikt ondersteuningsaanbod heeft voor leerling. Zo gebeurt het dat 

ouders in strijd komen met de gemeente over het leerlingenvervoer en de plek waar een kind naar 

school gaat. Het toekennen van leerlingenvervoer is een randvoorwaarde om naar school te 

kunnen en moet daarom meegenomen worden in het ondersteuningsaanbod. 

 

Gemeenten, Zorgkantoren, Zorgverzekeraars – Moeite met vinden juiste loket 

Als ouders extra ondersteuning nodig hebben tijdens onderwijstijd dreigen zij te verdwalen tussen 

alle loketten. Dit speelt vooral bij ingewikkelde vraagstukken. Gemeente (Jeugdwet) verwijst naar 

zorgverzekeraar (Zvw), die weer doorverwijst naar het zorgkantoor (Wlz). 

 

Citaat 

“We zaten midden in een ernstige crisis met Michel. Er was chaos, verdriet en 

onmacht. We waren ten einde raad en we wisten niet wie van de professionals 

die bij de crisis waren betrokken de eindverantwoording had. Dat is voor een 

ouder angstaanjagend. Tot de orthopedagoog zei: ‘Ik neem vanaf nu de 

eindverantwoordelijkheid.’ 

 

Citaat 

 “Precies, 'lastige' ouders zijn vaak mondige ouders en betrokken ouders, en dat 

wordt niet altijd naar juistheid ingeschat. Professioneel met elkaar in gesprek 

blijven is erg belangrijk en waardevol. Het hangt nauw samen met kennis en 

kunde en tijd en interne organisatie. Feitelijk niet wegkijken en wat/hoe kan het 

wel i.p.v. het gaat niet. Een lange weg met veel hobbels in het huidige 

onderwijs. Ik spreek uit ervaring. Blijven volhouden en blijven geloven in de 

kracht van ontwikkeling van je kind en daarvoor strijden.” 

(Bron: Facebook-reactie op ‘Landelijke Oudervereniging Balans’ d.d. 06-06-2020 

om 9.00 uur) 
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Samenwerkingsverbanden, gemeenten, Zorgkantoren, Zorgverzekeraars – wiens portemonnee 

betaalt? 

Er is geen harde afbakening welke ondersteuning uit onderwijsmiddelen betaald moet worden en 

wat uit zorgmiddelen betaald moet worden. Door deze onduidelijkheid gebeurt het dat ouders 

betrokken raken in een discussie met de school dat zij een deel van hun PGB moeten afstaan aan 

school voor zorg. 

 

Samenwerkingsverbanden – Ondersteuning niet passend 

In de rapportage van het NRO staat dat 25% van de ouders ontevreden is over het 

onderwijsaanbod, de relatie met de school en de schoolkeuze. Bij Ouders & Onderwijs is dat 

percentage nog hoger. Van de 100 ouders van wie hun kind extra ondersteuning krijgt zijn 42 

ouders daarover ontevreden. 

 

Citaat Bij mij was het net een crèche op speciaal onderwijs” 

(Bron: Facebook-reactie op ‘Support Magazine’ artikel ‘Passend onderwijs 

werkte minder goed dan gehoopt’ d.d. 29-05-2020 om 12:11) 

 

Samenwerkingsverbanden – Het maakt voor de ontwikkelingskansen van je kind uit waar je 

woont 

Er zijn momenteel grote verschillen in de manier waarop de verschillende scholen en 

samenwerkingsverbanden omgaan met de inzet van extra ondersteuning. Ook het feit dat zij 

verschillend georganiseerd zijn, werkt dat in de hand. Dit leidt tot willekeur, te late inzet van 

expertise en onduidelijkheid over de verplichting van het schoolbestuur om doeltreffende 

aanpassingen te doen. Te vaak wordt er pas een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen opgesteld 

als er besloten is een kind te verwijzen naar speciaal onderwijs.  

De huidige onduidelijkheid rondom de extra ondersteuning zet zowel leerkrachten als ouders op 

achterstand. (zie ook Standpunt ouders evaluatie passend onderwijs - Ouders&Onderwijs, Ieder(in) 

en Balans). 

 

Gemeenten – Geen veilig thuismeldingen bij niet passend onderwijs 

Ouders van kinderen die thuiszitten zonder passend onderwijs kunnen te maken krijgen met een 

melding bij Veilig Thuis. Ook wordt het doen van een melding bij Veilig Thuis gebruikt als een 

drukmiddel om bijvoorbeeld plaatsing op speciaal onderwijs bij ouders af te dwingen. Veilig Thuis 

meldingen bij het ontbreken van passend onderwijs zijn schadelijk voor het kind en de ouders, zijn 

niet effectief en brengen passend onderwijs niet dichterbij. (zie ook Standpunt ouders evaluatie 

passend onderwijs - Ouders&Onderwijs, Ieder(in) en Balans). 

 

Onderwijsinspectie –Misstanden melden, maar geen opvolging over oplossingen 

De Onderwijsinspectie moet toezien op het naleven van het toetsingskader bijvoorbeeld de 

Zorgplicht. Als scholen of samenwerkingsverbanden in gebreke blijven, gebeurt het dat ouders een 

melding doen bij de onderwijsinspectie. Daar wordt de klacht aangehoord en hebben de ouders de 

verwachting dat de onderwijsinspectie de ‘misstand’ oplost. Er volgt frustratie bij de ouders 

wanneer het vervolgens stil blijft en er geen terugkoppeling plaatsvindt. De onderwijsinspectie 

beschouwt een klacht als een melding en heeft niet tot taak een terugkoppeling te doen. 
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Opleidingen en werkgevers - Stageproblematiek en gebrek aan kennis bij opleiding 

Veel studenten ervaren problemen bij het vinden van stages (ze krijgen vaak ook niet de 

voorzieningen die zij nodig hebben omdat het een stageplek betreft). Daarbij gaan veel opleidingen 

voorbij aan dat het niet voor iedereen mogelijk is om 40uur stage te lopen, terwijl dit een latere 

baan niet in de weg hoeft te zitten. Voorbeeld van A.: journalistiekopleiding verplichte een 

‘redactieweek’ waarbij je een week lang fulltime een redactie naspeelt (8uur per dag, rollen 

wisselen). A. heeft hier echter door haar beperking geen energie voor + ze heeft verzorging tot 

11uur ‘s ochtends. Als gevolg kan ze de studiepunten niet halen en valt ze uit.  

 

Meerdere facebook reacties over stage. 

• “Zo herkenbaar ook voor mij. Jammer dat er zo weinig begrip is. Elke keer 

uitleggen waarom en wat het met je doet het vreet energie. Mensen denken 

zo vaak dat het net als een verkoudheidje wel over gaat. Je moet er maar 

mee leren leven het is zo en niet anders. Klopt maar in praktijk werkt het 

anders” 

• “exact hoe jij het zegt, de woorden, ja maar je ziet er toch goed uit, 

/\misschien moet je eerder naar bed gaan , of eerder uit je bed komen , of 

gewoon even doorzetten ...... Of " je moet het gewoon accepteren" ja 

graag, maar hoe?” 

• “ik ben net aan het herstellen van een half jaar durende hevige 

vermoeidheid... had mezelf compleet overvraagd en dat kwam er afgelopen 

maanden hard uit. 

😔🤯 nu proberen het beter in de hand te houden” 

• “Als ik over m'n grenzen ga krijg ik meer pijn. Soms slaap ik dan een hele 

dag en ben ik nog altijd moe.” 

Bron: Facebook-reactie op ‘Hersenletsel-uitleg’ d.d. 04-06-2020 om 13:53 uur 
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3. THEMA: MOBILITEIT (Casussen CBR)  

Rode lijn: Lange wachttijden en gevoel van onnodige keuringen.  

Citaat 

“EINDELIJK heb ik mijn rijbewijs verlenging van 3 jaar binnen. het heeft me 5 

jaar van mijn leven gekost aan energie, maar goed. ik kan weer 2,5 jaar verder 

(4 maanden ervoor begint het drama weer)  

 
Diabetes Vereniging Nederland  

Natuurlijk kunnen wij input geven over het CBR en onze ervaringen daarmee (zijn dus ook 
ervaringen van leden die bij ons aankloppen voor ondersteuning richting CBR) 
 

1. Het CBR snapt de eigen regels niet. Er is sprake van kennistekort m.b.t. aandoening en 

regelgeving, dit leidt tot verwarring in communicatie tussen CBR en vrager. 

2. Het CBR is niet voldoende op de hoogte van de meest recente medicatie zoals GLP1, DPP4 

remmers, SGLT2 remmers en erkende moderne technieken en hulpmiddelen bij diabetes 
(terwijl er tegenwoordig wel met navigatiesystemen gewerkt wordt in lesauto’s!). Het 
betreft hier te weinig up-to-date kennis bij beoordelende mensen bij het CBR, hetgeen 
mogelijk is te wijten aan tijdsdruk i.v.m. achterstanden. 

3. Het CBR legt aan consumenten niet uit waarom er beter niet een jaar van tevoren een 
verlenging aangevraagd zou moeten worden, terwijl dat nou juist resulteert in 
vertragingen. Door deze vertragingen gaan mensen juist ver van tevoren aanvragen. 

4. Klantenservice reageert onvriendelijk/agressief t.o.v. bellers/vragenstellers en zijn niet 
flexibel in het aanbieden van een oplossing(kennistekort?).  Mogelijke oorzaak in 
achterstanden/wachttijden, dat werknemers van CBR zelf geïrriteerd raken en daarom zo 
reageren. 

5. De wachtlijsten zorgen ervoor dat mensen hun rijbewijs verloopt en men dus niet kan 
rijden, wat effecten heeft op verlies van baan/werk, niet mantelzorg kunnen leveren, 

sociaal geïsoleerd raken. 

6. CBR: Online insturen van informatie zou sneller moeten werken maar doet dat niet bij 
mensen met aandoening, omdat zij niet tijdig de informatie in hun “mijncbr” box 

ontvangen. Een ontvangstbevestiging van de gezondheidsverklaring kan al weken duren, 
het in de box zetten van vragenlijst voor keuring bijv. voor oogarts duurt weken 

7. Mensen die hun rijbewijs niet of veel te laat verlengd krijgen worden op kosten gejaagd 
met tussentijdse oplossingen die men moet toepassen zoals inzet alternatief vervoer. 
Oplossingen hiervoor zijn onvoldoende vindbaar in communicatie van CBR. 

 

Impuls Woord & Blind 

Casus  

De meest concrete case is die van een meisje met ADD.  

Tijdens haar rijlessen ging alles prima maar ze moest ook een verplichte rijtest doen, zoals 
iedereen met ADHD/ADD die naast een medische keuring ook een rijtest moet doen voor 
de aanvraag van het rijexamen. 
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Dat vond ze heel spannend, want dat doe je ergens halverwege je rijlessen als je dus nog 
niet alles beheerst en het voelt als een soort examen. 
Ze zakte die rijtest en dit werd op haar ADD gegooid. 

Maar ze was gewoon heel erg onzeker. 
Ik heb uitgebreid met haar moeder gemaild en gebeld. 
Het CBR gaf geen krimp en vond dat ze maar gewoon een nieuwe test moest doen. Regels 
zijn regels. 
Uiteindelijk heeft ze dus een 2e rijtest gedaan bij een andere instructeur en dat ging goed. 
Voor mij is dit een voorbeeld van doorgeslagen beleid om alles te willen beheersen qua 
risico. 

Natuurlijk ben je zenuwachtig bij een rijtest. Onzeker gedrag kan dan snel op de ADD 
gegooid worden. 

  
Casus  

Ik mail je ook even de case van xxx, die zijn ADD netjes meldde bij het CBR bij verlening 
van zijn rijbewijs. 
Een mooi voorbeeld van kafkaëske toestanden bij het CBR. Tragikomisch opgeschreven en 

daardoor leuk om te lezen: https://www.impulsenwoortblind.nl/nieuws/wat-er-gebeurt-als-
je-eerlijk-meldt-dat-je-add-hebt-na-30-jaar-rijbewijs/ 

 

Casus 

Drama. In het CBR. Geen meedenkende mensen. Strak tussen de lijntjes. Een psychiater 

die goedkeurt maar het CBR die dwars blijft liggen.  Via enorme energievretende route toch 

gelukt om mijn zoon aan een rijbewijs te krijgen. Blij mee en hij helemaal! 

 

Casus 

ja en dat krijg je dus als je aangeeft dat je een beperking hebt, mijn neef is ook 4 jaar 

lang bezig geweest met rijden en kon elke keer maar weer niet op en blah blah ze hadden 

altijd wel iets om hem te laten zakken hij heeft nu na 4 jaar eindelijk zijn rijbewijs maar 

wel schandalig dat het CBR het zo doet terwijl zijn instructeur niks op hem aan te merken 

had. Hij heeft duizenden euro's extra betaald voor keuringen en papier etc. 

 

  

https://www.impulsenwoortblind.nl/nieuws/wat-er-gebeurt-als-je-eerlijk-meldt-dat-je-add-hebt-na-30-jaar-rijbewijs/
https://www.impulsenwoortblind.nl/nieuws/wat-er-gebeurt-als-je-eerlijk-meldt-dat-je-add-hebt-na-30-jaar-rijbewijs/
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4. THEMA: ZORG & ONDERSTEUNING 

 

 

CIZ 

Knelpunt  

Indicatiebesluiten (schriftelijke) zijn voor cliënten minder duidelijk. Reacties als: ‘welke zorg krijg ik 

nou’ – ‘kan ik de huidige zorg behouden’ - ‘wat moet ik met het zorgkantoor’.  

Wat zegt dit: zorg is ingewikkeld, communicatie aan de bron essentieel. Betrokkenheid van 

domeinoverstijgende onafhankelijke cliëntondersteuning is van groot belang.  

Er wordt hard gewerkt aan de doorlooptijden van de indicatieaanvraag. In te veel gevallen komen 

mensen daarna alsnog op een wachtlijst voor zorg terecht.  

Citaat 

Misschien is het wel handig om proactief contact te zoeken met mensen die nu 

verwarrende berichten krijgen en tot sint juttemus op de wachtlijst staan voor 

een huisbezoek i.v.m. het ciz corona beleid, zonder te weten waar ze op 

wachten. Jullie correspondentie is erg verwarrend en zelfs tegenstrijdig. 

(Bron: Facebook-reactie op ‘CITZ Centrum indicatiestelling zorg’ d.d. 25-03-

2020 om 14:49) 

 

Goed voorbeeld 

Mensen geven aan vertrouwen te hebben in de objectieve indicatiestelling van het CIZ. 

 

 

Zorgkantoren 

Knelpunt 
Zichtbaarheid en rol van zorgkantoren. 
Bij de Zorgkantoren schieten mij de EMB en ZEVMB kinderen te binnen die enorme last hebben van 
bureaucratie en ingewikkelde formulieren bij het aanvragen van meerzorg. Daar is al iets gedaan 

naar aanleiding van de uitkomst van het rapport “maatwerk in de Wlz” maar dit is gezien de 
berichten die er nog over binnenkomen niet veel verbetering in gekomen. 

 

Citaat 

“Vreemde gewaarwording: jezelf moeten legitimeren in je eigen huis. 

Het zorgkantoor kwam langs voor 'bewuste keusgesprek' i.v.m. aanvraag Wet 

Langdurige Zorg & ter beoordeling of wij wel een persoonsgebonden budget 

kunnen beheren. -  

Nee, ik ben vanochtend gewoon in dit vreemde huis naar binnen gestapt en doe 

me nu voor als bewoner én de moeder van het gehandicapte kind des huizes. 

Dat lieve kind moest zich overigens ook legitimeren en thuis blijven om aan te 

tonen dat ze wel echt gehandicapt is. - Ik snap het wel hoor, in het kader van 

het voorkomen van fraude en zo, maar ik doe dit echt niet voor mijn lol... 

*zucht* #zorgkantoor #Wlz #PGB” 

https://www.facebook.com/hashtag/zorgkantoor?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5gRv_9zr33nCCzO5zaei2WEccWWwp5fqv1aS9ttSbxz6a_ErhhpyI1Ro7PMhPqeMrJD8p_HMm4m1IX0f5ZtsUydPSLndMypjTvsVbx_vKgFO84OQa9jxu7zdDlhjJS_3CW4VgF4QknL2A-oidZ9vJqR5FkMF_KEBMCfX1AVYH6xaHt0v-zgzVILXXQxMic8j6g9gzx4_l1aUrPF6VZ9MVtNKCQPHO3MgmHTgjtq1ucq8BoDwShuyDt7qVgxeJTArwqy-em5yc-iWLQoRCTZCFRMYxKy7YpaWyYJUefUZwEbvJ1ut_CLWPR6g_PiwnFRNbhZB56beWRSKOgBkTYPdd0g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wlz?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5gRv_9zr33nCCzO5zaei2WEccWWwp5fqv1aS9ttSbxz6a_ErhhpyI1Ro7PMhPqeMrJD8p_HMm4m1IX0f5ZtsUydPSLndMypjTvsVbx_vKgFO84OQa9jxu7zdDlhjJS_3CW4VgF4QknL2A-oidZ9vJqR5FkMF_KEBMCfX1AVYH6xaHt0v-zgzVILXXQxMic8j6g9gzx4_l1aUrPF6VZ9MVtNKCQPHO3MgmHTgjtq1ucq8BoDwShuyDt7qVgxeJTArwqy-em5yc-iWLQoRCTZCFRMYxKy7YpaWyYJUefUZwEbvJ1ut_CLWPR6g_PiwnFRNbhZB56beWRSKOgBkTYPdd0g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pgb?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5gRv_9zr33nCCzO5zaei2WEccWWwp5fqv1aS9ttSbxz6a_ErhhpyI1Ro7PMhPqeMrJD8p_HMm4m1IX0f5ZtsUydPSLndMypjTvsVbx_vKgFO84OQa9jxu7zdDlhjJS_3CW4VgF4QknL2A-oidZ9vJqR5FkMF_KEBMCfX1AVYH6xaHt0v-zgzVILXXQxMic8j6g9gzx4_l1aUrPF6VZ9MVtNKCQPHO3MgmHTgjtq1ucq8BoDwShuyDt7qVgxeJTArwqy-em5yc-iWLQoRCTZCFRMYxKy7YpaWyYJUefUZwEbvJ1ut_CLWPR6g_PiwnFRNbhZB56beWRSKOgBkTYPdd0g&__tn__=%2ANK-R
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Goed voorbeeld 

Zorgkantoren gaan steeds meer het directe contact zoeken met cliënten en acteren op basis van de 

informatie uit cliëntsignalen over geleverde of nog te leveren zorg. 

 

 

Gemeenten 

Knelpunten 
Mensen klagen over de ondeskundigheid gemeente tijdens gesprekken over noodzakelijke zorg – 
en ondersteuning 
 

Casus 

In verband met snelle groei kind met ZEVMB is woningaanpassing noodzakelijk. Het betreft een 

plafondlift, toegang tot de woning en aanpassingen voor het gezin in de badkamer. De eerste 
reactie van de gemeente is ronduit afhoudend en negatief. Impliciet wordt aangegeven dat er 
al voldoende hulpmiddelen zijn verstrekt. Gemeente schrijft bijvoorbeeld dat in bad gaan niet 
nodig is, want er is een douchestoel 

 

Gemeenten redeneren soms te veel vanuit regels en budgetten in plaats vanuit de hulpbehoevende 

burger en diens omgeving, problemen worden niet integraal benaderd. 

 

Casus 

Bij de beoordeling voor het gebruik van de rolstoelbus als plek voor persoonlijke verzorging 

en prikkelarme rustplek heeft de gemeente gevraagd om een second opinion. Daarbij is de 

vraag gesteld of de gemeente het gezin kon opleggen om ‘buiten de drukke momenten’ om 

op familiebezoek te gaan. 

 

Gemeenten werken te vaak met kortdurende indicaties. Daardoor moeten mensen keer op keer de 

benodigde zorg en ondersteuning aanvragen. 

 
Mensen met een toenemende zorgbehoefte of met een intensieve ondersteuningsvraag 

en bijvoorbeeld een (mogelijke) verstandelijke beperking, worden in meer of mindere 
mate gedwongen een beroep te doen op de Wlz. Dit geldt in het bijzonder voor jeugd met een 
beperking. Regelmatig is dit onterecht en worden mensen door het CIZ weer terugverwezen naar 

de gemeente. Dit kost onnodig veel tijd en is frustrerend.  
 

Het lukt gemeenten te vaak niet om een aanvraag binnen de wettelijke termijn van voor tot achter 
af te ronden.  
Clientondersteuning wordt nog steeds niet overal actief aangeboden en is op veel websites van de 
gemeente moeilijke vinden, als men al weet dat OCO bestaat en dat er gratis gebruik van kan 
worden gemaakt. 

 

Goed Voorbeeld 
96 gemeenten in Nederland zetten zich in om (met financiële ondersteuning weliswaar) samen met 
belangenbehartigers de onafhankelijke cliëntondersteuning binnen hun gemeenten een gezicht te 
geven en de bekendheid te vergroten  
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Veilig Thuis 

Knelpunt 

Sinds de meldcode is verbeterd en veilig thuis zichtbaarder is geworden en professionals, onderwijs 

en zorgmedewerkers mogen melden zijn de meldingen opgelopen.   

Ouders van kinderen in probleemgezinnen en zelfs ook in niet probleemgezinnen, ouders van 

kinderen die thuis onderwijs volgen omdat ze vanwege hun aandoening niet op school onderwijs 

kunnen volgen zijn allemaal enorm bang voor meldingen bij veilig thuis, bemoeienis met jeugdzorg 

en uithuisplaatsing van hun kinderen. Zelfs al ouders niet-passende hulp van de gemeente 

weigeren wordt gedreigd met een melding bij Veilig Thuis. Gezien de signalen die hierover bij ons 

maar ook bij bijv. Per Saldo binnenkwamen en komen lijkt mij hier de menselijke maat wel in zoek. 

 

Citaat 

-ouders die niet meer de dreiging voelen dat als het huis niet schoon is hun 

kinderen worden weggehaald. Het huis is nu wel schoon en het is gezellig thuis. 

 (Bron: Facebook ‘Stop Jeugdzorg Leugens’ d.d. 04-06-2020 om 00:52 uur) 

 

ZN 

Knelpunt 

In deze tijden van Covid-19 kan cliëntondersteuning een hele belangrijke rol spelen voor de 

mensen die zorgbehoevend zijn. ZN heeft vanaf het begin van de Coronaperiode de campagne 

rondom de bekendheid van cliëntondersteuning (De Co-campagne) stilzwijgend stil gelegd.  

Ze begrijpen niet dat de cliëntondersteuner juist in deze tijden een houvast kan bieden en een 

belangrijk verschil kan maken. ZN is geen geschikte partij om dit onderwerp te promoten. 

 

 

CAK 

Knelpunt 

Ondanks alle intenties om het eenvoudiger en overzichtelijker te maken lukte het CAK nog niet om 

tijdig alle systemen zodanig aan te passen dat mensen op tijd de facturen voor de eigen bijdrage 

aan de Wmo ontvingen. Mensen kregen wéér met stapelfacturen te maken.  


