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Amsterdam, 24 januari 2012.
Geachte heer Van der Burg,
In aansluiting op onze briefwisseling van 3 oktober 2011 en 17 november 2011 (uw
kenmerk 2011/1468) laten wij u nog het volgende weten.
Binnen het kader van Clientenbelang Amsterdam en de WMO-adviesraad maakt
Kansplus Amsterdam (de belangenvereniging voor verstandelijk gehandicapten en
hun verwanten) zich sterk voor een goede overgang van met name de begeleiding
naar de WMO. Behoud van de mogelijkheid van een PGB maakt daar onderdeel van
uit.
We kunnen het echter niet laten u enkele zaken op het hart te drukken bij deze
complexe en zeer gevoelig liggende overheveling.
a) Tarieven: Kansplus vraagt uw aandacht voor de discrepantie tussen tarieven
die nu onder het AWBZ-regiem worden afgesproken ( Nza tarieven van eur
59,- tot 117,-) met grote zorgaanbieders en de gemiddelde uurbedragen aan
salarissen van de ambulante begeleiders volgens de CAO’s, namelijk rond de
18 a 20 euro bruto. Naar onze indruk komt een te groot bedrag aan overhead
niet ten goede aan de zorg.

-2b) In het verlengde daarvan moet het de mantelzorgers mogelijk gemaakt blijven
om hun –vaak gespecialiseerde – hulp te blijven geven. Een te laag tarief
betekent dat zij de zorg uit handen moeten geven aan instellingen die een
hoger tarief zullen gaan rekenen. Maak het mogelijk de mantelzorgers te
behouden met een PGB.
c) Een goede indicatie is voor de verstandelijk gehandicaptensector noodzakelijk.
Dat betekent a) objectieve criteria en b) gespecialiseerde indicatiestellers. In
de VG-sector heeft het CIZ geen slechte naam, zeker niet indien gebruik wordt
gemaakt van de zgn. Taksatieschaal.
d) Een goed uitgewerkt ondersteuningsplan bevordert de kwaliteit van de
begeleiding en gaat fraude tegen. Het ondersteuningsplan koppel je aan doelen
en activiteiten om die doelen te bereiken. Tarieven worden zo gekoppeld aan
activiteiten en niet aan mantelzorgers of professionals. Dat geeft helderheid en
traceerbare kwaliteit.
Het bestuur van Kansplus is bereid met u hierover van gedachten te wisselen en u van
nadere informatie te voorzien.
Met vriendelijke groet,
Kansplus Amsterdam
Carien Rombach, voorzitter
Rein Baneke, secretaris.

