
Aantallen beschut werk per gemeente 

bekend  

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen 
participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving.  
Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen. 

Sinds 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen 
werken een geschikte werkplek aan te bieden.  

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een beschutte werkplek? Dan kunt u vanaf 1 januari 2017 ook zelf 
bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. U bent daarvoor niet meer afhankelijk van de gemeente.  

De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt hoeveel plekken beschut werk gemeenten moeten aanbieden in 
2017.  Ook zijn de voorlopige aantallen voor 2018 bekend gemaakt.  

Gemeenten worden daarmee verplicht beschut werk aan te bieden.  

Sinds woensdag 24 januari is ook bekend hoeveel plekken er per gemeente beschikbaar moeten worden 
gesteld. Uitgangspunt daarbij is een plek voor 31 uur.  

Dit betekent dat gemeenten evenredig meer moeten realiseren bij dienstverbanden van minder dan 31 
uur per week. En dan ook evenredig minder bij dienstverbanden van meer dan 31 uur.  

Bij de gepresenteerde aantallen is uitgegaan van een groeipad van vijf jaar. Zo krijgen gemeenten vijf jaar 
de tijd om het aantal plekken te realiseren waar in de financiering van de plekken en bij invoering van de 
Participatiewet vanuit is gegaan. 

Staatscourant 31 januari 2017 
www.rijksoverheid.nl 

Divosa 

Nieuwsbrief 

Ledengroep Fryslân 

KansPlus vindt het onaanvaardbaar dat er volgens berichten een verschuiving van geld, bestemd voor 

cliënten in de WLZ, plaats vindt en gaat naar activiteiten in het sociaal domein. Het lijkt erop dat oplo-

pende tekorten bij activiteiten in het sociaal domein worden gedekt met geld dat eigenlijk bestemd is 

voor mensen die zorg krijgen in het kader van de WLZ. KansPlus heeft de staatssecretaris gevraagd om 

passende maatregelen te nemen. Lees hier meer.  

 Oneigenlijk gebruik van WLZ-middelen  

Dat is de conclusie van een onderzoek dat in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is 

uitgevoerd. Het SCP evalueert in opdracht van VWS de hervorming van de langdurige zorg. Staatssecreta-

ris Van Rijn heeft dit rapport onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor die brief en het rapport 

hier. Een korte samenvatting van de bevindingen staat in dit bericht (bron: Skipr). 

Informatie over Wlz moeilijk te vinden 

Werkgroep Lokale belangenbehartiging 
Door Fokke Stoelwinder 

Verslag van een netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging die door  Ieder(in), 

Landelijk Platform GGZ en Patiëntenfederatie Nederland werd georganiseerd.  

De bijeenkomst had als doel om ouders/jongeren en adviesraden die met onderwijs te maken 

hebben samen te brengen. Op deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van o.a. WMO-

adviesraden, ouderplatform Fryslân, Hersenstichting, Nederlandse Vereniging van Autisme en jeugd platform Leeuwarden, 

en KansPlus, Waren er geen vertegenwoordigers van scholen aanwezig. Ik en met mij de overige deelnemers hebben dit als 

een gemis ervaren.  

Als “signaal uit de samenleving” kwam hier naar voren dat er op het gebied van passend 

onderwijs bij zowel het primair onderwijs als bij het voortgezet onderwijs veel valt te ver-

beteren. Schoolbesturen, directies, leerkrachten en ouders hebben onvoldoende kennis 

over wat er met passend onderwijs wordt bedoeld en hoe hier op een juiste manier invul-

ling aan moet worden gegeven.  

De vraag was of de benodigde ondersteuningsplannen wel juist worden opgesteld, of bij de 

ondersteuningsplanraden (OPR) voor advies worden aangeboden.  

 

Onderwijzend personeel wordt met medische- en zorgtaken opgezadeld waar men niet toe 

bevoegd is of is opgeleid. Men krijgt in sommige gevallen van hun leidinggevende zelfs te 

horen dat wanneer men niet bereid is deze medische handelingen of zorgtaken uit te voe-

ren er beter naar een andere baan kan worden gezocht. Dit is een verkeerd signaal!! 

Positief aan deze bijeenkomst is dat KansPlus bij de aanwezige WMO-adviesraden kon vertellen over het WMO-netwerk dat 

reeds in de zuidelijke gemeenten aanwezig is ook zal worden uitgerold naar de andere Fryske gemeenten. Dit werd door de 

aanwezigen als een belangrijk en positief initiatief beschouwd en men was vol belangstelling. 

Verder zijn de plannen bekend gemaakt dat KansPlus Fryslân bezig is om op korte termijn met het VG-belangen platform en 

het LFB een bijeenkomst gaat organiseren om voor de gemeentelijke herindelingsverkiezingen eind 2017 en de ge-

meentraadsverkiezingen in 2018 een plan te maken om onze belangen beter zichtbaar te maken. De aanwezige oudervereni-

gingen/platforms wilden hier graag in participeren. (wordt vervolgd) 

Samenvattend; een nuttige en zeer informatieve avond waarbij duidelijk is dat er nog veel werk moet worden verzet. 

Leerkrachten 

onder druk 

gezet om 

zorgtaken uit 

te voeren in de 

klas 

Door Fokke Stoelwinder 

Bij een netwerkbijeenkomst over “de veranderingen in de zorg, welzijn en inkomen 2017” georganiseerd door het burger-

platform Sociaal Domein Wesststellingwerf. 

De bijeenkomst had het doel om de inwoners van Weststellingwerf te informeren over de wijzigingen in de zorg, de gevol-

gen van de participatiewet en de jeugdwet.  

Deze informatie bijeenkomst werd ondersteund door het FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtenden) en 

diverse lokale belangen organisaties zoals Humanitas, kerken, St. Schoolgeld, Timpaan welzijn, Seriorenbond, wijk/

gebiedsteams van de gemeente, beleidsmedewerkers WMO. 

De bijeenkomst werd goed bezocht en er waren naar schatting 80-100 personen aanwezig die door de voorzitter van het 

burgerplatform werden verwelkomd en nieuwsgierig waren wat er allemaal “te leren viel” over de veranderingen in de zorg 

anno 2017.  

Dhr. Nanne de Jong heeft namens het FSU een aantal actuele zaken besproken en de gevolgen die dat voor de betrokkenen 

kan hebben. Het bleek dat dit voor sommige aanwezigen even schrikken was en dat dit gevolgen voor hun uitkering kon 

hebben. 

(Vervolg op pagina 3) 

Voorlichting over de zorg in Wolvega 

https://www.kansplus.nl/2017/01/10/kansplus-vraagt-om-actie-van-staatssecretaris-van-rijn-op-oneigenlijk-gebruik-van-wlz-middelen/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/02/24/kamerbrief-over-bmc-rapport-toegang-tot-zorg-vanuit-de-wet-langdurige-zorgG:/Mijn%20Documenten/A2A
https://www.skipr.nl/actueel/id29632-wlz-loket-lastig-te-vinden.html


 

16 september: Jubileumdag voor leden van KansPlus 

Na een korte koffiepauze konden de mensen in de zaal hun (persoonlijke) vragen stellen en kregen desgewenst direct ant-

woord van de “specialisten” van de aanwezige organisaties.  

Een paar punten die hier naar voren kwamen waren: 

“Waarom ‘stuurt’ de gemeente bij de keuze tussen een PGB en Zorg in natura (ZIN) veel 

meer richting ZIN dan naar een PGB?” Het antwoord van de beleidsmedewerker hierop 

was dat het PGB niet mag worden gebruikt als aanvulling op het inkomen (dus zelf de 

zorg leveren en het PGB als inkomen mag gebruiken) en dat de uitkering van ZIN (Zorg In 

Natura) hoger uitvalt dan een PGB. 

“Waar hebben mensen in een WLZ instelling recht op m.b.t. WMO?” 

De medewerker van het gebiedsteam wist te vertellen dat er slechts beperkte mogelijk-

heden zijn, omdat de meeste taken door de instelling van uit de WLZ worden geregeld. 

De vraag steller is gewezen op de mogelijkheden van KansPlus en verwezen naar onze 

website waar een brochure “waar heb ik recht op in de AWBZ” te downloaden is. Een positieve ontmoeting. 

Gevraagd door de ouderenbond of het mogelijk is om meer reclame te maken voor de bereikbaarheid van de wijk/

gebiedsteam en waar ze te bereiken zijn. Veel mensen weten niet waar ze met hun vragen terecht kunnen. 

Ook is er nog onvoldoende bekend over de onafhankelijke cliënt ondersteuning (OCO). Ik daarom gevraagd om dit beter op de 

kaart te zetten samen met de bereikbaarheid van de wijkteams. 

Samenvattend; een nuttige en zeer informatieve middag waarbij duidelijk is dat er nog veel werk moet worden verzet om men-

sen te informeren. 

(Vervolg van pagina 2) 

Waar heb je recht 

op in de Wet 

langdurige Zorg?  

Gepubliceerd op 28 februari 2017 door Marion Thielemans  

In 2017 bestaat KansPlus en haar rechtsvoorgangers (VOGG, Helpt Elkander, Het Zorgenkind, het WOI) 65 jaar. 

Dat is reden voor een feest en daarom organiseert KansPlus op zaterdag 16 september een jubileumdag in Dierenpark Amers-

foort. Ook cliëntenraden en familieverenigingen zijn van harte uitgenodigd op deze dag. 

Het voorlopige programma is als volgt: 

9.00 uur: opening dierenpark Amersfoort 

10.00 uur -10.30 uur: ontvangst in De Suite en de Buitenplaats aan het Fonteinplein 

10.30 uur – 10.45 uur: officiële opening van de jubileumdag 

11.00 uur – 11.30 uur: lezing van de olifantenexpert Marjo Hoedemaker in de Suite 

Marjo Hoedemaker zal op deze dag 3 keer vol passie vertellen over wat wij mensen van olifanten kunnen leren. Je mag zelf 

kiezen of en op welke tijd je wilt komen. 

12.oo uur – 14.00 uur: tussen deze tijden kun je een lunchpakket ophalen aan het Fonteinplein 

12.00 uur- 16.00 uur: tussen deze tijden kan iedereen een ijsje halen 

13.00 uur- 13.30 uur: tweede lezing olifantenexpert  Marjo Hoedemaker 

15.15 uur- 15.45 uur: derde lezing Marjo Hoedemaker 

15.45 uur – 16.00 uur: afsluiting van de jubileumdag in de Suite en de Buitenplaats aan 

het Fonteinplein 

18.00 uur: sluiting Dierenpark Amersfoort 

Kosten: 

Gewoon Lidmaatschap van KansPlus: € 7,50 p/p 

Gezinslid van KansPlus van KansPlus:: € 7,50 p/p 

Familie lidmaatschap van KansPlus: € 6,25 p/p 

Cliëntenraad/Familievereniging: € 7,50 p/p 

Donateurs: € 7,50 p/p 

Niet-leden: € 10,00 p/p 

Praten en leren over kwaliteit  

Het onderwerp van het congres is ‘inspraak in kwaliteit’. Advies geven over kwaliteit is een belangrijke taak voor een cliën-

tenraad. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk precies? En hoe kan je er als raad over meepraten en meebeslissen? Er gaat 

al veel goed, zeker als we het vergelijken met veertig jaar geleden. Maar er kan ook nog heel veel beter.  

 Ongevraagd advies Theatergroep Maranza praat en speelt alles op een vrolijke manier aan elkaar. ’s Ochtends komt er een 

reactie uit de zaal: “Als je in een rolstoel zit, kun je niet gaan staan (om applaus te krijgen). Waarom maken we weer verschil?” 

Maranza reageert direct: “U heeft gelijk! Bedankt voor dit ongevraagde advies. We doen het anders. Iedereen mag blijven 

zitten en met de handen wapperen. Kan iedereen wapperen?” De toon is gezet. Vandaag mag je zeggen wat je belangrijk 

vindt.  

Andries Lever en Michiel Zeeuw zijn ervaringsdeskundigen van de LFB. Zij vinden het belang-

rijk om in gesprek te gaan over kwaliteit: cliënt, familie en zorgaanbieder samen. Want cliën-

ten moeten serieus genomen worden. Dorien Kloosterman van Ieder(in) wil de zorg nóg beter 

maken, samen met andere organisaties. Door nog beter te luisteren naar de cliënten zelf. Elly 

Herbschleb van KansPlus/VraagRaak droomt ervan dat het vervoer van huis naar werk of dag-

besteding beter wordt geregeld. Zodat de cliënt kan kiezen waar hij of zij wil werken. Los van 

alle vervoersafspraken van de overheid. Harmke van den Akker van het LSR tenslotte, wenst 

dat cliënten meer inspraak krijgen op de kleine dingen uit het dagelijks leven. Bijvoorbeeld 

dat je iedere ochtend twee boterhammen met pindakaas kunt eten. Gewoon omdat je dat 

lekker vindt.  

 

Verkeerde goedbedoelde zorg  

Vervolgens krijgt Martijn Verbeek van VWS het woord. Hij is heel duidelijk: “Ik ben hier omdat ú belangrijk bent”, zegt hij te-

gen de aanwezigen. “Omdat u strijdt voor goede zorg en denkt vanuit het belang van de cliënt. Nog te vaak wordt er vóór 

mensen met een beperking gedacht. Dat noem ik ‘verkeerde goedbedoelde zorg’.” Martijn benadrukt het belang van cliënten-

raden. De raad mag kritisch zijn en managers aanspreken. En best een beetje brutaal zijn. Zelf een onderwerp op de agenda 

zetten. Een ‘luis in de pels’ zijn. En luistert de bestuurder niet goed? Dan heeft de raad altijd nog de Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen(Wmcz) achter de hand. Want daarin staat dat een cliëntenraad zwaarwegend advies heeft over kwa-

liteit. “Goede zorg moet in het dagelijks leven van de cliënten gebeuren”, vindt Martijn. “We moeten het met elkaar doen, 

met de managers en bestuurders. Dat betekent: naar elkaar durven luisteren, écht luisteren.”  

Tip  

Martijn Verbeek heeft nog een tip als er toch nog niet genoeg naar de raad wordt geluisterd. “Ga niet wachten op een inge-

wikkelde adviesaanvraag. Kies zelf een of meerdere belangrijke onderwerpen. Doe daar bijvoorbeeld onderzoek naar bij de 

achterban. En zet het onderwerp dan zelf op de agenda. Daar kan een 

bestuurder niet tegen zijn. Zorg voor een lange adem en blijf er aan-

dacht voor vragen.”  

Kwaliteit  

De les van vandaag is dat je op verschillende manieren naar kwaliteit 

kunt kijken. Voor een instelling betekent kwaliteit vaak dat alles goed 

geregeld is en voldoet aan bepaalde eisen. Maar voor een cliënt gaat 

kwaliteit veel meer over gelukkig zijn, een goed leven hebben, je veilig 

voelen en die boterham met pindakaas mogen eten. Juist hierin is het 

werk van de cliëntenraad zo belangrijk: de dialoog aangaan, echt naar 

elkaar luisteren, ongevraagd advies geven en een lange adem hebben. 

En soms moet de raad gewoon een brutale luis in de pels zijn.  

Wat heeft 

kwaliteit te maken 

met een boterham 

met pindakaas? 

Meer dan je 

denkt!  

naar elkaar durven luisteren, écht luisteren 



Werkgroep W.M.O. 

Hoe de VN-rechten voor mensen met een beperking in Friesland te verwezenlijken – Dat is het hoofdthema op 25 april a.s. 

Sinds 14 juli 2016 geldt het speciale Mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties ook in Nederland. KansPlus Fryslân wil op 

basis daarvan de algemene toegankelijkheid van de samenleving doen bevorderen voor mensen met een beperking, met name 

voor hen met een verstandelijke beperking.  

Naar VN-panels? Is het opzetten van lokale VN-panels een manier om een beweging op gang te brengen in de richting van een 

samenleving waarin mensen met een beperking kunnen emanciperen; een samenleving waarin je tot je recht komt? In Gronin-

gen en Drenthe zijn al VN-panels. Wat zijn daar de ervaringen? Dat komt Jeroen Veltheer ons vertellen. Hij heeft die panels 

helpen opzetten.  

Na de uiteenzetting van Jeroen Veltheer zullen de vertegenwoordigers van de WMO-raden van gedachten wisselen over bo-

venstaande vragen. Ook de Friese LFB en Onderling Sterk (voor belangenbehartiging door en voor mensen met een beperking) 

zijn uitgenodigd voor een bijdrage aan de besprekingen.     

Plaats en tijden: kantine van Samen Onderweg te Heerenveen; inloop vanaf 19.00 uur, aanvang om 19.30 uur. Organisatie: 

leden Werkgroep KansPlus WMO-netwerk Fryslân; dat zijn Hans Agricola (voorzitter), Tjeerd Cramer (secretaris) en Fred Dom-

mershuijzen. Wilt u de bijeenkomst bijwonen, geef u dan op bij de secretaris, mailadres: kansplusfryslan@ziggo.nl                                                                                                                                            

Heerenveen/Winsum, 13 maart 2017 

 
Zorg In Natura (ZIN) 
Zorg In Natura (ZIN) is de meest gebruikte regeling binnen de 
Wlz. De geleverde zorg wordt rechtstreeks door het zorgkan-
toor aan uw zorgverlener betaald.  
 
Persoonsgebonden Budget (PGB) 
Met een CIZ indicatie kan via een PGB Wlz-zorg worden inge-
kocht. U bent zelf verantwoordelijk voor uw budget. Dit bud-
get ontvangt u van uw Zorgkantoor en wordt voor u beheerd 
door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
 
Wlz-zorg met verblijf 
Met uw Wlz-indicatie heeft u het recht om te wonen in een 
Wlz-instelling. U kunt kiezen uit de zorgaanbieders met wie 
het zorgkantoor een contract heeft afgesloten. De zorgaan-
bieder van uw keuze wordt uw voorkeursaanbieder. Uw voor-
keursaanbieder wordt uw dossierhouder. Dat wil zeggen dat 
deze zorgaanbieder verantwoordelijk is voor uw zorg. Ook als 
er nog niet direct plek is en er een wachtlijst is, moet de zorg-
aanbieder de benodigde zorg voor u regelen. Samen met uw 
zorgaanbieder maakt u afspraken over uw zorg. Deze afspra-
ken worden vastgelegd in uw zorgplan.  
 
Wlz-zorg zonder verblijf 
Wlz-zorg zonder verblijf wil zeggen: zorg die u ontvangt zon-
der dat u verblijft in een Wlz-instelling. U woont dus feitelijk 
in uw eigen huis en ontvangt uw zorg thuis. Ook kunt u ge-
bruikmaken van dagbesteding buitenshuis.  
 
Voor Wlz-zorg zonder verblijf zijn er drie varianten: 
volledig pakket thuis (VPT) 
modulair pakket thuis (MPT) 
persoonsgebonden budget (PGB) 
 
Als het zorgkantoor oordeelt dat zorg zonder verblijf in uw 

situatie voldoet aan de voorwaarden, dan geeft zij een posi-
tieve beschikking af. In deze beschikking staat dat u recht 
heeft op de door u aangevraagde zorg zonder verblijf. 
Als het zorgkantoor oordeelt dat zorg zonder verblijf in uw 
situatie niet voldoet aan de voorwaarden, dan geeft zij een 
negatieve beschikking af. Bijvoorbeeld omdat de zorg thuis te 
duur is, er geen zorgaanbieder is die de zorg in uw woning 
kan leveren of omdat uw zorgvraag zo complex is dat de vei-
ligheid thuis niet gegarandeerd is. In deze negatieve beschik-
king staat dat u niet de zorg zonder verblijf kunt ontvangen 
die u heeft aangevraagd. Ook wordt er uitgelegd wat de ver-
volgstappen en mogelijkheden zijn. 
 
Kortdurend verblijf in de Wlz (logeren) 
'Kortdurend verblijf' is logeren in een zorginstelling. Dit kan 
maximaal drie dagen per week. Kortdurend verblijf is be-
doeld voor mensen met een Wlz-indicatie die nog thuis wo-
nen.  
Kortdurend verblijf is niet bedoeld voor het overnemen van 
ouderlijk toezicht op kinderen. Er wordt scherp onderscheid 
gemaakt tussen zorg met permanent toezicht (Wlz-zorg) en 
ouderlijk toezicht. Gebruikelijk ouderlijk toezicht is de nor-
male, dagelijkse zorg die ouders worden geacht hun kinderen 
te bieden. Permanent toezicht in het kader van Wlz-zorg be-
treft het toezicht dat extra nodig is als gevolg van de aandoe-
ning of beperking van het kind, bovenop het gebruikelijke 
toezicht dat een kind altijd nodig heeft.  
 
Crisiszorg in de Wlz 
Het kan zijn dat een situatie thuis uit de hand loopt waardoor 
direct opname in een zorginstelling noodzakelijk is. In dat 
geval kan er aanspraak zijn op Wlz-crisisopname. 
Crisisopname is altijd tijdelijk. In de sector Gehandicapten-
zorg maximaal 6 weken. Deze periode is in uitzonderlijke 
gevallen maximaal 1x te verlengen.  

De Wet Langdurige Zorg in het kort  

Contact informatie: 
KansPlus Fryslan is op internet met een  eigen website bereikbaar.  
https://www.kansplus.nl/ledengroepen/fryslan/ 

 

U kunt natuurlijk eenvoudig de zoekmachine Google gebruiken en daar de de zoekterm  
“Kansplus Fryslan” intikken. 

Bestuur en redactie 
 

Hierbij de tweede nieuwsbrief van 
de KansPlus leden groep Fryslân. 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief 
heeft kunnen lezen zijn de leden-
groepen van Fryslân inmiddels gefu-
seerd en dat brengt de nodige syn-

ergie met zich mee. De werkgroepen die er gevormd zijn 
zijn druk bezig met het organiseren van allerlei activitei-
ten en het verzamelen van nuttige en belangrijke infor-
matie die we graag met u  willen delen. 

De activiteitencommissie heeft eind januari een nieuw-
jaarsbijeenkomst georganiseerd die bij de bezoekers erg 
in de smaak is gevallen. De dames Suus en Truus wisten 
het gezellig aan elkaar te praten en de buikdanseres was 
ook erg in trek bij de bezoekers.  
Deze activiteit is zeker voor herhaling vatbaar! 

Verder in deze aflevering van de nieuwsbrief een inkijkje 
over de invulling VN-rechten van de mens met een ver-
standelijke beperking en verslag van een netwerkbijeen-
komst in Wolvega waaruit blijkt dat er veel vragen over 
de zorg zijn. 

Dit jaar bestaat KansPlus 65 jaar en dat gaan we als ver-
eniging met elkaar vieren. De activiteitencommissie is 
voornemens om hier e.e.a. voor de leden te organiseren 
zodat we misschien weer gezamenlijk naar Amersfoort 
kunnen reizen. 

 

Ik wens u veel plezier met het lezen van onze tweede-

nieuwsbrief. 

 

Sylvia Rinsma 

Voorzitter Kans Plus Fryslân 

 

 

 

De Meldknop:  

 

Komt u zaken tegen die  … 

 U tegen de borst stuiten, 

 U onduidelijk vindt, 

 Onrechtvaardig zijn, 

 Anderen ook moeten weten, 

 U erg leuk vindt…. 

 

Laat het ons weten zodat we u kunnen helpen bij het vinden van 
een oplossing en anderen kunnen informeren. 

U kunt dit doen door contact op te nemen met ledengroep 
Kansplus Fryslân  email: kansplusfryslan@ziggo.nl 

Of schrijft u liever een brief, dan kan dat naar het volgende 
adres; 

Dhr. Tj. Cramer 

Sulverstrjitte 5 

8831ZL Winsum   
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