
 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden, 

 

Onze vereniging is dit jaar zwaar getroffen door het overlijden van 2 bestuursleden. Op 7 

januari overleed onze penningmeester Krijn Klaassen en op 10 november overleed ons 

bestuurslid Grietje de Kleuver. Een zwaar verlies, daar zij zich met ontzettend veel 

energie voor de vereniging hebben ingezet.  

 

Het bestuur is er in geslaagd Cor Slok bereid te vinden de functie van penningmeester op 

zich te nemen. Tijdens de Algemene Leden Vergadering hebben de leden het voorstel om 

Cor te benoemen als penningmeester goedgekeurd. Grietje had, gezien haar slopende 

ziekte, al te kennen gegeven dat zij graag ondersteuning wilde hebben. Wij hebben Els 

Nadari bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Het bestuur zal de leden tijdens de 

Algemene Leden Vergadering in 2019 voorstellen Els als bestuurslid te benoemen. 

 

Het 40-jarig jubileum van de vereniging is op 21 april gevierd in De Blaauwe Kamer te 

Wageningen. Het was een geslaagd jubileum met interessante voordrachten van Ellen 

Dutmer, reumatoloog in Ziekenhuis Gelders Vallei, Hans Bloo, fysiotherapeut bij PMI en 

Marina ter Avest van ReumaNederland. De gehele dag werd opgeluisterd door optredens 

van de komiek Marcel Overeem. 

 

In maart is in 5 plaatsen in de regio een Reuma Meetweek georganiseerd. De bij het 

Reumanetwerk aangesloten praktijken hebben de bezoekers met reuma een gratis 

meting en een persoonlijk beweegadvies gegeven. Gezien de belangstelling voor de 

Reuma Meetweek is besloten deze in 2019 te herhalen. Wij zijn Claudia Merkies, 

coördinator bewegingsactiviteiten, veel dank verschuldigd voor haar inzet om deze 

meetweek tot een succes te maken. 

 

Op 16 oktober heeft het Ziekenhuis Gelderse Vallei in samenwerking met onze vereniging 

een patiëntenvoorlichtingsavond georganiseerd. Het thema “Voeding en bewegen bij 

reuma” trok zoveel bezoekers dat het Auditorium volledig bezet was.  

 

Graag wil ik onze vrijwilligers ook dit jaar bedanken voor hun inzet.  

 

Het bestuur wenst u een goed verenigingsjaar, 

 

Jan Dam (voorzitter) 
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Jaarverslag secretariaat 

 

Het jaar 2018 was een jaar met veel ups en downs. 

Allereerst overleed in januari onze zeer gewaardeerde penningmeester: Krijn Klaassen. 

Krijn was een gedreven penningmeester die zich zeer verantwoordelijk voelde voor de 

vereniging. Zijn grote betrokkenheid heeft op ons veel indruk gemaakt. 

Gelukkig hebben wij snel een andere penningmeester gevonden: Cor Slok. Onze 

waardering voor Cor, hij heeft zich in korte tijd na het overlijden van Krijn ingewerkt. 

Krijn had wel een overzichtelijke administratie achter gelaten.  

Onze nieuwe website is in februari online gegaan. Ons doel was een toegankelijker en 

frisse website en zijn naar onze mening daarin geslaagd. Jarenlang heeft Hennie Nagel 

de website voor ons beheerd. Het beheer is nu in handen van uw secretaris. 

In maart hebben wij in samenwerking met fysiotherapie praktijken en ZGV een reuma 

‘meetweek’ georganiseerd. De meting was voor iedereen gratis en men ontving een 

persoonlijk beweegadvies. Praktijken die hieraan meewerkten waren in Ede, Bennekom, 

Barneveld, Veenendaal en Wageningen. 

Op de ALV van maart hebben wij afscheid genomen van Grietje de Kleuver als 

bestuurslid, haar termijn zat erop. Grietje was zeer enthousiast en betrokken bij het 

werk van de vereniging. Zij was al ernstig ziek en op 10 november overleed Grietje.  

Ook voor het werk van Grietje hebben wij iemand gevonden die het stokje overneemt: 

Els Nadari. Els is met pensioen en is toe aan een nieuwe uitdaging. Het verenigingswerk 

is nieuw voor Els, we hopen dat zij zich dat snel eigen maakt. 

In 2018 hebben wij ook het 40-jarig jubileum van onze vereniging gevierd. De 

jubileumcommissie bestaande uit Joke Karthaus-de Man, Marian van Grootheest en Carel 

Stijnman hebben het programma voor u samengesteld. Op 21 april hebben wij het 

jubileum gevierd met een optreden van entertainer Marcel Overeem en een diner bij De 

Blaauwe Kamer in Wageningen. Gastsprekers op deze dag waren: Marina ter 

Avest(ReumaNederland), Ellen Dutmer(reumatoloog ZGV) en (fysiotherapeut PMI 

Rembrandt) Hans Bloo. Het was een zeer geslaagd feest. 

Ons ledenbeheer programma werd al jaren niet meer ondersteund en dit jaar kon er ook 

niet meer mee gewerkt worden. Wij werden genoodzaakt uit te kijken naar een ander 

programma. Warner ten Kate, Cor Slok en Janine van Brummelen hebben een 

programma gevonden en moeten zich verdiepen in de werking ervan. We hopen dat u 

daar geen hinder van ondervindt.  

Op 16 oktober hebben wij samen met ZGV een voorlichtingsavond georganiseerd over 

‘Voeding en bewegen bij reuma’ in het auditorium van ZGV. Deze avond werd zeer druk 

bezocht. Helaas werden wij genoodzaakt mensen teleur te stellen, er waren meer 

aanmeldingen dan er plaatsen in de zaal waren. 

Jarenlang heeft u de 2e dinsdagavond van de maand de verenigingsavond in de 

ontmoetingsruimte Duivenwal bijgewoond. De 2e dinsdag van de maand valt afwisselend 

in een even- of oneven week. De laatste jaren heeft u gemerkt dat dit problemen 

opleverde, het reserveringssysteem van Veens, de verhuurder van deze locaties, gaat uit 
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van altijd de even- of oneven week. De vereniging wil graag het huidige aantal 

verenigingsavonden in stand houden, niet meer maar ook niet minder. Het bestuur heeft 

daarom gezocht naar een andere locatie en die gevonden. Vanaf 8 januari 2019 hebben 

wij recreatie- en ontmoetingsruimte ‘De Graanhoek’ aan het Tarweveld voor u 

gereserveerd. Wij hopen dat u zich er snel thuis zult voelen en zien uw komst tegemoet.  

 

Leden  

Het aantal leden van RPV Zuid-Veluwe telt 443 op 31 december 2018. Momenteel 

hebben wij geen donateurs meer, zij zijn allen lid geworden. 

Naast nieuwe leden die we welkom mochten heten, zijn er ook leden die, om diverse 

redenen, het lidmaatschap opgezegd hebben.  

Er is dit jaar een lid geroyeerd wegens het niet betalen van de contributie.  

Helaas moeten wij constateren dat er post gericht aan de leden retour komt, omdat deze 

personen zijn vertrokken zonder dat te melden aan de vereniging.  

Wij zijn blij dat ¾ van onze leden de contributie vóór de vervaldatum betaalt. Er blijft 

echter nog een ¼ deel (dus meer dan 100) over die de contributie niet zonder 

herinnering overmaakt. Het blijft ons dus nog steeds veel tijd en geld kosten om alle 

contributies te innen. 

 

Het afgelopen jaar zijn 4 personen van onze vereniging overleden: 

De heer K. Klaassen, 

Mevrouw N. Lievaart, 

Mevrouw G. de Kleuver, 

Mevrouw J. Bielsma-Nagel. 

De nabestaanden van overledenen ontvangen, bij kennisgeving, van het bestuur een 

condoleance. Bij overlijden van een vrijwilliger van de vereniging gaat (bij vroegtijdige 

kennisgeving) een bestuurslid condoleren. 

 

Bestuur 

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 13 maart 2018. 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

De heer J. (Jan) Dam, voorzitter, aftredend en herkiesbaar, met algemene stemmen 

herkozen, 

Mevrouw J. (Janine) van Brummelen, secretaris, 

Mevrouw G. (Grietje) de Kleuver, algemeen bestuurslid en coördinator activiteiten tot 

maart: aftredend en niet herkiesbaar, 

De heer C.J.(Cor) Slok, penningmeester, met algemene stemmen gekozen. 

 

Voor opvolging van Grietje hadden wij op de ALV een potentiële kandidaat: Els Nadari. 

We vragen de leden op de ALV mandaat om haar tot bestuurslid te benoemen en niet te 

wachten op de volgende ALV, die in 2019 plaats vindt. De leden geven hun toestemming. 

 

Het bestuur heeft dit jaar veel te kampen gehad met (ernstige) ziekte. De 

nieuwjaarsreceptie hebben wij gecanceld i.v.m. het overlijden van Krijn Klaassen.  

Het bestuur vergaderde in 2018 11 keer. 
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Vaste onderwerpen tijdens deze vergaderingen zijn: 

• Belangenbehartiging 

• Groepsoefentherapie/Reumanetwerk 

• Beweegactiviteiten 

• Financiën 

• Verenigingsactiviteiten 

• Voorlichting 

 

Vrijwilligers 

De zoektocht naar vrijwilligers voor onze vereniging is problematisch. Ondanks herhaalde 

oproepen in De Koerier, bij Ziekenhuis Gelderse Vallei en bij de vrijwilligersorganisaties is 

het ons niet gelukt nieuwe vrijwilligers te vinden.  

 

Statutair gezien is een bestuur bestaande uit 5 personen voldoende, maar dat kan niet 

zonder uw hulp.  

Als waardering voor de inzet van de vrijwilligers hebben wij op zaterdagmiddag 26 

januari 2019 een ‘borrel’ georganiseerd. Ook de 80+’s zijn hiervoor uitgenodigd. We 

hopen dat velen de uitnodiging accepteren en het een gezellige middag wordt. 

 

Janine van Brummelen 

 

Belangenbehartiging 

* Reumanetwerk 

Het Reumanetwerk Zuid-Veluwe, een samenwerkingsverband tussen RPV Zuid-Veluwe, 

de afdeling Reumatologie van het Ziekenhuis Gelderse Vallei en een aantal 

samenwerkende fysiotherapeuten in Veenendaal, Ede, Bennekom, Wageningen en 

Barneveld, biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan speciale groepsoefentherapie voor 

reumatische aandoeningen. Er zijn oefengroepen op diverse niveaus zowel in de zaal als 

in extra verwarmd water, zodat er altijd een passend aanbod is. 

 

* Groepsoefentherapie 

Op de diverse locaties in ons werkgebied neemt wekelijks, 1 á 2 keer, ruim een kwart 

van de leden actief deel aan de groepsoefentherapie.  

De deelnemers aan groepsoefentherapie in Veenendaal konden dit jaar weer gebruik 

maken van een abonnement via RPV, dit wordt door het overgrote merendeel gedaan. 

Dit is een tegemoetkoming aan de deelnemers die niet voldoende vergoed krijgen door 

de zorgverzekeraar.  

Het bestuur blijft zich inzetten om dit abonnement voor de deelnemers bij alle 

aangesloten fysiopraktijken van het Reumanetwerk mogelijk te maken. 

 

*Deelnemende fysiotherapie praktijken zijn: 

Veenendaal 

Paramedisch Instituut Rembrandt  

Fysiq Vision  

Fysiotherapie NederVeluwe 
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Ede 

Centrum voor Fysiotherapie Beatrixpark 

Fysio-Med Bravenboer 

 

Bennekom 

Fysiotherapeutisch centrum Knieriem en van Bergen 

Praktijk voor Fysiotherapie Van der Toolen 

 

Wageningen 

M-Visio B.V. Therapeutisch centrum 

 

Barneveld 

Centrum Evers 

 

Een actueel overzicht van dagen en tijden van groepstherapie zijn te vinden op onze 

website. 

 

Beweegactiviteiten 

* Sportief wandelen 

De sportief wandelen groep o.l.v. sportinstructrice Gerda Rutten bestond gemiddeld in 

2018 uit 20 deelnemers. 

Door al de deelnemers is hard gewerkt aan verbetering van de persoonlijke 

mogelijkheden en er zijn door hen allen het afgelopen jaar weer vele kilometers 

afgelegd. 

 

* Nordic Walking 

Bij voldoende belangstelling zal er weer een cursus worden georganiseerd.  

 

* F.A.M.E. 

In samenwerking met Fysic Vision was het mogelijk om deel te nemen aan deze 

activiteit. Fysic Vision is in 2018 echter in een nieuw pand getrokken en heeft de F.A.M.E. 

toestellen niet meer herplaatst. Daarvoor in de plaats zijn niet gemotoriseerde toestellen 

geplaatst.  

 

Verenigingsactiviteiten 

 

Reumapatiëntenvereniging Zuid Veluwe vindt het belangrijk de leden diverse activiteiten 

en uitstapjes aan te bieden, met als doelstelling: 

1. Ontspanning, waardoor de ziekte tijdelijk naar de achtergrond verdwijnt, 

2. Het doorbreken van een sociaal isolement, 

3. Eventueel ontlasten van mantelzorgers/familie. 

 

Er wordt naar gestreefd de activiteiten en uitjes toegankelijk te laten zijn voor alle leden, 

ongeacht handicap of financiële situatie. Sommige activiteiten en uitjes worden 

gesponsord, andere worden door de RPV en de leden, d.m.v. een eigen bijdrage, betaald. 
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Alles wordt door vrijwilligers georganiseerd en begeleid, onder supervisie van de 

coördinator activiteiten.  

 

Verenigingsavonden: 

Elke 2e dinsdagavond van de maand. Grietje de Kleuver tot maart 

Duivenwal 1, Veenendaal/per 2019 De Graanhoek 

Tarweveld 151, Veenendaal vanaf maart Els Nadari 

 

Koffieochtend: 

Elke 4e donderdag van de maand  Jannie Maassen 

De Blaauwe Kamer, Wageningen  Alie van de Scheur 

 

Reiscommissie en etentjes: Els Nadari 

 

Hobbyclub: 

Elke 1e donderdagmiddag van de maand.

Ellen van de Vliert 

Marian van Grootheest 

Marlies van Pelt 

Ida Beumer 

 

Rob Rugebregt 

Walter de Kruijf 

Riet van Binsbergen 

G.M. Bom-Kuiper 

 

 

Verjaardagspost:  Jannie Maassen 

 

* Verenigingsavonden 

We beginnen het nieuwe jaar met de nieuwjaarsreceptie en in maart volgt de ALV. 

Per jaar worden 10 verenigingsavonden georganiseerd met diverse activiteiten. 

Men kon een paasbloemstuk maken, Bingo spelen, Ook dit jaar was er weer veel 

belangstelling over het omgaan met iPad, tablet, enz. dat weer door de vrijwilligers van 

’t Turfke gegeven werd. Mannen, bedankt voor jullie inzet! 

Ter afsluiting van het seizoen was er op 3 juli het pannenkoeken eten, ook dit jaar bij 

Hugo’s pannenkoeken in Veenendaal. Het kerststuk maken in december is gewild, de 

belangstelling daarvoor is groot. Dankzij de inzet van de dames van Bosch bloemen kon 

men weer met een prachtig kerststuk naar huis.  

De zaalhuur, benodigde materialen en koffie/thee zijn voor rekening van de vereniging. 

 

* Koffieochtenden 

De koffieochtenden zijn nog steeds een groot succes. Gemiddeld komen er 20 

deelnemers om samen met de twee gastvrouwen Jannie Maassen en Alie van de Scheur 

een gezellige ochtend te hebben in het restaurant van het natuurgebied "De Blaauwe 

Kamer". Er wordt heel vaak door een lid getrakteerd. Meestal wordt aan het eind van het 

jaar een gedicht voorgelezen. Eind november sluit men het jaar af met koffie/thee en 

gebak op kosten van de vereniging. De koffie ochtend vindt elke 4e donderdag van de 

maand plaats van 10.15 tot 12.00 uur, met uitzondering van de maand december. Jannie 

en Alie hartelijk dank voor jullie inzet. Geweldig dat jullie dit doen. 
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* Reisjes 

 

Uitje met serviceclub “De Ronde Tafel” 

Deze serviceclub wil graag mensen met een moeilijk jaar achter de rug een onbezorgd 

dagje uit geven. Ongeveer 15 leden worden door het bestuur uitgekozen om deze dag 

mee te mogen maken. De leden worden thuis opgehaald en weer thuis gebracht. Eens 

per jaar wordt dit in het begin van het jaar georganiseerd. Dit jaar werden de leden op 

19 mei opgehaald voor een huifkartocht bij De Beekse Hoeve over de prachtige Veluwe. 

Een gevarieerde huifkartocht door de bossen, heide velden en oud Otterlo. De leden 

hebben genoten! De heren van de RONDE TAFEL hartelijk bedankt. 

 

In verband met het jubileumfeest is er dit jaar geen reisje georganiseerd. 

 

* Etentjes 

 

Lunch bij Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV) het Perron 

Dinsdag 16 oktober hebben de leden weer geluncht bij CSV Het Perron. Het bereiden van 

een amuse, voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht en de bediening is in handen 

van de leerlingen van de school. De kosten van de lunch worden gedeeltelijk betaald 

door de leden en de rest betaald de vereniging. 

Dit valt bij de leden goed in de smaak. 

 

Pannenkoeken eten 3 juli 

Ter afsluiting van het seizoen is er in juli het pannenkoeken eten. Ook dit jaar bij Hugo’s 

pannenkoeken restaurant te Veenendaal.  

Traditie getrouw houden we een verloting voor het Lilianefonds. 

Riet Starrenburg en Jannie Maassen organiseren de verloting. Jannie koopt cadeautjes 

van de DE punten die de leden ons schenken. Nogmaals dank daarvoor! Dit jaar was de 

opbrengst van de verloting € 170,- die naar het Lilianafonds is overgemaakt. Namens het 

Lilianefonds hartelijk dank. 

 

Kerstlunch 15 december 

Op zaterdag 15 december hadden we weer onze traditionele kerstlunch in restaurant De 

Hof te Renswoude.  

We hebben met 39 leden van deze goed verzorgde kerstlunch genoten. De bediening was 

uitstekend, aan diëten werd voldoende aandacht geschonken. Om 14.30 uur gingen we 

voldaan naar huis. 

 

* Attentie 80+’s 

 

Evenals vorig jaar heeft het bestuur besloten de 80+’s uit te nodigen voor een hapje en 

drankje. Op verzoek van de leden samen met de vrijwilligers. Deze bijeenkomst staat 

gepland in januari 2019 omdat in deze maand weinig activiteiten georganiseerd worden. 
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* Hobbyclub 

 

Met veel plezier en voldoening blikken we terug op 2018. Tijdens de creatieve middagen 

van de hobbyclub van Reumapatiëntenvereniging Zuid-Veluwe zijn er weer heel veel 

leuke dingen gemaakt:  

• Januari: nieuwjaar verrassing 

• Februari: sierplank maken 

• Maart: voorjaarsbakje 

• April: “Van alles en nog wat” 

• Mei: Schilderen / houten huisjes 

• Juni: High tea 

• September: zijden bloemen 

• Oktober: Kaarten maken (evt. voor kerst) 

• November: presentatie over voeding en bewegen 

• December: Kerst(bloem)stuk 

 

Gemiddeld wordt de hobbyclub bezocht door 20 deelnemers. In 2018 hebben we nieuwe 

deelnemers en nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen.  

Naast creatief bezig zijn, was er volop gelegenheid om met elkaar bij te praten. Het ging 

soms over ziekte, pijn, moeilijke en verdrietige onderwerpen. Maar ook kwamen leuke en 

gezellige onderwerpen ter sprake. En altijd weer werd de koffie en thee verzorgd door de 

vrijwilligers.  

 

In het kort een paar praktische zaken: 

• De hobbyclub komt (behalve tijdens de zomervakantie) op de 1e 

donderdagmiddag van de maand bij elkaar. Van 13.30 tot 16.00 uur in het 

buurthuis ’t Turfke in Veenendaal.  

• De kosten voor leden van Reumapatiëntenvereniging Zuid Veluwe bedragen 

€ 4,50 per persoon per middag. Dat is voor de aanschaf van hobbymateriaal, de 

zaalhuur, koffie en thee.  

• Nieuwe leden zijn welkom. Aanmelden kan via e-mailadres 

hobbyclub.rpvzv@live.nl of telefonisch 06-19 83 01 86 (Marian van Grootheest)  

 

In februari 2019 komt de hobbyclub weer bij elkaar. Dat is voor Ellen de laatste keer, 

want na lang wikken en wegen heeft zij besloten om te stoppen als vrijwilliger van de 

hobbyclub. Om persoonlijke redenen die te maken hebben met de combinatie van 

mantelzorg, haar werk en haar gezondheid. 

Vier jaar lang heeft zij de hobbyclub met veel plezier en liefde begeleid! Samen met 

deelnemers en de vrijwilligers hebben zij vele gezellige uren vol creativiteit mogen 

beleven, waarin leuke, grappige maar ook verdrietige momenten met elkaar werden 

gedeeld. Dat was voor Ellen fijn; zij bedankt u daarvoor! Vol vertrouwen draagt zij haar 

werkzaamheden over aan de andere vrijwilligers.  

 

Hartelijke groeten van de begeleiders van de hobbyclub,  

Ellen van de Vliert, Marian van Grootheest en Marlies van Pelt 
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Voorlichting 

 

Voorlichting ‘Voeding en Bewegen bij reuma’ 

Meer weten over het effect van voeding en bewegen bij reuma? 

Op dinsdagavond 16 oktober organiseerde Ziekenhuis Gelderse Vallei in samenwerking 

met Reumapatiëntenvereniging Zuid-Veluwe een voorlichtingsavond over voeding en 

bewegen bij reuma. Wat is de invloed daarvan op de aandoening en wat kunt u zelf doen 

om de klachten positief te beïnvloeden? 

Tijdens de voorlichtingsavond vertelde reumatoloog dr. Jan Stolk van Ziekenhuis 

Gelderse Vallei over de invloed van voeding op reuma. Fysiotherapeut Hans Bloo van 

Paramedisch Instituut Rembrandt lichtte toe welk effect bewegen heeft op reuma. 

Ervaringsdeskundige Nienke Nijhof deelde haar ervaringen en gaf aan wat 

ReumaNederland en ReumaUitgedaagd! voor reumapatiënten kan betekenen. De 

belangstelling voor deze voorlichting was overweldigend. 

 

* Koerier en website 

Ook in 2018 is de Koerier zes maal verschenen. 

De redactie bestaat uit Ilse Figlarz en Janine van Brummelen. 

Dit jaar is de website vernieuwd. Wij bedanken Hennie Nagel voor het jarenlang 

onderhouden van de website. 

 

* WMO Platforms 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 

wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015. 

 

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen 

kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: 

• begeleiding en dagbesteding; 

• ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; 

• een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; 

• opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. 

•  

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie 

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de 

gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie.  

 

Ondersteuning in spoedgevallen 

In spoedgevallen is er geen tijd voor onderzoek. De gemeente moet dan binnen 24 tot 48 

uur hulp bieden. De gemeente regelt een tijdelijk maatwerkvoorziening zoals (extra) 

huishoudelijk hulp, begeleiding thuis of opvang elders.  De gemeente start ook meteen 

het onderzoek naar de persoonlijke situatie.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/vergoeding-zorg-en-behandeling-beschermd-wonen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015-aanvragen
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Persoonsgebonden budget (pgb) 

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met 

een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de 

eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling. 

 

Eigen bijdrage Wmo 

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op 

de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage. 

 

Vanaf 2019 abonnementstarief voor gebruik Wmo-voorzieningen 

De ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 2019 voor iedereen €17,50 per 4 weken, 

ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. 

Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen. 

Bijvoorbeeld bij mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen. 

 

Zorg of ondersteuning aanvragen 

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. 

Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale 

wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies 

doet, verschilt per gemeente. 
 

De uitvoering is in elke gemeente verschillend en complex. Onze vereniging heeft geen 

vertegenwoordiger in een Wmo platform. 

 

* Externe organisaties/contacten 

 

Het bestuur bezoekt o.a. tweemaal per jaar de besturendag van ReumaNederland.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

