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Hier is hij dan, de allereerste nieuwsbrief nieuwe stijl
van de Gehandicaptenraad Venlo (GRV). Met de
zomer voor de deur zullen we hierin onder andere
komen te spreken over een aantal manieren om er,
ook met een beperking, binnen- en zelfs buiten groot
Venlo eens lekker op uit te kunnen trekken. Verder
een ontroerend moment tijdens het Pink Pop festival
in Landgraaf en onze rubriek vrijwilliger in beeld,
waarin we deze keer jullie speciale aandacht vragen
voor iemand met een groot hart voor de sport!

@grv_jong

Mochten er al lezende vragen, opmerkingen of
suggesties naar voren komen? Dan zijn deze
natuurlijk van harte welkom en wel via het e-mail
adres:

GRV Jong

nieuwsbrief@grv-venlo.nl

GRV-Jong

Redactie
Marc Marcelissen en
IwanTijssen
suggesties en of, opmerkingen
Mail:nieuwsbrief@grv-venlo.nl

Tenslotte willen wij iedereen, namens het bestuur en
alle andere vrijwilligers van de GRV, heel veel
leesplezier en een hele fijne zomer toewensen!
Iwan Tijssen en Marc Marcelissen

Van A naar B, mogelijkheden ondanks
een beperking
(Door Marc Marcelissen, Redactie)

Nog even een boodschap doen, gezellig op bezoek bij vrienden of de
jaarlijkse controle bij de tandarts. Alledaagse dingen waarvoor de meeste
mensen doorgaans gebruik zullen maken van hun auto, fiets of het
openbaar vervoer. Maar wat te doen wanneer je bijvoorbeeld niet meer zo
goed ter been bent of door een andere beperking een stuk van je
mobiliteit moet inleveren?

Om deze vraag zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden zal ik
hieronder ten eerste ingaan op de verschillende mogelijkheden voor
mensen met een beperking om binnen groot Venlo van A naar B te
komen. Zo is er het vervoerssysteem Omnibuzz en bestaan er diverse
initiatieven vanuit de wijken zelf. Tenslotte komt ook nog het Valys
vervoer aan bod, waarmee mensen met een beperking ook buiten hun
regio op reis kunnen.
Omnibuzz
Omnibuzz is kort gezegd een vervoerssysteem, waarvan inwoners van
Limburg met een functiebeperking tegen gereduceerd tarief gebruik
kunnen maken wanneer zij hier een indicatie van hun gemeente voor
hebben gekregen. Hierbij is sprake van vervoer van deur tot deur, maar
moet wel rekening worden gehouden met een kwartier speling voor- en
na de afgesproken aankomsttijd en het feit dat de rit met andere
passagiers kan worden gecombineerd. Er wordt gebruik gemaakt van een
zone systeem dat de afstand bepaald waarbinnen de gebruiker per taxi
kan reizen. Voor inwoners van gemeente Venlo betekent dit momenteel
dat zij binnen de gehele gemeente kunnen reizen, inclusief de kernen

Arcen, Velden en Lomm. Ook zijn er een aantal puntbestemmingen buiten
de gemeente.
Meer informatie over onder andere het aanvragen van de vervoerspas en
reserveren van ritten is te vinden op de website van
Omnibuzz:www.omnibuzz.nl
Initiatieven vanuit de wijk
In verschillende wijken binnen groot Venlo zijn, naast het vervoer via
Omnibuzz, de laatste jaren ook initiatieven ontstaan voor een lokale
buurt- of wijkbus die veelal door vrijwilligers wordt gerund. Hiermee
kunnen mensen die minder goed ter been zijn voor een klein bedrag op
een vooraf gepland tijdstip reizen van deur tot deur. Ook wordt de wijkbus
in sommige gevallen ingezet voor uitstapjes of worden deze via dit
initiatief georganiseerd om mensen dichter bij elkaar te brengen. Hierbij is
het belangrijk te weten dat de af te leggen afstand en de tijdstippen
waarop kan worden gereserveerd per wijk verschillend kunnen zijn.
Verder is het in de meeste gevallen zo dat niet alle hulpmiddelen met de
bus mee kunnen en de gebruiker zelfstandig in en uit de bus moet kunnen
stappen.
Hieronder een overzicht van de verschillende wijken waar een bus actief is
met hierbij de website en telefoonnummer voor meer informatie.
Tegelen, op de Heijde, Steyl en Venlo-Zuid
www.uwwijkbus.nl
of bel voor meer info met: 06 – 15 24 62 17
Hout-Blerick, Vossener, Klingerberg of Boekend
Wensauto Bekkerie:
https://debekkerie.nl/wensauto
06-48567879

Buurtbus Venlo Noord
www.buurtbusvenlonoord.nl
06-82970250
Valys, voor boven regionaal vervoer
Tenslotte is er nog het vervoer via Valys, waarmee mensen met een
beperking ook buiten de regio kunnen reizen. Valys rijdt door het hele
land, waarbij kan worden gekozen voor vervoer van deur tot deur of een
combinatie van taxi en openbaar vervoer. Evenals bij het regionale
vervoer moet rekening worden gehouden met een kwartier speling vooren na de afgesproken tijd en kan de rit met andere passagiers worden
gecombineerd. Het aantal kilometers dat per jaar kan worden afgelegd is
echter beperkt en wordt landelijk vastgesteld. Voor meer informatie over
het aanvragen van de Valys pas, het aantal af te leggen kilometers en de
reismogelijkheden verwijs ik graag naar de website van Valys:
www.valys.nl
of bel voor meer info naar: 0900-96 30

PGB 2.0 quick win of lijdensweg?
Bron /www.sociaalweb.nl/blogs Henk Plessius

Nu al vier jaar lang stoeien we met de vraag hoe we de procedures rond
het persoonsgebonden budget (PGB) eenvoudiger kunnen maken. Voor
wie het nog niet weet: het PGB is een zak geld die je van de overheid
krijgt om zelf zorg te regelen. Dat is goedkoper dan wanneer een
ambtenaar het regelt. Tevens sluit de ingekochte zorg doorgaans beter
aan op de behoefte van de zorg vragende dan het standaardaanbod.
Het PGB is echter niet geschikt voor iedereen. Je moet wel in staat zijn
zelf zorg te organiseren en je (zorg)uitgaven te verantwoorden. Maar een
nodeloze extra drempel vormen de ingewikkelde procedures die het
instrument omgeven. Die verlopen nog steeds grotendeels op papier. Met
als gevolg dat reeds bekende gegevens tien keer opnieuw moeten worden
ingevuld en overal en nergens gezocht moet worden naar relevante
informatie.
Het PGB is verankerd in vier wetten en kent drie soorten verstrekkers:
gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. De drie PGB-vormen
hebben gemeen dat budgetten niet zelf kunnen worden uitgegeven. Het
geld wordt geparkeerd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit wordt
het trekkingsrecht genoemd. De SVB betaalt, na akkoord van de
betreffende PGB-houder, zorgverleners uit. Een constructie om te
voorkomen dat het geld aan andere dingen dan aan zorg wordt besteed.
SVB-drama
In 2015 stond het PGB bijna elke dag in de schijnwerpers. Als gevolg van
een falend ICT-systeem bleek de SVB niet in staat om de zorgverleners uit
te betalen, die op basis van een PGB waren ingehuurd. Uiteindelijk werd
dat opgelost door een blik uitzendkrachten open te trekken en de meeste
controles achterwege te laten. Die situatie bestaat nog steeds, zij het dat
de controles, naar verluidt, inmiddels op orde zijn. Bij de SVB houdt een
groot deel van de mensen zich bezig met het overtikken van papieren

formulieren naar digitale informatie.

Als reactie op deze chaos werd in 2016 besloten dat er een nieuw systeem
moest komen waarin alle soorten PGB-houders terecht zouden kunnen bij
één loket: het PGB2.0-systeem. De gedachte was dat op die ene plek de
overeenkomsten met zorgverleners konden worden goedgekeurd en
declaraties konden worden ingediend. De uitvoering van dat plan bleek
niet eenvoudig. De vier wetten verschillen zodanig dat één loket lastig te
realiseren was. Bovendien bleken de verstrekkers moeilijk op één lijn te
krijgen. Daarnaast speelde mee dat de bouwer van het nieuwe systeem
een moeizame relatie onderhield met de SVB. Inmiddels (begin juni 2019)
is de geplande opleverdatum al meer dan anderhalf jaar gepasseerd, is
meer dan het dubbele van het oorspronkelijke budget (6 miljoen euro)
uitgegeven, met uitzicht op verviervoudiging, en is onduidelijk wat
wanneer wordt opgeleverd. Wel draait er sinds een jaar een pilot met een
beperkt aantal deelnemers, waarin de koppeling met het SVB-systeem
grotendeels handmatig verloopt en lang niet alle beloofde voordelen zijn
gerealiseerd. De voorbereiding van gemeenten op de aansluiting op het
ene loket is nul komma nul. Het PGB2.0-systeem belooft zo een
lijdensweg van vele jaren te worden, met een miljoenenrekening tot
besluit.
Moet het roer om?
Ondertussen staat de gemiddelde budgethouder, vier jaar na allerlei
mooie beloften van verbetering, nog steeds in de kou. Als de minister
vasthoudt aan de in 2016 uitgezette koers, zal dat voorlopig ook zo
blijven. Terwijl de vele ruzies en termijn- en budgetoverschrijdingen alle
reden geven om het roer drastisch om te gooien. Een oordeel dat ook de
meeste ingeschakelde deskundigen gaven. Maar wat zou dan de route
moeten zijn? Bedacht moet worden dat alles in 2016 gericht was op het
oplossen van het niet-uitbetalen. Dat probleem is inmiddels opgelost. Die
druk is van de ketel. Maar een ander probleem, het tien keer invullen van
hetzelfde en het overal zoeken naar informatie, is dat niet. We hebben het
dan met name over het aanvraagtraject, een onderdeel dat in het nieuwe
systeem niet wordt gedekt. Niet zo gek, want elke verstrekker heeft
daarvoor een eigen procedure. Voor de gemiddelde aanvrager hoeft dat
geen probleem te zijn omdat hij/zij toch maar met één verstrekker te
maken heeft. Een kleine minderheid van de PGB-houders heeft budgetten
van meerdere verstrekkers. Voor hen zou het ene loket zaken mogelijk
vereenvoudigen.

Die kleine groep is in het PGB2.0-verhaal echter tot norm verheven. Met
als gevolg dat er iets gemaakt moet worden dat vier uiteenlopende wetten
dekt en alle verstrekkers door dezelfde hoepel van het ene loket laat
springen. Dat is vragen om problemen en leidt tot een enorm
overlegcircus. Ook ingewikkeld is dat de SVB niet alleen uitbetaalt, maar,
naast de verstrekker, ook inhoudelijke controles op de aanvragen uitvoert.
Sneller, eenvoudiger en goedkoper
Het kan sneller en stukken eenvoudiger als de ene loketgedachte wordt
losgelaten en de aandacht wordt gericht op wat nu het belangrijkste
probleem is: het ingewikkelde aanvragen van een PGB. Daarbij moet
worden aangetekend dat het niet alleen gaat om nieuwe aanvragen, maar
ook om hernieuwde aanvragen en wijzigingen. Het aanvragen is het
stadium dat de gemiddelde budgethouder nu de meeste hoofdbrekens
bezorgt en het is ook de fase waarin misbruik in de kiem kan worden
gesmoord. De sleutel is digitalisering van de papieren procedures.

Met een intelligente digitale vragenlijst wordt voorkomen dat telkens
opnieuw gegevens moeten worden ingevuld die allang bekend zijn.
Toelichting in allerlei vormen (multimediaal, links, tekst) op de juiste
plekken in de procedure maakt het invullen gemakkelijker en zorgt dat
verstrekkers minder hoeven te corrigeren. Digitale aanlevering van
aanvragen maakt een eind aan het kostbare overtikken. Bovendien
strookt dat met het overheidsstreven om digitaal bereikbaar te zijn en
maakt het dat voldaan wordt aan het principe van het eenmalig uitvragen
van gegevens. Digitaal kunnen eindeloos varianten op hetzelfde gemaakt
worden, waardoor elke verstrekker een eigen gezicht kan laten zien en
een eigen inrichtingsvariant voor het proces kan kiezen. De beoordeelde
aanvraag resulteert in een set van betaalgegevens die de verstrekker
richting SVB stuurt. De SVB beperkt zich verder tot het correct uitbetalen
van declaraties. Een eenvoudige app volstaat om zorgverleners door
budgethouders goedgekeurde declaraties in te laten dienen. Kosten:
enkele miljoenen euro’s, in plaats van tientallen. Opbrengsten: geen
ingewikkelde coördinatie, geen geruzie, vereenvoudiging van het leven
van de pgb-houder en grote efficiencywinst bij verstrekkers én SVB. Plus
ruimte voor de broodnodige innovatie, die nu achterwege blijft door alle
aandacht voor Samengevat: PGB2.0 is een verkeerde oplossing van een
achterhaald probleem. De belofte van vereenvoudiging kan snel op relatief
eenvoudige en goedkope wijze worden ingelost.

Vrijwilliger in beeld
Aytac Celebi
Door Marc Marcelissen, (redactie)

Voor de aller eerste uitgave van deze rubriek ging ik op bezoek bij Aytac
Celebi, mijn collega
vrijwilliger bij de GRV waar hij vooral actief is binnen onze jongerentak
(GRV Jong).
Wie is Aytac?
Hoewel 31 jaar geleden in Nederland geboren en getogen, voelt Aytac zich
eveneens sterk verbonden met zijn moederland Turkije dat hij als het kan
dan ook jaarlijks bezoekt. Vanwege spasme in armen en benen maakt hij
van kind af aan gebruik van zijn rolstoel en is de kracht in armen en
handen niet optimaal. Dat hij desondanks zelden stil zit blijkt echter wel
wanneer hij zijn verhaal aan mij vertelt.
Na de Mytylschool in Venlo te hebben bezocht ging Aytac naar
Werkenrode in Groesbeek, waar hij zijn middelbare school afmaakte en
intussen werkte aan zijn zelfstandigheid. Op dit moment woont hij in zijn
appartement in Venlo waar hij zo nodig ook gebruik maakt van
begeleiding. Het werk op het activiteitencentrum vindt hij weliswaar nog

steeds heel aardig, maar toch wilde Aytac meer. Het antwoord? Sport en
bewustwording!
Een groot hart voor de sport
En toen kwam de bal zowel letterlijk als figuurlijk aan het rollen! Bij Jeu de
Boules vereniging Petanque in Venlo weet Aytac namelijk al enige jaren
zijn mannetje te staan, maar hoopt hij binnenkort eveneens de sport
Boccia weer te kunnen oppakken. Boccia is een balsport voor mensen met
een beperking die lijkt op het Jeu de Boules spel, maar waarbij met een
ander soort ballen en een aangepast reglement wordt gespeeld. Wanneer
ik Aytac spreek zit hij bijna letterlijk te trappelen van ongeduld om aan de
training te kunnen beginnen en hoopt hij, wanneer de competities in zicht
zouden komen, ook een maatje te hebben gevonden om hem hierbij te
ondersteunen. Verder neemt Aytac waar het kan ook graag deel aan sport
evenementen, zo deed hij in mei mee aan de x Triatlon in Venray waar hij
zijn handbewogen rolstoel flink de sporen gaf op de atletiekbaan, een
aardig stukje wist te zwemmen en ook nog eens op de rolstoelfiets voorbij
kwam. Tenslotte gaat de sportliefde zelfs zover dat hij handbalvereniging

Venlo zowel thuis als uit op de voet volgt, waarbij hij er zijn hand niet
voor omdraait voor deze en andere sporten tot ver in het land per
openbaar vervoer te reizen.
Uitdragen van eigen kennis en mogelijkheden
Mensen bewust maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van
een beperking is voor Aytac heel belangrijk. Daarom is hij met zijn
collega’s van stichting GIPS, kort gezegd een project dat voorlichting over
verschillende beperkingen verzorgt, bijna elke woensdag op een school in
de regio te vinden. Verder zet hij zich in voor best Buddy’s Nederland, een
organisatie die mensen met een beperking aan een maatje koppelt en
waarvoor hij graag ambassadeur wil worden. Tenslotte zet Aytac zijn
kennis en netwerk sinds een aantal jaar ook graag in voor de GRV omdat
hij het belangrijk vindt dat iedereen binnen groot Venlo dezelfde
mogelijkheden krijgt, met of zonder functiebeperking.
Met dank aan Aytac voor het gesprek met een veelzijdig en inspirerend
persoon die alles uit zijn mogelijkheden weet te halen.
Op de foto Aytac in actie tijdens de x triatlon.

secretariaat@grv-venlo.nl

‘Die mannen waren zo bizar lief’
Bron: DOOR GENAUD MOLIN Dagblad de Limburger 12 juni 2019

Het was misschien wel het meest hartverwarmende moment van Pinkpop.
Een
meisje in rolstoel dat zaterdagavond bij het concert van Mumford & Sons
opgetild werd door festivalgangers.
Arlette Hobers (17) uit Papendrecht is sinds haar zus het filmpje van dat
magisch moment op Twitter deelde een ster op de sociale media. Ze is de
heren die haar optilden ontzettend dankbaar: „Die mannen waren zo bizar
lief. Ze kenden elkaar niet eens. Een van hen vroeg of ik opgetild wilde
worden. Eerst was ik een beetje terughoudend. Ze wilden het namelijk
met z’n tweeën proberen. En dat leek mij niet echt een goed plan. Voordat
ik het wist, hadden ze nog vier sterke kerels opgetrommeld en hing ik in
de lucht. Geweldig. Dit zal ik nooit vergeten.”

‘Helden’
Ook haar zus, die gebeurtenis op beeld vastlegde, bedankte op Twitter de
‘helden’ die dit voor haar zus deden. Een dag na de jubileumeditie is
Arlette na een korte nacht eindelijk thuis. Moe, maar voldaan. Ze was dit
weekend voor het eerst in haar leven op Pinkpop. Ondanks de chronische
zenuwziekte acnes die haar momenteel in een rolstoel houdt, bracht ze
twee nachten op de camping door. Al zal ze dat niet snel nog eens doen:
„Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar de camping was een hel.
Defectjes stopten om vijf uur ’s nachts en begonnen rond zes uur in de
ochtend weer. Dat was wel killing voor mijn nachtrust.”
Verjaardagscadeautje
Toch heeft Arlette ontzettend genoten van het driedaagse festival. „Het
was een verjaardagscadeautje van mijn vader, maar tegelijkertijd een
uitstapje om mijn dagelijkse pijn even te vergeten. De meeste
festivalgangers zijn superlief voor mij geweest.” Wel heeft Arlette nog een
kleine tip voor de organisatie. „Die steile hellingen bij de entree van het
veld zijn wel een hele opgave voor rolstoelgangers. Dus misschien kunnen
ze daar in de toekomst wat aan doen.”

