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Seniorenpagina

door onze redactie

Voor de seniorenpagina doken we in de regeling ‘PGB’, het 
persoonsgebonden budget. Het recht op het verkrijgen van 
een PGB voor zorg of ondersteuning is omschreven in drie 
wetten. Ouderen kunnen een PGB krijgen vanuit de Wet 
Langdurige Zorg (Wlz), vanuit de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo), of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Alle 
drie een uitvloeisel van het beleid iedereen zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen. Op Internet staat veel informatie. Dit 
artikel geeft uitleg.

CUIJK - De aanvraag voor een 
PGB vanuit de Wlz kan pas ge-
daan worden als men een in-
dicatie gekregen heeft van het 

Centrum Indicatiestellig Zorg 
(CIZ). CIZ is via Internet of te-
lefonisch te bereiken. De aan-
vraag voor het PGB moet bij 
een positieve beslissing, voor 
inwoners van de gemeen-
te Cuijk bij het zorgkantoor 
Noord-Oost Brabant in Eind-

hoven worden gedaan.
Veel ouderen krijgen, of heb-
ben al, te maken met de Wmo. 
De Wmo regelt twee soorten 
ondersteuning: hulp ‘in na-
tura’, de gemeente regelt de 
hulpverleners, of financiële 
hulp in de vorm van het PGB. 
Om PGB op basis van de Wmo 
te krijgen moet er zelf con-
tact gezocht worden met de 
gemeente waar men woont. 
Dat kan door te bellen met de 
gemeente of door meteen op 
internet een eerste ondersteu-
ningsaanvraag te doen.
Een en ander opstarten is nog 
niet zo simpel en als hulp van-
uit het eigen netwerk niet toe-

reikend is, kan men kosteloos 
een beroep doen op clienton-
dersteuners. Ook de gemeente 
Cuijk kent voor de Wmo-aan-
vragen deze clientondersteu-
ners. Zij kunnen in elke fase 
helpen bij (de voorbereiding 
van) uw aanvraag en uw an-
dere vragen met betrekking tot 
het PGB. Bijvoorbeeld u helpen 
bij de voorbereiding van het 
intake gesprek dat u krijgt met 

iemand van de gemeente. Die 
gemeentelijke Wmo-consu-
lent komt uw situatie beoorde-
len qua netwerk en benodigde 
ondersteuning en maakt de 
aanvraag definitief, inclusief 
een voorstel van de hoogte van 
het budget.
Bij beide instanties is de tijd 
tussen de eerste aanvraag en 
uiteindelijke beslissing rela-
tief lang dus aarzel niet met 

de eerste aanvraag. Alles wat 
u zelf betaalt voorafgaand 
aan de beslissing op de defi-
nitieve aanvraag door de con-
sulent na uw eerste aanvraag 
krijgt u niet terug, ook niet als 
u uiteindelijk wel een budget 
toegewezen krijgt. Is het drin-
gend, is er direct hulp nodig, 
maak dat direct duidelijk bij 
de eerste aanvraag. Zodoende 
weet u sneller of u recht heeft 

op welk budget. Nadat men 
een PGB toegewezen heeft ge-
kregen en men ‘budgethouder’ 
is geworden, moet men zelf 
de hulpverlener(s) zoeken en 
‘inkopen’ en zelfs contracten 
opstellen met deze hulpverle-
ners. Van al deze zaken moet 
men vervolgens ook een goe-
de administratie bijhouden en 
de facturen van de zorgverle-
ners doorsturen naar de Socia-
le Verzekeringsbank (SVB). Die 
doet dan de uitbetaling aan 
deze mensen. Ook daar kan 
hulp bij gezocht worden. Geen 
goede en tijdige administratie 
geeft problemen en dat is frus-
trerend. Pas wel op voor onbe-
trouwbare ‘bureautjes’!
Een PGB voor zorg en onder-
steuning vanuit de Zvw kunt u 
via de wijkverpleging, die ook 
de indicatiestelling doet, bij de 
zorgverzekeraar aanvragen. De 
facturen voor dit budget kun-
nen bij de verzekeraar inge-
diend worden die vervolgens 
de zorgverleners uitbetaalt.
Gemeente Cuijk: 0485-396783, 
cliëntondersteuners via het 
secretariaat van de Kring KBO: 
0485-452439 of onafhankelijke 
hulp: Per Saldo 0900-742 48 57 
of www.pgb.nl.

Persoonsgebonden budget, hoe zit het?
Ingewikkelde regeling uitgelegd

Het recht op het verkrijgen van een PGB voor zorg of ondersteuning is omschreven in drie wetten. (foto: 
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ZOEKTOCHT NAAR 
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BUDGET

Verschillen
VAN VELDEKE

Het ligt in de menselijke natuur beslo-
ten. We weten het allemaal. Iedereen 
heeft ermee te maken. Je ziet het da-
gelijks om je heen: je hebt mannen-
dingen, je hebt vrouwendingen en dat 

begint al heel vroeg. We spreken dan 
van jongetjesdingen en meisjesdingen.

En om met die laatste te beginnen: het be-
rijden van een pony staat hierbij volstrekt met stip in de hoogste 
regionen van het liefhebben der dingen. Rijlaarzen aan, cap op, 
paardje gezadeld en de pret kan beginnen op de Misty’s, de Isa-
bella’s of hoe die schattige dieren ook mogen heten. Fier in de 
paardenkraal en het opperste geluk spat van de gezichtjes. Stap-
voets, in draf, in galop, de wereld is prachtig en de dressuur mag 
eeuwig blijven duren.
 
En dan de mannetjes. Wat valt er bij de jongetjesdingen te zien? 
In een drooggevallen vennetje wordt met behulp van emmer-
tjes en schepjes zand vervoerd in degelijke kiepauto’s. Er worden 
snelwegen aangelegd. Heuveltjes opgeworpen. Gangen gegra-
ven. Spoorwegen gebouwd. Landschappen vorm gegeven. Je 
kunt het zo gek, mooi of slim niet bedenken. En dan ook nog: het 
gebeurt met een ongelooflijke concentratie en toewijding. Een 
concentratie en toewijding die menig werkgever vurig zou wen-
sen als eigenschappen van zijn personeel. Ja, het zijn jongetjes-
dingen en ze zijn op die leeftijd nog lang niet bedorven. Je ziet 
het en je denkt: het is helemaal volgens de wijze woorden van de 
filosoof: kinderen zijn zo leuk, maar waar komen dan toch al die 
rotzakken vandaan?
 
De opa’s en oma’s? Ze stonden erbij en keken ernaar. En on-
dertussen gingen ze glunderend frites met mayonaise halen, 
fikandellen speciaal, voorraden ijsjes inkopen, liters limonade 
klaarzetten, suikervrije(!) cola, trommels met koekjes en snoep 
tevoorschijn halen, rauwkost, fruit en salades op de tafels zetten, 
tosti’s bakken en broodjes serveren. Wat al niet. Ja, wat al niet.
 
Nou, die opa’s en oma’s hebben het toch maar getroffen met zul-
ke kleinkinderen!

Gezocht: wie 
wil mee met de 
duofiets?
CUIJK - Sociom is op zoek naar 
een vrijwilliger om samen met 
een meneer te gaan fietsen op 
een duofiets.
Deze meneer is 80 jaar en 
heeft lichamelijke beperkingen 
(o.a. slecht zien). Hij houdt van 
de buitenlucht en zou graag 1x 
per week met een vrijwilliger 
gaan fietsen.
Een duofiets is een fiets waar-
bij bestuurder en bijrijder naast 
elkaar zitten. Gezellig kletsen 
kan dus ook heel goed!
 
Als u interesse heeft of meer 
informatie wilt, dan kunt u 
contact opnemen met Thea 
Martens, sociaal werker bij So-
ciom. Telefoon: 0485-700500 
of theamartens@sociom.nl 
(Thea is met vakantie tot 19 
augustus).
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De seniorenpagina verschijnt 
elke laatste dinsdag van de 
maand.

Hoe wonen de senioren in het 
Land van Cuijk?
CUIJK - Woningcorporatie 
Mooiland is de grootste aan-
bieder van sociale huurwonin-
gen van het Land van Cuijk. Wij 
vroegen Elly Pansier, de direc-
teur wonen, of Mooiland reke-
ning houdt met de senioren?
Pansier vertelt dat er op dit 
moment in de gemeente 1265 
Mooilandhuurders zijn van 60 
jaar en ouder. Die wonen ech-
ter niet allemaal in de ruim 
1100 beschikbare seniorenwo-
ningen met nultreden waarbij 
de huis- slaap- en badkamer 
gelijkvloers of via een trap-
lift bereikbaar zijn. Een groot 
aantal woont nog in een een-
gezinswoning maar zou in 
principe door kunnen stromen 
naar een nultredenwoning.
Er is onlangs een woonwen-
senonderzoek gedaan waar 
vooral de ouderen op rea-
geerden. De ouderen gaven 
veelal aan dat ze graag in een 
omgeving met voorzieningen 
(zouden) willen wonen zoals 
bijvoorbeeld het centrum van 
Cuijk. Mooiland had deze ont-
wikkeling al opgenomen in de 
planning en levert t/m 2021 nog 
106 woningen in Cuijk op. De 
uitkomst van het woonwen-
senonderzoek heeft Mooiland 
gedeeld met de gemeente.
Pansier legt uit: “Voor de na-

bije toekomst houden we re-
kening met de grotere vraag 
door huurders van ook boven 
de 75 jaar én met de bevol-
kingskrimp na 2030. De vraag 
naar sociale huurwoningen zal 
door de krimp in de toekomst 
kleiner worden. Als de ouderen 
van nu vanuit de eengezins-
woning doorstromen naar de 
nultredenwoningen zijn er ge-
noeg eengezinswoningen voor 
jongeren. Dit zijn jongeren die 
in het land van Cuijk willen 
blijven wonen. Mooiland is 
bezig om bepaalde woningen 
te ‘labelen’ voor 60-plussers 
en jongeren zodat de juiste 
woning bij de juiste levensfase 
terechtkomt.

Op dit moment vallen de 
wachttijden voor actieve wo-
ningzoekenden best mee. De 
praktijk leert dat 80 procent 
van de mensen die ingeschre-
ven staat helemaal niet actief 
op zoek is. De wel actief zoe-
kenden, ook de senioren, vin-
den veelal, afhankelijk van hun 
inschrijftijd, binnen vier tot ne-
gen maanden na hun eerste 
reactie een passende woning.
Tot slot licht Pansier nog toe 
dat Mooiland woningen niet 
rechtstreeks mag toewijzen 
aan een community van ou-
deren. Voor dergelijke woon-
vormen, zoals groepswonen, 
moet men bij de particuliere 
initiatieven zijn.

Elly Pansier is directeur wonen bij woningcorporatie Mooiland. (foto: 
Goedele Monnens.

WONEN IN HET LAND VAN CUIJK


