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Hilvarenbeek 9 april 2009

Betreft: AWBZ pakketmaatregel Begeleiding 2009

Geachte wethouder,

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de AWBZ pakketmaatregel Begeleiding 2009, die per
1 januari 2009 is ingevoerd.
Deze maatregel heeft betrekking op de functies ondersteunende en activerende begeleiding en
behandeling uit de AWBZ. (In 2008 zijn er zes functies in de AWBZ: ondersteunende en
activerende begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en verblijf.)
De invoering van de AWBZ pakketmaatregel Begeleiding 2009 houdt het volgende in:

1. De functies ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling
worden samengevoegd tot één aanspraak: begeleiding.

2. Begeleiding mag alleen nog geboden ter bevordering van de zelfredzaamheid.
3. Begeleiding ter bevordering van de participatie valt buiten de AWBZ.
4. Er wordt onderscheid gemaakt in de ernst van de beperking; licht, matig, ernstig.

Mensen met een lichte beperking komen niet meer in aanmerking voor de nieuwe
AWBZ functie Begeleiding

5. Het aantal uren begeleiding wordt gemaximeerd.
6. Voor de functie begeleiding wordt met ingang van 2010 een eigen bijdrage ingevoerd.
7. In juli wordt de maximaal inkomensafhankelijke bijdrage voor (gezamenlijke bruto)

inkomens boven de E40.000 met E200 verhoogd.
Het Ministerie VWS verwacht dat in Nederland 60.000 personen geen begeleiding meer
zullen hebben. Ook zullen veel personen minder uren begeleiding krijgen.

Wie zijn onder anderen de dupe van deze maatregel:
1. ouderen met beginnende ouderdomsklachten zonder dat een duidelijke diagnose is

gesteld
2. ouderen met beginnend geheugenverlies en concentratiestoornis die vaak kampen met

gemis van partner of vrienden
3. ouderen, waarbij beginnende dementie is vastgesteld, die doorgaans nog thuis wonen

en vaak een partner hebben en/of mantelzorg krijgen
4. volwassenen die als gevolg van chronische invaliderende aandoeningen beperkt zijn in

de persoonlijke verzorging
5. volwassenen die als gevolg van chronische invaliderende aandoeningen licht beperkt

zijn in hun psychisch functioneren
6. chronische psychiatrische patiënten in de wereld van de Maatschappelijke Opvang
7. stabiele psychiatrische patiënten die niet zelfstandig kunnen functioneren
8. mensen met een lichte verstandelijke beperking die zelfstandig wonen of thuis bij hun
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ouders
9. jongeren en jongvolwassenen met lichte gedragsproblemen als gevolg van een lichte

verstandelijke beperking, die buiten andere sectoren (zoals psychiatrie, jeugdzorg of
justitie) vallen

10. de mantelzorgers

Begeleiding mag dus alleen nog geboden ter bevordering van de zelfredzaamheid.
Begeleiding ter bevordering van participatie, zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke
ondersteuning, valt buiten de AWBZ. Burgers met een indicatie “lichte begeleiding” 
zullen geen hulp krijgen of niet meer krijgen. Burgers met een zwaardere indicatie lopen
de kans minder hulp te ontvangen. De bedoelde burgers zullen dus niet of veel minder
kunnen participeren in de maatschappij.

De Participatieraad Wmo Hilvarenbeek heeft bovenstaande problematiek besproken.
Zij maakt zich zorgen over de gevolgen die deze maatregel voor burgers heeft.
Ongetwijfeld heeft u die zorgen ook. De kar wordt met deze maatregel achter de wagen
gespannen!
De Participatieraad Wmo Hilvarenbeek vraagt u dan ook welk beleid u in deze gaat
formuleren.

Wij zijn graag bereid met u van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groeten
namens de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek

B. Feldbrugge-Okhuijsen


