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Geachte heer, mevrouw,
Vol trots presenteren wij ons tienpuntenplan. Tien punten die het pgb naar een hoger niveau
gaan tillen. Tien punten die het voor mensen met een beperking makkelijker maken om de
regie over hun eigen leven te nemen. Tien punten waar wij ons als belangenvereniging
intensief voor inzetten.
Het verheugt ons dat het pgb volgens het nieuwe regeerakkoord in alle zorgwetten
verankerd blijft. Maar daarmee zijn we er nog niet. We willen de misvattingen en
vooroordelen over het pgb uit de wereld helpen. Want laten we eerlijk zijn, kan iedereen nu
werkelijk kiezen voor de vorm van zorgondersteuning die bij hem of haar past? In veel
gevallen niet. Er valt nog een wereld te winnen.
Wij vinden dat de toegang en de flexibiliteit van het pgb te weinig wordt gestimuleerd. Onze
missie is om mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben te wijzen op hun keuzes. Wij
zijn ons ervan bewust dat een pgb niet voor iedereen de juiste oplossing is. Toch vinden wij
dat iedereen in alle vrijheid moet kunnen onderzoeken hoe het pgb werkt en of dat ook
passend is in hun situatie.
Ook adviseren wij veel meer integraal naar zorg en ondersteuning te kijken. De individuele
hulpvraag omvat alle levensterreinen van mensen zoals werk, onderwijs, vrije tijd, mobiliteit
en maatschappelijke participatie. Het kan zowel voor gebruikers van het pgb als hun
omgeving veel opleveren. Het is van belang dat alle betrokkenen (van zorgvragers,
mantelzorgers en budgethouders tot beleidsmakers en beslissers) zich bewust zijn van de
mogelijkheden die het pgb kan bieden om zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel
te nemen.
Graag zouden we met u willen samenwerken om het tienpuntenplan te realiseren. We
hebben elkaar hard nodig om hier stappen in te zetten. We willen toch allemaal dat mensen
met een beperking volwaardig kunnen meedraaien in onze maatschappij? En dat zij zelf de
regie over hun zorg mogen nemen?
Wilt u meer weten over het tienpuntenplan, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons
opnemen. Onze medewerkers komen graag bij u langs om het plan nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

Aline Molenaar
directeur Per Saldo
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