
Een uitdagende reis naar Azië,
betaald met zorggeld
P ersoon sgeb on d en  b u d get Ouders kunnen van de overheid een persoonsgebonden budget krijgen als hun
kind een stoornis heeft. De besteding ervan biedt veel vrijheid en de controle is gering. Verre reizen en iPads
komen zo een stuk dichterbij. „Leuk voor de kinderen, maar ik stond van de luxe te kijken.”

Door onze redacteur
Frederiek Weeda

A M ST E R D A M . Na zeventien reizen naar
het binnenland van Suriname waren ze toe
aan een „nieuwe uitdaging”, schrijft de lei-
ding van BeActive. Dat wordt een reis naar
Azië. „Reizen waar onverwachte dingen
kunnen gebeuren, lenen zich goed om te
werken aan doelen als zelfredzaamheid,
zelfbeeld en omgang met anderen. Daar-
naast wordt het wereldbeeld ook aardig
verbreed. 8 juli is de eerste groep kinderen
die kant op vertrokken.”

BeActive is een bedrijf in Almere dat op-
vang biedt voor kinderen met een stoornis.
Adhd, autisme, pdd-nos. Er is weekendop-
vang en er is vakantieopvang, zodat de ou-
ders even verlost worden van een extreem
druk of onhandelbaar kind. Deze week
weer tijdens de herfstvakantie: een weekje
Center Parcs in Zeewolde of survival in de
Belgische Ardennen. In november vertrekt
de volgende reis naar Suriname – tijdens de
schoolperiode omdat de reis ook geldt als
leerz aam.

Het bijzondere aan deze vakanties is dat
ze goeddeels worden betaald uit het per-
soonsgebonden budget (pgb). Een pgb
wordt verstrekt op grond van de volksver-
zekering AWBZ. Zie het als een zak geld
voor mensen met een handicap – ze kun-
nen er hulp en begeleiding mee inkopen
naar keus. Zodat ze niet zijn aangewezen
op een gehandicapten- of psychiatrische
instelling. Ze kunnen buren of familiele-
den inhuren, die bijvoorbeeld een baan
opgeven om voor hen te zorgen. Maar ook
bedrijfjes als BeActive.

In jargon heet weekend- en vakantieop-
vang ‘re spijt zorg’: ouders van kinderen
met een pgb hebben recht op een aantal
dagen rust per jaar, bijvoorbeeld een week-
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Hoe krijg en verantwoord
je een pgb?

end per maand. Voor die respijtdagen staat
100 euro per etmaal: spaar je weekeinden
op, dan heb je 200 euro maal 12 maanden
te besteden, ofwel 2.400 euro.

Respijtzorg is nodig, zegt woordvoerder
Stans Damen van Per Saldo, belangenvere-
niging voor pgb-houders. „Ouders moeten
af en toe ontlast worden. Daardoor zijn ze
in staat de rest van het jaar zelf te zorgen
voor zo’n ingewikkeld kind. Het is voor
buitenstaanders moeilijk te bevatten hoe
zwaar het is om altijd voor een of zelfs twee
kinderen met autisme of ’ adhd te zorgen.”

Thuis blijven

De bedragen die in de pgb-zorg omgaan,
zijn fors: gemiddeld 16.000 euro per per-
soon per jaar. 128.000 mensen kregen vo-
rig jaar zo’n budget, van wie 57.000 onder
18 jaar. Het aantal aanvragen was tussen
2006 en 2011 zo hard gestegen, met 35 pro-
cent, dat de instroom begin 2012 aan ban-
den is gelegd. Alleen de mensen die al in
2011 een pgb hadden, hielden er recht op.
Net als nieuwe cliënten die anders naar een
dure instelling hadden gemoeten en nu
thuis konden blijven wonen. Begin 2013
werd de instroom toch weer verruimd:
nieuwe cliënten werden alleen geweerd als
ze minder dan 10 uur begeleiding per week
nodig hebben.

En zo kunnen kinderen met een licht
verstandelijke beperking of een stoornis,
die geen rijke ouders hebben, toch nog
naar Suriname. Ook volwassenen met een
handicap kunnen naar Zuid-Afrika, Azië of
Dubai.

Stichting Buitenhof in Gouda organi-
seert zulke groepsreizen voor 3.500 men-
sen per jaar. Het pgb betaalt mee. Bij de
ene reis gaat één begeleider mee voor el-
ke vijf reizigers, bij de andere reis één
op twee. Een woordvoerder van Bui-

tenhof: „We zijn er om mensen met een
verstandelijke beperking een fijne vakan-
tie te bezorgen. Dat willen zij net als ieder
a n de r.

De vakantieganger betaalt een deel van
de reis zelf, maar een deel (afhankelijk van
het soort pgb) wordt betaald uit de pgb.
„We krijgen vaak de vraag van klanten of
we de nota zo kunnen opbouwen dat ze ál-
le kosten uit het pgb kunnen betalen, maar
dat doen we niet. Alleen de begeleiding en
de zorg worden daaruit betaald”, zegt de
wo o rdvo e rde r.

Controle op de besteding van het pgb is
er amper. En er mag veel. Zo mag de pgb-
houder dertien weken per jaar in het bui-
tenland verblijven en zijn pgb daar beste-
den (tegen een aan lokale prijzen aange-
past tarief ). Als hij aan het eind van
het jaar pgb-geld over heeft, mag hij
dat houden – tot 1.250 euro.

Over de kosten voor de Suri-
namereis zegt directeur/eige-
naar Rutger Pesch van BeAc-
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Hoe krijgt je een persoonsge-
bonden budget? Wie het aan-
vraagt, moet een diagnose va n
een dokter laten zien aan het
Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ, semi-overheid). Dat be-
paalt een i n d i ca t i e , die recht
geeft op een bepaald bedrag
per jaar. Lokale zo r g k a n t o re n ,
die voor zorgverzekeraars de
AWBZ uitvoeren, keren dat geld
uit. De ontvanger bepaalt zelf
wat hij ermee doet. Wel moet hij
een plan inleveren: ik koop de-

ze zorg daar in om die reden.
Het systeem stoelt voor een be-
langrijk deel op ve r t ro u w e n ,
maar er is een (papieren) toets.
Aan het einde van het jaar moet
de pgb-houder twee formulie-
ren downloaden en erop invul-
len waar het geld aan is be-
steed. De zorgkantoren c o n t ro -
leren steekproefsgew ijs of de
gegevens overeenkomen met
de bonnen. Het ene zorgkan-
toor doet dat strenger dan het
a n d e re .

tive: „Wij betalen de tickets. Verblijf en op-
vang betalen ouders met het pgb. Alleen
speciale reiskleding of visa betalen ze
z e l f. ”

Pesch noemt de Surinamereizen „bij-
zondere projecten waarbij kinderen enor-
me stappen zetten in zelfvertrouwen, in
omgaan met en zich verplaatsen in ande-
ren, en nog meer”. Mede door de duur van
de activiteit en de bijzondere setting wor-
den die resultaten veel eerder behaald dan
in Nederland, zegt hij.

De begeleiders staan volgens Pesch ach-
ter deze activiteiten en nemen om die re-
den genoegen met een beperkte vergoe-
ding. „Dat maakt het mogelijk de kosten
van de tickets te drage n . ” Waarom Pesch
zelf de tickets naar Suriname betaalt, blijft
onduidelijk .

To c h g een c o nt r o le

Een studente orthopedagogiek die in juli
meeging met vakantieopvang in Center
Parcs, ontdekte dat vrijwel niets rond de
p g b’s wordt gecontroleerd. Dat bleek uit de
verhalen van de kinderen, vertelt ze. „Ze
waren 11, 12 jaar en konden precies vertel-
len welke diagnoses ze hebben en welk be-
drag eraan vastzit. Ze lieten vrolijk de iPad
zien die hun ouders van het pgb hadden ge-
kocht. ‘Het wordt toch niet gecontroleerd’,
zeiden ze. Ik vond dat schokkend en mijn
medestudenten ook.” Het waren veelal
kinderen met laagopgeleide ouders.

De week vakantieopvang waaraan zij
meehielp, kostte zo’n 800 euro per kind.
De eigen bijdrage van ouders was 12,50 eu-
ro. De studente, die niet met haar naam in
de krant wil: „We gingen ook naar Walibi en
een dagje waterskiën. Leuk voor de kinde-
ren maar ik stond van de luxe te kijken.”
Zelf verdiende ze die week 250 euro netto.
„Dat vond ik prima, want ik ben ook wel-
eens gratis mee gegaan als vrijwilliger.”

Rutger Pesch: „De activiteiten die BeAc-
tive organiseert, zien er spectaculair uit.
Dit is een bewuste keuze. Om een zo groot
mogelijke betrokkenheid van de kinderen
te krijgen bij de activiteiten, moeten ze wel
aansluiten bij de belevingswereld van het
kind. Dan heb je de grootste kans dat je kin-
deren verder krijgt. Ook voor thuis is dit
belangrijk. Als het belangrijk is dat je kind
zo nu en dan op een andere plek is ter ont-
lasting van je gezin, dan is dit makkelijker
op een plek waar hij het ook echt naar zijn
zin heeft.”

Zijn er volgens belangenvereniging Per
Saldo grenzen aan de kosten voor een pgb-
reis? „Jawel. Ik hoorde laatst dat iemand
naar Curaçao ging. Dat vind ik, net als Suri-
name en Azië, te gek. Het moeten vakan-
ties zijn die mensen met een modaal inko-
men ook kunnen betalen, vind ik. Center
Parcs is prima, Frankrijk of Spanje, maar
niet verder.”

Achtbaan in pretpark Walibi. FO
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