
 
Voorstel voor bekostiging zorg: 
 
We zijn bezig met kijken wat wel en wat niet haalbaar is. Ons voorstel was om te streven 
naar 24-uurs zorg  en daar 3 FTE’s  voor in te zetten. Deze FTE’s worden dan 
gezamenlijk betaald uit het PGB. Zo kan een ieder zijn eigen zorg inkopen van het 
overige PGB en blijft toch de 24-uurs zorg gewaarborgd. Het heeft steeds als een rode 
lijn door onze gesprekken heen gelopen dat een ieder de individuele zorg voor zijn kind 
gewaarborgd wil zien. Het is dan wel belangrijk dat een ieder een 24-uurs zorg indicatie 
krijgt. (De taxatieschaal was daarvoor een prachtig instrument geweest; je hebt dan zelf 
een uiterts nauwkeurig beeld wat je kind wel en niet kan en hoe je de dingen dient te 
formuleren). 
 
We denken aan een slaapdienst en aan iemand die allerlei praktische klussen kan doen. 
In ieder geval is het volgens ons belangrijk dat er altijd een aanspreekpunt is. 
(Irma legt uit hoe het op de Losserhof ingedeeld is: van 15.30-23.30 is er iemand die 
ook de slaapwacht doet en dan ‘s morgens de eerste opvang. Dan komt de dagdienst. 
Dat zijn dus 2 FTE’s) 
 
We willen graag : 
*Mensen met kennis van autisme 
*Geen nieuwe AWBZ instelling 
*Zeggenschap in de financiën en de zorg 
 
Rene Borgerink geeft aan dat gekwalificeerd personeel duur is en dat het financieel haast 
niet haalbaar is. Tip: Kijk op de site van Wopit.  
 
Wat financieel haalbaar is moet blijken. Er is veel gaande in zorgland m.b.t. PGB en ZZP. 
Om die veranderingen bij te kunnen benen is, buiten dat de hele PGB materie al lastig is, 
buitengewoon moeilijk. 
 
We moeten ook kijken naar aanpassingen m.b.t. afmetingen domotica rekening houden 
met isolatie brede gangen etc; ook dat is erg duur. 
 
We hebben het over de verplichting van de WBO om een zorgverlener aan de hand te 
hebben voordat de WBO voor ons wil bouwen. Dat heeft ook te maken met de garantie 
dat de woningen bewoond zullen worden. 
Marleen merkt op dat in Hengelo bij het Roer Om (woonzorg ouderen) een woning 3 
maanden leeg mag staan. Dat betaalt Ons Belang (WBO Hengelo) Daar kun je dus een 
afspraak over maken. 
 
Rene heeft in het bestuur van WOPIT gezeten en kent Jan Voskamp. Dit is de voormalige 
directeur van Ons Belang. Rene wil Jan wel uitnodigen om Jan een uitleg te laten geven 
over wonen, inhoud van een woning en het financiële plaatje dat daarbij hoort. 
 
 
 
 
 
 
  


