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Geachte commissieleden,
Wij Staan Op!.
Wij vertegenwoordigen een groep mensen met een levenslange en
levensbrede beperking, zoals dat zo mooi heet. Wij zijn vanuit onze
ervaring met onze beperkingen (lichamelijk en zintuiglijk) zelf opgestaan
om aandacht te vragen voor onze positie. Dat doen wij door in gesprek te
gaan met de politiek en met de samenleving. We vertellen ons eigen
verhaal
Bij de meesten van ons mensen met een levenslange en levensbrede
beperking, is er al vanaf onze geboorte sprake van die beperking.
Dat wij een beperking hebben, raakt over het algemeen alle terreinen
van ons leven. Wonen, leren, werken, vrijetijd, vervoer etc.
Om mee te kunnen doen op die terreinen zijn we afhankelijk van
ondersteuning. Onze ondersteuningsvraag daarin is over het algemeen
onmiskenbaar.
Op het moment dat we te maken krijgen met ondersteuning, komen we
automatisch ook alle regels tegen die aan die ondersteuning is
gerelateerd. Dat kost ons bovenmatig veel energie en tijd. Aangezien
onze ondersteuningsvraag zo breed is en we per levensterrein te maken
hebben met verschillende, regelingen, instanties en
financieringssystemen, ieder ook nog eens met eigen regels over
toegang en eigen systemen van verantwoording.
Doel van de ondersteuning is dat wij ondanks onze beperking ook
welbevinden en kwaliteit van leven kunnen ervaren, dat we kunnen
participeren in de samenleving en zo zelfredzaam mogelijk kunnen zijn.

De regelingen waar we mee te maken hebben zijn bedoeld om ons te
ontlasten en te ondersteunen. Om onze levensvaardigheden te
versterken. Maar het zijn er zo veel en ze zijn zo ingewikkeld, er worden
zo’n moeilijke taal en formulieren gebruikt, dat de regelingen die ons
zouden moeten ontlasten een belasting worden. Het organiseren van
onze zorg en onze ondersteuning wordt soms zo’n grote belasting dat we
op dit punt onnodig afhankelijk worden van ondersteuning en daarnaast
ook nog geen tijd overhouden full-time te werken of anderzijds te
participeren. Dat kan niet de bedoeling zijn.
In het algemeen zijn de systemen er voor de mens en de mens is er niet
voor de systemen. Zoals huidige systeem ingericht is zijn regels vooral
gericht op afbakening, controle en verantwoording. Gaan dus uit van
wantrouwen en zijn systemen te weinig gericht op effectiviteit, outcome
en rechtmatigheid.
Uitgangspunt zou moeten zijn dat de mens en leefwereld van mensen
centraal staat en niet systeemwereld.
Nodig?
Wat nodig is om ervoor te zorgen dat de regelingen weer het beoogde
effect hebben, namelijk mensen ontlasten? Dat is maatwerk waarbij de
ondersteuningsvraag centraal staat. We moeten toe naar systemen die
een Integrale aanpak planmatige aanpak mogelijk maken.
Zonder afbakening van verantwoordelijkheid, van financieringsstromen,
levensterrein of uitvoeringsorganisatie.
Hoe gaat dit werken?
Je kunt er vanuit gaan dat bij mensen met een beperking het gaat om
reële ondersteuningsvragen, helemaal als je weet dat er experts bij
betrokken zijn. Afbakening moet in dialoog plaats vinden.
Eenmaal getoetst dan geldt deze integrale aanpak.
Praktische invullingen:
• Stel een allesomvattende medische verklaring beschikbaar, die
toegang geeft tot de verschillende voorzieningen op alle
levensterreinen
• Bepaal in dialoog de contouren van wat er nodig is en of op termijn
nodig wordt
• Lever steeds maatwerk, maw de vraag van de client (gesteund
door deskundigen) bepaalt wat er nodig is,
• Ontschot de financiering van de voorzieningen (bijvoorbeeld met

een participatiebudget)
Resultaat:
Een drastische vermindering van de bureaucratie en passende en
levensbrede voorzieningen. Met kostenbasparing en tijd van leven tot
gevolg.
Wij vragen u om de staatssecretaris te verzoeken om onze voorstellen
uit te werken om te komen tot vermindering van regeldruk voor ons
Wij hopen dat u deze inbreng meeneemt in uw overleg. Wij komen graag
onze ervaringen met u delen. We wensen u een goed debat.
Hartelijks,

Namens Wij Staan Op!
Amber Bindels

