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Deze zomer waren we in staat van ontvangen donaties mooi en vooral degelijk tuin 

meubilair aan te schaffen. Nu kunnen de jongens en hun begeleiders bij mooi weer ook 

buiten eten, en daar is afgelopen zomer veel gebruik van gemaakt. 

 

 

Hieronder een foto-impressie van de jongens op vakantie in Overijssel. 

In het pretpark! 

Nieuwe tuinmeubels 
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Het is al weer een tijdje terug dat 

Job zijn beide ooms gingen trouwen. Beide 

dagen mocht Job niet ontbreken. Hij is deel 

van de familie en hij hoort er bij. En dat 

vindt niet alleen de familie ook zijn bege-

leiders vinden het belangrijk dat hij er op 

deze dagen bij is. Over de eerste bruiloft 

wil ik het in het bijzonder hebben. 

De familie staat met open armen te wach-

ten en ook wij steken er tijd in en we ma-

ken er iets moois van. De eerste keer kreeg 

Job Mariska en mij mee als begeleiders. De 

tweede keer gingen Nicoline en ik mee. 

 

Het huwelijk van Koosjan en Nienke 

vond plaats op Schiermonnikoog het was 

een aardige reis over land en jawel over zee 

(zeetje dan). Daar aangekomen was er een 

huis voor Job en zijn begeleiders georgani-

seerd en de boodschappen stonden al voor 

de deur. Met een taxi gaan we door naar 

een schattig kerkje waar de plechtigheid 

plaatsvond. 

Job vond het zonlicht door de ramen en de 

orgel/ en vioolmuziek van vrienden mooi 

en hij wiebelde vrolijk op zijn stoel. Na een 

tijdje maken we een rondje om de kerk.  

Job wilde namelijk van alles en nog wat en 

ja dan trekt Job wel de aandacht naar zich 

toe en die moest daar op het bruidspaar 

gericht zijn. 

Na de ceremonie was het taart eten en een 

drankje drinken. Job speelde in de tuin met 

zand en keek naar de vlaggen die wapper-

den in de wind. 

De familie ging fietsen en naar het strand 

en Job ging mee. De begeleiding was altijd 

in de buurt. Aan het einde van de twee da-

gen feest at de hele familie samen pannen-

koeken in het bos. 

 

Omdat het bruidspaar, Koosjan en 

Nienke vonden ze het zo goed hadden be-

sloten ze ook aan de gasten te vragen of ze 

een gift wilde geven aan de stichting 't Huis 

als thuis. Dit om voor hun neefje en voor 

de andere kinderen in het huis iets extra’s 

te doen. Het team vond dat een heel mooi 

gebaar en wilde het dan ook niet onopge-

merkt voorbij laten gaan. Ik wil Koosjan, 

Nienke en al diegenen die zo spontaan rea-

geerden van harte bedanken voor hun bij-

drage. Ik weet zeker dat hun gift goed te-

recht komt.  

Ik wilde ook nog even kwijt dat wij ons op 

beide bruiloften zeer welkom voelden als 

begeleiders van Job. We zijn blij dat zijn 

familie zo betrokken is. Job, Judy en Suzan 

vinden dat belangrijk en ik, ik vind steun 

van familie de belangrijkste dingen die er 

zijn. Dat “geven”doet goed. 

Bedankt! 
Rebecca Steijger 

Job op het strand 



 

 

Maandagochtend 22 juni: 
Als ik om 10.00 uur 's ochtends bij de wo-

ning van de jongens aankom heerst er nog 

volmaakte rust. De jongens en begeleiders 

zitten nog met elkaar aan tafel met de laat-

ste resten van het ontbijt. Als Tjakko mij 

ziet vraagt hij aan mij: "Trudy, gaat Tjak-

ko zo meteen ook mee op vakantie"? 

Hij begint op te noemen wat hij allemaal 

gaat doen in de vakantie want dat weet hij 

nog van voorgaande jaren. 

 

"Mag Tjakko ook van de glijbaan en 

in het zwembad"? Natuurlijk gaat dat alle-

maal gebeuren maar er moet nog 

veel gedaan worden voor het zover is. 

De bus om de reis mee naar het vakantie-

huis te maken moet nog worden opgehaald 

bij het verhuurbedrijf. Kirsten gaat samen 

met de vader van Erik de bus ophalen in 

Leiderdorp. 

Maya en Mariska proberen de rust in de 

groep te houden want er heerst een gezonde 

spanning voor wat er komen gaat. Erik 

trekt zich even terug om in alle rust nog 

iets te drinken. 

 

Het is schitterend weer en dat zal het 

zeker de komende dagen ook blijven. 

Thomas gaat alvast buiten zitten om zodra 

de bus arriveert de beste plek uit te zoeken. 

Er wordt ingepakt en als iedereen in de 

bus en in de auto's zit worden we door de 

overige ouders uitgezwaaid en kan de reis 

naar Hattem beginnen. 

 

Het is ongeveer half twee als we in 

de Leemkuule aankomen. Eerst maar even 

onze dorst gelest en iets lekkers gegeten en 

dan op zoek naar ons vakantiehuis. 

De jongens voelen zich er onmiddellijk op 

hun gemak en inspecteren hun slaapka-

mers. Pascal probeerde meteen maar even 

het bed en viel in slaap. Nadat de auto's 

uitgepakt, en de bedden opgemaakt waren 

gingen we met z'n allen naar buiten. 

Job genoot van het springkussen en kon er 

geen genoeg van krijgen. 

 

Pascal kraaide van plezier op de 

trampoline. Tjakko kon snel nog het zwem-

bad in voor sluitingstijd. Thomas en Kir-

sten gingen boodschappen doen en Erik 

vermaakte zich op en om de glijbaan. 

 

Na de gezellige avondmaaltijd was 

iedereen moe maar voldaan. Nadat we alle-

maal koffie hadden gedronken stappen de 

twee moeders weer op voor de terugreis en 

laten de 5 jongens met hun 3 begeleiders 

achter voor wederom een heerlijke vakan-

tie. 

 

De volgende dagen zijn gevuld met 

zwemmen en een bezoek aan een pretpark. 

Als op vrijdagmiddag iedereen weer thuis 

is kan er terug gekeken worden op een ge-

slaagde vakantie. 

Met dank aan iedereen die dit mogelijk 

heeft gemaakt! 
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Zomervakantie 2009 
Trudy Philippo 
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Stel je wilt een Persoon Gebonden Bud-

get (PGB) aanvragen voor je gehandicapte 

kind.  In theorie gaat dat als volgt: 

Om een PGB te kunnen krijgen heb je 

een indicatie nodig van het Centrum Indi-

catiestelling Zorg (CIZ). Die vraag je aan 

door een formulier in te vullen. Je wacht 

een paar weken tot je bericht krijgt van het 

CIZ.  

Het Zorgkantoor is de instantie die de 

PGB's uitbetaalt. Zij krijgen de indicatie 

van het CIZ, en gaan berekenen op hoeveel 

PGB je recht hebt met deze indicatie. Je 

wacht een paar weken, je krijgt een zoge-

naamde toekenningbeschikking van het 

Zorgkantoor, waarop staat hoeveel budget 

je krijgt en voor welke onderdelen 

(bijvoorbeeld verpleging, verzorging, acti-

verende begeleiding). Het budget komt 

binnen op de rekening die je van te voren 

op naam van je kind hebt geopend. 

Vervolgens moet je twee keer per 

jaar verantwoording afleggen over hoe je 

het budget hebt besteed. 

Zo gaat het in de praktijk:  

Op het formulier van het CIZ kun je 

niet alles kwijt wat belangrijk is om over je 

kind en de zorg/begeleiding die het behoeft 

te vertellen. Dus je schrijft een toelichting 

erbij. Indien nodig stuur je ook extra score-

lijsten en testuitslagen van onderzoeken 

van je kind mee. Tot zover gaat het goed. 

Je krijgt een indicatie van het CIZ.  

Vervolgens komt de toekenningbeschik-

king van het Zorgkantoor. Daarop staat 

hoeveel budget je krijgt, waarvoor en wan-

neer. Een week later krijg je een herziene 

toekenningbeschikking, omdat er in de 

vorige een fout geslopen is. Op deze be-

schikking staat dat je alles in PGB uitbe-

taald krijgt, in plaats van de dagbesteding 

als Zorg in Natura (ZIN) en de rest in PGB, 

zoals je bij het CIZ had aangegeven.  Dus 

je meldt dat bij het Zorgkantoor. Twee we-

ken later ontvang je weer een toekenning-

beschikking, waarop dat is rechtgezet.  

Je gaat bij het Zorgkantoor verant-

woorden hoe je het budget besteed hebt. 

Dat doe je twee keer. Aan het begin van het 

nieuwe jaar krijg je bericht dat  alles in 

orde is. Meer dan een jaar later komt er 

ineens een brief met de mededeling dat je 

nog een fiks bedrag terug te betalen hebt 

aan het Zorgkantoor, omdat je teveel bud-

get ontvangen hebt, of te weinig verant-

woord. Die brief komt op vrijdagmiddag, 

dus je slaapt de rest van het weekend niet, 

besluit dan maar niet op vakantie te gaan 

en je auto te verkopen. Maandag ligt er 

weer een brief in de brievenbus: er blijkt 

een fout gemaakt en je hoeft helemaal niets 

terug te betalen. 

Tot zover de standaardprocedure. Nu 

maken we het iets ingewikkelder: 

Je kind gaat wonen in een wooninitia-

tief met andere kinderen. Die andere kinde-

ren hebben al een paar jaar een PGB dat op 

de woonsituatie is toegespitst, jouw kind 

Help ik wil een PGB! 
Judy van der Velden 
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wil dat ook. Inmiddels zijn echter de regels 

veranderd, én de indicatie-instelling, én de 

uitbetalende instantie. Jouw kind valt dus 

binnen nieuwe regels, die voor de andere 

kinderen nog niet bestonden. Wat volgt is 

een hoorzitting bij het CIZ, om te zorgen 

dat zij de indicatie zo stellen dat het uit te 

keren bedrag uiteindelijk voldoende zal 

zijn. So far so good. Je bent weer voor vijf 

jaar -zo lang is een indicatie doorgaans 

geldig- onder de pannen.  

Inmiddels zijn echter de huisgenoten 

van je zoon aan een herindicatie toe. We-

derom zijn de regels gewijzigd en volgt een 

hoorzitting bij het CIZ.  

Hoera! De indicaties zijn allemaal in orde. 

Maar het is toch wel lastig dat ouder A iets 

anders te horen krijgt dan ouder B als je 

belt met dezelfde vraag naar het Zorgkan-

toor. Je vraagt dus om een contactpersoon 

en die krijg je. Want ze zijn best makkelijk. 

Dan ga je met alle ouders langs bij 

het Zorgkantoor om te overleggen,want je 

zit met wat vragen. Hoe kan het bijvoor-

beeld dat de budgetten van de kinderen die 

voorheen min of meer gelijk waren nu in-

eens flink uiteen zijn gaan lopen, en som-

migen onvoldoende PGB krijgen? 

De fout in jouw budget wordt ontdekt 

en een van de aanwezige. Zorgkantoor be-

looft dit grondig uit te zoeken. Je moet 

alleen even je vorige indicatie opsturen. 

Dat doe je. 

Dan hoor je niets meer. Het is inmid-

dels zomervakantie, dus je vermoedt dat 

het daaraan ligt dat er enig oponthoud is. 

Na een week of acht bel je het Zorgkantoor 

en hoor je dat degene die de zaken voor je 

uit zou zoeken net voor een paar weken op 

vakantie is. Dus bel je je contactpersoon.  

Je contactpersoon is er niet en je komt te-

recht bij de receptie. Daar kunnen ze je 

helaas niet vertellen op welke dagen je 

contactpersoon werkt. Dus je belt, en je 

belt nog eens. En nog eens. En dan heb je 

haar te pakken. 

Ze kan niet nagaan of die andere me-

dewerker al heeft uitgevonden wat er zoal 

fout is gegaan en hoe het rechtgezet kan 

worden. Behulpzaam biedt zij aan alles 

voor je uit te zoeken. Je gaat zelf voor de 

zekerheid nog bij het Zorgkantoor op be-

zoek met je volledige PGB-administratie 

om jouw papieren te vergelijken met hun 

gegevens. En je contactpersoon gaat het 

werk dat haar collega wellicht al had ge-

daan opnieuw doen. 

Maak je niet ongerust, dit verhaal 

loopt goed af. Je contactpersoon blijkt een 

goede, die binnen een paar weken voor 

elkaar krijgt wat vele anderen niet is ge-

lukt. Ze ziet wat er fout ging, gaat de boel 

herberekenen, stuurt je een dik pak herzie-

ne toekenningsbeschikkingen en zorgt er-

voor dat je alsnog, twee jaar na dato, krijgt 

waar je al die tijd recht op had.  

Voor wie een PGB wil aanvragen enkele 

tips: 

1. Zet alle bezwaren, klachten en vragen op 

schrift. Handel zaken niet (alleen) telefo-

nisch af, al zeggen de mensen die je spreekt 

dat dat wél kan. 

2. Schaf een paar dikke ordners aan, zodat 

je alle toekenningsbeschikkingen, herziene 

beschikkingen, herherziene beschikkingen 

en overige correspondentie netjes kunt be-

waren. 

3. Zie het PGB als een nieuwe hobby, want 

je zult er vele uren mee zoet zijn. 


