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Mevrouw Pronk-Portengen en de heer Klijn uit Weesp

- Leeftijd: 71 (mevrouw) en 59 (meneer)

- Kinderen: 3 zonen uit eerder huwelijk van mevrouw Pronk

- Mevrouw Pronk krijgt december 2016 een CVA en wordt opgenomen in een revalidatieinstelling

- De heer Klijn is gezond en werkt fulltime



Achtergrond mevrouw Pronk en meneer Klijn:

- Allebei geboren en getogen in Weesp
- Sociale netwerk is in Weesp
- Mevrouw houdt van gezelligheid en mensen om haar heen
- Vrijwilligerswerk (FC Weesp) en vroeger had ze een café met haar eerste man
- Mevrouw houdt van een schone en nette leefomgeving. 

Vroeger hield ze de buurt schoon



Wensen:

- Wonen in Weesp
- Samen kunnen blijven wonen in zorg op maatwoning of in aangepast eigen huis
- Zorg en een daginvulling samen met anderen

- Weer nuttig zijn (mevrouw)  – huishouden was belangrijkste daginvulling
- Overzicht van toegankelijke locaties in omgeving (gehandicaptentoilet)  
- Meer rust voor meneer – ondersteuning?



Tijdens verblijf in revalidatiekliniek buiten Weesp

Activiteiten:

- Beoordeling huidige koopwoning door Wmo

- Weesp kent geen regeling voor financiële hulp bij aanpassingen van koopwoningen
(“blijversregeling”)

- Met woningcorporatie gekeken naar beschikbare aangepaste huurwoningen 
(sociale huurgrens)

- Aangepaste huurwoning vrije sector – optie, nog niet gezocht



Verhuizen naar verpleeghuis in ander dorp

- Mevrouw is ongelukkig en huilt veel

- Zoektocht passende woning duurt lang, tussenoplossing: dagbesteding in Weesp

- Wie gaat de dagbesteding (1 dag) in Weesp betalen?

- Verpleeghuis (overbruggingsplek) bleek geen financiële ruimte te hebben binnen ZZP 
(interventie zorgkantoor). Betalen dagbesteding uit eigen middelen

- Vervoer dagbesteding: niet mogelijk. Regelt meneer m.b.v. zijn netwerk



Tussenoplossing:

Mogelijkheid beschutte woonomgeving voor mevrouw in Weesp. 
Voorwaarde: zorg moet planbaar en niet te intensief zijn (ZZP 6 VV)
Overleg: verpleeghuis, thuiszorg, dagbesteding, zorgkantoor, mantelzorg – is dit haalbaar?

Problemen: huidige verpleeghuis wilde lange tijd geen gegevens uitwisselen

Openstaande vragen:

- Komen mevrouw en meneer echt in aanmerking voor sociale huur?

- Wie kan helpen met onafhankelijk financieel advies om hun hele situatie te bekijken (er is 
een optie)



Ook onderzocht:

- Mogelijkheid financieel advies door welzijnsorganisatie

- Mogelijkheid inzet mantelzorgmakelaar (onder andere voor praktische regelzaken)

- Mogelijkheid inzet vrijwilliger voor bezoek van de markt (als mevrouw weer in Weesp 
woont)

- Mantelzorgwoningen



Mogelijk alternatief:

Aanvraag PGB. Meneer Klijn kan dan minder gaan werken.
Probleem: huisvesting en bij PGB pensioengat: wie salaris 
krijgt vanuit een PGB, bouwt geen pensioen op.




