
(]l^

Is inspraak mogelijk bij de
Zweedse assistentie? *•

Ik denk dal gcbruikers van assislenlie in Zweden  - vooral aklieve mensen

die riexibilileit en onalhankelljkheld voorop stellen - voordeel zouden kun-
nen hehben van bepaalde gedeellen van hel Californische systeem. De
vraag is of de mogelijkheld lot een veranderlng van bet huidige sysleem
aanwezig is. Ik ken persoonlijk twee in Stockholm wonende alleenstaanden

die een servicesysteein voor zichzelf hebben georganiseerd, dal in veel op-
zichlen op lie! Californische lijkl. Die twee adverteren, kiezen, Irainen
wijzen assistenlen aan. De assistenten worden daarna door desociale diensl
in diensl genomen en betaald.
(Vergelijk de huishoudelijke hulp/AAW in Nederland ~ Redaklie)
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Adolf Ratzka geeft hierbij
een analyse van de

verschillende systemen
voor de methode van

verlenen van assistentie,
die in Zweden en

Californie worden

toegepast.
Het Californie-model

heeft veel voordelen. Zou

hetzelfde systeem in

Zweden toegepast kunnen
worden? Alleen als de

gebruikers zelf mogen
bepalen hoe de service

moet functioneren, en als
de overheid de

verantwoording voor de
financiering overneemt,
meent Ratzka.

.

In eigen handen
De aanleiding dat zij dii zo op deze ma-
nier regelden was hiin grote behoefte
aan hulp (5 resp. 7 uiir per etmaai) en
dat op ‘ongewone’ lijdcn (6-7 uur

's morgens en bij lici naar bed gaan
rond middernacht). ilun sociale wer-

kers konden op den diiur niet voldoende

assistenlen vinden die op deze uren wil-

den werken. Daaroin waren zi] genood-
zaakt om zelf in hun woonomgeving te
adverteren en bij vriendon, kcnnisscn en

buren te informeren. Op die munier
hebben ze assistenlen gckregen die in de

buurt wonen- de ene gcl)ruiker hecl'i de
meeste assistenten binnen 10 mimitcn

loopafstand wonen. Wooni men zo

dicht bij elkaar, dan is lici gemakkelij-
ker voor de assistenten om ook korte en

minder geschikte tijden te werken om-
dat de reisafsiand zo kort is. Genoemde

gebruikers hebben toiaal 11 assistenten,
waarvan 8 op schema on 3 die eerder

hebben gewerki en die mi inspringen
wanneer niemand kan. Er bestaat een

zekere llexibiliteit in liet systeem. As
sistenten die bijv. cen avond op schema
werken, tiebben zich verpliehl lussen

22.30 en 0.30 uur thuis te zijn. Binnen

deze grenzen kan de gebruiker bellen

wanneer hij naar bed wil gaan. Aange-
zien de vier avondassistenien in dezelfde

buurt wonen, is de wachitijd ten

hoogsie 10 minuten. Het werk op zich

zelf duuri ongeveer 25 minuten per
avond. De assistenten krijgen voor 2

uur ongeregelde werkiijd betaald, wat

momenteel ongeveer 85 kr. bruto per
keer is. Zou de gebruiker’s nachts hulp
nodig hebben, kan hij bellen naar dege

ne die hem met hel naar bed gaan heeft

geholpen. Weet de gebruiker van tevo-

ren dat hij een avond later dan 0.30 uur

naar bed zal gaan, kan hij de avond-
assistenten vragen wie hem die avond
wil helpen.

Subject-geen object!
De twee gebruikers hebben een syteem
opgebouwd, dat geknipt is voor hun be-
hoeften en omstandigheden. Aangezien
ze niet in een of andere servicewoon-

concentratie wilden wonen, waren ze ge-
noodzaakt om zelf hun assistentie te or-

ganiseren om te kunnen leven op de rna-
nier zoals zij wilden. Het is duidelijk dat
een dergeiijke oplossing organisaticta-

lent en initiatief vereist. Het zou echter

fout zijn om deze oplossing zonder meer
van de hand te wijzen door te beweren

dat alleen cen elite groep deze eigen-

schappen bezit. Ecu dergeiijke instelling
geeft een lage dunk weer van de mentale

mogclijkhcdcn van bewegingsgestoor-
den en herinnert aan oude vooroordelen

die een fysieke functievermindering as-
socieren met geesielijke stoornissen. We
weten vandaag aan de dag waartoe der
geiijke vooroordelen in combinaiie met

passiverende en overbetuttelcnde ver-

pleeginstellingen dikwijls kunnen lei-
dcn. Hel is van belang om tegen te gaan
dal men bewegingsgestoorden als objec-

len in een verzorgingsapparaat ziet als-
mede dat men positieve verwachtingen
tegenover negaiieve stelt en redelijke ei-
sen stelt.

Inspraak van de zijde der
gebruikers
Ik zou dus willen voorstellen dat men in

het huidige assistentiesysteem voor- >
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> waarden schept voor meer inspraak van
de zijde der gebruikers. Concreet zou

men zich kunnen voorstellen dat de ge
bruikers worden aangespoord een of
meer van de onderstaande functies over

te nemen: het adverteren voor nieuwe

assistenten, de aanstellingsinterviews,
het uitkiezen, de training, instructie en
motivatie, het samenstellen van werk-

schema’s, etc. De gebruiker moet zelf

beslissen welke functies hij of zij wil
overnemen en wanneer, precies naar ei

gen vermogen en omstandigheden. Ge

bruikers die wel belangstelling hiervoor
hebben maar zich onzeker voelen of ze

een bepaalde functie aankunnen, kun
nen op cursus gaan waar ze praktische

kennis kunnen opdoen onder leiding
van ervaren gebruikers.

de assistentie kunnen koppelen aan de
huidige gehandicaptenvergoeding. De
gehandicaptenvergoeding die door
Riksfbrsdkringsverket (Nationale Ver-
zekeringsraad) wordt betaald, is be-
doeld om de ontvanger te compenseren
voor de meerkosten, die de functiever-

mindering met zich meebrengt in het da-
gelijks leven. Als vergoeding voor de as
sistentie zou de gebruiker daarom exact

hetzelfde bedrag moeten ontvangen dat
de assistent de gemeente nu kost-met

volledige loonkostentoesiag en admi-
nistratiekosten. De gebruiker die zelf
niet kan of wil organiseren, zou dan
voor assistentie bij de gemeente kunnen
aankloppen en de service met overheids-
gelden kunnen betalen.

kr (de loonkostentoesiag is daarbij inbe-
grepen). Met is gemakkelijk uit te reke-

nen dat het goedkoper is de mensen
thuis te laten wonen-zo lang ze niet
meer dan ca 9 uur aan assistentie nodig
hebben.

Als de vergoeding voor persoonlijke as
sistentie wordt gekoppeld aan de gebrui
ker, vergroot dit de geografische ver-
plaatsbaarheid van de gebruiker.
Woont men nu in een gemeente met een
behoorlijke assistentieverlening, kan
men het zich niet veroorloven een baan

of opleiding te nemen in een gemeente
met een slechtere service. Persoonlijke
assistentie moet de gebruiker volgen,
niet andersom!

)
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Met overheidsmiddelen

Een rechtvaardiger verdeling
Het grootste voordeel met een financie-

Uit enkeie gevallen is gebleken dat de
huidige vorm van persoonlijke assisten-

ring van persoonlijke assistentie via de tie in Zweden - gemeentelijke verant-
Nationale Verzekeringsraad is, dat de woordelijkheid met overheidsbijdrage
gebruikers onafhankelijk worden van — niet alle burgers die persoonlijke ser-
de gemeentelijke financign en prioritei- vice nodig hebben, de assistentie garan-
ten. Veel gemeenten hebben tegenwoor- deert die zij nodig zouden hebben voor
dig een uitgebouwde assistentieverle- een actief leven in de maatschappij. De

nieuwe wet op sociale dienstverlening
schijnt wat dat betreft niet te zijn veran-

derd. Opdat de gebruikers afhankelijk
zullen kunnen zijn van gemeentelijke
sociale besnoeiingen, dient de financie
ring van de persoonlijke assistentie ge-
cenlraliseerd en een overheidsfinancie-

ring te zijn. Als de gebruikers garanties

moeten hebben dat de persoonlijke as
sistentie aan hun individuele eisen vol-

Van de zijde der gebruikers zullen er ze-

ker bedenkingen bestaan tegen een der-
gelijk voorstel. Velen hebben het druk

met werk/studies en vrijetijds activitei-
ten en zullen misschien weigeren om
zonder betaling administratief werk te

verrichten, wat oorspronkelijk behoort
tot de werkzaamheden van de sociale

werkers die assistentie verlening regelen. "'"f'  ^ ‘
Aan de andere kant zijn dat dikwijls gemeenten
diegenen die er tijd en energie aan beste- voorziemng. Men zag dit als een
den om hun sociale werkers en de socia- ^ verwanten.
le instanties lastig te vallen met proble- """" verwanten die kunnen

men over onbetrouwbare of te weinig """ servicePat
assistenten of tekortkomingen in de bu- woonserv.cecomplex verhuizen.
reaucratie, waardoor ze bijv. weer te-

vergeefs in bed hadden liggen wachten """ f
totdat er iemand kwam. Ze hadden be- dag-en-nacht-serv.ce betekent. In

ter die tijd en energie kunnen besteden>. bepaalde servceOats ,s er geen personeel
aan het organiseren van een eigen goed tussen . en .  uur.

functionerend systeem, waarin zij ver-
moedelijk aanzienlijk meer bevrediging
zouden vinden.

doet, moet de organisatie zo gedecentra-
liseerd mogelijk zijn - onder leiding van

In 190 gemeenten bestaan er niet eens de gebruiker.
serviceflats. Dan bestaat er alleen nog
maar de mogelijkheid om naar een ver- Ik hoop dat deze overpeinzingen kun-
pleegtehuis te verhuizen —een voor de nen bijdragen tot een debat over meer

gemeente gunstige oplossing aangezien inspraak voor de gebruiker wat betreft
de verpleegkosten door de provincial de Zweedse assistentieverlening. De ge-
instanties worden betaald. bruiker is toch een expert op het gebied

Financiering via hogere
gehandicaptenvergoeding
Deze voorstellen beogen veranderingen
die reeds op korte termijn denkbaar
zijn. Op lange termijn zou men nog een
stapje verder kunnen gaan wat de ge-
bruikerscontrole betreft-het betalen

van de assistenten rechtstreeks door de

gebruiker. Op dezelfde manier betalen

tegenwoordig veel provinciale instanties

de vergoeding voor de verlening van de
assistentie aan de gebruikers, zodat zij
verwanten, buren enz. kunnen aanstel-

len en uitbetalen. In verband hiermede

zou het naar mijn mening wenselijk zijn
de financieie verantwoordelijkheid der
gemeenten voor de assistentie af te

schaffen en in plaats daarvan de huidige
overheidsbijdrage van 35% tot 100% te
verhogen. Men zou de vergoeding voor

van zijn eigen leven - niet waar?

De kosten van een verpleegtehuis bedra-
gen momenteel 450 kr per etmaal en een
assistent kost gemiddeld per uur ca 50

Adolf Ratzka

besom

Automatische deuropeners?
Hoogwaardige kwaliteltsprodukten voor
automatisering van BESTAANDE DEUREN tot
TOTAAL NIEUWE GEVELS.

Postbus 8155

6710 AO EDE
telefoon (08380) 35522
telex 37009

Dr. Hartogsweg 4. 6717 LS Ede.
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