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Dit e-mailbericht bevat vertrouwelijke informatie. Het is uitsluitend bedoeld voor de vermelde
geadresseerde(n).
Indien het bericht niet voor u bestemd is, dient u geheimhouding te bewaren. Als u dit e-mailbericht
onterecht of
per abuis heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk zo spoedig mogelijk contact met ons op te
nemen.

10 februari 2017
Geachte raadsleden,
Woensdagavond heb ik u een mail gestuurd. Ik kwam er vandaag achter dat ik u een
concept heb toegestuurd en niet de uiteindelijke tekst.
In het concept staat globaal wel de zelfde inhoud echter met nog wat kleine
schoonheidsfoutjes en misschien staan er ook wat onduidelijke zinnen.
Graag stuur ik u daarom de aangepaste tekst.
Tevens wil ik melden dat Silvia ter koele reeds heeft gereageerd en zij heeft
aangegeven ook in behandeling te nemen.
Ik heb daarmee weer wat hoop gekregen, echter gelet op eerdere ervaringen ben ik
daar zeer voorzichtig mee.
Tevens ben ik zeer verheugd dat u mijn brief serieus neemt en reeds op de agenda
hebt gezet.
Geachte raadsleden van gemeente Doetinchem,
Ik stuur u deze mail waarin ik kort een groot probleem aan de kaak wil stellen en ben
bereid, indien wenselijk, in een latere mail een uitgebreide brief mee te sturen.
Ik wil volgend probleem graag toelichten en vragen beantwoorden, waar nodig:
Mijn naam is Frans de Bruin en ik ben 10 jaar geleden met Colette de Bruin, schrijfster
van o.a. het boek Geef me de 5, op basis van ideologische redenen gestart met
Autimaat en Geef me de 5.
Jaarlijks komen een paar duizend mensen uit het hele land naar ons toe voor een
training en gemiddeld 5000 mensen komen jaarlijks bij ons voor een lezing. Het eerste
boek dat Colette heeft geschreven is al bijna 90.000 keer verkocht en de methodiek
wordt in heel Nederland door velen omarmd en toegepast in de zorg en het onderwijs.
De Erasmus Universiteit in Rotterdam onderzoekt op dit moment onze werkmethode
i.v.m. de opvallend goede resultaten die wij behalen.
Dit alles lijkt een mooi uitgangspunt voor een goede samenwerking met gemeente
Doetinchem. Niets is echter minder waar. Zo heeft Menzis zorgkantoor ons gevraagd
jongvolwassenen met autisme, die elders werden geweigerd i.v.m. hun complexe
problemen, een beschermde woonplek te bieden en beloofde de daarbij passende
vergoeding te geven (welke gelijk is aan de financiering die instellingen krijgen). Menzis
heeft dit waargemaakt, waardoor wij vanaf 2011 t/m 2014 deze zorg met succes
hebben kunnen leveren. Echter gemeente Doetinchem heeft geen gehoor gegeven
aan gemaakte afspraken. Hierdoor hebben wij nu twee jaar achter elkaar een tekort
van € 200.000,- moeten incasseren.

De gemeente heeft beloofd dat dit middels het nieuwe beleid voor 2017
rechtgetrokken zou worden, echter het tegendeel is waar. De tekorten lopen op
waardoor wij in financiële problemen komen en de noodzakelijke zorg niet meer
kunnen leveren. Op het moment dat wij onze cliënten de zorg gaan geven die past bij
wat de gemeente vergoedt, ontstaan er gevaarlijke situaties waar wij niet
verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden. Het moment dat wij onze handen er
vanaf moeten trekken komt nu heel dichtbij. Het is nu echt twee minuten voor twaalf!
Het grote probleem is dat onze manier van werken, voortkomend uit onze visie, niet
past in het systeem welk de gemeente heeft ontwikkeld. Het beleid en het systeem van
de gemeente is gebaseerd op het oude denken.
Wij bieden complexe zorg in een vorm die meer past bij jongvolwassenen die reeds
een grote zelfstandigheid aan kunnen. Omdat wij zeer bewust voor deze vorm
(jongeren, ook met een complexe problematiek, laten wonen in een appartement met
eigen voordeur) kiezen, krijgen wij een veel lager budget en worden diverse kosten niet
betaald, welke wel betaald worden aan instellingen die beschermd wonen bieden in
groepen/woongemeenschappen. De gemeente gaat er vanuit dat, als
jongvolwassenen in woongroepen moeten wonen, zij dus niet in een appartement
kunnen wonen. Wij zien juist het tegenovergestelde in de praktijk. Als je deze mensen bij
elkaar zet, allemaal met psychische problemen, beïnvloeden ze elkaar negatief
waardoor de stress hoog is en er weinig tot geen groei/ontwikkeling mogelijk is. Juist
door ze een eigen woonplek te geven, met vaak in het begin zeer intensieve
begeleiding (7 dagen per week 2 tot 3 bezoeken per dag), creëren wij rust bij
betreffende persoon van waaruit optimale ontwikkeling mogelijk is.
Feitelijk stelt de gemeente dat de zorg die wij bieden geleverd kan worden door LBOen MBO-opgeleide medewerkers door te stellen dat wij geen beschermd wonen
bieden maar begeleid wonen. Voor beschermd wonen wordt namelijk wel een HBOopleiding of denkniveau geëist.
Vele verwijzers hebben bewust naar ons verwezen en zijn bereid aan de gemeente uit
te leggen welke jongeren het betreft en dat zij zeker hoog gekwalificeerde zorg nodig
hebben. Consulenten van de gemeente blijken niet capabel een juiste inschatting te
maken.
Binnen de gemeente zijn ook wel mensen aanwezig die het begrijpen, maar zij krijgen
geen voet tussen de deur en geven aan er wanhopig van te worden.
De situatie is zelfs zo bizar dat onlangs twee paar ouders bij ons zijn geweest met de
vraag of wij hun kinderen woonbegeleiding willen bieden, omdat het bij de huidige
zorginstelling niet goed gaat. De gemeente betaalt nu, voor een van hen, het budget
wat bij klasse GGZ 5C past.
Dit is ongeveer € 60.000,- per jaar. Dit hebben wij lang niet nodig, want wij kunnen
prima uit de voeten met 70% van dat bedrag en na een jaar is misschien de helft
voldoende. De gemeente heeft aan de ouders aangegeven dat, als ze met hun kind
naar Autimaat gaan, zij 50 tot 70% van het budget moeten inleveren. Dit is op zijn minst
gezegd toch zeer opmerkelijk. Het gaat om dezelfde persoon, met dezelfde
problematiek maar omdat ze naar een andere zorgaanbieder gaan, met een andere
visie en bewezen specialisme, wordt er een hoge korting toegepast gebaseerd op het
feit dat de woonvorm anders is dan dat de gemeente verwacht.
Wij zijn ondertussen zeer wanhopig en ook in ons team stijgt de stress boven een niveau
dat nog gezond genoemd kan worden. Wij verzoeken u dan ook dit probleem hoog
op uw agenda te plaatsen.
Wij hebben vernomen dat er donderdag 16 februari a.s. een overleg plaatsvindt waar
mogelijk deze noodkreet behandeld zou kunnen worden.

Wij kijken uit naar uw reactie!
Met vriendelijke groet,
Frans de Bruin
Frans de Bruin • Directeur

