Jaaroverzicht
2018

Voorwoord
Het T-Fonds geeft financiële ondersteuning aan mensen met een handicap of chronische
ziekte. Deze steun betreft met name kosten van aanpassingen aan woningen of aangepaste
vervoermiddelen. Zo hielp T-Fonds in 2018 de 22-jarige Sjoerd, die door zijn nieuwe
rolstoelbus zijn studie tot dierenartsassistent heeft kunnen voortzetten. In 2018 heeft het TFonds, via professionele verwijzers in de zorg, aan bijna 200 cliënten financiële hulp op maat
kunnen bieden. Een goede samenwerking met verwijzers, zoals consulenten van een MEEafdeling, artsen of therapeuten, en met collega-fondsen was hierbij essentieel. Voor het TFonds was 2018 een jaar van groei en verandering. Zo hebben wij gewerkt aan digitalisering
van de aanvraagprocedure en verbeterde samenwerking met collega-fondsen. Hierover leest
u meer in dit verslag.

Naamsbekendheid
De afgelopen jaren is het aantal aanvragen aanzienlijk toegenomen. Toch is het T-Fonds niet
overal even bekend. Wij streven ernaar om onze naamsbekendheid over geheel Nederland te
vergroten zodat meer zorgverleners en fondsen ons weten te vinden wanneer we iets voor
een cliënt kunnen betekenen. Onze website speelt hierin een positieve rol. Daarnaast hebben
we in 2018 met diverse collega-fondsen kennisgemaakt en gezamenlijk cliënten kunnen
ondersteunen.

Verbeteringen in de aanvraagprocedure
Om de aanvragen sneller te kunnen behandelen heeft het T-Fonds het afgelopen jaar de
aanvraagprocedure gedigitaliseerd. Sinds 2018 kunnen zorgverleners aanvragen voor
cliënten uitsluitend via de website van het T-Fonds indienen. Over het algemeen verloopt dit
tot volle tevredenheid van onze verwijzers.

Privacy
Vanwege de nieuwe Europese wetgeving omtrent privacy (AVG) heeft het T-Fonds dit jaar de
werkwijze met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens veranderd. Na het
sluiten van een dossier worden nu bijvoorbeeld alle documenten met persoonsgegevens
automatisch verwijderd.

Bestuur en team
In 2018 hebben er een aantal wisselingen in het team van het T-Fonds plaats gevonden. Per 1
mei 2018 is de heer Maarten van Dongen niet meer aan het bestuur van het T-Fonds
verbonden en heeft de heer Diederik Slot zijn verantwoordelijkheden overgenomen. Op 1
april 2018 hebben wij mevrouw Aniek Luyt verwelkomd in ons team.
In dit verslag kunt u meer lezen over de resultaten die het T-Fonds in 2018 geboekt heeft. Wij hebben ons er met veel
energie en plezier voor ingezet.
Diederik Slot, Harmke Mulders & Aniek Luyt
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Doelstelling
In Nederland zijn er nog altijd veel mensen met een beperking of ziekte die net buiten de financiële zorgregelingen van
de overheid vallen. Samen met collega-fondsen biedt het T-Fonds binnen de zorgsector een extra vangnet.
Het T-Fonds beoogt het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte of beperking te
verbeteren door financieel bij te dragen aan vervoermiddelen en woningaanpassingen waarvoor geen andere
voorzieningen bestaan. Wij verlenen financiële ondersteuning ten behoeve van de volgende activiteiten:

Aangepast vervoer
Vervoermiddelen waarmee de mobiliteit verhoogd wordt, bijvoorbeeld:


Een rolstoelbus waarmee de cliënt of ouders zelf voor vervoer kunnen zorgen



Een aangepaste fiets om sociaal actief te kunnen blijven

Woningaanpassing
Aanpassing van een woning waarmee welzijn in of rondom huis verhoogd wordt, bijvoorbeeld:


Een keuken waarin je zelfstandig kunt koken



Een aanbouw die zelfstandigheid teruggeeft

Woninginrichting
Inrichting van woningen die de kwaliteit van leven in of rondom huis verhogen, bijvoorbeeld:


Een nieuwe laminaatvloer voor een veilig huis



Meubels voor een nieuwe start in het leven

Overige
Overige hulp in materiele zin waarmee kwaliteit van wonen of vervoer verhoogd wordt, bijvoorbeeld:


Een sportrolstoel om op een hoger niveau te kunnen sporten



Een hond als helper en maatje

“We willen u graag laten weten hoe fantastisch het is
dat we nu een rolstoelbus hebben. We kunnen nu weer
uitstapjes maken met het gezin! Deze zomer konden
we, dankzij de bus zelfs weer een week op vakantie,
omdat we nu de hulpmiddelen voor Marvin mee konden
nemen.”
Met dank aan Familie B.
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Cijfers 2018
Aanvragen
In 2018 heeft het T-Fonds meer mensen kunnen ondersteunen dan in 2017. Het T-Fonds heeft dit jaar 210 aanvragen
ontvangen, waarvan 191 aanvragen (91 %) zijn toegekend en 19 aanvragen (9 %) zijn afgewezen.
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Figuur 1. Totaal aantal toekenningen per jaar gedurende 2016-2018
Bovenstaande grafiek illustreert de toename van toekenningen door het T-Fonds gedurende de periode 2016-2018. De
toename van het aantal toekenningen in 2017 heeft zich in 2018 doorgezet. Dit jaar steeg het aantal toekenningen met
een percentage van 16%. De groei kan verklaard worden door een verhoogde inzet op naamsbekendheid in 2017 en
mogelijkerwijs door veranderende financiële zorgregelingen van de overheid.
In 2018 zijn 19 aanvragen afgewezen. Redenen voor afwijzingen waren onder andere:


De activiteit wordt niet ondersteund door het T-Fonds



Er is nog geen beroep gedaan op relevante overheidsvoorzieningen



Het bedrag van de factuur is te hoog of er zijn goedkopere oplossingen voor het probleem



De persoon beschikt over voldoende eigen vermogen of heeft een te hoog inkomen
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Toekenningen
Zoals te zien in onderstaande grafiek ging het grootste deel van de toekenningen in 2018 naar aangepast vervoer (64%).
Als we deze categorie nader bestuderen valt op dat het grootste gedeelte van deze aanvragen voor rolstoelbussen (64
toekenningen) was.
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Figuur 2. Toekenningen in 2018 per categorie van activiteiten in percentage van totale bestedingen.
Naast rolstoelbussen heeft het T-Fonds in 2018 relatief veel aanvragen goedgekeurd voor elektrische fietsen (46
toekenningen). Voor rolstoelbussen is het vaak wel mogelijk om vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
een aanpassing te laten financieren, maar voor de aanschaf van een rolstoelbus zijn de mogelijkheden beperkt. Voor
elektrische fietsen blijken ook weinig mogelijkheden voor een tegemoetkoming van de overheid te zijn. Dit zou een
verklaring kunnen zijn voor het hoge aantal aanvragen voor deze vervoersmiddelen.
Het hoge aantal toekenningen voor aangepast vervoer is geen nieuwe ontwikkeling voor het T-Fonds. In figuur 3
worden de toekenningen per categorie over de periode 2016-2018 weergegeven.
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Figuur 3. Toekenningen per categorie over de periode 2016-2018
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Als we de aantallen uit 2018 vergelijken met voorgaande jaren zien we dat er niet veel is veranderd. Ook in 2016 en
2017 waren meeste toekenningen voor aangepast vervoer. Uit informatie in de aanvragen blijkt dat vanuit Wmo de
mogelijkheid voor financiële hulpverlening voor mobiliteitsvoorzieningen vaak beperkter is dan voor
woningaanpassingen en –inrichtingen. Het is daarom ook niet verrassend dat het T-Fonds de afgelopen drie jaar
hoofdzakelijk aanvragen ontving voor aangepast vervoer.

Aanvragen per provincie

Toekenningen per provincie
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Figuur 4. Toekenningen per provincie in 2018
Zoals te zien is in bovenstaande grafiek, zijn de meeste aanvragen afkomstig uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe
en Overijssel. De aanvragen uit Groningen, Zeeland en Limburg komen vaak van een beperkt aantal verwijzers. Het
relatief lage aantal aanvragen uit Groningen, Zeeland en Limburg kan worden verklaard door een lagere
bevolkingsdichtheid maar waarschijnlijk ook door minder naamsbekendheid van het T-Fonds.

“Wij willen jullie graag bedanken voor jullie gift! Wij
en Sam zijn heel erg blij met de nieuwe bus.”
Met dank aan Familie P.
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Vooruitblik 2019
Veiligheid
In het belang van onze gemeenschappelijke cliënten zullen we in 2019 onze voorwaarden met betrekking tot het
veiligheidsbeleid van verwijzers verder aanscherpen. Het T-Fonds vindt het van groot belang dat kinderen en kwetsbare
volwassenen in alle hulpsituaties met waardigheid en respect worden behandeld. Wij zullen vanaf 2019 daarom alleen
nog samenwerken met organisaties die een geformaliseerd veiligheidsbeleid hebben.

Meer naamsbekendheid
Omdat het aantal toekenningen per provincie grote verschillen vertoont zal het T-Fonds zich in 2019 richten op het
genereren van meer naamsbekendheid in provincies waaruit wij in 2018 de minste aanvragen ontvingen. Aangezien het
T-Fonds nu van een beperkt aantal verwijzers per organisatie aanvragen ontvangt, zullen we ons richten op het
aanspreken van hele organisaties en ons niet beperken tot (ons bekende) individuele medewerkers. Hiertoe zullen we
voorstellen doen tot het bezoeken van organisaties en het plaatsen van berichten op nieuwskanalen van (potentiele)
partners. In het kader van meer bekendheid en samenwerking zullen we het komende jaar ook een bijeenkomst
organiseren voor fondsen, zorgverleners en gemeentes. Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig: kennismaking en
kennisuitwisseling. Wij hopen hiermee de drempel tot samenwerking te verlagen.
Het T-Fonds kijkt er naar uit om in 2019 weer zo veel mogelijk mensen met een ziekte of beperking te ondersteunen,
zodat zij zo goed als mogelijk in onze maatschappij kunnen meedraaien.

T-Fonds is een activiteit van Benevolentia, uitgevoerd door Porticus.
Foto’s pagina 1-2 © Eiko Waleson.
Jachthavenweg 111, 1081 KM Amsterdam
Postbus 7848, 1008 AA Amsterdam, Nederland
T + 31 (0) 20 621 3621, E info@tfonds.org, W tfonds.org
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