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Voorwoord
De driejarige Hamza heeft het Syndroom van West en een ernstige vorm van epilepsie. Ondanks zijn handicap zouden zijn
ouders en zusje graag af en toe met het hele gezin op pad gaan. Een aangepaste rolstoelbus zou dit mogelijk maken. Het
gezin beschikt echter niet over de financiële middelen om een aangepaste rolstoelbus aan te schaffen en de Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning) heeft een aanvraag voor financiering afgewezen. Net als Hamza, zijn er in Nederland
nog altijd veel mensen met een beperking of ziekte die net buiten de publieke financiële zorgregelingen vallen. Samen
met collega-fondsen biedt het T-Fonds een extra vangnet voor kinderen en volwassenen zoals Hamza, om hun mobiliteit
en kwaliteit van leven te verbeteren.
Financiële ondersteuning
Het T-Fonds geeft financiële ondersteuning aan mensen met een handicap of chronische ziekte, hoofdzakelijk voor
aanpassingen aan woningen of aangepaste vervoermiddelen. In 2019 is het aantal aanvragen aanzienlijk toegenomen.
Het afgelopen jaar heeft het T-Fonds, via professionele verwijzers in de zorg, 294 cliënten financiële hulp op maat kunnen
bieden. Een goede samenwerking met verwijzers en met collega-fondsen was hierbij essentieel.
Conferentie
In het kader van kennismaking en kennisuitwisseling heeft het T-Fonds in 2019 voor het eerst een bijeenkomst
georganiseerd voor fondsen, zorgverleners en gemeentes. Het was een bijzonder inspirerende bijeenkomst waarin
diverse experts inzichten deelden met betrekking tot het thema ‘Wmo onder de loep’.
Veiligheid
Het T-Fonds vindt het van groot belang dat kinderen en kwetsbare volwassenen in alle hulpsituaties met waardigheid en
respect worden behandeld. In het belang van de cliënten hebben we daarom in 2019 onze voorwaarden met betrekking
tot het veiligheidsbeleid van verwijzers aangescherpt. Vanaf 1 januari 2020 werken wij alleen nog samen met organisaties
die een geformaliseerd veiligheidsbeleid hebben.
In dit jaaroverzicht vindt u een overzicht van ons werk in 2019.
Diederik Slot, Harmke Mulders & Aniek Luyt
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Doelstellingen
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

‘’ Graag wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie fantastische bijdrage aan een auto. Mijn
kwaliteit van leven is zo gigantisch gestegen, dat is niet in woorden uit te drukken. Mijn wereld
is echt vergroot en mijn zelfstandigheid ook. En eigenlijk daardoor mijn gezondheid verbeterd.
Bijvoorbeeld kan ik nu meer boodschappen ineens aanschaffen en heb ik dus in slechtere
dagen toch gezonde voeding in huis. Daarnaast kan ik de energie die ik bespaar gebruiken
voor dingen die er toe doen zoals sport, naar vrienden gaan, erop uit etc. ‘’
De heer L.

Knelpunten
Sinds 2015 zijn gemeenten middels de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de ondersteuning van
mensen met een beperking. Uit het rapport MEE Signaal 2019 blijkt
dat door diverse knelpunten hulpbehoevenden te vaak achter het net
vissen en niet in aanmerking komen voor financiële hulp. Dit komt
bijvoorbeeld doordat gemeenten soms nog te veel redeneren vanuit
budgetten en regels in plaats van vanuit de hulpbehoevende burger
en diens omgeving. Problemen worden niet integraal benaderd.
Daarnaast verschillen gemeentelijke budgetten aanzienlijk per
gemeente.
Volgens MEE NL vragen Wmo-maatwerkvoorzieningen om een
integrale belangenafweging en individuele beoordeling. Een
klantgerichte aanpak en daarop afstemmen van beleid en uitvoering
geeft zowel inwoner als gemeente een betere oplossing.
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Cijfers
Toename toekenningen
In 2019 heeft het T-Fonds weer meer mensen kunnen ondersteunen dan in 2018. Het
T-Fonds heeft dit jaar 310 aanvragen ontvangen, waarvan 294 aanvragen ( 94%) zijn
toegekend en 16 aanvragen (6%) zijn afgewezen. Deze toename wordt weergegeven in
figuur 1. Dit jaar steeg het aantal toekenningen met een percentage van 40%. De groei
kan verklaard worden door een verhoogde naamsbekendheid en mogelijkerwijs door
beperktere financiële zorgregelingen van de overheid.
Toename nieuwe partners
Dit jaar heeft het T-Fonds aanvragen ontvangen van veel nieuwe organisaties. In totaal
ontving het T-Fonds vanuit 152 verschillende organisaties aanvragen voor cliënten.
Meer dan de helft van deze organisaties diende voor het eerst een aanvraag in. Dit is
mogelijk te verklaren door mond-tot-mond reclame en aandacht voor het T-Fonds
middels de conferentie die we hebben georganiseerd in 2019.
Het is afgelopen jaar ook gebleken dat organisaties na een eerste aanvraag geregeld
ook voor andere cliënten verzoeken blijven indienen. Daarnaast ontvingen we vanuit
veel organisaties aanvragen van verschillende medewerkers. Dit zou verklaard kunnen
worden door mond-tot-mondreclame binnen deze organisaties.
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Figuur 1. Totaal aantal toekenningen gedurende 2016-2019
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“Hartstikke bedankt voor jullie
bijdrage aan de training van
hulphond Paige. Mede door jullie
kan mijn dochter zelfstandiger
worden, zich veiliger voelen en
makkelijker naar school,
behandelingen, winkels enz.”
Familie S.
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Figuur 2. Toekenningen in 2019 per categorie van activiteiten in percentage van
totale bestedingen.
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Toename mobiliteitsvoorzieningen en woninginrichting
Als we de aantallen uit 2019 vergelijken met voorgaande jaren zien we dat de
verhoudingen tussen de verschillende doeleinden van toekenningen niet sterk is
veranderd. Het aantal toekenningen voor aangepast vervoer is het sterkste
toegenomen. Uit aanvragen van de afgelopen vier jaar blijkt dat financiering
vanuit de Wmo voor mobilieitsvoorzieningen vaak nog beperkter is dan voor
woningaanpassingen en -inrichting. Het is daarom ook niet verassend dat we ook
dit jaar hoofdzakelijk aanvragen ontvingen voor aangepast vervoer.
Een groot deel van de toekenningen was voor rolstoelbussen (52 toekenningen).
De grootste stijging was echter te zien bij het aantal toekenningen voor
elektrische fietsen (84 toekenningen). Dit aantal is met 82% toegenomen ten
opzichte van vorig jaar. Uit aanvragen blijkt dat er vanuit gemeenten over het
algemeen helemaal geen mogelijkheden zijn voor financiering voor elektrische
fietsen, terwijl het een zeer gezonde en relatief goedkope oplossing voor
mobiliteit biedt voor mensen met een chronische ziekte of beperking.
Spreiding aanvragen
Ook dit jaar ontving het T-Fonds weer aanvragen vanuit alle provincies. De meeste
aanvragen zijn afkomstig uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe en Gelderland.
Het aantal aanvragen uit Gelderland is dit jaar het meest gestegen (meer dan
verdubbeld). Naast de kleinere bevolkingsdichtheid verklaart een minder grote
naamsbekendheid mogelijk ook het lage aantal aanvragen uit Limburg, Zeeland en
Utrecht.
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Figuur 4. Toekenningen per provincie over de periode 2016-2019

“Vanaf het moment dat ik de bus heb
opgehaald ben ik niet meer afhankelijk van
iedereen. Ik kan tegenwoordig zelf naar
school, sport, vrienden etc. Ik zal nooit meer
hoeven wachten op de taxi of mijn ouders
hoeven vragen om mij ergens heen te
brengen. Door deze prachtige rolstoelbus
ben ik veel meer zelfstandig dan voorheen.”
De heer M.
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Figuur 3. Toekenningen per categorie over de periode 2016-2019
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