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Vraag ons gerust om
hulp rondom alle PGB
zaken, we helpen graag
om alles goed te regelen!

Veranderingen in de zorg…
Er verandert veel op
dit moment in de zorg
Daarom is het tijd voor wat uitleg!
Het PGB bestaat nog steeds, maar de
regels veranderen, dat was jullie niet
ontgaan…
Het trekkingsrecht
Als het goed is, heeft iedereen de
zorgovereenkomst die ze met EquiDo
hebben, gestuurd aan de SVB. Deze zijn
nagekeken en tot nu toe hebben we alleen
maar positieve berichten ontvangen: de
overeenkomsten zijn goed gekeurd. Het is
belangrijk het aan ons te melden als er

een maximum tarief wordt genoemd.
Zodat we dit goed kunnen regelen en je
niet zelf hoeft bij te betalen. Vanaf
januari betaalt de budgethouder (of diens
ouders) ons niet meer zelf, maar doet de
SVB dit, namens jullie. Een voordeel
hiervan is, dat er niet meer achteraf
gecontroleerd wordt: vooraf wordt er
goedkeuring gegeven en daarmee is het
nu in orde.
De facturen
We krijgen veel vragen hoe dat nu
gaat werken; er zijn door de SVB
urenbriefjes gestuurd, dit geld niet voor
EquiDo. EquiDo is namelijk een VOF en
dat zorgt ervoor dat wij een factuur
sturen. Wij zorgen dat de factuur voldoet
aan de eisen die zijn gesteld door de
SVB. We sturen hem naar jullie op, als
jullie dit aan ons vragen, alleen nog per
mail. Geef dan ook het email adres,
waarop je de factuur wilt ontvangen.
De factuur moet, nadat hij is gecontroleerd door jullie, doorgestuurd
worden naar de SVB. Dit kan per post,
dan moet je handtekening erop staan, of
via je digitale handtekening: door in te

loggen met je digi-D op de SVB website.
hier kun je ook zien hoeveel budget je
hebt en hebt besteedt. De SVB stuurt
hiervan ook overzichten per post.
De factuur hoeft niet meer te zijn
voorzien van een handtekening van ons,
als je deze via Mijn PGB indient.
Het vrij besteedbaar bedrag
Let er op dat niet alle gemeenten weer
het vrij besteedbaar bedrag toekennen.
Ook kan het budget daarvan zijn
veranderd, dit staat op je toekenningsbeschikking. Wil je je besteedbaar bedrag
opnemen dan vul je hiervoor het
formulier in ‘declaratie vrij besteedbaar
bedrag’.

Begeleiding met paarden
gefinancierd krijgen..?
Onderzoek
Dat is wat iedereen wil, om er geld aan te
willen besteden: goede onderzoeksresultaten, maar, hoe doe je dat? EquiDo
heeft al meegewerkt aan menig afstudeertraject en beantwoordt overal vragen over
de werking van begeleiding met paarden,
we bezoeken symposia, zijn lid van
groepen die werken aan de verbetering
van het vakgebied en gaan naar bijscholing en congressen.

inzet van dieren in hulpverlening, we
hopen dat er snel wat meer resultaten
worden geboekt zodat er meer mogelijk
wordt in dit werkgebied!

Lastig blijft het, dat goed onderzoek,
goed bewijsmateriaal betreft, waarbij
bijvoorbeeld ook een controle groep is, op
een eenduidige wijze wordt gewerkt en de
HKZ, wat een pret

“T here’s something ab
out the
outside of a horse that
is good
for the inside of a man
.’’
(Winston Churchill)
doelgroep vergelijkbaar is. Zeg nou zelf,
geen kind is hetzelfde en zeker geen enkel
kind met ADHD, autisme, een (licht) verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid
of hooggevoeligheid. Laat staan dat je
kunt vergelijken, wat de effecten zijn als
je al deze kinderen binnen EquiDo
ontmoet. Wij staan er voor om client
gericht te werken: we passen onze manier
van werken aan, opdat wat nodig is voor
het kind. Gelukkig zijn er op dit moment
steeds meer universiteiten betrokken bij
de onderzoek naar de meerwaarde van

We zijn wat vertraagd rondom de
HKZ zaken, de afgelopen maanden
waren druk, rondom uitzoek werk met de
nieuwe PGB-regels. Contacten leggen
met de gemeentes, informatie krijgen, alle
zaken voor de budgethouders op orde,
was even de top prioriteit. Dat is een hele
job als je met cliënten uit zoveel
verschillende gemeentes werkt als
EquiDo!

Onze vrijwilligers

EquiDo krijgt er geen nieuwe
medewerker bij dit keer, voorlopig
zijn we heel tevreden met hoe het
nu gaat.
Geeft ons wel de kans om
even een bedankje te doen aan
onze vrijwilligers! Soms is het
nodig dat er een vrijwilliger helpt
als we met de paarden werken en
daarvoor is Romana er altijd om
een handje te helpen! We zijn
daar heel blij mee! Ook loopt
Sophie op dit moment haar
maatschappelijke stage bij ons en
helpt ze ons met sommige
kinderen, dat geeft ons de kans
om nog meer aandacht te hebben
voor het kind. We vinden het
geweldig dat er mensen zijn die
ons daarbij willen helpen. Wil je
ook vrijwilliger worden bij
EquiDo? stuur een mailtje!

In principe verrichten we inmiddels
wel alle werkzaamheden, volgens de
HKZ richtlijnen, dus dat gaat goed, maar
nu moet dat nog gecontroleerd worden
door een bedrijf van buitenaf: de audit
heet dat. We gaan dus rustig door met dit
proces, we komen er wel!
* Maxi is al 4,5 jaar bij ons, maar had nog altijd twee eigen baasjes. Sinds december 2014
hebben de baasjes officieel Maxi aan ons gegeven, ze vonden het de mooiste plek voor
hun Maxje! En wij zijn heel blij dat Maxi nu ook echt van ons is, want ze hoort echt bij
EquiDo!

Nieuwtjes
* Voor wie het nog niet wist! EquiDo heeft
ook een eigen Facebook, zoek ons op en
word vrienden! Dat vinden we altijd leuk!

* Tinkerbell is eind januari heel erg ziek geweest, waarschijnlijk had zij een darmontsteking
en een verstopping (koliek) in de darmen, ze heeft hard moeten vechten en maakte het
heel spannend, maar uiteindelijk ging het weer de goede kant op! Ze is nog steeds aan het
herstellen. Hopelijk voelt ze zich gauw weer helemaal goed! Want we kunnen niet zonder
onze kanjer!
* Het huis waar wij eerder de wei van gebruikten (de kids kennen het als de wei van Opa) is
verkocht, dus onze paardjes moeten een stukje gras missen deze zomer :-(
* Dominique heeft het eerste jaar van de verkorte tweejarige pabo gehaald! Nog een jaartje
te gaan en dan zit het er op!

