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AANVRAAG INDIENEN BIJ DE SOCIALE DIENST
voor het verkrijgen van een vergoeding voor seksuele hulpverlening door de SAR
1) Bij de sociale dienst in uw woonplaats vraagt u een formulier aan dat heet:
Algemene bijdrage bijzondere kosten
2) Dit formulier vult u in.
•Hierbij doet u een kopie van uw uitkeringsstrook en/of gegevens van andere inkomsten.
•Een verklaring van de huisarts, specialist, therapeut, maatschappelijk werker met daarin de
redenen waarom u, of de betrokkene waarvoor u de aanvraag verzorgt, in aanmerking zou
moeten komen voor een financiële vergoeding.
Die redenen kunnen bv. de volgende zijn:
•Een medische indicatie: Betrokkene is lichamelijk en/of verstandelijk dermate gehandicapt
dat zelfbevrediging (nagenoeg) onmogelijk is.
•Een sociale indicatie Betrokkene maakt juist door zijn/haar handicap moeilijk geen intiem
contact met andere mensen en kan daardoor geen basis leggen voor een seksuele relatie.
•Betrokkene wordt door zijn handicap zelfs als cliënt geweigerd bij escortbureaus, is mogelijk
al financieel misbruikt in dit metier, of loopt ernstig risico dat dit misbruik zou kunnen gebeuren.
•De lijdensdruk en/of de toename van gedragsproblemen bij de betrokkene, die het niet kunnen hebben van intiem contact veroorzaakt.
•Deze papieren stuurt u terug naar de sociale dienst van de gemeente van de betrokkene.
3) Op verzoek van de sociale dienst, zal een sociaal verpleegkundige een persoonlijk contact
leggen met betrokkene en zijn/haar begeleider. Deze begeleider kan dus eventueel ook familie, huisarts, of maatschappelijk werker zijn, De sociaal verpleegkundige zal in een gesprek
toelichting willen hebben op de schriftelijke aanvraag voor de financiële vergoeding.
Enkele voorbeelden om de aanvraag toe te lichten:
•Betrokkene heeft minder last van zijn/haar seksuele gefrustreerdheid. zoals is gebleken na
ervaringen met een dienstverlener van de SAR
•Betrokkene voelt zich daardoor meer gewaardeerd en heeft meer zelfvertrouwen
•Betrokkene zal leren beter contacten te leggen met anderen
•Betrokkene zal zich gelukkiger/gezonder/gelijkwaardiger gaan voelen en heeft daardoor mogelijk zijn medicatiegebruik kunnen minderen.
•Betrokkene kanaliseert op deze manier zijn seksuele uitingen en valt daardoor geen willekeurige derden meer lastig.
•Betrokkene wordt seksueel begeleid door ervaren hulpverleners zonder winstoogmerk.
4) De sociaal verpleegkundige brengt een positief- of negatief advies uit aan de sociale dienst.
5) De sociale dienst zal vervolgens de beslissing over de aanvraag schriftelijk aan betrokkene
mededelen. In het geval van een positieve beslissing, stelt men daarbij vaak een maximum
bedrag per jaar vast, dat dan vervolgens meestal in maandelijkse termijnen aan de cliënt zal
worden overgemaakt. Hiertoe moet wel een betalingsbewijs van de SAR worden ingeleverd.

Bij een negatief besluit kunt u in beroep gaan bij de Burgemeester en Wethouders in de desbetreffende woonplaats. Let wel …
} Uit al opgedane ervaringen is gebleken, dat het zinvol is, om de aanvraag gelijk “zo zwaar als
mogelijk” te onderbouwen met noodzakelijkheidsverklaringen van deskundigen.
} Detailafwijkingen van de geschetste procedure bij de sociale dienst kunnen voorkomen.
} Ook is gebleken, dat elke gemeente, binnen het wettelijke kader, haar eigen afweging maakt,
en dat het niet mogelijk is te voorspellen, hoe op een aanvraag gereageerd wordt.

