Q en A Ouderen
Solidariteit & gemeenschap

1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren?
De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving
waarin we de zorg niet hebben overgelaten aan grote anonieme instellingen. Mensen die
zorg nodig hebben komen we letterlijk tegen in onze buurt. Zorg aan je lijf of zorg die je
nodig hebt vanwege bijvoorbeeld een verstandelijke beperking wordt door professionals
geleverd. Dat garanderen we.

Maar voor hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld een

boodschapje doen, elkaar ergens naar toe rijden, aandacht, daarvoor stimuleren we een
betrokken samenleving. Maatwerk is daarbij nodig en belangrijk. Voor mensen zonder
netwerk staan we klaar. Ook proberen we bestaande netwerken te versterken als dat kan.
Op die manier bestrijden we eenzaamheid.

2. Welke bijdrage levert de PvdA aan de deelname van ouderen aan de samenleving?
De PvdA vindt dat ouderen in staat moet worden gesteld om langer thuis te blijven wonen
en om die manier beter deel te kunnen nemen aan de maatschappij. We willen
huurwoningen betaalbaar houden, mensen met lagere inkomens krijgen huurtoeslag. We
investeren in goede betaalbare woonruimte, zorg, welzijn en voorzieningen in de buurt. Te
denken valt aan voorzieningen die de mobiliteit en de sociale aansluiting in de wijk
bevorderen. Zo wil de PvdA wijken verbinden met een goed OV, fietsen voor ouderen
veiliger maken en woningen levensloopbestendig maken. Hiernaast vindt de PvdA dat er
meer erkenning en waardering voor ouderen moet zijn. Vrijwilligerswerk wordt bijvoorbeeld
veruit het meest verzorgd door ouderen van 60 jaar en ouder.

Wonen

3. Kunnen ouderen straks verhuizen naar een aangepaste woning als zij
hulpbehoevend zijn geworden?

Woningen passend maken vraagt om maatwerk, de PvdA maakt daarin het verschil. De
gemeente wordt verantwoordelijk voor aangepaste huisvesting zodat ouderen langer
zelfstandig kunnen wonen. Als zelfstandig wonen, ondanks de aanpassingen en het
maatwerk niet meer lukt, dan moet er dichtbij een beschutte woonplek zijn. De PvdA wil
zoveel mogelijk kleinschalige woonvoorzieningen met zorgmogelijkheden in steden, wijken
en dorpen. Er moet een einde komen aan grote, anonieme wooncomplexen waarin ouderen
de binding en het contact met hun buurt verliezen. Ook wil de PvdA inzetten op
vernieuwende

woonvormen

voor

ouderen.

Denk

aan

mantelzorgwoningen,

kangoeroewoningen of initiatieven waarin ouderen met elkaar een woongroep vormen.
Deze innovatieve woonvormen dragen bij aan meer samenredzaamheid en zorgen ervoor
dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen met de juiste ondersteuning, in eerste
instantie uit de eigen omgeving.

4. Wie gaat de zorg dragen als een oudere naar een aangepaste woning wil verhuizen?
Gemeenten hebben de regie over het aanpassen van woningen. Zij zouden ook de regie
moeten hebben over de bouw van woningen voor ouderen. Gemeenten moeten samen met
corporaties en zorgaanbieders meer geschikte woningen met zorg en ondersteuning voor
ouderen organiseren.
Voorkomen moet worden dat hulpbehoevende ouderen ineens uit hun eigen buurt
moeten verhuizen of dat aangepaste woningen te duur worden. Zo kunnen mensen ondanks
hun gezondheid, toch langer in hun eigen huis blijven wonen. Veel bestaande woningen
moeten dan wel worden aangepast. Gemeentes hebben de taak om dit goed te regelen met
corporaties en verzekeraars. Ook zullen er nieuwe woningen voor ouderen moeten worden
gebouwd omdat het aantal ouderen de komende jaren enorm toeneemt. Corporaties
hebben hierin ook een belangrijke taak door bij nieuwbouwwoningen rekening te houden
met het feit dat de bewoner er tot op hoge leeftijd in moet kunnen blijven wonen. Ouderen
die aanpassingen nodig hebben in hun eigen (koop)woning, moeten geholpen worden door
de gemeente (WMO) als ze dit financieel niet kunnen dragen.

5. Zijn er wel voldoende woningen voor ouderen?
Nee, daarom moet er met voorrang gebouwd worden voor ouderen en mensen met een
beperking. De PvdA wil dat de regering hierin de regie neemt, zodat er bindende afspraken

komen met corporaties en gemeentes over hoeveel woningen voor ouderen er bij worden
gebouwd. Een vergelijkbare aanpak heeft al geleid tot veel meer studentenwoningen.
Voorkomen moet worden dat de doorstroom van ouderen van een grote woning naar een
kleinere woning niet plaatsvindt, omdat de huur dan te duur wordt. Daarom krijgen
gemeentes meer invloed op het huurbeleid van corporaties.

6. Hoe kom ik te weten welke woningen straks geschikt zijn voor mij als
hulpbehoevende? En of de zorg die ik dan nodig heb wel goed genoeg geregeld is in
de buurt?
Het verhuurbeleid en het leveren van zorg zijn direct met elkaar verbonden als het gaat om
het langer thuis blijven wonen van ouderen. Er moet regie plaatsvinden om beleid zoveel
mogelijk af te stemmen, zodat mensen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen
met goede zorg en ondersteuning. Corporaties en gemeentes worden samen
verantwoordelijk

voor

voldoende

aangepaste
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zorgverzekeraars en zorgaanbieders verantwoordelijk voor voldoende zorg in de buurt. Op
buurt- en wijkniveau zullen alle partijen elkaar moeten vinden onder leiding van de
gemeente. De PvdA wil dat de verschillende geldstromen die hiermee te maken hebben, in
één pot gaan (ontschotting) zodat er zo efficiënt mogelijk met al het geld wordt omgegaan.

Zorg op maat

7. Als oudere voel ik mij in toenemende mate onveilig in mijn buurt. Wat doet de
PvdA daaraan?
De PvdA wil de leefbaarheid in wijken verhogen. De PvdA investeert daarom in het
opknappen van oude wijken, met

inspraak van bewoners. De PvdA zorgt ervoor dat

woningcorporaties blijven investeren in leefbaarheid. Wij binden de strijd aan met de harde
straatcultuur. Overlastgevers zetten we als het moet, hun huis uit en criminele jongeren die
hun leven niet willen beteren, draaien de bak in.

8. Als oudere voel ik mij in toenemende mate onveilig in mijn woning. Veilig wonen is
vanuit zowel sociaal als fysiek oogpunt een voorwaarde voor een geruststellende
oude dag. Wat doet de PvdA daaraan?

De informatievoorziening aan ouderen moet veel beter. De PvdA vindt dat er goede
bereikbare loketten moeten zijn, waar ouderen voor alle vragen op het gebied van wonen,
veiligheid, werk, inkomen en zorg terecht kunnen. Bij dit loket kunnen ouderen ook vragen
stellen over bijvoorbeeld het installeren van een brandalarm of anti-inbraakmaatregelen.

9. Het enige verzorgingshuis in de plaats waar ik woon gaat de deuren sluiten omdat
er nauwelijks meer ouderen in aanmerking komen voor een indicatie. Ik moet nu
verhuizen naar een ander dorp, maar dat wil ik helemaal niet.
Goede voorbeelden als in de dorpen Ederveen, Someren, Voorst, enz. laten zien dat
kleinschalige
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verzorgingshuis/verpleeghuis is krijgen daar kleinschalige woonzorg-initiatieven. Wat is
daarvoor nodig? Bestuurders en dorpsbewoners met lef die met kleinschalige initiatieven
aan de slag gaan. Niet toekijken en zeggen: tja, het zorgbedrijf beslist... Oftewel: doe wat en
dan kan veel!

10. Op welke manier zorgt de PvdA dat zorg dichterbij komt?
De PvdA wil de zorg in de buurt, dichtbij mensen organiseren.

Professionals werken

daarvoor samen in kleine, slagvaardige sociale wijkteams, samen met wijkverpleegkundigen.
De tijd dat talloze afzonderlijke organisaties allemaal hun eigen ding deden is wat ons betreft
binnenkort voorbij. Denk aan de mensen die ondersteuning nodig hebben, maar nu
verdwalen in het doolhof van bureaucratische organisaties en onduidelijke regelingen. Deze
onduidelijkheid wil de PvdA aanpakken. Daarom is er in het regeerakkoord ook afgesproken
dat er extra geld wordt geïnvesteerd in sociale wijkteams om de veranderingen mogelijk te
maken: Samen thuis aan de keukentafel op zoek naar praktische oplossingen. Mede hierdoor
kunnen ouderen en gehandicapten langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen,
met ondersteuning en voorzieningen als dat nodig is.
De PvdA weet ook dat de persoonlijke situatie en behoefte van mensen verschilt. Dit
vraagt om persoonlijke en passende oplossingen. Mensen moeten niet in het keurslijf van
standaardindicaties worden geperst. De menselijke maat moet terug in de zorg. Voortaan
zijn niet langer de vastgelegde uurtjes en producten de norm. De centrale vraag wordt 'wat
heb jij nodig om je leven te kunnen leiden?' Daarom gaan gemeentes voortaan kijken naar
wat iemand nog zelf kan, waar familie of vrienden kunnen helpen, en waar de overheid

nodig is met professionele zorg. Op die manier ontstaat er ruimte voor maatwerk en gezond
verstand, van zorgprofessionals en cliënten.

Voorwaarden voor zorg-prestatie

11. Is er door de krappe arbeidsmarkt nog voldoende hulp in de ouderenzorg?
De PvdA is zich ervan bewust dat er vraag is naar ouderenzorg. Deze vraag zal in de
toekomst alleen maar toenemen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, spant de PvdA
zich in om gedwongen ontslag te voorkomen en banen binnen de zorg te behouden. De
PvdA strijdt voor meer bescherming, pensioenopbouw en een fatsoenlijk loon. In het
zorgakkoord zijn hier goede afspraken over gemaakt. Daarnaast is er 100 miljoen euro extra
uitgetrokken om de rechtspositie van medewerkers en flexwerkers te verbeteren. De PvdA
vindt het belangrijk om goede hulpverleners te hebben, die kennis en ervaring hebben in de
zorg.

12. Hoe kan worden waargenomen dat een oudere hulp/zorg nodig heeft, wie let daar
op?
De PvdA wil de zorg terug de buurt inbrengen. Professionals werken daar samen in
slagvaardige sociale wijkteams, samen met wijkverpleegkundigen. Er komen dankzij de PvdA
2000 wijkverpleegkundigen bij en er wordt 50 miljoen euro vrijgemaakt voor de sociale
wijkteams. Door deze teams wordt per wijk en per buurt zorg en ondersteuning geboden
aan ouderen. Soms maken ouderen zelf melding van een hulpvraag, of wordt een hulpvraag
bekend via de huisarts of een naaste. Ook gaan de sociale wijkteams actief in de wijk op zoek
naar mensen die hulp nodig hebben. Vervolgens gaat men samen, thuis aan de keukentafel
op zoek naar praktische oplossingen.

Werk en inkomen

13. Op welke manier wordt ouderenwerkloosheid aangepakt?
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In het sociaal akkoord is 600 miljoen euro beschikbaar gesteld om werkloosheid te
bestrijden. Ook kunnen werkgevers een premiekorting krijgen als zij iemand van 56 jaar of
ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt. Zo maakt de PvdA het voor werkgevers
aantrekkelijker om ouderen in dienst te nemen

14. Wordt mijn inkomenstekort opgevangen wanneer de pensioenopbouw wordt
verlaagd?
Het is helaas niet te voorkomen dat een aantal pensioenfondsen pensioen moeten korten.
Alle ouderen die hiermee te maken krijgen worden door hun pensioenfonds geïnformeerd.
De PvdA heeft ingestemd met een aantal maatregelen die zorgen voor minder harde
schokken bij de pensioenfondsen, als de levensverwachting weer verder stijgt en het op de
beurs niet goed gaat. De maatregelen hebben er aan bijgedragen dat sommige
pensioenfondsen minder hard hebben hoeven ingrijpen.

