
 

 

Aantekeningen conferentie 24 mei Wonen, welzijn en zorg  

voor ouderen en mensen met een beperking 
 

Opmerkingen John Kerstens: 

 
- Zorg is (weer)  een prioriteit voor de PvdA 

- Arbeidsmarkt: Er wordt vaak alleen gesproken over nieuwe instromers (zoals recent door het 

ministerie), maar men heeft het niet over het grote aantal uittreders per jaar (110.000 

afgelopen jaar). 

- Probleem: het personeelstekort in de zorg, nu en in de komende jaren. Cao’s komen niet tot 

stand doordat de zorgaanbieders te weinig budget krijgen. 

- Voor de partij zijn er in de zorg twee prioriteiten/partners: De patiënt en de werknemer. 

- Vooruitzien door de politiek is eigenlijk moeilijk. Dat gebeurt nauwelijks. 

- Er zou meer dwang richting gemeenten moeten zijn. De opstelling van de centrale overheid 

is hier te vrijblijvend. 

- We moeten over “ouderenbeleid” niet praten vanuit een negatieve sfeer; alsof het alleen 

maar om problemen gaat (“de verzilvering van de samenleving”). 

- Kamerfractie wil zelf een - integrale - initiatiefnota maken over de gevolgen van de 

‘verzilvering’ van de samenleving. 

- Het eindrapport van de 3 netwerken moet zo integraal mogelijk zijn. 

- De beleidspunten moeten nu (veel meer) concreet gemaakt worden en tegelijk richting 

geven, zodat je die ook politiek kan maken. 

- Wil graag meer contacten met de deelnemers om erveringen en informatie te ontvangen 

 

Opmerkingen vóór de pauze. 
 

 Algemeen 

- We moeten mensen een perspectief meegeven. Alles is nu te veel economisch gericht. Het 

moet meer gaan over het recht op kwaliteit van leven 

 

 Arbeidsmarkt 

- Reëel zijn over de toekomstige personeelsomvang: veel meer doen om technologische 

innovaties - waar er al vele van zijn - in te voeren en de zorg goed organiseren. 

- Het probleem van de mensen, die vertrekken uit de zorg. 

- Het beroep weer aantrekkelijk maken. Veel beroepen vechten om jongeren. Daar moet de 

zorg zich veel positiever presenteren. 

- Er moet veel meer ingezet worden op de opleidingen. 

- De thuiszorg moet veel beter gaan functioneren en verbreed worden. 

- Meer vaste contracten. 

- Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar waren toch afspraken over 

gemaakt. 

- Je moet de medewerkers juist perspectieven bieden, in plaats van allemaal afbraak en 

reorganisaties, en een negatieve sfeer. 

- Oppassen voor steeds meer ZZP ‘ers in de zorg. Minder loyaliteit; alleen het aantrekkelijke 

werk wordt door hen gedaan; minder continuïteit; minder afdracht sociale verzekeringen 

(aantasting solidariteit). 

 



 

 

 Graag aandacht voor (de zorg aan) oudere migranten. Men is daar nog nauwelijks op 

voorbereid. Er gebeurt wel wat, maar niet genoeg. Spreker wijst op goede voorbeelden 

(Rotterdam). Maak gebruik van bestaande kennis. 

 

 Wonen 

- Voor de kwetsbare ouderen zijn er onvoldoende passende en betaalbare woningen. 

- Lang thuis wonen lukt slecht. Er treed veel en vaak vereenzaming op. De afstand/kloof  

tussen thuis wonen en in een instelling is te groot. 

- Verpaupering en vereenzaming treden op omdat de verzorgingshuizen niet meer 

beschikbaar zijn. Die afbouw is onverantwoord geweest. 

- Er is sprake van inefficiente zorg bij mensen thuis, die 24 uur niet-planbare zorg nodig 

hebben. 

- Als het gaat om wonen met zorg kan een gemeente veel doen door prestatieafspraken te 

maken met woningcorporaties en huurders. Maar de gemeenteraad wordt daar vaak niet bij 

betrokken of pas nadat de afspraken gemaakt zijn. Een oproep aan de raadsfracties om zich 

daar over uit te spreken. De Woonbond geeft advies over de mogelijkheden. 

Woningcorporaties weten ook niet goed welke richting zij moeten kiezen. De overheid kan 

de woningcorporaties stimuleren een bepaalde weg in te slaan. 

- Het patroon van thuis wonen tot het verpleeghuis er op volgt roept afwentelingsgedrag op 

tussen de gemeente en de WLZ/Zorgkantoor. 

- Er moet meer moeite gedaan worden om ouderen de gelegenheid te geven in de eigen wijk 

te blijven wonen. Als er geen ruimte is zouden appartementen of lege kantoren en winkels 

hiervoor aangepast en ingericht moeten worden. 

- Verwey Jonker instituut doet onderzoek naar wonen met zorg voor ouderen en mensen met 

een beperking. 

 

 Zorg en welzijn 

- Gevolgen van marktwerking: Bij de zorg is een probleem de veelheid van kleine bedrijfjes. 

Kwaliteit is niet hoog, in elk geval niet te controleren. 

- De WMO schiet te kort. De mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. De 

spanning tussen gemeente en de WLZ/Zorgkantoor werkt dat van het kastje naar de muur 

sturen nog eens extra in de hand. Evenals de fragmentatie van de geldstromen.  

- De WMO werkt niet. De decentralisatie moet gerepareerd of teruggedraaid worden. 

Hierover ontstaat een discussie, waarbij gewezen wordt op de “onmogelijkheid” van weer 

een majeure stelselwijziging. En op de kans dat de WMO praktijk nog best wel verbeterd kan 

worden. Niet alle problemen zijn intrinsiek aan het stelsel. 

- Het probleem van de aanbestedingen; daar moeten we echt mee ophouden. Het leidt tot 

een race to the bottom voor kwaliteit en lonen. 

- Het abonnementstarief gaat echt een probleem worden. Uiteindelijk zal dat ten koste gaan 

van de lage inkomens.  

- De zorgplicht van de gemeente gaat leiden tot tekorten. Dat gaat weer leiden tot 

bezuinigingen; scherpere indicatiestelling; stille verdringing. 

- De WMO zou gered kunnen worden als alles veel minder star volgens de regeltjes zou 

moeten worden uitgevoerd. Er moet meer ruimte komen voor experimenten. 

- Meer mogelijkheden voor respijtzorg. 

- Op het welzijn in gemeenten is door gemeenten sterk bezuinigd 

 

 Bureaucratie. 



 

 

Er is een enorme bureaucratie ontstaan, die de zorg ed. ondoorzichtig, voor veel mensen 

ontoegankelijk en voor de samenleving erg duur maakt. Er is een wolk van beleid, 

management en regels rond het primaire proces ontstaan. Dat zuigt goede mensen weg uit 

het primaire proces. Alle aandacht gaat naar het aspect rechtmatigheid. De aandacht zou 

meer moeten verschuiven naar doelmatigheid. 

 

 Populatiebekostiging zou verder bestudeerd en doordacht moeten worden als 

financieringswijze voor de toekomst. Het levert een belangrijke bijdrage aan de ontschotting 

van (de geldstromen in) de zorg. Zie ook de opmerkingen over de grote fragmentatie in de 

zorg. 

We zouden voor investeringen veel meer gebruik kunnen maken van de pensioenfondsen. 

 

Opmerkingen Jopie Nooren 
 

- Uit de veelheid van opmerkingen moeten we prioriteiten stellen. En onderscheid maken 

tussen wat op de korte termijn van belang is voor de fractie en wat van belang is voor het 

verkiezingsprogramma. 

- We moeten mensen steunen in hun zoektocht in de complexe wereld van de hulp, zorg en 

begeleiding. 

- Hoe zorg je voor goede zorgvoorzieningen in de eigen wijk 

- Het is voor medewerkers niet aantrekkelijk om in vaste dienst te gaan. 

 

Opmerkingen na de pauze 
 

 De opmerking wordt gemaakt dat je ouderen en mensen met een beperking niet in één 

verhaal/beleid kunt samenbrengen. Daarvoor is met name de sociale dimensie, met name 

eenzaamheid, te verschillend. 

 

 Zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Dat zijn sterk overschatte begrippen geworden, die als 

een adagium steeds worden gebruikt. Zelfredzaamheid is complex. Van de overschatting zijn 

met name de meest kwetsbare de dupe  (zie ook mijn opmerkingen hierover in de opening). 

Mate van zelfredzaamheid is net als mate van gezondheid klassegebonden. Mate van 

zelfredzaamheid is per persoon niet stabiel. 

Wie niet aan het principe van zelfredzaamheid kan voldoen, moet steun krijgen om van 

dezelfde voorzieningen te profiteren als anderen. 

 

 Wonen  

- Prioriteit bij wonen en huren. Enorme stijging van huren. Hoe krijgen we dat beheersbaar 

- Wonen is een verdienmodel geworden, beheerst door commerciële partijen. We moeten 

weer naar volkshuisvestingsbeleid. Zie artikel van Henk Nijboer. 

- De enige oplossing is bouwen, bouwen, bouwen… 

- De verhuurdersheffing moet worden afgeschaft. 

- Meer aangepaste woningen in de eigen wijk. Appartementen en andere gebouwen moeten 

daarvoor omgebouwd worden. 

- Concentratie van ouderen bij elkaar in een woonomgeving (geclusterd wonen). Rekening 

houden met toename alleenstaanden. 

Ontmoetingsmogelijkheden voor ontmoeting tussen jong en oud. 



 

 

- Inzetten op woon-zorgcentra 

- Betere verhuisregeling. Met behoud van je oude huur kunnen verhuizen. 

 

 Nogmaals populatiebekostiging; middel t.b.v. ontschotting. 

 Informele zorg 

- Illusie dat je nog meer aan mantelzorgers kunt vragen. Minder groot beroep op mantelzorg 

doen 

- Meer ondersteuning van mantelzorgers (in brede zin). Ondersteuning 24 uur per dag 

bereikbaar. Hoe kom je mantelzorgers op het spoor? 

- Inzet van vrijwilligers 

- Mantelzorgers en vrijwilligers zouden betaald moeten worden 

 

 Overige 

- Aandacht voor/stimulering van burgerinitiatieven. 

- Ouderenbeleid mag ook meer gaan over vitale ouderen. Markeer vanaf welke leeftijdsgrens 

je spreekt over ouderen. 

Ouderen ook vaker betrekken bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering. 

- Einde aan de marktwerking in de publieke sector. Belang van waardengedreven zorg. 

- Vergroting van de fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte. (onderzoek TU Delft). 

Verbetering publiek vervoer. Ervaringsdeskundigen betrekken bij toegankelijkheidsbeleid. 

- Mensen moeten ook zelf tijdig maatregelen en initiatieven nemen. Te vaak is de houding: 

Het zal mijn tijd wel duren. En dan rest tenslotte het verpleeghuis. 

- Welzijnswerk nieuwe stijl. Meer ondersteuning om te bereiken, dat mensen zelf hun weg 

vinden. Medezeggenschap. Kleine ontmoetingspunten in de buurt. 

- Opleidingsfondsen voor verpleegkundigen. 

- Bij decentralisatie voldoende budget meegeven. 

- Keukentafelgesprekken zijn bedoeld om de zorgbehoefte vast te stellen 

- Burgerinitiatieven bevorderen, bijv. ter bestrijding van de eenzaamheid. 

- Aanzienlijke loonsverhoging van de zorgmedewerkers. 

 

Toegevoegde opmerkingen uit bijdragen na 24 mei 

Na de conferentie zijn 6 bijdragen ontvangen. Deels overlappen deze bijdragen de aantekeningen die 

hierboven zijn weergegeven. Hieronder geven wij de bijdragen kort weer, voor zover die niet al in de 

aantekeningen hiervóór vermeld zijn: 

- Ontvangen het ‘Advies Langer Thuis’ van Brede Raad 010. Het advies is hier te downloaden.  

- De WLZ is te beperkt beschikbaar voor de groep van meest kwetsbare ouderen, die zelf de 

regie willen en kunnen behouden, maar 24-uurs niet planbare thuiszorg nodig hebben. Er 

wordt te veel verwacht aan zelfredzaamheid om het dagelijks leven te organiseren. 

Verwijzing naar het advies voor het verkiezingsprogramma 2017, afkomstig van de 

werkgroep WZW van het ONP.  

- Een notitie met als wensen: 

= lokaal breed samengestelde buurten inrichten 

= buurtbus met uitkeringsgerechtigden als chauffeur 

https://www.brederaad-010.nl/wp-content/uploads/2018/10/Advies-Langer-Thuis.pdf
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/471/2016/06/Punten-ONP-WZW-incl-toelichting.pdf


 

 

= plan voor ondersteuning lokale inwoner 

= sociaal burgerschap bevorderen 

= lokaal ondersteuningsfonds 

- Aandachtspunten en voorkeuren: 

= ouderenmishandeling 

= regeling voor ouderen, die kleiner willen gaan wonen, zonder verhoging van de huur 

= flexibel bouwen in plaats van bouwen voor een doelgroep 

= een landelijk Deltaplan Wonen 

= een landelijk plan voor plattelandsontwikkeling met aandacht voor kleinschalige 

woonzorgprojecten en voorzieningen 

- Opmerkingen over de notitie van de werkgroep Visie: 

= weinig zinvol om ouderen nog meer te stimuleren om mantelzorg te verlenen 

= onderzoek naar woonwensen is in praktijk weinig zinvol 

= cliëntvolgend budget en onafhankelijke cliëntondersteuning 

= werkgebieden van zorgverleners omvatten vaak meerdere gemeenten; dit levert veel 

praktische problemen op. 

- Ontvangen een vrijwel geheel herschreven notitie Eerstelijnszorg 

Vervolg 

- Aparte conferentie over wonen 

- Vóór 1 januari notitie gereed 

- Zodanig dat die zo in het komende verkiezingsprogramma kan worden opgenomen. 


