
Wie zorg nodig heeft, moet zorg krijgen!  

 

Het lijkt zo’n open deur.  De praktijk is echter weerbarstig. In de afgelopen jaren hebben we 

meermaals gezien dat inwoners uit Montferland naar de rechter moesten stappen om te krijgen 

waar ze recht op hebben. Ik spreek natuurlijk over de rechtszaken rond Huishoudelijke Hulp.  

Waar ging het mis? De eerste misser in het beleid: we schrijven maart 2015. Iedere inwoner die 

huishoudelijke hulp krijgt, krijgt de eerste drie uur standaard niet vergoed. Dit zou immers algemeen 

gebruikelijk zijn. Dat wil zeggen voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. Het wordt door de rechter 

terug gefloten. En heeft daarmee gevolgen voor veel mensen: een rechterlijke uitspraak geldt 

namelijk voor alle gelijke gevallen.  

Het beleid wordt op initiatief van de PvdA aangepast. Voortaan wordt er gewerkt met het principe 

van schoon en leefbaar huis. De gemeente geeft  daarbij aan dat mensen recht hebben op SLH, de 

zorgaanbieder bepaalde vervolgens hoe vaak er werd schoongemaakt.  In veel gevallen  kregen 

mensen nog steeds minder hulp. Zonder dat daar eigenlijk een goede reden voor was. Je moet 

namelijk kunnen uitleggen wat er is veranderd in de situatie van mensen waardoor ze met minder 

hulp zouden kunnen. Ook dit beleid is teruggefloten door de rechter. Want zorgaanbieders kunnen 

niet bepalen hoeveel hulp mensen krijgen: ze hebben namelijk een commercieel belang. 

Nu is het eigenlijk weer als vanouds. De gemeente bepaalt hoeveel uren schoonmaakhulp er moet 

worden ingezet.  Zij gebruikt daar objectieve normen voor.  En zo hoort het. Want het kan niet zo zijn 

dat inwoners naar de rechter moeten stappen om te krijgen waar ze recht op hebben.  

Een voorbeeld: stel dat mevrouw  X vroeger 5 uur hulp had, dan was dat onder het eerste beleid 

teruggeschroefd naar (5-3)=2. Later was er misschien iets bij gekomen. Als er niets in haar situatie is 

veranderd (bijvoorbeeld een buurvrouw die helpt, mevrouw X kan zelf meer doen of ze gaat veel 

kleiner wonen) dan is er eigenlijk geen reden om de hulp terug te schroeven.  Want nee: Bezuiniging 

uit Den Haag is geen reden. En houdt Mevrouw X  dus  recht op 5 uur. Dat kost meer. Maar gelukkig 

is er althans voorlopig,  ook in de gemeente Montferland, geld over. En bovendien: goede zorg gaat 

voor de PvdA boven uitkomen met de budgetten.  

 Ik geloof dat we kunnen en moeten leren van de gemaakte fouten.  Een belangrijke leidraad voor mij 

als PvdA zijn natuurlijk de kernwaarden van de PvdA. Laat ik u even mee terug nemen:  

Solidariteit—we doen het samen 

Toegankelijkheid – kansen voor iedereen 

Rechtsvaardigheid – Eerlijk 

Vooruitgang- een beter leven voor iedereen 

  

  



Solidariteit in de zorg…betekent dat we dingen samen doen. Dat we samen kijken naar de vraag 

welke zorg er nodig is. Dat samen begint bij een fatsoenlijk keukentafelgesprek.  Waarin wordt 

bekeken naar wat er mogelijk en nodig is. Wie wat gaat regelen. Wat mensen zelf kunnen.  

Wat hun omgeving kan. En wat de gemeente dan nog aanvullend moet regelen.  En of het nu 

dagbesteding, een traplift of huishoudelijke hulp is: Dat maakt niet uit. Als het maar past! 

Solidariteit in de zorg….betekent ook dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat is 

een van de manieren om de zorg betaalbaar te houden. Als mensen hulp van de gemeente krijgen, 

betalen zij een inkomensafhankelijke bijdrage.  

Toegankelijheid: het betekent niet alleen maar dat de ingang van het gemeentehuis rolstoelproof is: 

Het betekent ook dat het duidelijk is hoe zorg moet worden aangevraagd. En dat het duidelijk is 

waarom je die hulp wel of juist niet krijgt. En wat je kunt doen als je het daar niet mee eens bent. Ik 

vind dat onafhankelijke cliëntondersteuning onder de aandacht moet worden gebracht.   

Toegankelijkheid: betekent ook betaalbaarheid. Dus maatregelen die ervoor zorgen dat  mensen in 

onze gemeente zorg niet gaan mijden omdat de eigen bijdragen te hoog zijn. Maatregelen die zowel 

Den Haag als de gemeente kan nemen. Wat mij betreft regelen we dat nog beter.  

Rechtvaardigheid:  

Laten we het ook eens over de medewerkers in de zorg hebben. Het is meer dan rechtvaardig dat het 

geld dat de gemeente aan zorgaanbieders betaald, bij de mensen terecht komt die dag in dag uit zorg 

leveren. Ik vind het een goede zaak dat medewerkers in de zorg  een fatsoenlijk salaris krijgen. En 

een vast contract als het werk structureel is. Daarom is het goed dat de gemeente Montferland in het 

nieuwe jaar meer geld per uur betaald aan zorgaanbieders voor bijv. huishoudelijke hulp. En is het 

nog beter dat we aanbieders verplichten om hun medewerkers te betalen via de geldende cao. Zodat 

het geld niet terecht komt bij bestuurdersbonussen en grote kantoren, maar bij de 

zorgmedewerkers.  

En Vooruitgang? Jawel, daar geloof ik in. Ik geloof in de gedachte achter de transities in de zorg. Ik 

vind dat de zorg betaalbaar moet blijven.En vaak goedkoper kan door dingen slimmer te regelen. Een 

voorbeeld:  Het  initiatief in Apeldoorn waarbij 12 oud Verian thuishulpen het gewoon zelf regelen.  

Ze hebben als eerste in Nederland een thuiszorgcoöperatie opgericht. Ze regelen de zorg en de 

planning zelf, hebben een contract met de gemeente gesloten en leveren maatwerk.  

Ik geloof in een gemeente die meedenkt en haar inwoners vooruit helpt. Soms door ze te laten 

ontdekken dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten. En soms door samen te concluderen dat er geen 

buurvrouw, zoon of dochter is die het huis kan schoonmaken. En dan dus gewoon hulp te regelen.  

Maatwerk dus. Want wie zorg nodig heeft, moet dat krijgen!  


