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VOORWOORD
2015 is het jaar waarin grote veranderingen plaatsvinden. Ook in de zorg.
Voor mensen die van zorg afhankelijk zijn, kan dit ingrijpende gevolgen hebben.
De SP wil graag weten hoe de veranderingen aankomen bij de mensen die van zorg 
afhankelijk zijn. Om die reden zijn we een enquête gestart.

In onze enquête hebben we ons gericht op de (mogelijke) toename van de zorgkosten. De 
eis van eigen verantwoordelijkheid wordt immers door verschillende overheden gedaan. Er 
wordt door zowel het rijk (veelal via zorgverzekeraars), als door de gemeente, minder hulp 
vergoed. Dit leidt tot een toename van kosten voor die mensen die afhankelijk zijn voor deze
hulp.

Is hetgeen de gemeente van hen vraagt nog behapbaar voor ze? Is de roep om eigen 
verantwoordelijkheid nog wel te billijken? En sorteert het voorgenomen beleid wel het 
beoogde effect?
Onze enquête hoopt hier meer inzicht in te verschaffen, en bij te dragen aan een optimaal 
WMO-beleid.

Wij wensen u veel leesplezier toe, en dat dit maar mag leiden tot meer inzicht in dit o zo 
belangrijke onderwerp. Daarbij nodigen we iedereen uit om zich in te zetten voor een 
zorgbeleid waarin eenieder tot zijn of haar recht komt, en de hulp krijgt die zij of hij nodig 
heeft.

Met vriendelijke groet,

Jan Breur
Fractievoorzitter SP Veenendaal

DANK AAN IEDEREEN
DIE DE ENQUÊTE HEEFT INGEVULD

OF ANDERSZINS HEEFT MEEGEWERKT AAN
DE TOTSTANDKOMING VAN DEZE RAPPORTAGE

VERANTWOORDING

Vragen en verwerking Hennie Horn

Vormgeving Jan Breur

Enquêteurs Baukje Hiemstra, Toke van de Rovaart, Nico 
van Ginkel



De zorg kan beter en betaalbaarder, en we kunnen af van de macht van de zorgverzekeraars.
Dat laat de SP zien in het plan 'De zorg is van ons'. Het Centraal Planbureau (CPB) rekende de
plannen door en kwam tot de conclusie dat in het SP-plan 7 van de 10 gezinnen goedkoper 
uit zijn. SP-Kamerlid Renske Leijten: 'Ons zorgstelsel loopt nu vast. Het is duur, 
bureaucratisch en de zorgverzekeraars hebben te veel macht. Het was hard nodig dat daar 
een alternatief voor kwam. Onze plannen maken de zorg weer sociaal en publiek. Ook 
leveren ze tienduizenden banen op.' 

'De zorg is van ons' bevat voorstellen voor het afschaffen van de zorgverzekeraars, het 
invoeren van een publieke basisverzekering, het afschaffen van het eigen risico, een 
gemeentelijk basispakket dat het recht op (thuis)zorg garandeert en een 
inkomensafhankelijke zorgpremie. 

Het rapport 'De zorg is van ons' is te downloaden via:
https://www.sp.nl/sites/default/files/zorg-rapport2015_2.pdf

https://www.sp.nl/sites/default/files/zorg-rapport2015_2.pdf


SP START ENQUÊTE OVER VERANDERINGEN WMO EN ZORG
05-01-2015•SP-Afdeling Veenendaal is een enquête gestart naar aanleiding van de 
veranderingen in de zorg, die het jaar 2015 met zich meebrengt. Via de website 
http://veenendaal.sp.nl kunnen mensen aangeven hoe de veranderingen hun leven 
beïnvloeden.

"2015 is het jaar waarin grote veranderingen plaatsvinden. Ook in de zorg," aldus 
fractievoorzitter Jan Breur. "Voor mensen die van zorg afhankelijk zijn, kan dit ingrijpende 
gevolgen hebben. Een tijdje geleden ontvingen wij een brief van een dame. Zij had berekend
dat haar zorgkosten dit jaar met €1500,- zouden stijgen. Dat hakt er in. We willen graag 
weten of meer mensen hier tegenaan lopen."

VRAGENLIJST*

VRAAG ANTWOORDMOGELIJKHEID

Wat is uw geboortejaar? 1900-2015

Krijgt u nu huishoudelijke hulp? Ja/Nee

Zo ja, hoelang heeft u die hulp al? Open vraag

Heeft u van de gemeente Veenendaal 
brieven gekregen over de huishoudelijke 
ondersteuning? 

Ja/Nee

Zo ja: Heeft u daaruit begrepen wat er voor u
verandert in 2015? 

Ja/Nee

Wat betekenen die veranderingen voor u? Open vraag

Had u de afgelopen jaren minder te 
besteden als gevolg van bezuinigingen? 

Ja/Nee

Zo ja, kunt u aangeven hoeveel per maand? Open vraag; te beantwoorden in
€ per maand

Wat betekent dat voor uw financiële 
situatie? 

Open vraag

Zijn er dingen die u niet meer kunt doen, 
omdat u er geen geld meer voor heeft? 

Ja/Nee/Wil ik niet zeggen

Wat kunt u niet meer doen, omdat u er geen 
geld meer voor heeft? 

Meerdere antwoorden mogelijk:
Ik kan alles nog doen/Ik reis 
minder en ga minder uit/ik 
koop minder vaak nieuwe 
kleding/Ik koop minder of 
goedkopere voeding/Anders

De vragenlijst is te vinden op http://veenendaal.sp.nl/form/wmozorg-2015



UITWERKING ENQUÊTE
In totaal hebben 59 mensen de enquête ingevuld. De jongste was 23 jaar en de oudste 91. 
Gemiddeld waren de respondenten 69 jaar oud.

Hulp bij het Huishouden
59% van de respondenten krijgt nu al huishoudelijke hulp, tegen 41% niet. Gemiddeld 
hebben de respondenten al ruim 8 jaar huishoudelijke hulp, daar zit grote variatie in van 2 
maanden tot 40 jaar.
34 (58%) personen zeggen een brief van de gemeente te hebben gekregen over de 
huishoudelijke ondersteuning, 25 personen (42%) heeft deze brief niet ontvangen.
48 personen heeft de volgende vraag beantwoord, de vraag of hij/zij heeft begrepen wat er 
voor hem/haar verandert in 2015. Kennelijk hebben minimaal 14 mensen die de brief van de
gemeente niet hebben ontvangen, toch deze vraag beantwoord. 60% geeft aan begrepen te 
hebben wat er verandert in 2015, tegen 40% die dat niet heeft begrepen.

Veranderingen
Op de open vraag wat deze veranderingen voor de mensen betekenen worden verschillende
soorten antwoorden gegeven. De meeste komen neer op:

- meer gaan betalen
- er niet beter op worden
- kosten worden nu wel erg hoog/te hoog
- huishoudelijke ondersteuning nu zelf regelen
- geen huishoudelijke hulp meer
- aanvraag hulpmiddelen duren erg lang
- onrust en angst
- gevoel te moeten bedelen
- zelf betalen
- minder hulp
- minder uren hulp
- word gek van de brieven en telefoontjes
- verandering
- PGB was beter

Financiële Gevolgen
78% van de respondenten geeft aan de afgelopen jaren minder te besteden te hebben als 
gevolg van bezuinigingen, dit zijn 46 mensen. 13 respondenten (22%) geeft aan dat ze nog 
evenveel te besteden hebben de afgelopen jaren.
36% van de respondenten (21 personen) geeft een schatting van hoeveel ze de afgelopen 
jaren per maand minder te besteden hebben als gevolg van de bezuinigingen. Deze schatting
varieert van €0 tot €800, met een gemiddelde van €171. 38 mensen (64%) liet deze vraag 
leeg. Op de vraag wat dit betekent voor hun financiële situatie werd een scala aan 
antwoorden gegeven. Een bloemlezing:

- minder leuke dingen doen
- bezuinigen op cursussen, uitjes en vakanties, dus op mijn sociale contacten
- eind van de maand geld tekort
- sociaal isolement



- bezuinigen op eten en drinken
- moeite vaste lasten te betalen
- gevangen in mijn eigen huis
- bezuinigen
- verjaardagen en cadeautjes afgeschaft
- geld tekort, is dat mijn dank voor vele jaren hard werken?
- Met Kerst brood eten

Dingen niet meer kunnen doen
Op de vraag of er dingen zijn die u niet meer kan doen, hebben 15 mensen antwoord 
gegeven. 12 van deze 15 (80%) beantwoorden deze vraag met ja, tegen 3 mensen (20%) die 
nee zeggen.

Van de 59 respondenten geven 18 mensen (31%) aan nog alles te kunnen doen. 63% (37 
mensen) geeft aan minder te reizen en minder uit te gaan. 39 mensen (66%) zeggen minder 
vaak nieuwe kleding te kopen. 20 mensen (34%) koopt minder of goedkopere voeding 53% 
(31 mensen) geeft aan dat er nog andere dingen zijn, die ze niet meer kunnen doen.



EERDERE ZORGRAPPORTEN VAN SP VEENENDAAL
Hieronder een schema van eerdere SP-rapporten over de zorg, en waar ze zijn te vinden:
RAPPORT WEBLOCATIE

Vermindering Huishoudelijke 
Ondersteuning, 2014

http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.
sp.nl/files/attachments/003_huish_onders
t.pdf 

Functioneren WMO-loket, 2013 http://veenendaal.sp.nl/link/functioneren-
wmo-loket-0 

Huisartsenpost Veenendaal, 2011 http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.
sp.nl/files/016_huisartsen.pdf 

ANDERE RAPPORTEN
Hieronder een overzicht van recente rapporten van SP Veenendaal, over andere 
onderwerpen, en waar ze zijn te vinden:
RAPPORT WEBLOCATIE

Zondagopenstelling Supermarkten, 2015 http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.
sp.nl/files/007_supermarkten.pdf 

De Grote IW4-Enquête, 2014 http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.
sp.nl/files/attachments/007_iw4-
2014_v5a.pdf 

Niet de Beste Bijverdienste, 2014
(over krantenbezorgen)

http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.
sp.nl/files/004_kranten.pdf 

Onderzoek Reclamebelasting, 2013 http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.
sp.nl/files/022_reclamebelasting.pdf 

Horen, Zien en Zwijgen, 2012
(over homotolerantie)

http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.
sp.nl/files/023_homotolerantie_in_vdaalf.
pdf 

Afvalscheiding, een Puinhoop?, 2012 http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.
sp.nl/files/021_huisvuil.pdf 

Camera's in't Dorp, 2011 http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.
sp.nl/files/015_cameratoezicht.pdf 

Alcoholgebruik van Adolescenten, 2010-
2011

http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.
sp.nl/files/012_onderzoek_alcohol_ii.pdf 

Alcoholvoorlichting aan Jongeren, 2009-
2010

http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.
sp.nl/files/012_onderzoek_alcohol.pdf 

Fijn Wonen in West, 2009 http://veenendaal.sp.nl/sites/veenendaal.
sp.nl/files/006_fijn_wonen.pdf 
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