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GEMEENTE IN BEROEP TEGEN BESLUIT MINISTERIE
De gemeente Veenendaal heeft hoger beroep ingesteld tegen een besluit van het ministerie 
van VWS om een deel van de huishoudelijke hulp toelage niet te betalen. Het kabinet heeft 
voor dit doel extra geld beschikbaar gesteld. De gemeente heeft daarop een aanvraag 
ingediend voor 1,7 miljoen euro. Daarvan heeft het ministerie 1,2 miljoen euro gehonoreerd. : 
“Het is ons niet duidelijk waarom het aangevraagde bedrag met een half miljoen euro is 
verminderd, wij denken aan de voorwaarden te voldoen”, zegt wethouder Marieke Overduin. 

LEES VERDER OP:
http://veenendaalsekrant.nl/lokaal/gemeente-beroep-tegen-besluit-ministerie-204945

WAARDIG OUDER WORDEN – TEKEN DE PETITIE
Zorg dat ouderen gezien en gewaardeerd worden, steun het manifest ‘Waardig ouder worden’!
Nederland telt een grote groep ouderen. Veel van hen zijn heel vitaal zijn en zetten zich nog 
dagelijks in voor onze samenleving. Anderen krijgen te maken met kwetsbaarheden van het 
lichaam, de geest of sociale contacten. Maar ook zij horen erbij en zijn van betekenis!
Wij kunnen niet accepteren dat ouderen eenzaam zijn, zich overbodig voelen of 
ondergewaardeerd voelen! Daarom willen we werken aan een samenleving waarin ouderen 
een volwaardige plaats innemen! Steun het manifest Waardig ouder worden en werk met ons 
aan een Zilveren Pact, waarin we met verschillende partijen vastleggen dat we de kwaliteit van 
leven van al onze ouderen structureel verbeteren.

LEES VERDER en TEKEN OP: http://waardigouderworden.nl/

WERK IN DE THUIZORG WORDT VEEL TE SLECHT BETAALD
OPINIE

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hebben te kampen met een groot 
tekort aan gediplomeerd verzorgend en verpleegkundig personeel. In kleinere organisaties zijn 
er tientallen vacatures, bij grote zorgconglomeraten honderdtallen. Een woordvoerster van de 
Vereniging voor werkgevers in de zorgsector (Actiz) meldde in het journaal (12 januari) dat er 
een goede cao was afgesloten. Voor verzorgenden betekent deze cao een loonsverhoging van 
0,65 procent voor najaar 2016 en 1 procent vanaf 1 juli 2017. 

LEES HET HELE ARTIKEL OP:
http://www.volkskrant.nl/opinie/werk-in-thuiszorg-wordt-veel-te-slecht-betaald~a4450686/
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Miljoen mensen krijgen te weinig thuiszorg door fout beleid
De FNV is geschokt over het hoge aantal hulpbehoevende mensen die door het beleid te weinig thuiszorg krijgen. 
Uit onderzoek dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onlangs publiceerde, blijkt dat ruim een miljoen mensen 
in 2015 te weinig zorg kregen. Ongeveer 670.000 mensen kregen te weinig uren en 400.000 mensen kregen 
helemaal geen thuiszorg, terwijl ze dit wel nodig hebben. Volgens FNV komt dit door fout thuiszorgbeleid van de 
gemeenten. 
LEES VERDER OP: 

https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/nieuws/Miljoen-mensen-krijgen-te-weinig-
thuiszorg-door-fout-beleid/

Thuiszorg is uitkomst voor patstelling mantelzorg
Staatssecretaris Van Rijn heeft zeer hard bezuinigd op huishoudelijke hulp en andere vormen van thuiszorg. De 
gemeenten moeten die bezuinigingen doorvoeren, maar blijven eindverantwoordelijk voor de ondersteuning. Nu 
worden ze ook nog door rechters op de vingers getikt. Een patstelling is het gevolg. Een uitweg zou kunnen zijn 
de thuiszorg, inclusief de huishoudelijke zorg, weer in ere te herstellen. 
LEES HET HELE ARTIKEL OP:

http://www.volkskrant.nl/opinie/thuiszorg-is-uitkomst-voor-patstelling-mantelzorg~a4448679/

18 Februari: Nationaal ZorgDebat
Al een kwart miljoen mensen steunen het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Zij vinden dat het anders moet 
in de zorg. Huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, psychiaters en andere zorgverleners doen mee. Jij 
ook? Kom dan naar het Nationaal ZorgDebat op zaterdag 18 februari op het Malieveld in Den Haag. Op die dag 
laten we met zoveel mogelijk mensen zien dat het anders kan in de zorg. Kom naar de actiedag en laat de Haagse 
politici weten dat het Nationaal ZorgFonds er moet komen. 
MEER INFORMATIE OP: https://nationaalzorgfonds.nl/busvervoer

Nationaal ZorgFonds; 2016 in foto's
SP-Afdeling Veenendaal maakt zich hard voor een Nationaal ZorgFonds, zonder Eigen Risico. Met volledige GGZ, 
tandzorg en fysiotherapie in het pakket. Op de facebookpagina van SP Veenendaal is een bloemlezing aan foto's 
te bewonderen, van activiteiten die in het kader van het Nationaal ZorgFonds hebben plaatsgevonden.
BEKIJK DE FOTO'S OP: 

https://www.facebook.com/pg/SPVeenendaal/photos/?tab=album&album_id=361977914157818

Nationaal ZorgFonds; Januari 2017 (DOOR: TOKE VAN DE ROVAART)
We hebben niet bepaald stilgezeten in december en Januari.
Inmiddels is het landelijk aantal ruim 247.000; plaatselijk zitten we op 1600 ondersteuningen! Daar is de afgelopen 
avonden door een stevig koppeltje hard aangewerkt. Op de zaterdag overdag werden de "Glossy's" met de 
brieven rondgedeeld/afgegeven; de donderdag daarop werd er door 4 à 5  man/vrouw sterk huis aan huis de 
strookjes opgehaald, wat aardig wat respons opleverde.
LEES HET HELE ARTIKEL OP: 

https://veenendaal.sp.nl/blog/alle/toke-van-de-rovaart/2017/01/nationaal-zorgfonds-januari-2017

INTERVIEW: ZorgTruckchauffeur Erik Ottink
Veenendaler Erik Ottink vervult een bijzondere taak. Van tijd tot tijd bestuurt hij de truck van het Nationaal 
ZorgFonds. Een oude 'Blitz' in alle kleuren van de regenboog - de ZorgFondskleuren - en voorzien van een aantal 
leuke attracties. Voor de website,veenendaal.sp.nl, stelden we hem een paar vragen... 
LEES HET INTERVIEW OP: https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2017/01/interview-zorgtruckchauffeur-erik-ottink

LID WORDEN? https://www.spnet.nl/aanmelden/lid



Speciale Bijlage:
Tweede-Kamerkverkiezingen 

OP  WOENSDAG  15  MAART  VINDEN  ER  VERKIEZINGEN  PLAATS
VOOR DE TWEEDE KAMER der STATEN GENERAAL. DE TWEEDE
KAMER  IS  EEN  VERTEGENWOORDIGING  VAN  HET  NEDERLANDSE
VOLK OP NATIONAAL NIVEAU. ZIJ KAN WETTEN MAKEN, EN DE
REGERING TER VERANTWOORDING ROEPEN.
OP  BASIS  VAN  DE  VERKIEZINGSUITSLAG  WORDT  OOK  HET
KABINET SAMENGESTELD.

In deze bijlage van de 'Nieuwsbrief Kennisnetwerk 
Thuiszorg' bekijken we de komende verkiezingen met een
zorgbril...

Partijen en Zorg:

Bovenstaand schema kwam onlangs voorbij op Twitter; en is afkomstig van 
NieuweZorg. In de rode kolom links staan de partijen die het best beoordeeld 
worden – en zich inzetten voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. De 
partijen in de middelste, gele kolom maken bewegingen in die richting, maar 
hebben zich (nog) niet geschaard achter het ZorgFonds. Aan de rechterkant, in 
de blauwe kolom, staan de partijen die de macht over de zorg in handen van de 
verzekeraars willen houden. De PVV staat in een grijs vlak, omdat zij - 
afgezien van het roepen dat het eigen risico moet worden afgeschaft – niet 
duidelijk heeft gemaakt waar het wat hen betreft naartoe moet met de zorg.



Nationaal ZorgDebat
Op zaterdag 18 februari zal op het Malieveld in Den Haag het 
Nationaal ZorgDebat plaatsvinden. Hier zal nog eens extra 
duidelijk worden wat partijen willen met de zorg...
Vanuit het hele land vertrekken er bussen naar Den Haag. De busreis kost 
5 euro per persoon, te betalen bij het instappen (contant). In de komende
weken ontvang je per email de exacte opstaplocatie. Die email is tevens 
je toegangsbewijs voor de bus. Het programma in Den Haag duurt van 12.00 
uur tot 13.30 in een tent op het Malieveld. Daarna lopen we een 
gezamenlijke mars door Den Haag en rond 15 uur wordt het programma 
afgesloten. Na afloop brengt de bus je terug naar je opstaplocatie.
AANMELDEN KAN VIA: https://nationaalzorgfonds.nl/busvervoer

Bouwstenen Nationaal ZorgFonds
Een stem op de SP, 50Plus of de Partij voor de Dieren is een 
stem voor een Nationaal ZorgFonds zonder Eigen Risico. Hoe dat
gerealiseerd moet worden, is te lezen in het document 
Nationaal Zorgfonds: Bouwstenen. Dit document is te vinden op:
https://nationaalzorgfonds.nl/sites/nationaalzorgfonds.nl/file
s/NZF-Bouwstenen-1_0.pdf

Vergelijking Verkiezingsprogramma's
In onderstaande tabel staan enkele standpunten van verschillende 
politieke partijen, ten aanzien van (thuis)zorg. Het betreft letterlijke
citaten uit de verkiezingsprogramma's.

SP:
Om te voorkomen dat het
per gemeente verschilt 
welke zorg mensen 
krijgen, voeren we een 
gemeentelijk 
basispakket in voor 
thuiszorg, dagbesteding
en ondersteuning voor 
mantelzorg 
(respijtzorg). Door 
gemeenten voldoende 
middelen te geven voor 
zorgtaken wordt de 
eigen bijdrage 
overbodig. Geld dat 
bestemd is voor zorg - 
bijvoorbeeld voor de 
Wmo - gaat ook 
daadwerkelijk naar 
zorg. Medewerkers 
krijgen altijd een 
fatsoenlijk salaris en 
vallen onder een cao. 

ChristenUnie:
(…) Daarom is het goed dat
gemeenten met de Wet 
maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) meer 
taken hebben gekregen. De 
gemeente staat immers het 
dichtst bij haar bewoners,
weet wat nodig is en 
organiseert een 
samenhangend zorg- en 
ondersteuningsaanbod. Ook 
wordt een beroep gedaan op
de eigen 
verantwoordelijkheid en 
het sociale netwerk van 
burgers om waar mogelijk 
voor elkaar te zorgen. 
(...) De ChristenUnie wil 
af van bureaucratie en 
geïnstitutionaliseerde 
zorg en plaatst 
daartegenover mensgerichte
zorg 

CDA:
In drie van de vier 
gevallen hebben mensen de 
wijkverpleging meer dan 
een jaar nodig voor 
bijvoorbeeld goede 
nachtzorg, intensieve 
kindzorg, palliatieve zorg
aan huis of 
wondverzorging. Wij willen
dat als het nodig is ook 
persoonlijke verzorging, 
zoals douchen, onder de 
zorg van de wijkverpleging
wordt gebracht. 
Zorgverzekeraars en 
gemeenten dienen zorg aan 
huis beter te faciliteren 
en te ondersteunen. 
Daarbij worden ook 
technologische innovaties 
gestimuleerd. (...) Dat 
scheelt een extra bezoek 
aan het ziekenhuis. 

VVD:
We willen meerjarige 
contracten tussen 
zorgverzekeraars en 
zorgverleners stimuleren. 
Op die manier kunnen 
zorgverleners 
investeringen doen om 
vernieuwingen mogelijk te 
maken en de zorg verder te
verbeteren.

D66:
D66 wil dat mensen worden 
gestimuleerd eerst in hun 
eigen vertrouwde omgeving 
naar mogelijke oplossingen
op zoek te gaan. Pas 
daarna worden 
vrijwilligers ingezet en 
kan een beroep op 
collectieve voorzieningen 
worden gedaan. 


