
1. Zorg moet dichtbij in buurten, wijken en dorpen. In goede zorg gaat het over kennen en 

gekend worden. Mensen willen niet steeds wisselende hulpverleners in huis. Er moeten 

daarom vaste teams in wijken en buurten komen, die samenwerken met de huisarts en de 

andere eerstelijns hulpverleners. Er moeten veel meer wijkverpleegkundigen komen. De 

traditionele thuiszorgaanbieders moeten hun verpleegkundigen bijscholen, zodat zij ook 

zelfstandig vanuit hun eigen wijk kunnen werken, in plaats vanuit het hoofdkantoor met een 

werklijst van de centrale planning. Thuiszorg moet dus veel meer op maat, en niet zoals nu, 

per minuut en opgeknipt in allemaal deelhandelingen. Daarom moeten verplegenden en 

verzorgenden van de thuiszorg kunnen aanpakken wat er nodig is, ook als dat geen strikt 

verpleegkundige of verzorgenden- taken zijn.   

 

2. Huishoudelijke hulp moet beschikbaar blijven en medewerkers moeten er fatsoenlijk 

verdienen. De arbeidsvoorwaarden van thuiszorgmedewerkers zijn verschraald en moeten 

aangepakt.  

 

3. De kennis over ouder wordende mens schiet tekort en moet dus beter. Huisartsen, 

verpleegkundigen en verzorgenden moeten over meer algemeen geriatrische kennis gaan 

beschikken. Volgens Alzheimer Nederland wordt 40% van de mensen met dementie niet 

tijdig en goed gediagnosticeerd. Initiële opleidingen moeten de kennis over dementie daarom 

verstevigen. 

 

4. Eenzaamheid raakt mensen diep, ze worden er ziek van en zijn vaak niet is staat zichzelf uit 

de neerwaartse spiraal van vereenzaming los te maken. Uit onderzoek is inmiddels bekend, 

dat steeds meer mensen in Nederland in een sociaal isolement raken. Nu al 20% van de 

mensen geeft aan, zich vaak alleen of eenzaam te voelen. Die groep wordt groter, vanwege de 

vergrijzing. De PvdA vindt dat sociaal isolement en eenzaamheid nooit geaccepteerd mag 

worden. Wij vinden dat de overheden samen met maatschappelijke organisaties alles op alles 

moeten zetten om eenzaamheid tegen te gaan.  

 

5. Ondersteun de  mantelzorgers ,ook via personeelsbeleid. Steeds vaker wordt een beroep 

gedaan op mantelzorgers. Nederland kent ruim 2,6 miljoen mantelzorgers, en 450.000 

daarvan zijn ernstig overbelast. Mantelzorgers moeten worden ondersteund, zodat hun 

verwante beter thuis kan blijven. Ook in de arbeidsmarkt moet meer ruimte komen voor 

(tijdelijke) mantelzorg. Gemeenten en andere overheden zouden bij voorkeur zaken moeten 

doen met werkgevers die een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voeren en als zodanig 

gecertificeerd. 

 

6. Bevorderen participatie ouderen.  Wij zetten in op het bevorderen van participatie van de 

derde generatie ouderen, dat zijn mensen in de leeftijd van 65 - 75.  Via vrijwilligerswerk 

participeert deze groep mensen zo lang mogelijk.  Dat is voor henzelf van belang omdat ze 

daarmee gezonder blijven en minder snel in een sociaal isolement raken, maar zeker ook voor 

onze samenleving, die de ervaren inzet van deze ouderen helemaal niet kan missen. De PvdA 

stelt zich voor, dat als mensen voor de eerste keer hun AOW krijgen, zij door de overheid 

worden bedankt voor hun inzet en gewaardeerd worden voor hun bijdrage aan de 

samenleving. Daarin kan ook het belang van voortzetting van activiteit via vrijwilligerswerk 

worden aangereikt: ouderen voor ouderen, de samenleving kan ze niet missen!   

 

7. Mobiliteit.Het is belangrijk dat mensen die zorg thuis nodig hebben, ook mobiel blijven. 

We zijn tegen bezuinigingen op de kilometervergoeding in de Wmo en in het Valys vervoer 

voor gehandicapten. 



 

8. Scheiden wonen en zorg moet voor iedereen een verbetering opleveren en niet ten koste 

gaan van de mensen met lagere inkomens.  Uit het AWBZ zorgbudget moeten in principe 

geen woonlasten meer worden betaald. Mensen gaan straks zelf de woonruimte huren, waar 

de instelling dan de zorg levert. Op zichzelf is dat een goede zaak. Maar het mag niet leiden 

tot een verdieping van de tweedeling. Scheiden van wonen en zorg kan alleen als ook de 

mensen met een laag inkomen in kwalitatief goede passende woningen kunnen  wonen. De 

PvdA wil voorkomen, dat mensen met de laagste inkomens gedwongen worden tot wonen in 

een verpleeghuis, omdat ze de huur van een passende woning niet kunnen opbrengen. Geen 

armenzorg in de verpleeghuizen. 

 

9. Het pgb moet blijven, juist voor mensen die thuis willen blijven! Zowel in de AWBZ als in 

de Wmo biedt het pgb mensen die mogelijkheid zelf zorg te organiseren die past bij hun 

unieke thuissituatie.  

 

 

 


