
Impressie van de Paneldiscussie over de 
Transitie van een deel van de AWBZ naar de gemeenten 

gehouden op 25 maart 2016 
 
Panelleden: Bert Lubbinge (ochtendvoorzitter/oud-wethouder Nieuwegein); 
                     Gonnie Oosterbaan van Actiegroep Red de Zorg (namens de Zorgmedewerkers FNV) 
                     Winnie Toersen (senior beleidsmedewerker van de Nederlandse Patiënten/Consumenten 
                                               Federatie) 
                     Lex Roseboom (voormalig voorzitter der Raad van Bestuur van Axion Continu) 
                     Hans Adriani (wethouder Nieuwegein) 
 
Aanwezigen: Martijn van Andel – Utrecht, Aad Burger – Utrecht (GAO-U), Wim van Gelder – (oud-Tweede 
                       Kamerlid/nu voorzitter COSBO Stad Utrecht; Jan Hammersma – Spakenburg, Ton de Man – 
                       Amersfoort, Dik Meijer – (interim voorzitter GAO-U), Gert Mulder (secretaris Gewestbestuur), 
                       Jopie Noorden – lid Eerste Kamerfractie PvdA), Thea Poortenaar (oud-gedeputeerde 
                       Utrecht/nu bestuurslid NUZO), George Panka (GAO-U), Allard Tamsma – Utrecht, Anneke 
                       Meijer – Maartensdijk, Toos Menke-van Zwol (secretaris GAO-U) 
 Bericht van verhindering: Kitty Goudzwaard (GB & GAO-U) en Jocko Rensen – Houten 
 
 
Dik Meijer opent de bijeenkomst. Hij vertelt dat de Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid – Utrecht 
bestaat sinds voorjaar 1995 op initiatief van het toenmalige Gewestbestuur. Toen heetten wij Gewestelijke 
Ouderenwerkgroep, later GAO-U en nu komt er opnieuw een wijziging van naam en structuur. Dit alles o.l.v. 
het Gewestbestuur, zodat ook jongere partijgenoten lid kunnen worden van de club. Want de huidige 
Adviesgroep is aardig  uitgedund door overlijden en het stoppen wegens de leeftijd en/of de gezondheid. De 
nieuw op te zetten club gaat functioneren als steungroep voor zowel de Statenfractie, het Gewestbestuur als 
de afdelingen en gemeenteraadsfracties. U wordt op de hoogte gehouden. Het initiatief voor de Paneldiscus-
sie is van Han Hartogs, die vandaag niet aanwezig is. Verder gaat hij nog even in op de wijzigingen in de 
Huishoudelijke hulp, waarna hij het woord geeft aan de ochtend- voorzitter, Bert Lubbinge. 
 
 
Bert Lubbinge stelt de panelleden voor (zie boven). 
 
 
Winnie Toersen houdt een presentatie met sheets. Zij geeft aan dat de Wmo ondersteuning kreeg bij de 
Psychische Ondersteuning van plaatsgenoten. De Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie volgde 
deze sector via monitoring. De overdracht ging redelijk goed naar de gemeenten, waarbij zij uitlegt hoe 
omvangrijk de monitoring was t.a.v.  kwetsbare mensen. Ervaren mensen zijn daarbij van groot belang, de 
hulp bestond uit o.a. 4 enquêtes gedurende de periode 2013/2014. Het advies aan de politiek was: kijk naar 
de zelfredzaamheid van mensen. De problemen zaten bij de informatie naar de cliënten, zoals b.v. bij de 
PGB (Persoons Gebonden Budget). Verder werd geadviseerd de mensen bij elkaar te brengen en het 
initiatief van onderaf te laten komen. Zij geeft als voorbeeld de Huishoudelijke Hulp. De indruk wordt gewekt 
dat mensen die missen, terwijl slechts weinigen geen hulp meer krijgen. Aan de zogenaamde “Keuken-
tafelgesprekken” moet nog wel het een en ander gebeuren. Dat geldt ook voor de “Laaggeletterden”, het zijn 
er wel 1.500.000! Toersen verwijst naar de website www.ditismijnkwaliteitvanleven.nl. En er moet ook 
informatie komen op regionaal niveau! 
 
 
Gonnie Oosterbaan vertelt dat de afgelopen er vele demonstraties zijn geweest, want sinds de Wmo in 2007 
werd ingevoerd zijn er protesten geweest over de wijze waarop de mensen in de Zorg werden behandeld. Er 
waren grote verschillen tussen de gemeenten t.a.v. de uitvoering. Mede dankzij de acties zijn de bezuini- 
gingen in de Zorg teruggebracht van 75% tot 40%. De invoering van de “Marktwerking” zorgt er vaak voor 
dat de gemeenten kiezen voor de goedkoopste bedrijven waarbij de kwaliteit er bij in schiet. In de stad 
Utrecht is de gunning naar T-Zorg gegaan, de grootste organisatie voor de Huishoudelijke Zorg, maar wel 
met loonverlaging! T-Zorg houdt zich niet aan de wettelijke norm. De FNV zet in op actie tegen deze situatie, 
want het minimum tarief is te laag om alle medewerkers te betalen. 1½ Uur is nu de norm geworden. Daar 
komt nog een gerechtelijke uitspraak over. Want het gevolg is nu; een verhoogd ziekteverzuim. 
Gonnie is van mening dat de Huishoudelijke Zorg naar de Wijkteams moeten, want zij hebben het beste 
zicht wat er per persoon nodig is. Met andere woorden: geen schoonmaker, maar een hulp die signaleert of 
de hulp voldoende is. 
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Lex Roseboom is eigenlijk wel tevreden over de ontwikkelingen op het terrein van de Verpleeghuizen. De 
overheid wilde die leegmaken, maar daar is een stokje voor gestoken. De Verpleeghuizen zijn nu vaak in 
transitie naar multifunctioneel met Zorgaanbieders met een centrumfunctie in de wijken en de dorpen. 
Roseboom maakt zich zorgen om onze oudere Medelanders. De groep die voorheen naar Verzorgings-
huizen gingen, moeten nu thuis blijven wonen. Dat is z.i. een zorgelijke situatie. 
Mensen houden nu wel de regie in eigen hand, maar zorg wel voor de beginnende zorgvrager! Hij geeft als 
voorbeeld de COPD patiënt, die – na revalidatie – nu naar huis moet terwijl zij dat veelal niet durven uit angst 
dan te zullen stikken. De techniek kan hierbij helpen, maar dan moeten mensen wel goed worden begeleid. 
 
 
Alvorens Hans Adriani het woord krijgt, wijst de ochtendvoorzitter erop dat wethouder Adriani nu wel een 
heel ander takenpakket heeft, dan hij in zijn tijd als wethouder! 
 
 
Hans Adriani gaat inzoemen op Wonen en Zorg. In algemene zin heeft de bezuiniging en de transitie van het 
begin af aan zijn instemming gehad. Maar een bezuiniging van 3 miljard zonder consequenties op de 
uitvoering en/of de kwaliteit, is z.i. erg naïef gedacht! Problemen/keuzen konden natuurlijk niet uitblijven. 
Hij is van mening dat Nieuwegein het goed doet in vergelijking met sommige gemeenten, die z.i. door-
sloegen. Deventer b.v., waar nu juridische procedures lopen. En op de vaak gestelde vraag waarom de 
taken beter af zijn bij gemeenten dan bij het Rijk: omdat de gemeenten beter op de hoogte zijn van de 
Zorgbehoeften. Hij vindt dat staatssecretaris Van Rijn niet in alle opzichten zuiver heeft gehandeld. 
 
Adriani heeft direct contact met de Wijkteams. Hij is tevreden over de huidige situatie, maar hij blijft alert! 
Want hoewel de meeste mensen graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, is z.i. het Rijk daarin 
doorgeschoten. Zeker t.a.v. de steeds groter wordende groep dementerenden! 
De Verzorgingshuizen hadden o.a. als taak “de ontmoeting”. Dat aspect is uit het pakket van de huidige Zorg 
gevallen. Dat is zorgelijk i.v.m. vereenzaming! De Zorgzekerheid is b.v. bij ambulante zorg twijfelachtig. Dat 
zorgt voor angst bij de Ouderen. Verder wijst hij op het feit dat de Overheid zich heeft teruggetrokken uit de 
Sociale Woningbouw. Hij geeft daar voorbeelden van. 
 
 
De ochtendvoorzitter: met andere woorden, er is behoefte aan uitbreiding van Verzorgings-/Verpleeghuizen! 
 
 
Na de pauze was er discussie met de aanwezigen. Alvorens die begon, ging de voorzitter, Bert Lubbinge, 
nog even terug naar de 4 inleidingen. 
 
 
Mulder complimenteerde de GAO-U met de kwaliteit van de inleidingen. Naar Roseboom reageert hij met de 
opmerking dat hij niet zo overtuigd is dat de mensen, die langer thuis wonen, d.m.v. het wonen in 
groepswoningen de vereenzaming ondervangen. Roseboom laat weten dat mensen over het algemeen niet 
bij de “oudjes” willen wonen! De voorzitter vraagt wat de PvdA zou kunnen doen. Mulder: om te beginnen de 
beeldvorming veranderen! 
 
 
Talsma luidt de noodklok. Hij vindt dat er een soort Balkenende norm moet komen voor Zorg en de 
financiering daarvan. Poortenaar pleit voor een inkomensbeleid. Van Gelder  is positief over het “Zelf 
organiserende vermogen” van mensen dat z.i. veel meer moet worden gestimuleerd. Meijer wijst erop dat 
mensen best willen verhuizen naar kleinere woningen, maar dat dit vaak betekent dat zij meer moeten 
betalen voor minder ruimte! Dat ligt niet aan de Woningbouw maar aan de grondprijzen en het ontbreken van 
subsidie van het Rijk. Poortenaar wijst erop dat de gemeente Utrecht een verhuis-coördinator heeft. Meijer 
herinnert eraan dat in zijn ANBO-tijd heeft geleerd dat mensen, naar mate zij ouder worden, minder 
incasseringsvermogen hebben, dat wordt vaak vergeten! Adriani wijst erop dat in Nieuwegein b.v. 40% van 
de klanten niet ziek waren. Nu werken huisartsen samen. Gevolg: mensen gaan nu b.v. vrijwilligers 
werk doen. Van Gelder vraagt Adriani of dat wordt gestimuleerd. Adriani: Ja! D.m.v. ontmoetingsplaatsen. 
Mensen willen niet meer opnieuw beginnen (verhuizen), de activiteiten moeten z.i. beter en meer dicht bij 
huis worden aangeboden. 
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Toersen verwijst naar de totstandkoming van de PGB (PersoonsGebonden Budget). Kleinschalige, 
geclusterde zorgvormen, waarbij de nadruk van kopen is verschoven naar het huren met luxe inrichting. Zij 
vraagt zich af waar de Zorgverzekeraars in dezen staan! Van Andel vraagt of de Buurtteams dat al niet doen. 
Van Gelder is van mening dat de Buurtteams veel te veel op hun bord krijgen geschoven. Daar wordt over 
geklaagd, want wie gaat dat werk vrijwillig doen? Oosterbaan pleit voor een samenhangend geheel. Nooren 
wijst naar het onderzoek naar behoeften. H.i. is er te veel nadruk gelegd o de medische kant, terwijl de 
sociale kant wordt vergeten. 
 
 
Adriani geeft aan dat de Zorgverzekeraars dit niet mogen. Poortenaar vindt dat onzin, de Zorgverzekeraars 
doen wat hen goed dunkt! Volgens Adriani schuiven de verantwoordelijken de verantwoordelijkheid naar 
elkaar, wat de kosten onnodig hoog maakt. Z.i. is het beleid te technocratisch. We moeten weer terug naar 
de menselijke maat. De meningen daarover verschillen tussen de Zorgverzekeraars en de huidige coalitie. 
Toersen merkt op dat i.v.m. de keuzen de kinderen daar vaak niet in worden gekend. Zij pleit ervoor de Zorg 
bij de Zorgverzekeraars te laten blijven en het Welzijn bij de gemeenten. 
Noorden vindt dat de Zorgverzekeraars niet voor een samenhangend beleid zorgen. Roseboom waarschuwt 
voor een “Jij bak”! Adriani pleit voor preventie. De keus wordt te vaak gemaakt voor Landelijke Organisaties, 
terwijl het vaak beter kan worden geregeld op provinciaal, regionaal of gemeentelijk niveau. Al naar gelang 
de keuze voor een bepaalde vorm. 
 
 
T.a.v. de aanbesteding van de Zorg wijst Adriani erop dat de visie van de Zorgverzekeraars is: zo goedkoop 
mogelijk! Terwijl het beter is in te zetten op Zorg op (de menselijke) maat! 
 
 
De ochtendvoorzitter sluit, gezien de tijd, de discussie, hij geeft de interim voorzitter van GAO-U het laatste 
woord. 
 
 
Meijer vraagt zich af of onze club kan bijdragen in de verbetering van de huidige aanpak. Hij wijst erop dat 
GAO-U in transitie is naar een Ondersteuningsgroep. Daar hebben we nieuwe leden voor nodig, die een 
brede aanpak willen opnemen. Daar hoort dan ook een andere vergadertijd bij, omdat jongere leden veelal 
nog werken. Over de nieuwe opzet hoort u allen nog. 
 
 
Hij dankt de ochtendvoorzitter en de inleiders met een mooi boeket bloemen. De aanwezigen dankt hij voor 
hun bijdragen aan de interessante discussie. 
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