
Overzicht sessies naar een nieuwe generatie Ouderenzorg.  

 

 

 

In de Sessie naar een nieuwe solidariteit 

Ik zal mij even voorstellen: Mijn naam is Peter van Leeuwen en ik ben beleidsadviseur bij de 

Landelijke Cliëntenraad. Wij zijn een adviesraad op het terrein van Werk en Inkomen voor het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij geven een stem aan de burger die een van 

de 6,8 miljoen uitkeringen krijgt via de Sociale Verzekering Bank (SVB), Uitvoering werknemers 

verzekeringen(UWV) en de gemeenten. 

 

 

In de workshop zijn verschillende vormen van solidariteit aan de orde gekomen aan de hand van 

een gesimuleerd keukentafelgesprek. Samen met de deelnemers van de workshop is een 

ervaringsdeskundige ondervraagd aan de hand van een ingediende hulpvraag.  

 

 

Het middelpunt van de casus vormt de 86 jarige mevrouw van Leeuwen-van Dam.  

 

Aan de hand van haar levensverhaal worden zijn verschillende aspecten van de zorg bediscussieerd.  

Waaronder:   

- Wat is zelfredzaamheid 

- 24 uurs mantelzorg voor haar man, waardoor er geen dag vrij is 

- Zorg organiseren met full-time werkende kinderen 

- de rol van een traplift, geen traplift heeft effecten op de arbeidsomstandigheden van 

zorgverleners 

- traplift is niet alleen voor haar man van 91, uiteindelijk wordt de mantelzorger ook ouder 

en heeft ondersteuning nodig. 

- De meeste bestedingsonderzoeken (NIBUD) gaan tot 75. Deze onderzoeken laten een 

afnemende consumptie zien. Iemand van 86 maakt zoals blijkt uit de besteding van 

mevrouw hoge kosten, omdat zij de technische en economische levensduur van hun 

inventaris overleven (denk aan verwarmingsketel, auto, kozijnen, badkamer, keuken etc). 



Het afgelopen jaar heeft zij veel inventaris moeten vervangen vanwege einde levensduur. 

- Omdat inkomen niet stijgt heeft mevrouw van Leeuwen geïnvesteerd in de verlaging van 

kosten. Zo heeft ze in 2016 zonnepanelen aangeschaft en verkoopt haar stroom via 

internet. Hierdoor heeft ze geen stroomrekening meer. Deze besparing maakt geld vrij 

voor andere investeringen. Probleem is wanneer investeer je. Zij wordt regelmatig 

aangesproken op ‘ zou je dat wel doen, waar begin je aan’. Echter dit doen ze al tien jaar. 
Ondertussen wordt zij steeds ouder en er is wel zicht op een einde, maar niet wanneer. 

Voor haar dus geen reden om niet te investeren.  

- https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Bestedingen-van-ouderen_Nibud_PWC_juni-

2016.pdf 

- Mevrouw van Leeuwen is bij voor wat betreft ICT en communiceert met de zorg via de 

Whats’app. Dat voorkomt dat de zorg voor een gesloten deur staat als ze op stap is. 

Daarnaast wordt ook haar netwerk via de app op de hoogte gehouden en communiceert 

ze verder via mail met kleinkinderen en haar netwerk. Hierdoor blijft ze op de hoogte en 

kan ze waar nodig steun inroepen bij calamiteiten.  

- De gemeente Wateringen heeft aanvraag traplift afgewezen en stelt een kleine 

verhuisvergoeding voor. De kosten van verhuizing zijn echter veel hoger dan de 

praktische winst die dit oplevert. Daarnaast woont zij prima waar ze nu woont en is niet 

van plan te verhuizen. Heeft er hard voor gewerkt. En onder het motto “oude bomen 

moet je niet verplanten’. Gaat ze lekker door met organiseren van haar eigen leven met 
steun van kinderen. 

- Advies jeugd. Probeer tijdig te sparen, zodat je in staat ben jezelf te redden. Anders gaan 

anderen beslissingen voor je nemen.  

 

Dillema’s  
- In keukentafel gesprek gaat gemeente ervan uit dat mantelzorg door familie en vrienden 

wordt verstrekt. Onvoldoende is in kaart gebracht wat de maatschappelijke en 

collectieve gevolgen zijn van deze privatisering zijn van de zorg. Volgens de LCR gaat het 

hier om een aanzienlijk deel van het zogeheten ‘onbenut arbeidspotentieel’. Mensen 
leveren werktijd in voor mantelzorg. Hierdoor wordt hun sociaal economische positie op 

de korte en lange termijn (pensioenrechten etc) aangetast.   

- In de meerderheid gaat het om vrouwen die deze zorg invullen.  

- In beginsel vinden wij dat deze zorg moet worden betaald. Nu wordt de geïnvesteerde 

tijd en kosten zelden gecompenseerd. Uitgerekend kwetsbare groepen (met wankele 

arbeidspositie) investeren verhoudingsgewijs meer en zien hiervan minder terug.  

- De vermaatschappelijking van de zorg leidt tot een suboptimale allocatie van arbeid en 

zorg. Immers hadden de mensen die mantelzorg verlenen niet  wellicht niet nog meer 

maatschappelijk rendement kunnen hebben (via betaalde arbeid) op de arbeidsmarkt. 

Niet iedereen die nu mantelzorg verleent heeft dit als eerste beroepskeus. 

- http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Visie-op-solidariteit-verdient-een-

grondige-update 

 

tips voor de uitvoering: 

- Hou steeds meer rekening met langleven risico 

- Solidariteit in zorg met beroep op voorzieningen werkt twee kanten op 

o Met mensen die geen draagkracht hebben (inkomenssteun publieke voorziening) 
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o Mensen die wel draagkracht hebben, maar geen beroep kunnen doen op 

mantelzorg hebben ook hulp nodig 

o Bij langlevenden krimpt het netwerk als gevolg van sterfte 

o Investeer tijdig in ICT en competenties om verbinding te houden met de 

buitenwereld. 

o Kosten van langlevenden nemen toe als gevolg van behoefte aan investeringen in 

huisvesting eigen huis 

o Voorzieningen zijn afhankelijk per gemeente. De belofte dat overheid thuis 

wonen faciliteert wordt niet altijd waargemaakt 

o Er liggen hoge administratieve drempels voor aanvraag van voorzieningen en zijn 

meer budget gestuurd dan zorg gestuurd. De zorg ondervindt ook de gevolgen 

van het niet investeren in voorzieningen. Maak een coalitie! 

o Investeringen in voorzieningen zoals een traplift beginvloeden efficiency en 

arbeidsomstandigheden van de zorg. De besparingen die dit hier oplevert 

worden niet gevoeld in de WMO. Hierdoor is het van belang ook namens de klant 

de gevolgen te benoemen! Dit kan van invloed zijn in de beoordeling van de 

business-case.  

o Traplift geeft ook de mogelijkheid tot het ontvangen van het Netwerk wat ook 

steeds slechter ter been wordt. De traplift heeft dus ook individuele sociale 

baten.  

o Veel van de huidige generatie heeft nooit rekening gehouden met het langleven 

risico. Pensioen wordt gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Echter 

sommigen lopen een hoger risico op langleven. Bij de start van de AOW werd 

rekening gehouden met een gemiddelde van rond de 8 pensioenjaren. Mensen 

worden steeds ouder. Alleen met een ascetische levenswijzen kom je niet in de 

financiële problemen. (alleen met zuinigheid en vlijt). Door storytelling kan de 

bewustwording worden verhoogd. 

o Om vitaal ouder te worden is lichaamsbeweging en training essentieel. Ook op 

latere leeftijd is herstel en bouwen aan je conditie mogelijk. Heeft volgens 

mevrouw van Leeuwen met karakter en discipline te maken. (Als je oud wil 

worden moet je daar mogen mee beginnen!) 


