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Vriiwilligerswerl<in ruil voor zorg 

F 

Vu gfto{t3 
Van onze verslaggever 
Gijs Herderscheê 

DEN HAAG Ouderen, zieken en ge
handicapten kunnen vanaf20l5 
worden geconfronteerd met het 
dringende verzoek van hun ge
meente om in ruil voor zorg vrij
willigerswerk te verrichten. Dit 
blijkt uiteen concept voor de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
2015. dat het kabinet naar de Raad 
van State heeftgestuurd. 

'Eenzaamheid ka n mogelij k worden 
verminderd door b ijvoorbeeld oude
ren te Jate n voorlezen op de voor
schoolse opvang voor kinderen met 
een taalachterstand', sch rijft PvdA
staatssecretaris Martin van Rijn van 
Volksgezond heid , Welzijn en Sport in 
het kabinetsvoorstel. Hij geeft nog een 
voorbeeld. 'Of de gepensioneerde 
boekhouder d ie rolstoelgebonden is, 
word t vrijwilliger in het kader van de 
gemeentelijke schuldhulpverlening.' 

Dit 'vrijwill igerswerk' mag van de 
staatssecretaris nie l verplicht worden 
opgelegd,zoalsda t in helgeval van bij 
standsgerechLigden wel gebeurt. Niet
temin krijgen gemeemen de ruimte 
van het kabinet om ouderen,zieken en 
gehandicapten op indringende wijze 
voor te houden dat zij in ruil voor de 
zorg die ze ontvangen best iets terug 
mogen doen voorde samenleVing. 

Hoeveel hul p een oudere, zieke ofge
handicapte st ra ks krijgt, zal vooral af
hangen van de woonp laats waar men 
staat ingeschreven. Gemeenten krij
gen een veel grotere vrij heid bi ide ver
delingvan dezorg.Zo mogen zezelfbe
palen hoeveel euro een hulpbehoe
vende kan bijdragen voor zijn of haar 
zorg, al s ook hoeveel ondersteuning 
verwilch t mag worden van filmil ie en 
vr ienden van betro kkene. 

De Volkskrant kreeg het voorste I van 
Van Rijn na een beroep op de Wet 
Openbaa rheid Bestuu r. Ook de Kamer
leden Mona Ke ljzer (CDA) en Fleu r 
Agema (PW ) vroegen het ministerie 
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van Vol ksgezondheid om de stu kken. 
Die zijn gisteravond naar de Tweede 
Kamergestuurd normalitergebeurt 
dat pas na advisering door de Raad 
van State. 

I n het wetsvoorstel werkt Van Rijn 
zijn pla n voorde'inclusievesamenle
ving' verder u It. De zelfredzaamheid 
van burgers en de on derlinge hulp
verle ni ng n10eten groter worden, 
vindt het kabinet. 

Ruim 750 duizend hulp behoeve n
den krijgen te maken mel het nieuwe 
regime. De ene helft krijgt a l zorg van 
de gemeente, de andere hel ft krijg1: nu 
nogzorgvia de Algemene Wet Bijzon
dere Ziektekosten (AVv'BZ). De AWBZ 
wo rdt versmal d tot zorg in instellin
gen, zoals teh uizen voor ernstig ge
handicapten, verpleeg en verzor
gingshui zen. 

Wie zorg via de gemeen te kri jgt zal 
voortaan eersl ouders,ld nderen,part
ner of buren moeten inschakelen. Pas 
als dat nietof onvoldoende lukt, komt 
de ove rheid in beeld. 'Het is naar de 
mening van de regering immers heel 
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normaal dal je je inspant om je eigen 
situatie te verbeteren, of dat je iets 
doetvooreen partner of familielid als 
die niet geheel op eigen kracht kan 
deelnemen aan de samenleving', 
schrijftVan Rijn. 'De regering stapt af 
van hetaulomalisme dat de overheid 
per defi ni tie deze rol naar zich toe" 
trekt. ( ... ) Uitgangspunt is da t iedere 
ingezetene eerst kijkt wal hi j zel f kan 
doen, wat zijn socialeomgev ing voor 
hem kan doen,ofwat hij zelfvoor een 
ander kan doen.' 

Voor het overnemen van de zo rg 
van het Rij k krijgen de gemeente n in 
totaal 11,3 miljard eu ro (6,2 mi ljard 
meer dan nu). Het kabi net bezu inigt 
zo ru im 2 m iljard euro. Gemeenten 
ku nnen d ie besparingrealiseren door 
efficiënter te werken en scherper te 
beoordelen wat mensen zelf kun nen 
en willen doen, verwacht Van Ri jn. 

U krijgt gratis hulp of hulp met een 

lage eigen financiële bijdrage 

waarvan de maximumtarieven 

landelilk worden vastgesteld. 
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