
Zorg 3.0 
 
Beste collega raadsleden en overige toehoorders; Ik sta tussen de overige pitches wellicht als 
een wat vreemde eend in de bijt, echter als CDA willen we het door ons verspreide 
zorgpamflet graag met jullie delen. Niet omdat de zorg in Schagen nou slecht geregeld zou 
zijn, in tegendeel maar het kan wat ons betreft nog beter.  
Daar waar veelal het beleid gemaakt wordt door het ”management”, zijn wij uitgebreid in 
gesprek gegaan met de zorgverleners en vrijwilligers die de zorg op de werkvloer uitvoeren. 
Wij hebben hen gevraagd wat zou nou beter kunnen in de zorgverlening en waar loop je nou 
zoal tegenaan? Daarnaast hebben we hen gevraagd wat zij zouden willen realiseren als ze 
een pot met geld te besteden hebben. 
 
De antwoorden verbaasden ons deels;Daar waar wij hadden verwacht dat de portemonnee 
onmiddellijk getrokken zou moeten worden, bleek in een aantal gevallen dat de 
communicatie over de beschikbare faciliteiten onvoldoende is. Voor een aantal wensen is 
echter wel geld nodig. 
 
Welke onderwerpen werden dan zoal genoemd, een mix van beide:  
 
Als voorbeeld het ouderen vervoer. Veelvuldig werd de realisatie van een Schager belbus 
aangehaald. Indertijd is uitgezocht dat dat niet mogelijk is vanwege het concurrentie beding; 
Wel bestaan al jaren een aantal goede vrijwillige alternatieven als Graag Gedaan, 60 plus bus 
etc die vergelijkbare en betere service verlenen, alleen de bekendheid hierover is kennelijk 
onvoldoende.  
 
Eveneens werd de zorg rondom een goede respijtzorg aangehaald. Mantelzorgers zijn de 
steun en toeverlaat voor mensen die zorg nodig hebben. De uitvoering van die zorg is 
vreselijk zwaar. Die belangrijke zorg moet op een juiste manier gewaardeerd worden. 
Belangrijk onderdeel daarbij is dat zij even rust kunnen nemen en dat de zorg voor hun 
dierbare tijdelijk wordt overgenomen door een zorginstelling. Daar waar het voor sommigen 
nu nog een zoektocht is naar die mogelijkheden, is het de wens van het CDA dat er een 
overzicht is van de op dat moment beschikbare mogelijkheden. 
 
Daarnaast werd veelvuldig aangegeven dat in een aantal kernen huiskamers gemist worden, 
waar met name ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Zo’n plek heeft in zich dat de sociale 
samenhang in een dorp of wijk vergroot, tevens is het effectief tegen de eenzaamheid. Wij 
willen in eerste instantie aansluiten bij de bestaande gemeenschapruimtes in 
woonzorgcomplexen. Hierbij willen wij een bedrag beschikbaar stellen om die huiskamers 
ook smoel te geven. Gevoelsmatig sluit deze wens voor een deel aan bij de pilot “een 
nieuwe aanpak ouderenzorg in de kernen’. 
 
Tijdens de sessies werd ook veelvuldig aangegeven dat de zorgverleners te weinig tijd 
hebben om de zorg te kunnen uitvoeren. Daarbij werd benadrukt dat voor een aantal 
thuiszorg cliënten de noodzakelijke tijd ontbreekt om te helpen bij de maaltijdbereiding. 
Zorgverleners voelen zich nu veelal beperkt door van bovenop opgelegde regeltjes. 
 



Naast deze onderwerpen zijn er nog een groot aantal andere wensen die in ons pamflet 
staan aangegeven, deze wensen kunnen of hoeven niet gedekt te worden uit het financiële 
overschot uit 2016. In een later stadium zullen wij bij kiezers en collega’s steun vragen om 
deze ideeën ook uit te voeren 
 
 


