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DE OVERHEID VERPLICHT JE NIET OM VOOR JE BUURVROUW TE
ZORGEN
Posted on 16 oktober 2014 by Margreet

In het debat gisteren in de Tweede Kamer over de WMO2015 heeft staatssecretaris Van Rijn een
aantal belangrijke toezeggingen gedaan die voor clintorganisaties van groot belang zijn. Mantelzorg
wordt niet verplicht door de overheid, er komt een interventiepunt voor mensen die toch vastlopen
in het systeem en de Kamer volgt het verloop van de transitie van de zorg naar gemeenten scherp.
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Er blijft nog een aantal vraagtekens bij belangrijke onderwerpen, zoals de onafhankelijke
cliëntondersteuning en de garantie op huishoudelijke hulp.

Mantelzorg kan niet verplicht worden gesteld!

Een aantal gemeenten gaat in hun verordening uit van een verplichting van een aantal te leveren
uren mantelzorg. Van Rijn heeft in het AO opnieuw duidelijk gemaakt dat mantelzorg niet verplicht
kan worden gesteld. Er moet eerst een gesprek worden gevoerd over †⠀猀瀀牳愴攀渀琀⁰㜀䔀gefeentveren⤠呪⁅吠儊焠〮〰〠牧†呲⁂ㄸ㌸㔰‶㔴⸹㌷tsaantieh//inelIg en
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betekent dat er een persoonlijk gesprek gevoerd moet worden en er nog steeds maatwerk moet
worden geleverd.
Er zijn veel signalen dat de onafhankelijke cliëntondersteuning nog niet overal goed geregeld is. De
wet schrijft voor dat het onafhankelijk en levensbreed moet zijn. Het oordeel van de zorgvrager is
maatgevend voor de vraag of de ondersteuning onafhankelijk is. Van Rijn bevestigt in het debat dat
de onafhankelijke cliëntondersteuning in iedere gemeente geleverd moet worden. Maar onder
bepaalde voorwaarden kan het volgens hem ook vallen binnen het sociale wijkteam.

Hoe verder
Vandaag is de website dezorgverandertmee.nl live gegaan. De website is onderdeel van de
landelijke informatiecampagne van de overheid om burgers te informeren over de hervormingen in
de langdurige zorg.
Op de website hoeverandertmijnzorg.nl worden vragen over het overgangsrecht beantwoord. De
informatie van de rijksoverheid wordt afgestemd op de informatie op gemeentelijk niveau.
Ieder(in) heeft een helder overzicht gemaakt, Zorg verandert vanaf 2015, waarin u kunt lezen waar u
op dit moment terecht kunt met uw algemene- of meer specifieke vragen.

Wat doet Ieder(in)
Zorg Verandert helpt burgers hun weg te vinden in alle veranderingen. Het is een vierjarig
(verander)programma onder penvoerderschap van Ieder(in), gesubsidieerd door het ministerie van
VWS. Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van Ieder(in), LPGGz, CSO,
LOC, LSR, Mezzo, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland en Per Saldo.
Ga naar de website van Zorgverandert.nl
Meer over Zorg
Terug naar Home
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There are no comments yet.
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