
 

 

Reactie Rosengaerde notitie continuering beleid Hulp bij Huishouden van de 

gemeente Dalfsen 

 

Ik dank u hierbij voor de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van het 

spreekrecht met betrekking tot de ‘Nota continuering Hulp bij het huishouden. 

 

R. heeft een schriftelijke reactie gegeven op deze nota waarin R aangeeft op 

hoofdlijnen de inhoud van deze notitie te onderschrijven en in de praktijk een 

goede samenwerking ervaart met de gemeente om tot maatwerkoplossingen 

te komen in het kader van de thuisondersteuning.  

 

De thuiswondende oudere, onze doelgroep, is niet meer zoals een aantal jaren 

geleden. De prognose is dat 70% van de ouderen gewoon thuis woont, ook 

wanneer er sprake is van dementie. R. pleit er daarom voor om te komen tot 

een integrale ondersteuning voor de ouderen in de gemeente Dalfsen waarbij 

‘het normaal is’ dat ouderen een onderdeel zijn van de samenleving. Dit vraagt 

naast vernieuwing ook oude principes als het omzien naar elkaar weer van 

belang laten zijn.  

 

R. pleit ervoor gebruik te maken van de krachten binnen onze gemeenschap en 

die versterken en ondersteunen. Hierbij is het van belang om preventieve 

activiteiten te ondersteunen, zowel individueel als collectief.  

 

Hulp bij huishouding of thuisondersteuning hangt in onze ogen nauw samen 

met andere beleidsterreinen zoals wonen, leefbaarheid (dit geld ook voor 

bijvoorbeeld de centrumvisie), welzijnswerk en zorg. Een te rigide, beperkte of 

eenzijdige toekenning staat o.i. een verdere ontwikkeling in de weg.  

 

Wat missen we in de ‘Nota’: 

 

�  In algemene zin missen we in het kader van preventie de inzet van 

EDOMAH, domotica wat niet alleen de cliënt zelf voordelen kan brengen, 

maar ook de mantelzorger kan ondersteunen. We doen een oproep om ook 

de uitprobeer service in 2017 te continueren  

 

�  U spreekt over een aparte onafhankelijke coördinator. In onze ogen is het 

de cliënt die aan kan geven of zijn of haar vraag goed beantwoord is vanuit 

het werkplan die wordt ondertekend als ze hiermee eens zijn. Wanneer de 

gemeente hier twijfels over heeft zou als eerste middelen ingezet kunnen 

worden om de cliënt te versterken en te ondersteunen en de 

zorgorganisatie voorschijven hoe dit geregeld zou moeten worden. 

 



 

 

�  Met betrekking tot integrale benadering dient oi. meegenomen te worden 

dat er combinaties gemaakt kunnen worden tussen de Wlz, Zvw en Wmo, 

vrijwilligerswerk, het hospice etc. Het is een mooi moment om losse 

projecten met elkaar te verbinden om ze op die manier werkelijk integraal 

te hanteren om cliënten te ondersteunen in zowel de woon-, zorg- en 

leefomgeving. Hier ligt in onze ogen de sleutel tot een gedegen 

thuisondersteuning die het mogelijk maakt dat ouderen daadwerkelijk hun 

leven voort kunnen zetten binnen onze gemeente.  

 

�  Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning 

Voor ons zou de code ook van toepassing dienen te zijn op alle maatwerk-

voorzieningen. 

2.1. Implicaties Code: de  laatste zin uitbreiden met de toevoeging:  

“Plus het ondersteunen van het netwerk” 

 

�  Welzijnsbeleid 

Er wordt gesproken over dat de gemeente in gesprek gaat met zorg en 

welzijnswerk. Volgens ons dient de gemeente in gesprek te gaan met  

zorgaanbieders /welzijnsinstellingen en burgers die integraal denken en 

handelen en een toekomstvisie onderschrijven waarbij ouderen een integraal 

onderdeel van de samenleving zijn,  waarbij we ook nadenken over wat 

ouderen ons en elkaar te bieden hebben. 

 

�  Communicatie 

Als er gesproken wordt over eenduidig communicatieplan dan zou het ook 

goed zijn om te komen tot eenduidige benadering van de maatwerk-

voorziening. Wij onderschrijven het belang van een goede communicatie  

 

�  Financiën en netwerk  

Er dient aandacht te zijn hoe de financiële problematiek van cliënten in kaart 

kan worden gebracht en welke betekenis dit heeft voor de toegang tot 

diensten en zorg. 

Daarnaast wordt er in het kader van de zelfredzame burger uitgegaan dat de 

cliënt over een netwerk beschikt, helaas is dit niet altijd de situatie. Hier 

dienen we oog voor te hebben. 

 

Tot slot  

Ook wij R. vinden dat we positief kunnen zijn over het eerste jaar van de 

transitie, maar onze oproep is om met elkaar daadwerkelijk stappen te zetten 

en onderling te verbinden zodat wij zorgen voor mogelijkheden voor ouderen 

voor nu en  in de toekomst en laten we onze inspanning richten op een 

daadwerkelijke " dementie vriendelijke of " ouder" vriendelijke gemeente . 

 


