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Zorg zonder stopwatch 
 

De zorg verandert. De komende tijd zal steeds meer – waar dit kan – een beroep 
worden gedaan op de eigen omgeving en de eigen kracht van de inwoners. Maar niet 
iedereen is in staat voor zichzelf te zorgen. In dat geval is altijd professionele zorg 
beschikbaar.  

 

De PvdA wil, ook als het om zorg gaat, maatwerk leveren. Wij willen de kansen 
benutten die de nieuwe regelgeving biedt. Een einde aan de stopwatchzorg, aan afvink-
lijsten die bepalen waar u recht op heeft en aan niet-gebruikte scootmobielen in  
schuurtjes.   
Het sociale wijkteam of de wijkverpleegkundige gaat met u het gesprek aan. Over wat 
u, met uw zorgvraag, nodig heeft om goed te kunnen meedoen.  Zo krijgt u de gerichte 
zorg waar u écht wat aan heeft.  
Daarom maakt de PvdA zich sterk voor het realiseren van deze punten: 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

De Krimpenerwaard, dat zijn wij met z’n allen – dus zórgen wij ook met z’n allen voor 
elkaar.  De PvdA maakt er werk van!                                                                                                     ■ 

√  We bespreken met u wat u nodig heeft, we bepalen niet met checklisten waar u                      
     recht op heeft.  Hulp zonder stopwatch!   
√  Herkenbare zorg dichtbij, voor iedereen, ongeacht de dikte van de portemonnee.  
√  Er komt een meldpunt waar u terecht kunt met uw klachten over zorg. Zodat de  
     gemeente haar zorg kan optimaliseren. 
√  Het sociale wijkteam of de wijkverpleegkundige kent je bij naam, en zij kunnen  
     ook gewoon bij u langskomen. 
√  Huisarts, apotheek en (integrale)gezondheidscentra zijn in de buurt.    
√  Aanpasbare woningen, zorgwoningen voor ouderen met voldoende hulp en  
     ondersteuning dichtbij.  Je moet oud kunnen worden in je eigen stad, dorp, of   
     buurt. 
√  Logeerhuizen of zorgplekken om de taak van mantelzorger te verlichten.  
√  Mantelzorgers krijgen hulp en ondersteuning die ze nodig hebben. 
√  Samenwerken met vrijwilligers en (ouderen)organisaties bij veranderen van de  
     zorg.  
√  Het geld dat is gereserveerd voor de zorg, besteden we ook echt aan zorg. 
√  Er komt één loket voor alle hulp-, advies- en zorgvragen. 
√ We willen een wethouder Ouderenbeleid en Zorg. Met extra aandacht voor 
     vrijwilligers, wonen, bewegen en cultuur.  
 


