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> Wijkverpleegkundige centraal 

> Kleinschalig en beschikbaar 

> Kwaliteit en eigen regie (PGB) 

> Mantelzorg ondersteunen 
 

 

1. D66 wil een centrale rol voor de wijkverpleegkundige.  

Deze verpleegkundige staat dichtbij en vormt het centrale aanspreekpunt voor mensen met een zorgbehoefte. De 

verpleegkundige krijgt wat D66 betreft ook veel vrijheid om haar/zijn werk uit te voeren: zo min mogelijk protocollen en 

formulieren, zoveel mogelijk gebruik van vakkennis en gezond verstand. 

2. D66 is voorstander van (private) kleine en lokale of wijkgebonden woon- en zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk 

ondersteunen.  

Dergelijke initiatieven ontstaan bij voorkeur ‘bottom up’. Regelgeving die de initiatieven in de kiem smoort willen we zoveel 

mogelijk wegnemen en waar dit nuttig is zal de gemeente initiatieven bevorderen, bijvoorbeeld door verschillende partijen rond 

de tafel uit te nodigen. 

3. D66 wil dat de kwaliteit van de zorg is gewaarborgd.  

Verzorgingstaken zullen moeten worden verricht door medewerkers die daarvoor voldoende zijn opgeleid. 

4. D66 wil een goede verankering van het recht op pgb in zowel de nieuwe WMO als de nieuwe kern-AWBZ.  

D66 ziet het persoonsgebonden budget (pgb) als een volwaardig alternatief naast door de gemeente ingekocht zorg-in-natura. 

De zorgvrager moet zelf tussen een pgb en zorg-in-natura kunnen kiezen. 

5. D66 omarmt mantelzorg.  

De meest persoonlijke zorg is wat D66 betreft mantelzorg, zorg gegeven door de mensen dichtbij de zorgbehoevende: familie en 

vrienden. Daarna komen kennissen, en pas daarna zorgverleners. Deze familie, vrienden en kennissen dient de gemeente goed 

te ondersteunen, bijvoorbeeld door hen een aantal dagen per jaar toegang te geven tot vervanging door zorgverleners, zodat ook 

zij met vakantie kunnen. 

6. D66 wil een goede positie en ondersteuning van mantelzorgers.  

Daarbij maakt de gemeente wat ons betreft niet alleen beleid over mantelzorgers, maar ook beleid met mantelzorgers. 

7. D66 wil dat de gemeente zorg draagt voor adequaat vervoer voor verschillende doelgroepen.  

Vervoer van en naar dagbesteding en uitjes zorgt ervoor dat mensen niet in een isolement raken en zich kunnen blijven 

ontplooien. Dit mag daarom niet het kind van de rekening worden. 

8. D66 wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt voor zorggerelateerde klachten, en dat die klachten en de afhandeling 

ervan meegewogen worden in nieuwe aanbestedingen.  

Kortom, geen klachtentelefoon bij de zorginstelling zelf, maar bij de gemeente of bij de Wmo-raad. 

9. D66 vindt dat ouderen zolang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen.  

D66 vindt het goed voor het welzijn van ouderen als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente zorgt wat 

ons betreft voor huisvesting van ouderen in de wijken, zodat zij gemakkelijk mee kunnen blijven doen in de wijk waar ze wonen, 

en niet te hoeven verhuizen naar een verzorgingstehuis. 


