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Zaterdagmiddag 7 januari vindt de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van PvdA Brabant en 
PvdA Tilburg plaats. De afdeling en de fractie van de PvdA Tilburg bieden  het Zorgplan voor 

Tilburg aan Tweede Kamer lid Marith Volp, woordvoerder oa. Langdurige Zorg, huisarts en 

PvdA kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017.    
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De PvdA Tilburg presenteert in dit pamflet het Zorgplan voor Tilburg, Udenhout en 
Berkel-Enschot.  

Als basis is het van belang dat er in onze gemeente leefbare wijken en buurten zijn 
en dat er een gezonde lucht is met zo min mogelijk schadelijke stoffen. Het groen in 
de stad zorgt ervoor dat alle bewoners kunnen ontspannen en bewegen. Onze 
wijken, buurten en voorzieningen moeten toegankelijk zijn, zodat bewoners met 
een beperking ook kunnen meedoen. Wijkcentra zijn van groot belang om 
bewoners op een ontspannen manier met elkaar in contact te laten komen. 
Sportverenigingen zorgen voor gezonde en sociaal vaardige bewoners. Het is de 
wens van veel oudere bewoners om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
te blijven wonen. Dit is alleen haalbaar als er voldoende zorgvoorzieningen in de 
wijken aanwezig zijn en als er zorg op maat mogelijk is. Met name in de focuswijken 
van Tilburg zijn programma’s belangrijk die gericht zijn op een gezonde leefstijl 

zoals gezond eten en sporten. Is er in een 
gezin ondersteuning nodig dan gaan we 
uit van 1 plan en 1 hulpverlener die in 
contact staat met het gezin. 

In dit pamflet doen we een aantal 
concrete voorstellen hoe we de lokale 
zorg in Tilburg, Udenhout en Berkel-
Enschot verder kunnen verbeteren en 
versterken.  
We kiezen voor kwalitatief goede zorg, 
voor het voorkomen van zware zorg en 
voor maatwerk in de zorg. 

Onze uitgangspunten zijn kwaliteit, 
preventie en maatwerk.  
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Vergroten bekendheid Toegang 
Het is na het startjaar gebleken dat de Toegang bij veel mensen en wijk organisaties 
nog steeds niet of onvoldoende bekend is. Graag zien wij dat de gemeente meer 
bekendheid geeft aan de Toegang door publicaties in de stadsbladen en door het 
verspreiden van een flyer op publieke plekken. De medewerkers van het 
informatienummer 14013 moeten goed op de hoogte gebracht worden van de 
verschillende Toegang teams zodat burgers goed 
doorverbonden worden.  

Extra capaciteit voor de Toegang 
De Toegang medewerkers geven aan dat ze overlopen 
van het werk. De werkdruk zorgt voor stress en verloop, 
wat niet in het belang is van de kwaliteit van het werk. 
Daarnaast komt de Toegang maar zeer beperkt toe aan 
het leggen van contacten met de nulde lijn, met de 
vrijwilligers. Het is van belang dat er meer capaciteit 
komt om de werkdruk weg te nemen en om preventief 
te werk te gaan door de nulde lijn meer te betrekken.  

Prominente rol voor ervaringsdeskundigen in de Toegang 
Binnen de Toegang is het van belang dat ervaringsdeskundigen aanwezig zijn, 
zodat de drempel voor cliënten wordt verlaagd en ze zich veiliger en prettiger 
voelen. Het is ook van belang dat de Toegang medewerkers door de expertise van 
de ervaringsdeskundigen zicht krijgen op de behoeftes van cliënten.  
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Inzet van vrijwilligers die actief zijn voor maatschappelijke organisaties  
Om er voor te zorgen dat zorg niet te laat en te duur wordt verleend is het van 
belang dat er eerder gesignaleerd wordt. Hiervoor moet je investeren in de nulde 
lijn, in vrijwilligers die actief zijn voor maatschappelijke organisaties zoals voor 
sportverenigingen. Dit moet structureel beleid worden.  

Een humane aanpak voor verwarde personen 
De gemeente en ketenpartners (zorgaanbieders, maatschappelijke opvang, 
cliëntenorganisaties, politie) zorgen voor een sluitende zorg aanpak waarbij de 
verwarde persoon, zijn familie en omgeving centraal staan. Zoveel mogelijk moet 
voorkomen worden dat problemen zich opstapelen en mensen dreigen te 
ontsporen.  Daar is vroegtijdige signalering, passende zorg en begeleiding op maat 
voor nodig.  

Ondersteunen van mantelzorgers 
Solidariteit is een van de steunpilaren van onze samenleving. De groep mensen die 
hier als een van de beste voorbeelden invulling aan geven zijn de mantelzorgers. 
De groep mantelzorgers wordt steeds groter en dit heeft dan ook meer aandacht 
nodig dan dat het nu krijgt. Een respijthuis is een prima manier om de mantelzorger 
te ontlasten maar is daarnaast niet voldoende. Er moet meer aandacht komen voor 
hoe de mantelzorger meer te ontlasten. Hierin is van belang dat ze een rol/ status 
krijgen in de zorgketen waarmee ze te maken hebben. Er moet goed naar ze 

geluisterd worden omdat de 
mantelzorger vaak meer kijk en 
kennis heeft over de situatie van 
degene voor wie ze mantelzorger 
zijn. Dit zal de mantelzorger het 
meeste rust geven. Daarnaast moet 
er meer met de mantelzorger in 
gesprek gegaan worden en 
maatwerk gegeven worden over de 
manier waarop zij hulp en 
ondersteuning wensen te krijgen.  
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De wijkverpleegkundige is van groot belang.  
Het is van belang dat wijkverpleegkundigen in nauw contact staan met de Toegang. 
Een wijkverpleegkundige komt bij de mensen thuis en heeft een belangrijke 
signalerende functie. De wijkverpleegkundige zorgt in overleg met de cliënt voor 
zorg op maat.  

Een sociale ombudsman in Tilburg, Udenhout 
en Berkel-Enschot 
Ook in Tilburg zijn er klachten over de individuele 
zorg en hulp die geboden wordt. Mensen kunnen 
alleen bij de gemeente terecht voor klachten, maar 
dit is niet toereikend. De sociale ombudsman is 
onafhankelijk en uitvoerig in zijn aanpak wat het 
meest in het belang is van de Tilburgers.  

Geen wachttijden voor jeugdigen met psychische problemen  
De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat jeugdigen met psychische problemen te 
maken hebben met een lange wachttijd, alvorens zij geholpen kunnen worden. De 
gevolgen van een lange wachttijd kunnen desastreus zijn. Wij pleiten voor een 
slimmere aanpak, zodat lange wachttijden voorkomen kunnen worden.  

Soepele overgang zorg voor jongeren van 18-  naar 18+ 
Gemeente en hulpverleningsorganisaties zorgen ervoor dat jongeren nadat ze 18 
jaar zijn geworden niet meer tussen wal en schip terecht komen. Dit vergt 
afstemming tussen de gemeente, hulpverleningsorganisaties, de jongeren zelf en 
hun ouders of verzorgers. De gemeente moet hier in het verlenen van contracten 
aan hulpverleningsorganisaties rekening mee houden.  

Betaalbare huishoudelijke hulp  
Huishoudelijke hulp moet voor iedereen op maat beschikbaar zijn. Het inkomen 
bepaalt het tarief dat betaald moet worden. Mensen met een laag inkomen betalen 
een laag tarief voor de huishoudelijke hulp.  
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PvdA Tilburg 
 
Bezoekadres 
'Levensbouw' 
Melis Stokestraat 40 
5013 BM Tilburg. 
email fractie: bea@pvdatilburg.nl 
email afdeling: janpieter@pvdatilburg.nl 

facebook.com/pvda.tilburg 
twitter twitter.com/pvdatilburg 

Ombudsteam 
email: ombudsteam@pvdatilburg.nl 

pvdatilburg.nl


