
Goedenavond 

Het is fijn dat ik hier weer mag zijn om de strijd aan te gaan met 
wethouder Kuster over de alfahulpconstructie en 
keukentafelgesprekken.
Hij is eigenwijs, maar wij ook.
De keukentafelgesprekken die zijn gevoerd met de mensen uit 
de oude ijsselstreek werden vaak als een zeer! onprettig 
ervaren.
De ouderen bij wie wij over de vloer komen en andere die wij 
hebben gesproken hebben dit ons verteld.
Er wordt gekort op de uren is het eerste wat ze te horen krijgen, 
1 ½ uur per week en meer niet.
Er is totaal niet geluisterd naar wat de cliënten vertelden, 
kunnen ze zelf nog iets, zijn ze slecht ter been, slecht zien of 
hart/long klachten noem maar op.  Groot of een klein huis 
maakt niet uit 1 ½ uur punt uit.
Tegen een betaling kunnen ze de was laten doen, terwijl wij dat 
nu er vaak bij doen.
Een paar weken geleden zei een meneer tegen mij dat wordt 
dan maar 2 schone onderbroeken per week anders is het te 
duur.
De cliënten vaak ouderen zijn overdonderd, bang en van slag 
tijdens de gesprekken. 
Soms wisten ze niet meer wat ze moesten zeggen, ze worden 
gewoon overbluft.
Ze kunnen kiezen tussen zorg in natura of alfahulp zeg de 
gemeente.
Maar als je dat niet verteld tegen een cliënt hoe kunnen ze dan 
kiezen. 
Bij mijn cliënt en bij een aantal van mijn collega’s is namelijk 
niet vermeld dat ze kunnen kiezen tussen de zorg in natura of 
de alfahulp en dit is bevestigd door personen ( fam. Hulp) die bij 
de gespreken aanwezig zijn geweest is dat niet raar? We 
hebben het zelfs zwart op wit.
Er is alleen gesproken over pgb (alfahulp) en de andere 
mogelijkheid is zo maar per ongeluk vergeten!
Meneer Kuster je blijft ons wel promoten top goede reclame 
hoor.
U blijft strijden voor de alfahulp, maar wij blijven ook strijden 
tegen de constructie. 
Iedereen hier kent wel iemand die hulp krijgt, meestal zijn het 
ouderen. Je vader, de buurvrouw en misschien wel je partner.



De meeste hebben een leven van hard werken achter de rug, 
mensen die zolang mogelijk alles zelf willen doen.
Weet je wat het betekent om toe te moeten geven dat het niet 
meer lukt je eigen huis schoonhouden.
Afhankelijk zijn van iemand, en na eindelijk een flinke stap te 
hebben genomen hulp aan te vragen.
De ouderen mogen van de overheid niet meer naar een 
verzorgingstehuis om van hun oude dag te genieten tenzij je 
bijna omvalt, dus hebben wij de plicht om ze thuis goed te 
verzorgen.
Deze mensen kun je nu niet laten stikken, wie moet ze dan 
helpen.
Jullie zelf? de kinderen, gaan jullie zelf twee – drie keer in de 
week naar je ouders even de wc poetsen, stofzuigen enz.  zo 
even erbij doen na je werk.
Ik en met mij vele anderen willen heel graag dit werk blijven 
doen, maar dan op een nette en eerlijke manier met dezelfde 
rechten als een werknemer in loondienst.
Wethouder Kuster waarom wilt u niet praten, u heeft de deur 
keihard dicht gegooid en drie dubbele sloten erop gehangen.
Waarom? bang voor ons, bang voor de waarheid, bang om toe 
te geven dat u helemaal fout zit?
Raadsleden keuren jullie het goed wat er nu allemaal gebeurd, 
zien jullie dit alles door de vingers? 
En de achterban van lokaal belang steunen jullie dit beleid?. 
Ik vraag aan iedereen hier, denk is heel goed na of u dit zo wil 
laten gebeuren. Dit kan en mag niet langer zo. Dit gaat namelijk 
ook om jullie ouders.
Misschien wordt het tijd dat wij de stofzuiger en de poetslap 
maar eens even opzij zetten en zien wat er dan gebeurd.
Maar ik hoop voor iedereen dat jullie het niet zover laten 
komen.
Want wij laten onze ouderen niet graag omkomen in hun vieze 
huis.

Wethouder Kuster als het mogelijk was, dan zou ik nu hier tegen 
u en u beleid een motie van wantrouwen uitspreken.


