
Een zorgzame samenleving
Ondersteuning en zorg voor 
kwetsbare groepen
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3 Een zorgzame samenleving
De ChristenUnie wil in Delft bijdragen aan een samenleving waarin iedereen 
ertoe doet en meedoet. Ieder mens is waardevol en die waarde hangt niet af 
van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenst-
heid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om 
tot ontplooiing te komen, te participeren, te worden beschermd en zorg te 
ontvangen als dat nodig is. De bestaande verbanden in de samenleving, in 
gezinnen, families, buurten, vrienden of online netwerken wil de Christen-
Unie benutten. Ondanks de kracht van die samenleving om voor elkaar te 
zorgen, is er eenzaamheid en individualisme en is de overheid soms te ver 
doorgeslagen in het ‘geloof’ in de eigen kracht van mensen. Het is de taak 
van de overheid om passende hulp en ondersteuning te bieden aan mensen 
die het niet op eigen kracht redden. 

De gemeente Delft heeft in de afgelopen periode veel meer taken gekregen en dus 
een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren 
en kwetsbare inwoners. Niet alles in dit proces is goed gegaan, maar de Christen-
Unie steunt de veranderingen omdat het goed is om een samenhangend zorg- en 
preventieaanbod zo dicht mogelijk bij de bewoners te organiseren. Gezondheid is 
van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een ge-
zonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar 
gaat ook de maatschappij aan. Het investeren in preventie bevordert dat mensen 
(langer) gezond blijven. De ChristenUnie wil ook dat jongeren gezond en vrij van 
verslaving opgroeien

3.1 Zorg voor kwetsbare inwoners
De ChristenUnie is voorstander van zorg met een menselijk gezicht en zonder 
schotten tussen hulp, zorg en participatie. De ChristenUnie gaat uit van vertrou-
wen in professionals die in de zorg werken en overladen hen niet met onnodige 
bureaucratie. Hoewel het goed is dat mensen zolang mogelijk thuis (in hun eigen 
omgeving) blijven wonen, is de keerzijde van deze ontwikkeling steeds meer zicht-
baar. Er zijn meer mensen met verward gedrag op straat – er is meer overlast in 



huizen, overbelasting van mantelzorgers en een 
toenemende druk op huisartsen. De overheid 
heeft een zorgtaak, maar tegelijkertijd mag de 
samenleving meer oor en oog krijgen voor bu-
ren die ‘anders’ zijn.
 » Bij aanvragen van inwoners voor ondersteu-

ning door de gemeente wordt een gesprek 
gevoerd met de aanvrager, samen met andere 
gezinsleden, mantelzorgers of een onafhan-
kelijke cliëntondersteuner.

 » De mogelijkheid van Eigen-krachtconferen-
ties en de verplichting tot het aanbieden van 
een familiegroepsplan moet worden opgeno-
men in de lokale (Wmo-) verordening en ac-
tief worden aangeboden aan mensen die zich 
bij de gemeente melden .

 » De ChristenUnie wil dat het PGB-gebruik mo-
gelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid 
kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mo-
gelijkheid om identiteitsgebonden of andere 
noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is.

 » De Eigen Bijdragen in de Wmo wil de ChristenUnie fors beperken, zeker voor 
dagbesteding en begeleiding. Dit wordt nu waarschijnlijk ook geregeld dankzij 
het regeerakkoord.

 » De ChristenUnie wil dat de gemeente in overleg met scholen, bibliotheken en 
wijkteams werkt aan de aanpak van laaggeletterdheid.

 » De gemeente waarborgt een onafhankelijke ombudsfunctie, die kan bemidde-
len tussen cliënten en gemeente.

 » Samen met de GGZ worden afspraken gemaakt over hoe mensen met verward 
gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, over hoe netwerken 
betrokken worden en over hoe kan worden voorkomen dat mensen afhankelijk 
worden van de GGZ.

Wmo en PGB
De Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) ver-
plicht gemeenten voorzie-
ningen en ondersteuning 
te bieden om iedereen zo 
goed mogelijk in staat te 
stellen om deel te nemen 
aan de samenleving. Dat 
kan bijvoorbeeld zijn in de 
vorm van huishoudelijke 
hulp of een aanpassing aan 
een woning.
Het persoonsgebonden 
budget (PGB) is een budget 
waarmee mensen zelf zorg 
inkopen als ze door ziek-
te, handicap of ouderdom 
zorg nodig hebben.
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 » De ChristenUnie investeert in beschermd wonen en in de zorg voor mensen 
met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de 
wijk, inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname. Ook 
wordt er werk gemaakt van voldoende betaalbare woonruimte voor kwetsbare 
groepen.

 » De ChristenUnie zet zich in voor voldoende en adequate opvang voor dak- en 
thuislozen. Zodat niemand in Delft buiten zijn/haar wil op straat hoeft te sla-
pen. Opvang is kort en sober – hulp is gericht op het weer oppakken van het 
eigen leven. Jongeren en gezinnen in de opvang krijgen speciale aandacht.

 » De gemeente Delft gaat door met het project Jongeren op Gezond Ge-
wicht (JOGG) (zie hoofdstuk 4).

3.2 Iedereen telt mee
Tegenwoordig moeten steeds meer mensen met een zorgvraag langer thuis blijven 
wonen. Woningen moeten dus geschikt zijn (of worden) voor ouderen en mensen 
met een beperking. Er is daarnaast behoefte aan woonvormen ter vervanging van 
het klassieke verzorgingshuis, waar ouderen zelfstandig, maar met hulp van thuis-
zorg, beschut en met of naast anderen kunnen wonen. De ChristenUnie vindt 
dat de gemeente Delft tot nu toe onvoldoende heeft gedaan om dit mogelijk te 
maken. Woningbouwverenigingen en zorgorganisaties werken nog onvoldoende 
samen. 
 Ouderen zijn waardevol voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het 
functioneren van de samenleving zoals die nu is, en hebben ook nu nog veel te bie-
den. De ChristenUnie pleit voor een herwaardering van ouderdom. Veel ouderen 
functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde 
hulp of netwerken te vinden. Door lichamelijke of geestelijke problemen kunnen 
mensen minder meedoen in de samenleving. Eenzaamheid wordt zo een steeds 
groter risico, zeker wanneer de eisen van de samenleving (bijvoorbeeld rondom 
digitale vaardigheden) toenemen. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich 
in om (de oorzaken van) eenzaamheid te bestrijden.
 In de afgelopen periode is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap, mede dankzij inspanningen van de ChristenUnie, geratificeerd. Een 



inclusieve (iedereen doet mee) samenleving is daardoor dichterbij gekomen. Men-
sen met een beperking moeten mee kunnen doen. Daarom heeft de ChristenUnie 
ervoor gezorgd dat in Delft een lokale Inclusieagenda wordt opgesteld om zo wer-
kelijke stappen te maken naar de inclusieve samenleving.
 » Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van 

hun woning.
 » De gemeente biedt de “Blijverslening” aan zodat particulieren hun woning mak-

kelijker kunnen aanpassen.
 » Er komen meer complexen waarin ouderen zelfstandig, maar wel bij elkaar kun-

nen wonen (ter vervanging van het verzorgingshuis). De gemeente zorgt ervoor 
dat woningbouwverenigingen en zorgorganisaties daarvoor de handen ineen 
slaan.

 » De realisatie van aangepaste zorgwoningen wordt gestimuleerd, ook voor de 
groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond.

 » De openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoe-
ting en activiteiten. Het sluiten en centreren van voorzieningen is voor de Chris-
tenUnie dan ook een punt van zorg en aandacht.

 » In overleg met de wijk, diaconieën en/of verenigingen wordt gekeken hoe voor-
zieningen met een sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door het 
beheer in handen te geven van mensen zelf (zelfbeheer).

 » De ChristenUnie wil dat meer wordt gedaan om eenzaamheid en verborgen 
problemen onder ouderen op te sporen en aan te pakken 

 » Delft wordt een dementievriendelijke gemeente. Dankzij een motie van de 
ChristenUnie wordt daar momenteel aan gewerkt.

 » De gemeente zorgt ervoor dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegan-
kelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking en dat gemeentelijke 
evenementen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking;

 » De openbare ruimte en het openbaar vervoersysteem worden op zo’n manier 
ingericht dat mensen met een beperking zich er zoveel mogelijk zelfstandig 
kunnen redden.

 » Er komt een campagne om de acceptatie van handicaps en beperkingen te be-
vorderen.
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 » De gemeente zoekt actief naar mogelijkheden om kinderen met een beperking 
te laten sporten.

3.3 Mantelzorgers 
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Mensen kie-
zen er meestal niet voor om mantelzorger te worden. Toch kan het opeens op je 
pad komen. De ChristenUnie vindt het belangrijk om overbelasting van mantel-
zorgers te voorkomen. Dagbesteding en respijtzorg kunnen daarbij helpen. De-
mentie komt ook in Delft steeds meer voor. Om deze ouderen zo lang mogelijk in 
hun vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen en mantelzorgers in deze taak 
te ondersteunen is ‘casemanagement dementie’ van groot belang. 
 » De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op onder-

steuning en mogelijkheden voor respijtzorg.
 » Wanneer een inwoner aanklopt voor hulp, 

wordt goed in kaart gebracht wat de mantel-
zorger kan en wil bieden, maar ook wanneer 
het te zwaar wordt. Speciale aandacht moet 
er zijn voor jonge mantelzorgers. 

 » De gemeente zorgt er (via haar contact met 
de regionale zorgverzekering) voor dat ‘case-
management dementie’ voor iedereen die 
dat nodig heeft snel toegankelijk is. Ook 
werkt de gemeente mee aan ketenzorgpro-
jecten (samen met zorginstellingen, huisart-
sen, verpleeg- en verzorgingshuizen) om de zorg aan mensen met dementie te 
verbeteren.

3.4 Vrijwilligers
Delft kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk dat vrijwilligers verzetten. 
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom wil de 
gemeente vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of 
beperkingen. Dit geldt ook voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering 

Respijtzorg
Respijtzorg biedt mantel-
zorgers de mogelijkheid 
hun zorgtaken tijdelijk aan 
een ander over te dragen 
om hem of haar te ontlas-
ten. Het is een belangrijk 
middel om overbelasting te 
voorkomen.



en het laten participeren van vluchtelin-
gen door middel van vrijwilligerswerk. Ker-
ken pakken steeds vaker maatschappelijke 
taken op en dat is mooi. Zij doen dat wel 
vanuit hun eigen rol en uit eigen beweging 
– de overheid kan niet bepalen hoe ker-
ken dat doen. Het heeft meerwaarde als 
de gemeente luistert naar de signalen die 
kerken en andere vrijwilligersorganisaties 
opvangen in de samenleving.
 » De ChristenUnie vindt het van belang 

dat de gemeente oog heeft voor vrijwilligers initiatieven (denk aan maaltijden 
in de wijken, Athletes in Action, de Jessehof, the Mall, ISOFA of het ISF) en deze 
initiatieven waar nodig ondersteunt.

 » Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een financiële vergoeding krijgen voor het 
aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 » Het coördineren van grote groepen vrijwilligers is een professionele taak. De 
gemeente ondersteunt deze taak zo nodig, bijvoorbeeld wanneer daarmee de 
continuïteit van vrijwilligerswerk wordt gewaarborgd.

 » De gemeente betrekt vrijwilligersorganisaties bij beleidsontwikkeling en evalu-
atie.

3.5 Zorg voor vluchtelingen
De gemeente Delft is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. 
Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. 
De ChristenUnie is zich er van bewust dat het draagvlak hiervoor soms beperkt 
is. Toch ziet ze graag dat de gemeente Delft een ruimhartiger beleid gaat voeren. 
 De gemeente moet de taakstelling voor de huisvesting van statushouders ha-
len, maar ook bewaken dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Dit 
kan door (tijdelijk) extra huisvesting te realiseren, en door het verbouwen van 
bijvoorbeeld kantoorpanden tot woningen voor statushouders. De ChristenUnie 
pleit voor gespreide, kleinschalige opvang in de verschillende Delftse wijken.

Casemanagement dementie
De persoon die de rol van case-
manager vervult, heeft veel ken-
nis over dementie en de sociale 
kaart, coördineert in de verschil-
lende fasen van het traject de be-
handeling, begeleiding en steun 
voor mensen met dementie en 
hun naasten, én voert deze waar 
nodig en mogelijk ook zélf uit.
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 Het is van groot belang dat statushouders zo snel mogelijk opgenomen worden 
in onze samenleving. Dat begint met het leren van de taal. Dat gaat sneller en 
beter als zij actief deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast wil de ChristenUnie 
dat de nieuwkomers begeleid worden in het vinden van bij voorkeur betaald werk 
of dat er als alternatief voor betaald werk gezocht wordt naar mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk. Participatie van deze mensen wordt verder gestimuleerd door 
(sport)verenigingen te vragen hen warm te ontvangen en mee te laten draaien. 
Initiatieven vanuit de samenleving die zich richten op het activeren van nieuwko-
mers, verdienen aanmoediging en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat zij leren 
dat de Nederlandse normen en waarden leidend zijn. 
 » De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de wij-

ken, huisvesten van statushouders. Indien nodig worden extra (tijdelijke) wo-
ningen of alternatieve woonvormen gerealiseerd.

 » De gemeente biedt elke statushouder maatschappelijke begeleiding voor de 
periode van een jaar. Het bestaande traject van Participe Vluchtelingenwerk 
wordt daarmee dus verlengd van zes maanden naar een jaar. De statushouder 
kan hiermee alle ondersteuning krijgen die hij nodig heeft bij het vinden van 
zijn weg in de Nederlandse samenleving en de omgang met bijvoorbeeld (over-
heids)instanties.

 » De gemeente zorgt er voor dat er adequate, laagdrempelige professionele psy-
chologische ondersteuning beschikbaar is voor statushouders.

 » Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers 
bevorderen worden omarmd en waar nodig (financieel) ondersteund. Vrijwil-
ligersorganisaties als De Delftse Buur, Humanitas Thuisadministratie, ISOFA en 
bijvoorbeeld de taalvrijwilligers vanuit het Taalhuis bewijzen dagelijks de waar-
de van hun bestaan.

 » De gemeente schakelt actief het bedrijfsleven in en daagt het uit statushouders 
in dienst te nemen. De gemeente toont hierbij zelf het goede voorbeeld.


