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Zorgberoepen aantrekkelijk maken. 

Als je de kranten doorneemt dan zie je een ontwikkeling die je als senior geen goed doet. Het wordt 
steeds moeilijker om als nieuwkomer een huisarts te vinden. Er zijn al mensen zonder huisarts. 

De politiek wil bezuinigen op de zorgkosten. Het wordt allemaal veel te duur en het is tegenwoordig 
niet makkelijk om de juiste mens op de juiste plaats in de gezondheidszorg te hebben. Er zijn veel 
vacatures en er is een hoog ziekteverzuim. Wachtlijsten voor ingrepen nemen toe. 

Senioren maken zich zorgen over deze problemen. Is  “van je oude dag genieten”  nog wel mogelijk? 
Zijn er goede oplossingen? 

De overheid wil, dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis  blijven wonen. Maar dat moet dan wel  
mogelijk zijn. Er moet snel hulp geboden worden waar dat nodig is.  Als je zo je oor te luisteren legt, 
dan mankeert daar nog wel eens wat aan. 

Kleinschalige zorg in de buurt lijkt een goede aanpak. Mensen moeten aan het eind van hun leven niet 
ver weg hoeven te verhuizen van hun bekende omgeving, familie en vrienden. In de zorg  werken moet 
weer aantrekkelijk worden.  Maar dan moet er ook gekeken worden naar de arbeidsvoorwaarden, de 
werkdruk en de manier waarop je zelfstandig je werk uit kunt voeren en vooral naar minder 
bureaucratie. Tijdens de coronacrisis gaven we alleen applaus voor al die zorgmedewerkers. Nu moet 
er boter bij de vis komen dus een goed loon en goede werkomstandigheden. Daarmee maak je de 
beroepen in de zorg aantrekkelijk! 

Themabijeenkomst: Rondkomen met mijn inkomen? 

Veel senioren merken dat ze steeds minder te besteden hebben. AOW en pensioenen zijn weliswaar 
wat verhoogd maar onvoldoende om de stijgende prijzen te kunnen compenseren. Kijk maar eens wat 
u kwijt bent aan energie en boodschappen. 

Nu zijn er landelijk maatregelen getroffen om grenzen aan de energiekosten te stellen. En ook de 
gemeente kent regelingen op dit terrein. Er kan ook hulp geboden worden als huurders of eigenaren 
hun woning willen isoleren of aanpassen.  

Het Seniorenplatform vindt, dat hierover meer duidelijkheid moet komen.  

 Wat zijn er voor regelingen? 
 Wanneer kan ik er gebruik van maken? 
 Wie helpt mij met de papierwinkel? 

Om op al deze vragen een antwoord te krijgen organiseren wij begin mei a.s. een themamiddag in 
Prismare. De gemeente heeft haar medewerking al toegezegd. Ook het Diaconaal Platform helpt mee 
bij de voorbereiding van deze bijeenkomst. 

Wij laten U nog weten wie er nog meer zullen deelnemen. Maar noteer vast in uw agenda, dat  

Vrijdag, 12 mei vanaf 13.30 uur  deze informatiemiddag plaatsvindt. 

We hopen op een grote opkomst en op veel antwoorden op de bij u levende vragen. 



  

 
Tot 12 mei a.s. 

Dick Boer 

Interim voorzitter Seniorenplatform Enschede 

 

 


