
 
 
  
 
P E R S B E R I C H T        

 
 
 

Voorst, 7 februari 2014   
 

 
Otwin van Dijk op werkbezoek in Voorst en Brummen 

 
Foto pvda 
Tweede Kamerlid Otwin van Dijk bezocht vrijdag 7 februari de gemeente Brummen en 
Voorst. Hij heeft Buiten de Veste in Brummen bezocht en deelgenomen aan de Open Tafel, 
‘s Avonds was een openbare bijeenkomst in Concordia in Brummen. Otwin is in Den Haag 
de woordvoerder op het gebied van zorg en WMO. Dat zijn terreinen waarop de komende tijd 
veel staat te gebeuren. Zo krijgt de gemeentes er volgend jaar veel taken bij, zoals de 
dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Bovendien 
wordt er fors bezuinigd op de zorgtaken waar de gemeente al verantwoordelijk voor is. Het 
budget voor huishoudelijke hulp, waar veel ouderen gebruik van maken, met 40% gekort. 
Kortom, nieuwe gemeentelijke taken met minder geld. Dat roept vanzelfsprekend vragen op. 

Vragen, waar Otwin samen met de inwoners een antwoord op wil vinden.  

’s Middags bezocht hij de Benring in Voorst op uitnodiging van de lokale PvdA. 

Hij was aangenaam verrast door het enthousiasme en energie van Trimenzo om vorm te 
geven aan een nieuwe organisatie passende binnen de door de overheid ingezette 

veranderingen. 

Hij werd geïnformeerd over het project de Benring een tweede jeugd waarbij de eigenaar van 
het pand, Habion samen met de zorgorganisaties Trimenzo en ’s Heerenloo en de locale 
bevolking van Voorst een nieuw plan ontwikkeld heeft voor de toekomst van dit 
woonzorgcentrum. In dit plan is nu opgenomen dat de jongeren van Voorst de 
aanleunwoningen gaan huren maar ook ondersteuning zullen bieden aan het 

woonzorgcentrum. 

 

http://www.riwis.nl/20/buiten-de-veste-in-brummen


Daarnaast maakte hij kennis met het “In voor zorg!” project waarbij Trimenzo middels een 
landelijke subsidie in natura met hulp van een coach haar organisatie anders gaat 
vormgeven met minder leiding en meer zelfsturing en sterk gericht op de eigen kracht en 

regie van de cliënten. 

Ook bezocht hij zorghotel IJsselvallei in de Benring bedoeld ter tijdelijke ontlasting van 
mantelzorgers en voor cliënten die na een ziekenhuisopname nog even de tijd willen 

hebben, met verzorging, om rustig bij te komen van bijv. een heup of knieoperatie. 

Otwin was erg te spreken over dit initiatief van Humanitas, Zorggroep Raalte en Trimenzo 

omdat met dit zorghotel de mantelzorgers er af en toe ook even tussen uit konden. 

Judith Vredegoor, een medewerker van het zorghotel vertelde dat zij recent allemaal een 
gastvrijheidscursus hadden gehad en was erg enthousiast over deze nieuwe dienstverlening 

van de Benring. 

Otwin ging op bezoek bij mevrouw Beekman. Hij vroeg haar om haar visie over de 
veranderingen. Ze vond dat ze zelf veel dingen nog kon doen en daartoe ook in de 
gelegenheid werd gesteld door de verzorging. Mevrouw vond wel dat er sprake was van een 
erg hoge eigen bijdrage voor een relatief kleine kamer. Mevrouw Beekman gaf aan dat haar 
lichaam versleten was maar haar hoofd niet. Otwin zit zelf ook in een rolstoel en ze gaf aan 

dat hij ook goed met zijn mond kon. 

Hij zou zich er hard voor maken dat de ervaringen die er nu zijn met regelarme zorg voor alle 
organisaties zullen gaan gelden. Trimenzo moet wel aan veel meer regels voldoen omdat zij 
geen regelarme status heeft. Dit hebben c.a. 25 organisaties in Nederland waar onder 
Buurtzorg en dit geeft oneerlijke concurrentie en het is ook zonde dat zoveel geld naar 

bureaucratie gaat. 

Hij was verbaasd dat Trimenzo nu reeds voor 7% gekort was op haar thuiszorgbudget terwijl 
de overheid juist vele miljoenen beschikbaar gaat stellen voor de uitbreiding van de 
wijkverpleegkundige functie. Zorgkantoren lopen soms wat te ver voor de muziek uit, is zijn 
visie. Er moet juist op extramuraal ingezet worden nu de verzorgingshuiszorgfunctie 
opgeheven wordt. 

Otwin vond het bezoek aan de Benring geweldig. Er verandert veel in de zorg. Mooi om te 
zien dat hier zo voortvarend aan gewerkt wordt en niet wordt afgewacht en zelf het heft in 

handen nemen. Hij voelde de energie om er iets moois van te maken. 

 

 

 


