Reactie op: Dienstenbonnen

Wie o wie weet er meer over het stoppen van de dienstenbonnen. En hoe het verder gaat per 1 januari?
Ik vraag dit namelijk om het volgende ik ben heel boos en maak mij zorgen over de mantelzorgers, de
cliënten, en mijn baanbehoud en collega's. Gisteren kreeg ik bericht van mijn werk dat wij deze week
folders kunnen ophalen op het kantoor en die wij dan moeten uitdelen aan onze cliënten die gebruik
maken van dienstenbonnen. Deze folder kun je ook vinden op de site van de gemeente. Een Cliënt moet
dan met de thuishulp of mantelzorger of de organisatie waar de hulp van wordt ontvangen hoe men het
wegvallen van de dienstenbonnen kan opvangen.
Ten eerste vindt ik het een taak van de gemeente om mensen voor te lichten over wat er gaat veranderen.
En daarnaast mensen gaan zo terug in hun uren hoe houdt je een huis schoon, en zal er ook daardoor
meer op de schouders van een mantelzorger komen. Want ramen wassen en strijken valt straks onder de
basiszorg en wat ik nu begrijp krijg je voor ramen lappen geen extra tijd. Voor strijken en wassen is dit nog
onduidelijk.
Ik heb mijn leidinggevende gevraagd of het zo is dat de cliënten het moeten doen met 1.45 uur op
1 januari. Haar antwoordt was ja, daar komt het straks wel op neer. Er is nog niets duidelijk over of er nog
modules komen voor cliënten zodat ze extra tijd hebben voor extra werkzaamheden.
Als ik nu alleen kijk naar mijn eigen cliënten waar ik kom en die nu gebruik maken van dienstenbonnen
dan redt ik het alleen om de wekelijkse werkzaamheden te doen en is er geen tijd voor extra werkzaamheden. En zal er ook geen tijd zijn om een praatje te maken want, dan heb je echt de tijd nodig om het huis
schoon te krijgen.

Schrijver bekend bij de raad

