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ChristenUnie 
gaat voor 
jong én oud!
Rouvoet:  “Ontzettend blij 
met inbreng senioren”

Advies uit ervaring
Veel maatregelen van het huidige
kabinet hebben direct gevolgen voor
mensen van 50 jaar en ouder. De ver-
zorgingsstaat waarmee zij zijn opge-
groeid, lijkt zijn eindpunt te hebben
bereikt. 

Een trofee voor de beste zorginstelling. Bezoek aan ouderen. De
ChristenUnie heeft een bruisende ouderenwerkgroep. En dat is te mer-
ken in politiek Nederland. De ChristenUnie vindt het waardevol dat seni-
oren actief deelnemen in de politiek. Want: “Wie de ervaring en wijsheid
van ouderen naast zich neerlegt, mist te veel. We zijn ontzettend blij met
de praktische inbreng van de ouderenwerkgroep”, aldus André Rouvoet.
De lijsttrekker van de ChristenUnie en politicus van het jaar 2004 wil zich
met zijn partij ook dit jaar weer maximaal inzetten voor de ouderen.

Halt aan
zorgkosten! 
Met ingang van 2006 wordt
iedereen in Nederland verplicht
verzekerd voor gezondheids-
zorg. De ChristenUnie is wel blij
met het nieuwe zorgstelsel,
maar niet met de manier waar-
op de zorgpremie betaald moet
worden. De ChristenUnie pleit
voor een inkomensafhankelijke
premie, zodat de sterkste
schouders de zwaarste lasten
dragen en het rondpompen van
geld (via een zorgtoeslag)
wordt voorkomen.

Lees verder op pagina 2

Wij willen ons THUIS voelen
ChristenUnie prijs voor beste zorginstelling
Ten hemel schreiende verhalen over
ouderenzorg kennen we allemaal. Het
hoeft geen betoog dat hier een goede
controle en strenge maatregelen pas-
sen. Maar de ChristenUnie wil ditmaal
de andere kant van de zorg belichten. 

Duizenden mensen verzorgen dage-
lijks met veel liefde en creativiteit hun
medemens. Om dit onder de aandacht
te brengen, roept de ouderenwerk-
groep van de ChristenUnie een specia-
le prijs in het leven. 

De prijs is bedoeld voor een instelling
waarvan de bewoners en hun familie
van harte stellen: “In dit huis voelen wij
ons thuis!”

Lees verder op pagina 3

PerspectieF, ChristenUnie jongeren, zorgt voor
een ontspannen avond in het verzorgingstehuis. 

Tweede-Kamerlid 
klust bij pagina 2

September 2005 ChristenUnie biedt 
ouderen meer pagina 4
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De ChristenUnie wil zich daarop
bezinnen met de ouderenwerkgroep.
De groep herbergt mensen met veel
bestuurlijke en levenservaring.

Denkt u mee? Graag!
In deze ChristenUnie Ouderenkrant
leest u meer over de adviezen die de
werkgroep stuurde aan de plaatselij-
ke afdelingen en raadsleden. Wilt u
meedenken met onze ouderenwerk-
groep? Dat kan! Mailt u dan naar
ouderen@christenunie.nl.
Meer lezen? Bekijk onze website:
www.christenunie.nl (klik op “partij”
en “ouderen”).

Vervolg van pagina 1

Tweede-Kamerlid klust bij
Werkbezoek aan Stichting Present

Overall aan
Slob maakte zo op praktische wijze
kennis met Stichting Present. Present is
een kansrijk vrijwilligersinitiatief in het
kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Deze stichting
brengt hulpvaardige mensen en kerken
in contact met mensen die hun hulp
goed kunnen gebruiken.

Voortrekker
De ChristenUnie Zwolle zette Stichting
Present op de politieke agenda. Maar
Arie Slob ziet ook op andere plaatsen in
het land mogelijkheden: “Het concept is
goed doordacht en verdient navolging.
Het is echt iets voor de ChristenUnie om
daarin een voortrekkersrol te spelen.”
Meer info: www.stichtingpresent.nl.

Christelijk-sociaal is voor de ChristenUnie geen loze, theoretische kreet. Het
betekent daadwerkelijk opkomen voor de zwakkeren in de samenleving,
praktisch aan de slag gaan met de Bijbel. Soms is dat wel heel praktisch:
Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie, Arie Slob, stak tijdens een werkbe-
zoek in Zwolle de handen uit de mouwen en verfde een flat. Stropdassen af,
overalls aan: een dag kwasten in plaats van debatteren

De Tweede Kamerleden voor de ChristenUnie:

André Rouvoet, Tineke Huizinga en Arie Slob
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De ouderenwerkgroep van de Chris-
tenUnie adviseerde de plaatselijke
fracties en kiesverenigingen: 
* Let scherp op dat de kwaliteit van de

zorg gelijk blijft. Een mogelijkheid is
om op dit moment te bepalen welke
zorg in de gemeente wordt gegeven
en welk budget hiervoor is. Enige tijd
na invoering van de WMO kunt u dan

nagaan welke verschillen zijn ont-
staan.

* Neem contact op met diaconieën in
uw regio voor samenwerking. Diaco-
nieën kunnen uw hulp soms gebrui-
ken voor het vinden van subsidiepot-
jes. Samenwerking met ander politie-
ke partijen of maatschappelijke orga-
nisaties is aan te bevelen. 

* Wijs oudere mensen in uw gemeente
op de mogelijkheid om hulp te krij-
gen bij het invullen van formulieren.
Vak- en ouderenbonden doen dit
vaak gratis.

3

WMO: vinger aan de pols!
ChristenUnie blijft letten op kwaliteit in zorg

Vanaf 2006 worden gemeenten verantwoordelijk voor een deel van de
(thuis)zorg die mensen ontvangen. Dat is een gevolg van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hier zitten risico’s aan. Het is de
bedoeling dat gemeenten het geld gaan beheren dat bestemd is voor (een
deel van) de zorg in hun gebied. Zorg wordt voor een groot deel een gunst in
plaats van een recht. Dit ligt niet aan het budgetbeheer van gemeenten, maar
aan het feit dat er geen zorgplicht is.

Genomineerd
De volgende instellingen zijn
genomineerd door de jury: Ver-
pleeghuis ‘Norschoten’ in Barne-
veld, - Verzorgingshuis ‘de Aman-
delboom’ in Kampen en Ver-
pleeghuis ‘Naarderheem’ in Naar-
den. 

Binnenkort bezoekt de jury deze
huizen. De winnende instelling
krijgt een trofee. In oktober reikt
lijsttrekker André Rouvoet deze
prijs uit. De uitreiking wordt een
jaarlijkse traditie. 

Vervolg van pagina 1
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Stuur deze bon op voor 1 december 2005 en ontvang 
maximaal 50% korting op uw contributie voor 2006.

o Ik word lid van de ChristenUnie* (€ 40,- per jaar; korting voor lage inkomens)
o Ik word donateur en steun de ChristenUnie met € .......... per jaar (min. € 10,-)
o Ik word donateur en steun de ChristenUnie met € .......... per jaar (min. € 25,-) 

en ontvang 7 x per jaar HandSchrift
* ik onderschrijf de uniefundering en –verklaring, zie www.christenunie.nl 

Naam: dhr./ mevr.

Adres: Postcode:

plaats: Telefoon:

E-mail: Geboortedatum:

o Ik machtig de ChristenUnie de contributie van of donatie jaarlijks van mijn reke-
ning af te schrijven en ontvang 50% korting op de contributie van 2006.

o Ik betaal mijn contributie met een  acceptgiro en ontvang 25% korting op de
contributie van 2006.

Bankrekeningnummer: Datum:

Handtekening:

Stuur de bon (gratis) naar:
Partijbureau ChristenUnie, Antwoordnummer 862, 3800 VB  Amersfoort

Word lid van de ChristenUnie

Het CPB berekende dat het alternatie-
ve inkomensplan van de ChristenUnie
leidt tot hetzelfde bezuinigingsresul-
taat als het kabinet, maar óók tot
meer koopkracht, meer werk en meer
economische groei. Met name chro-
nisch zieken, gehandicapten en oude-
ren profiteren daarvan. Wat wil de
ChristenUnie ouderen concreet bie-
den? In het kort een paar belangrijke
punten:

• Als het aan de ChristenUnie ligt
blijft de AOW welvaartsvast. Oude-
ren die helemaal van de AOW
afhankelijk zijn, mogen niet verar-
men. Een AOW-gerechtigde met
een partner jonger dan 65 jaar
houdt recht op een partnertoeslag
als de partner zelf geen inkomsten
heeft. Dit kan voorkomen dat men-

sen op hun oude dag nog
op de bijstand zijn aange-
wezen.

• Bedrijven krijgen meer
mogelijkheden om ouderen
een volwaardige plaats in
het arbeidsproces te geven,
door het verstrekken van
een premie aan werkgevers,
die oudere werknemers in
dienst nemen (SPOK). 

• Ouderen moeten zich in dezelfde
woonplaats kunnen vestigen als
hun kinderen. Ze moeten voorrang
krijgen bij het zoeken van een
woning. 

• Meer generatiewoningen zijn nodig,
waarbij (hulpbehoevende) ouderen
kunnen inwonen bij hun kinderen. 

• Werkloze ouderen vanaf 57,5 jaar,
krijgen vrijstelling van de sollicitatie-

plicht als zij veel tijd steken in vrij-
willigerswerk of mantelzorg.

• De kosten van de zorg voor ouderen
en minima mogen niet hoger wor-
den door invoering van de basisver-
zekering.

• Om de krapte op de woningmarkt
voor ouderen op te lossen, moet het
tempo van nieuwbouw omhoog en
de regels daarvoor vereenvoudigd.

ChristenUnie biedt
ouderen veel meer

de ChristenUnie
groeit

Een paar honderd mensen
werden de afgelopen maan-
den lid. Zij herkennen zich in
de boodschap van de Chris-
tenUnie. Altijd scherp, opko-
mend voor wat kwetsbaar is.
Gedurfd en toch genuan-
ceerd. André Rouvoet,
gewaardeerd en bekroond
politicus. Waarin een kleine
partij groot kan zijn.

Word nu lid van de Christen-
Unie ontvang max. 50% kor-
ting op uw contributie voor
het eerste jaar. Ouderen met
alleen een AOW uitkering
komen in aanmerking voor
reductie. De jaarlijkse contri-
butie voor reductieleden 
is € 20,-

ChristenUnie Zoetermeer bezoekt ouderen
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