Trouw

25

VRIJDAG � JANUARI ����

opinie

Keukentafelgesprek
is zeer vernederend
De gemeente stelt
in een zogenaamd
keukentafelgesprek
de zorgbehoefte van
de gehandicapte
burger vast. De uitkomst staat van tevoren vast, heeft
Jacqueline Kool
ervaren.

H

et keukentafelgesprek is de nieuwe toverformule
voor de decentraliserende
overheid. De gemeente komt bij je
thuis om samen te kijken wat je als
zorg-burger nodig hebt. De uitkomst
is altijd dat wat je nodig hebt minder
kost dan nu.
Onlangs mocht ik als zorg-burger
zo’n keukentafelgesprek ondervinden – telefonisch weliswaar. De gemeente voorziet haar aankondiging
van het gesprek direct van een dreigement: “U bent verplicht mee te
werken aan dit gesprek. Wanneer
wij u op bovenstaande datum niet
kunnen bereiken, dan heeft dat consequenties voor uw indicatie hulp bij
het huishouden.” Een tijdstip wordt
niet gemeld.

De Wmo-mevrouw
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Jacqueline Kool (51)
inwoner van de gemeente Utrecht

Ik heb in mijn carrière als gehandicapte burger nog nooit zo’n paternalistisch en vernederend gesprek
meegemaakt met onze overheid, als
nu naar aanleiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Vooraf vroeg ik de Wmo-mevrouw:
“Ik heb begrepen van anderen dat
ik, ongeacht mijn persoonlijke situatie, een indicatie krijg van anderhalf uur per week omdat de gemeente dat als norm bepaald heeft”. Dat
klopte. Maar van haar leidinggevende moest ze toch de vragen stellen.
Allereerst werd gecheckt of het
dossier klopt dat ik geen zware huishoudelijke taken aankan: stofzuigen, dweilen. “Ja, ik heb een progressieve ziekte, als ik bij de indicatie
van acht jaar geleden niet kon stofzuigen, kan ik dat nog steeds niet.”
Een opsomming van medium en
lichte taken volgde.
“U kunt niet stofzuigen. Maar zou
u niet de vensterbank kunnen afstoffen? U kunt niet zelf een laken in de
wasmachine stoppen, maar kunt u
wel zelf een onderbroekje of sokken
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Hulp in de huishouding: maximaal anderhalf uur per week, ‘dat is genoeg om niet te vervuilen’. FOTO ANP

in de machine doen? Uw bed verschonen; kunt u dat zelf ?” Ik: “Nee,
dat doet de hulp”. Zij: “En hoe vaak
verschoont u uw bed?” Ze noteerde
‘dat mevrouw hier geen antwoord
op wilde geven’.
Op de vraag of familie of buren
niet wat meer zouden kunnen doen,
zei ik dat ze in haar dossier kon lezen dat ik in een Fokus-project woon
en al mijn buren een Wmo-indicatie
hebben en iedereen – inclusief ikzelf
– al alles doet wat ie kan.
De rechter veroordeelde onlangs
een Friese gemeente en ook staatssecretaris Van Rijn zei: gemeenten mogen niet zonder gedegen herindicatie korten op huishoudelijke hulp bij

ouderen en mensen met een beperking.
Dat is mooi, maar zouden staatssecretaris en rechter weten hoe gemeenten die zogenaamd wel een gedegen herindicatie doen, die keukentafelgesprekken voeren? En dat
de uitkomst vooraf vaststaat?

Sokken wassen
De overheid wil een participatiesamenleving en stuurt lieftallige
spotjes de wereld in van zelfredzame
burgers die nu eindelijk de zorg
krijgen – van hun naasten – die ze
nodig hebben. Ondertussen moet ik
bijna mijn baan opgeven om voortaan mijn schaarse energie te be-

steden aan het wassen van mijn sokken. Ik vroeg de Wmo-mevrouw
waarop die anderhalf uur eigenlijk
gebaseerd is, want dat je daar geen
huishouden van schoonhoudt. Antwoord: de gemeenteraad heeft bepaald dat anderhalf uur huishoudelijke hulp genoeg is ‘om niet te vervuilen’.
En weet u wat zo erg is? Deze hele
herindicatie-operatie en de machinerie van verantwoording en controle
om te voorkomen dat mensen ook
maar één uur onterecht declareren,
kost zoveel geld… Daarvan zouden
huishoudelijke hulpen met hun
15,50 euro per uur jaren de zorg
kunnen leveren die nodig is.
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Achttien jaar wachten met iemand uitzetten oogt onaanvaardbaar lang
Voor mensen als
Feda Amiri en
hun gezinnen
moet een betere
oplossing komen

H

et uitzetten van afgewezen asielzoekers
die verdacht worden
van oorlogsmisdaden,
kan tot schrijnende
situaties leiden. Columniste Tinkebell berichtte in haar column
van afgelopen dinsdag over haar
ontzetting over het vertrek van
de Afghaan Feda Amiri.
Hij werd deze week uitgezet nadat hij achttien jaar in Nederland
had gewoond. Zijn vrouw en drie
kinderen bleven hier achter. Tot
op Schiphol heeft het wanhopige
gezin geprobeerd de uitzetting tegen te houden. Een foto van zijn
dochter Tamana Amiri op Schiphol plaatsten we gisteren in de
krant.

Amiri is een van de honderden afgewezen vluchtelingen in Nederland die vallen onder artikel 1F
van het VN-vluchtelingenverdrag.
Dit bepaalt dat zij geen asielstatus krijgen als vermoed wordt dat
zij betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden of schendingen van
de mensenrechten.
Amiri werkte in Afghanistan tijdens het communistische bewind
in de jaren tachtig voor de veiligheidsdienst Khad. Een ambtsbericht van het ministerie van buitenlandse zaken uit 2000 stelt dat
officieren en onderofficieren van
deze dienst onder 1F vallen. Tegen Feda Amiri is nooit een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.
Bewijzen zijn namelijk moeilijk

te vergaren. Voor een uitzettingsbesluit is sluitend bewijsmateriaal niet nodig: het is een bestuurlijke maatregel.
In de kern is dat onbevredigend,
omdat er geen objectieve uitspraak ligt van een rechter over
de schuldvraag. Daarnaast is het
de vraag of uit menselijk oogpunt
zo’n uitzetting te rechtvaardigen
is. Amiri en de anderen wonen
vaak al heel lang in Nederland,
hun gezinnen doorgaans legaal.
Het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens kent het
recht op een gezinsleven. Dat impliceert ook een aanwezige vader.
De andere kant van het verhaal is
dat moeilijk achterhaald kan worden wat de persoon in kwestie in

het verleden in het thuisland
heeft gedaan. Het is voorgekomen dat beul en slachtoffer elkaar in Nederland zijn tegengekomen. Artikel 1F van het VN-vluchtelingenverdrag bestaat niet voor
niets. Dan moet de Staat daar ook
naar handelen.
Tegelijkertijd moet er ruimte zijn
voor menselijkheid en redelijkheid. Als er 18 jaar zit tussen de
komst van de asielzoeker en zijn
uitzetting, dan oogt dat onaanvaardbaar lang. De kans is zeer
groot dat hij en zijn gezin dan
wortel hebben geschoten in de
Nederlandse samenleving. Er
moet een betere, rechtvaardige
oplossing komen voor mensen als
Feda Amiri en hun gezinnen.

