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De AWBZ is nu terug bij waar het ombegonnenwas:
een regeling voor onverzekerbare langdurige zorg.

E
rwasbuitenopstraatnogevenniksvan temerken,
maardeEersteKamernamdinsdagvoorwaareen
historischbesluit.DeWet langdurigezorg (Wlz)
werdaangenomen,de laatsteparlementaire stapop

wegnaardemegahervorming inde langdurigezorg.DeAl-
gemeneWetBijzondereZiektekosten,AWBZ, is vanaf nu in
drieëngeknipt.Gemeentenzijnvanaf 1 januari verantwoor-
delijk voordepraktischebijstandaanthuiswonendehulp-
behoevenden,deziektekostenverzekeraarsnemendever-
pleging thuis voorhunrekening. Landelijk resteertdeWlz,
diehulpgarandeert voormensendie24uurperdagzorgno-
dighebben, inveelgevallenbinnenverpleeghuizen.Daar-
mee isdiekernwet in feite terugbijwaarhet indeAWBZom
begon: eencollectieve regelingvoor intensievezorg in in-
stellingenwaartegen je jenietkuntverzekeren.

Het is in veel opzichten ook de laatste grote stap in het
terugsnoeien van de naoorlogse verzorgingsstaat. Lubbers
begon ermee in de jaren tachtig. Deze eeuw ging het ver-

dermet de hervorming van de arbeidsongeschiktheidsver-
zekeringWAO. De paradigmawisseling die daarin werd
toegepast door de kabinetten-Balkenende, wordt nu ook
losgelaten op de langdurige zorg: het uitgangspunt is
straks nietmeer wat iemand niet kan, maar wat iemand
nogwel kan. Wie fit genoeg is, voldoende budget heeft en
een vangnet van familie en vrienden, zal vaker vergeefs
aankloppen bij de overheid. Die springt pas bij als het niet
anders kan. De hoop is dat er eindelijk een einde komt aan
de onstuitbare groei van de kosten.

Hoezeer die noodzaak in Den Haag inmiddels wordt ge-
voeld, werd dinsdag nog eens duidelijk: de regeringspar-
tijen VVD en PvdA kregen steun van hun favoriete partners
D66, CU en SGP, maar ook van het CDA. Een breed front.
Dat dreigt weleens onder te sneeuwen bij alle logische zor-
gen die er ook zijn over de praktische gevolgen waarmee
miljoenenmensen vanaf 1 januari direct of indirect tema-
ken krijgen.

De verantwoordelijke bewindsman, Martin van Rijn, be-
nadrukt voortdurend dat 2015 het jaar van de waarheid
wordt: blijft de kwaliteit op peil of gaan er te veel ongeluk-
ken gebeuren? Het antwoord zal in hogemate het eind-
rapport van het tweede kabinet-Rutte bepalen.

Raoul du Pré

Het goede nieuws deze
week is dat licht demente-
renden weer zelfstandig
mogen leven. Goed voor
de schatkist, want dat be-
tekent lagere zorgkos-
ten. Maar vooral ook
fijn voor de betrokke-
nen. Licht demente-
renden knappen zien-
derogen op als ze weer
voor zichzelf zorgen, zo
leert de ervaring.
Het slechte nieuws is dat
er überhaupt mensen zijn
die ten onrechte vegete-
ren in een verpleeg-huis,
zoals de 64-jarige Jenny

in Hillegom.Jenny houdt
nu zelf weer haar kamer
schoon, draait een wasje
en smeert een broodje.
Ook gaat ze weer koken.

De nieuwe aanpak
vergt wel aanpassing
van het personeel,
waarschuwt de team-

leider.‘Dat is gewend
te zorgen, nu moeten ze

durven loslaten.’
Als dat ze lukt kunnen de
bezuinigingen in de zorg
van tafel. De winst zit im-
mers niet in mantelzorg
maar in teruggave van au-
tonomie. Carlijne Vos

Stekel

Loslaten

2015wordthet jaar
vandewaarheid
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Belastdurevoetballers
endespanningis terug
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H
et voetbalwordtminder leuk.
Inveel competitiesneemtde
spanningaf. Zozijnernog
maarweinigclubsdiekans

hebbendeChampionsLeague tewin-
nenenAjaxzitdaarnietbij. Verder
wordtde statusendusdeaantrek-
kingskrachtvandecompetities in
kleine landenopdenduur sterkaan-
getastdoordeuitstroomvantalenten
datgeldtookvooronzeEredivisie.Na-
tuurlijkkaneen jongenuitAmster-
damdansupporter vanBarcelona
worden,omzodeclubvanzijndro-
menkampioenvaneen toplandals
Spanje te zienworden,of winnaarvan
deChampionsLeague.Maarhij zalde
winstdanniet inhet stadionvieren.
Barcelona is verwegenCampNou
heeftmaar99.000plaatsen.De jon-
genzaldusvoorde tv juichen,moge-
lijk inz’neentjeomdatdebuurjongen
voorArsenal is. Tochminder leuk.

Intussenwordenkaartjesduurder
enbetalen tv-kijkers somsvoorbeel-
dendievroegergratiswaren.Hier
valthetnogmee,maardegoedkoop-
ste seizoenkaart vanArsenalkost al
1.250euro.Het topvoetbalwordtmin-

derbereikbaarvoordegewoneman.
Hoereageertdepolitiekhierop?

Die laathetgebeuren.Veelpolitici
denkentegenwoordigdat zevooral
niet te idealistischmoetenzijn.De
economie isdoordeglobalisering
tochnietmeermaakbaar.Alsdeover-
heideenmaatregelneemtdiePhilips
flink schaadt – eenouderwetshoge
winstbelastingbijvoorbeeld –dan
verhuist Philipsnaarhetbuitenland.
Maarvoetbal is anders. Alle echt

grote clubszijngevestigd indeEuro-
peseUnie. Endat zal zoblijven.Arse-
nalkannietnaarNewYorkverhuizen,
wantdanverliesthetbijnaalle fans.
EndusheeftdeEuropeseoverheid in
principemachtoverdevoetbalclubs.

Diemachtmoetmennugebruiken.
Ik stel eenprogressieve socialeheffing
voor.Daarbijmoeteengrote clubals
Arsenal voorelkeeurodie zeaanspe-
lerssalarissenuitgeeft, ééneurobeste-
denaanmaatschappelijkedoelen.Het
kangaanomprojecten tegenschool-
uitvalof omsteunaanamateurvereni-
gingen.DoordeheffinghoudtArse-
nal veelmindergeldovervoor spelers,
wathet elftal zal verzwakken.

Feyenoordwordtwatminderhard
aangepakt: voorelkeeurodiedeclub
aanspelersbetaalt,moet ze20cent in-
vesteren insocialeprojecten.BijCam-
buurgaathetomslechts5cent, zodat

dezeclubdespelersbijnaevenveel sa-
laris kanbiedenals voorheen.Cam-
buurkrijgt zomeerkans tegenFeyen-
oord, enFeyenoordscoort vaker tegen
Arsenal. Prima,ookomdatdeKuip
meer sfeerheeftdanArsenalsdure
Emirates Stadiumensupportersmeer
vaneenoverwinning laatgenieten.

Kandesectorhetgeldvandehef-
fingwelmissen?Zeker.Declubsuit
dePremierLeagueverdienentegen-
woordig53keer zoveel als in 1960 (na
correctie voor inflatie).Ookelders in
Europazijnde inkomstenspectacu-
lairgestegen.Dehogere inkomsten
zijnvooralgebruiktomspelersmeer
tebetalen.Doornudeheffingopde
uitgavenaanspelers te latendruk-
ken,gaandespelersminderverdie-
nenzonderdatdeclubser zelf opach-
teruitgaan.Omdatdeheffinghet
hoogst isbijde topclubs,worden
vooralde topspelers flinkgetroffen.
Maarzewordennogsteedsmiljonair.

Wekunnenhetvoetbaldusnet zo
spannendmakenalsdemeerderheid
vandeEuropesevoetballiefhebbers
wil. Enerkomtdanookmeergeld
voor socialeprojecten. Te idealis-
tisch?Economischgezienzekerniet.

Maar ishetpolitiekhaalbaar?Het
gaathieromeenvoetbalbeleiddatge-
vestigdebelangenaantast enalleen
maarvandegrondkankomennaeen
hardpolitiekgevechtdat flinkwat ja-
renkanduren.Devraag isdusof erpo-
litiekepartijenzijndievoordemen-
senwillenvechtenof devoetbalfans
liever indekou latenstaan.Durftbij-
voorbeelddePvdA,waarmenzograag
beweertdatallepartijleden (klein)-
kinderenvanDenUyl zijn,deuitda-
gingaanof wordtdeverwijzingnaar
devechter vanvroegervooral voorde
bühnegemaakt? Eénding is zeker: of
het voetbal leukblijft of niet, hangt
vooral af vandepolitiek.

Europees voetbal

Voer een heing in op
voetballers naar rato van
het kapitaal van de club
en voetbal is weer leuk.

Tsjalle van der
Burg
is econoom en
auteur van het
boek Football
Business.

Bas van der Schot

Zokrijgt
Cambuurmeer
kanstegen
Feyenoord


