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Ad Poppelaars stapte in augustus op als directeur van de CG-Raad. Hij
vindt dat de grote patiëntenorganisaties samen onder eén vlag verder
moeten gaan. 'Als de anderen écht van hun achterban houden, brengen ze
hetzelfde offer als ik heb gedaan.'
'De bezuinigingen op persoons
gebonden budget en op rugzakjes voor passend onderwijs
zijn - hoe zeg ik dat netjes? - twee van de gemeenste en
domste beslissingen van dit kabinet.'Ad Poppelaars neemt
geen blad voor de mond. De maatregelen worden volgens

hem gelegitimeerd op grond van verdraaide cijfers, gemanipuleerde berekeningen en veïzwegen details. 'Dit kabinet
investeert in boekhoudtrucs. Er wordt schaamteloos gelogen.'VWS draait ook de subsidiekraan voor patiêntenorganisaties dicht: van 43 miljoen euïo naar 25 miljoen euro
in 2014. Daarvan is onder andere de CG-Raad de dupe; die
levert 78 procent van het budget in. Dus net nu vanwege
ingrijpende bezuinigingen een stem harder nodig is dan
ooit, wordt zijn achterban monddood gemaakt. Volgens Poppelaars is de tijd rijp voor een fusie van CG-Raad, NPCF,
Platform VG en Landelijk Platform GGz. Daarover zijn alle
partijen het eens, maar niemand komt in beweging om de
daad bij het woord te voegen. 'Iedereen houdt krampachtig
vast aan zijn eigen identiteit.'Hij hoopi met zijn vertrek
een eerste stap te hebben gezet. Hij verwacht dat de anderen hem uiteindeiijk dankbaar zijn voor zijn keuze, en dat
zi.j binnenkort hetzelfde offer zullen brengen. Dan wordt er
een nieuwe directeur aangesteld die niet wordt gehinderd
door de complexe geschiedenis van patièntenorganisaties en
de ballast uit het verleden.

Wij niet. Wi.j volgen alles op de voet en kaarten het meteen
aan als informatie niet klopt. Bijvoorbeeld over het rugzakje voor onderwijs. Het kabinet zegt dat een op de vijf
scholieren er gebruik van maakt, uit onze berekening blijken het er een op drieëntwintig te zijn. Of het elektronisch
patiëntendossier. Wij waren de eersten die erop wezen dat
het privacyprobleem niet was opgelost.
Een ambtenaaÍ van VWS zei laatst letterlijk: "We hebben
geen zin in jullie, want we financieren onze eigen kritiek."
Ik vond dat heel eerlijk. We zijn de luis in de pels van de
overheid. Daarom is ons de nek omgedraaid.'

treffe* esk de ar:dere dr;* grste p{lti{irxx:jn
ter:Lrcleg:*!:;" Wat
d* g*veilgen?
Je hoeft geen hogeschoolstrateeg te ztjn om in te zien dat
we het overblijvend budget als een speer in één pot moeten
gooien, en samen een nieuwe directeur moeten aantrekken.
Afscheid nemen van een lichting directeuren die is verweven met de geschiedenis van de eigen organisatie, want
dat belemmert vervlechting. Ik heb hen a1 eerder proberen
í3e b*zuinigingen

te overtuigen van de noodzaak om in beweging te komen,
maar het was tegen dovemansoren. Natuurlijk is het een
stap met óók persoonlijke gevolgen.'
Semkt u dat e*n n;e*we direeteur nret xoveel mínclsr hud-

Sst wól iets ka,l her*iken?
Wsar*n'l wcrrE:len jullie a*veal rvleer gekr:rt dan de drie
nsidere pati*:nten ko*p*ri*?

Anderen hebben altijd goed hun best gedaan om enthousiast te zijn over ambtelijke verrichtingen en overheidsbeleid.
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'Trainerswisselingen hebben effect. Dat geldt voor onze
branche net zo als in de voetballerij. De toekomstige directeur zal andere financieringsbronnen moeten aanboren.
Afstappen op gezondheidsfondsen en zeggen: "Vrienden,
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jullie patiënten te blijven behartigen." Het Revalidatiefonds doet dat al; zij sponsoren ons elk jaar met een mooi

mensen met een handicap op de arbeidsmarkt te krijgen'
De overheid - grootste werkgever van Nederland - doet
nauwelijks iets om een voorbeeldfunctie gestalte te geven'

bedrag. Het zou andere fondsen sieren als ze dat óók gaan
doen. Bovendien zal de nieuwe directeur veel meer gebruik
moeten maken van sociale media, zoals Facebook en Twitter. Vroeger had je geluk als journalisten je boodschap uit
dikke rapporten en dure studies oppikten, en er een stukje
over in de krant verscheen' Tegenwoordig kun je met één

{J vee }'lt

wij zijn gekort

en hebben getd nodig om de belangen van

tweet van honderdveertig tekens een aardverschuiving
veroorzaken. We weten het uit eigen ervaring. Je moet in
volgers investeren.'

W*t hebben irellie getwitterel?
'Wij ontdekten eind mei dat het kabinet had besloten

om

het persoonsgebonden budget (pgb) afte schaffen' Ze zouden dat - goecl geregisseerd - op woensdag 1 juni bekend
maken, de dag vóór heel Nederiand op Hemelvaartreces
ging. Maar wij hebben het die vrijdag ervoor al getwitterd. Het was in mum van tljd hot news in Nederland' Het
parlement was in rep en roer. Alle journaals en landelijke
kranten stonden op mijn voicemail, maar ik kon ze niet te
woord staan omdat we de bron niet konden prijsgeven''

Jullie h*bben niet kunnen vocrk*m':en dat he{ pers&$nsgêhonden h*riget v&sr eên gí6te Srqlep vendwiint'
ze met een heldendaad
bezig zíjn. Dat ze Nederland aan het redden zljn' Dat ze
met spoed moeten saneren om dat overheidstekort terug te
dringen. Maar hun heiiige huisjes zijn de mijne niet''

'Dit kabinet gelooft oprecht dat

Seels aiin ee dat lwel. U vir':dt toch *ok dat de verxorgimgssta*t
getransf orrn**se! moet warc*en tst een partÊcipat!estaat?

'Wij hebben zo'n vijf jaar geleden het participatie-idee zelfs
gelanceerd. Want onze leden zeiden: "Wij willen werken'
reízen, uitgaan en versieren. Wij willen meedoen, en we
willen dat onze kids met diploma's van school komen'" Ik
geloof ook in het IROI-b eleid Integrated Return of In'
uestment. De samenleving belooft voor jou levenslang in

de gezondheidszorg te investeren' op voorwaarde dat jij
levenslang economisch participeert. Wie geen betaaid werk
heeft, is verplicht om vrijwilligerswerk te doen en wie ziek
of gehandicapt is, doet naar vermogen mee. Maar de over-

heid moet een páár dingen doen om dat mogetijk te maken''
b.n daï t5/
'De maatschappij is bang voor mensen met een handicap,
men wil er niet mee geconfronteerd worden. Anderzijds
lijden chronisch zieken of mensen met een handicap vaak
aan gebrek aan zelfvertrouwen' Ze hebben geen bruikbaar
schooldipiom a, ze zijn door hun omgeving nooit gestimu-

leerd om hun talent te ontwikkelen. Daar bovenop komt
dat werkgevers koudwatervrees hebben. Ze durven het niet
aan. Dus ie zult allerlei maatregelen moeten nemen om
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Die laat Wajongers geen stage lopen om ervaring op te
doen. Die kiest bij aanbestedingen niet voor bedrijven die
voorrang geven aan chronisch zieken en gehandicapten' De
overheid doet op dat vlak helemaal niets''
ook vq}or ratifieatie van het verdrag varl de Verenigde ï\iatles dat geliike r*chten v&sí l"ll€nssrl í?!êt eên
handieap voorsehriift"
'Nederland heeft dat verdrag in 2007 getekend' Voordat het
bekrachtigd kon worden, moest er nog even "een adminis-

tratieve ronde" overheen. We zijn inmiddels ruim vier jaar
verder. Onlangs stond het op de agenda van staatssecretaris Vetdhuijzen van Zanten' Maar met zoveel bezuinigingen
op passend onderwijs en mogelijkheden voor participatie,
kun je de rechten van de mensen die het betreft maar beter
niet benadrukken. Ook werkgevers zijn dwars gaan liggen'
Zljvrezen dat ze allerlei rechtszaken en verplichtingen aan
hun broek gaan krijgen . Dat ze verplicht worden om in hun
kantoor liften aan te leggen. Dat dertig jaar oude treinen
vervangen moeten worden voor treinen die rolstoeltoegankelijk zijn. Dus binnenkort gaat de CG-Raad daar opnieuw
over in gesprek met Tweede Kamerleden''

'Chronisch zieken en
g*her:di*mpt*n bstnï*n de
r*k*nrng v*n r*e kredietnl"isls'
Ais u terugftijkt ep

vÊlf

iaar dlr*eterarschêp, wet hebt x dan

bereikt?
'Toen

ik begon hadden we een afdeling "beeldvorming"'

We

schoven waar we maar konden rolmodellen naar voren om
te laten zien dat mensen met een handicap net zo ambitieus en talentvol waren als iedereen. Al snel ontdekten we
dat het verspilde energie was. Toen zijn we cijfers gaan

verzamelen. Dat bieek veel nuttiger werk. We waren niet
meer alleen d.e kampioenen van kritiek, maar dachten ook
mee. We gingen veel intelligenter lobbyen. We hebben een
keer vierhonderd miljoen binnengehaald. Wouter Bos had
beloofd dat niemand in Nederiand erop achteruit zou gaan'
Wii toonden aan dat de chronisch zieken en gehandicapten
er wél op achteruitgingen. Het koopkrachtverlies werd
gecompenseerd. Dat is ons grootste wapenfeit.'

*p

'ï9 sept*n*!:er gaan juliíe derx*n$trer€n in den $'iaag'

'De CG-Raad gaat de dag vóór Prinsjesdag samen met
lidorganisaties, vakbonden en maatschappelijke organisaties de straat op om Nederlandse burgers en het kabinet

wakker te schudden. Heel Nederland heeft gehuild om
de tweehonderd miljoen euro bezuinigingen op cultuur.
Gehandicapte schoolkinderen hebben alleen al driehonderd miljoen euro bezuinigingen aan hun broek hangen.
Buitenproportioneel. 117 duizend pgb'ers kunnen fluiten
naar hun zelfstandigheid. Daarvan zijn ook 117 duizend
gezinnen de dupe. De manifestatie heet Stop de stapelíng.
Chronisch zieken en gehandicapten betalen de rekening
van de kredietcrisis.'
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v*n de r*.S-Ê{a*,r*.

'Dat is destijds een bewuste keuze geweest. De CG-Raad
wilde geen dienende directeur. maar een kritische directeur die het boegbeeld van de vereniging is. Dat zal in de
toekomst niet anders zijn.'

ll** xist x ds t,*eko*rs'l *'**ï
'Ik bloei als ik

u**!$?

een ideaal kan omarmen. Dus

ik ga op zoek

naar iets anders waarvoor ik me nuttlg kan maken. Zeker
is dat ik een stap in het ongewisse heb gezet. Maar ik heb
zo lang ik leef te eten en een dak boven mijn hoofd. Dat zal.
in de toekomst waarschijnlijk niet anders zijn.'
€n ci* t*sic*n"rst val: rl* *G-${*xcl

**
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ni*eties?
'Verbetering van de financiering heeft topprioÍiteit. Er
zijn heus mogelijkheden. Toen het kabinet besloot om de
overheidssubsidie te stoppen, hebben wij de Nederlandse
bevolking steekproefsgewijs gevraagd of ze bereid waren
tachtig eurocent per maand meer zorgpremie te betalen om
het werk van kritische patièntenorganisaties mogelijk te
maken. Ze reageerden heel enthousiast: Ja, dat wilden ze.
Het zou een verdubbeling van onze subsidie betekenen en
meer onafhankeiijkheid. Maar met name beleidsambtenaren van VWS voelen hier niets voot:. Ze blijven dus invloed
uitoefenen. waàT ze maar kunnen.'

ï$t *l*t

de t*sí{*Í:'}st ies*í r*w **ir!:*rÊ::*í1?

'De overheid belooft dat de thuiszorginstellingen de zorg
kunnen leveren die nu uit het persoonsgebonden budget
wordt betaald. Ik heb directeuren uit de branche gesproken
en die zeggen: "Nee hoor, dat kunnen wij niet." Voor
voorzieningen die vroeger een verzekerd recht waren
binnen de AWBZ, worden nu gemeenten verantwoordelijk.
Als die hun zaken niet op orde hebben, en ook nog eens
moeten bezuinigen, zal onze achterban dat merken en
voelen. Maar nog de meeste zoïgen maak ik me over de
allerzwaksten in instellingen. Omdat het kabinet ook voor
hen de kosten niet kan beheersen, moeten marktpartijen
dat doen; de zorgverzekeraars. Zi.j moeten ervoor zorgen
dat de kosten dalen zonder kwaliteitsverlies. Je kunt
voorspellen dat er een afknijpregiem komt, en daaronder
zullen de salarissen van de bestuurders niet lijden. De
beschaving holt achteruit. We zijn harder nodig dan ooit.'ffi
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