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De tamtam is een productie van de afdeling communicatie en bevat een compacte weergave van on- 
en offline berichtgeving, beelden, meningen en issues. 

 
 
 

Zorggeld verdwijnt in zakken directeur 
 

Een bericht dat nogal wat opschudding veroorzaakt. Omroep Gelderland liet jaarverslagen van 
zorginstellingen onderzoeken. Eén op de zes van de onderzochte Gelderse bedrijven maakt 
meer dan 10% winst. Het gaat om zorgbedrijven die o nder andere actief zijn in de geestelijke 
gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en bedrijven die verpleging, verzorging en thuiszorg 
bieden. In Gelderland spant Plus Home uit Arnhem de  kroon met 32,5 procent winst.  
Conclusie: vooral kleine zorgbedrijven maken enorm hoge winsten. Niet alleen in Gelderland, 
maar in heel Nederland. 
 
Dit betreft geen typisch Arnhems nieuws, maar raakt de 

gemeente wel, aangezien gemeente verantwoordelijke is voor 

deze zorg. De redacteuren van Omroep Gelderland liepen 

waarschijnlijk high-fives uitdelend over de gang: hun scoop heeft 

werd vrij snel over genomen door landelijke media. Het verhaal 

werd groot. Kamerleden hebben al hun woede geuit. Telegraaf 

bereikte het meeste publiek. Hun bericht werd 398 x gedeeld via 

twitter. Het bereik gaat inmiddels over de miljoen.  

 

 

Nieuwe duurzaamheidslening voor energiebesparing en  zonnepanelen 
 
Arnhemse woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren kunnen vanaf 1 

juli 2016 opnieuw een duurzaamheidslening aanvragen voor 

energiebesparende maatregelen en de aanschaf van zonnepanelen. 

Woningeigenaren kunnen minimaal € 2.500,-- en maximaal € 25.000,-- lenen 

tegen een aantrekkelijke rente. 

Gemeente Arnhem stuurde hierover een persbericht uit, met een beperkt 

bereik. Het leverde 13 twitterberichten op, voornamelijk uit de wijken. Bericht 

werd niet als nieuwsitem opgepikt.  

 
Koepelgevangenis in National Geographic 

Gemeente Arnhem Arnhem heeft National Geographic gehaald. De opvang van 

vluchtelingen in drie koepelgevangenissen in Nederland trekt de aandacht. 

Dinsdag belde een Emmy-winnende HBO-serie: ze komen naar Arnhem!  

 

Uit de reportage in National geographic: 

One Syrian man told that living in the prison gave him hope for his future. “If a country has no 

prisoners to put in jail,” he said, “it means this is the safest country that I want to be living in.”  
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En verder:  
Eerste paal school Kringloop:  v anmorgen wordt de allereerste paal geslagen voor de nieuwbouw 

van basisschool De Kringloop in Arnhem. De school ging tijdens de nieuwjaarsnacht van 2012 op 

2013 in vlammen op. 

 

Architecten in landelijke bladen 
De keuze voor de architecten Benthem en Crouwel die het ontwerp voor uitbreiding en vernieuwing 

van Museum Arnhem gaan maken, geeft ook dinsdag nog publiciteit. 27 berichten online waarvan 24 

Twitter-berichten met een potentieel bereik van 80.200.  

 
Klantenservice 
Bij de klantenservice werd veel gebeld over Belastingen door het versturen van aanmaningen en 

dwangbevelen. Ook over het maken van een afspraak wordt veel gebeld. Het lukt inwoners niet op 

korte termijn een afspraak bij de balies te krijgen. 

 

Anderhalve ton om bommen te ruimen 
Arnhem vraagt anderhalve ton aan de Rijksoverheid in Den Haag. Daarmee wil de gemeente het 

leeuwendeel van de kosten dekken die in 2015 zijn gemaakt voor het opruimen van niet-ontplofte 

explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

 
…en dit is een wel-ontploft explosief 
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