
Zorg voor elkaarHou de zorg in huis
De bezuinigingsdrift van Rutte II op de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, 
dagbesteding en persoonlijke verzorging leidt tot onwenselijke en onmenselijke situaties. 
Mensen verliezen hun recht op zorg, gemeenten moeten nieuwe zorgtaken uitvoeren met 
gigantische budgetkortingen. Het zal leiden tot situaties waarin mensen nauwelijks zorg en 
ondersteuning krijgen, met als gevolg overbelaste mantelzorgers, vervuiling in huis en van het 
lijf. Kortom deze plannen moeten van tafel! 

De plannen worden op dit moment al fors aangevallen. Door wethouders, de zorgsector zelf, 
door beroepsverenigingen en vakbonden, door ouderenbonden en cliëntenorganisaties. Omdat 
iedereen vooral pleit voor behoud van eigen voorzieningen, is het onze taak om iedereen 
bijeen te brengen in de strijd tegen het gehele pakket. Pas als dat van tafel is, kun je goede 
nieuwe plannen maken.

De campagne die we gaan voeren is zowel lokaal als landelijk. We zullen informeren en 
organiseren. 

Stap 1 Lokale verbinding – november en december
Maak een overzicht van belanghebbende organisaties en nodig hen uit om samen te bespreken 
wat jullie kunnen doen tegen de stormram op de AWBZ en de zorg voor mensen die thuis 
wonen.

Denk aan:
- Huisartsen en eerstelijns hulpverleners
- MEE en andere cliëntenorganisaties
- Ouderenbonden
- WMO-platform 
- Ouderenzorg en gehandicaptenzorgorganisaties
- Werknemers, hulpverleners
- Enzovoorts!

Kijk of je met deze organisaties een comité ‘Zorg voor Elkaar’ tegen de plannen kunt vormen. 
Dat comité kan vervolgens altijd aangevuld worden, dus richt ‘m op als je voldoende 
deelnemers hebt. 

Ga met het comité aan de slag:
- Om de bevolking te informeren. Dat kan door voorbeelden aan te leveren aan de 

lokale krant en door de gevolgen in kaart te brengen 
- Om de gemeenteraad op te schudden. Door bijvoorbeeld het aanbieden van een petitie. 

Eis dat de gemeenteraad en de wethouder afstand nemen van de plannen en zich zullen 
verzetten in Den Haag (zie http://denhaag.sp.nl/bericht/100045/121114-
gemeenteraad_den_haag_noemt_afbraak_thuiszorg_onaanvaardbaar.html)

- Organiseer een openbare avond en een debat. Zorg dat de gevolgen in beeld komen, 
zorg dat de mensen die de gevolgen zullen ondervinden het woord voeren

- Vraag de bevolking actief om steun. Zorg dat je bij gezondheidscentra mensen kunt 
laten aansluiten bij het comité, verzamel gegevens van mensen (email en 
telefoonnummer)
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- Blijf iedereen informeren over wat het comité doet, zo blijft het vuurtje branden.

Let op: zorg dat het comité niet alleen SP is. Maar waak ook voor te veel overleg waardoor de 
slagkracht verminderd wordt.

Verzoek: laat de Tweede Kamerfractie weten hoe het verloopt in jouw gemeente. 

Stap 2 Landelijke actie – januari en februari
Half januari komt er een landelijke krant en een website over de actie ‘Zorg voor elkaar’. Via 
de krant informeren we mensen en willen we steun organiseren in de strijd tegen de afbraak. 
Op de website doen we hetzelfde. Deze campagne zal van de SP zijn. 

Op de website willen we het lokale nieuws van comités vermelden en met voorbeelden 
duidelijk maken dat de plannen desastreus zijn voor het thuis kunnen blijven wonen voor 
mensen die ouder worden, beperkt zijn of moeten leven met een chronische ziekte. 

We bouwen op naar een landelijke manifestatie/demonstratie. 

Vragen, opmerkingen?
Neem contact op met Eva de Bakker en Renske Leijten. Zorg dat een mailtje altijd aan beiden 
is gericht. (edebakker@sp.nl en rleijten@sp.nl)

En hou SP-net in de gaten. Daar worden alle uitbreidingen van deze actie natuurlijk 
aangekondigd
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