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SP START ENQUÊTE OVER VERANDERINGEN WMO EN ZORG
SP-Afdeling Veenendaal is een enquête gestart naar aanleiding van de 
veranderingen in de zorg, die het jaar 2015 met zich meebrengt. Via de 
website http://veenendaal.sp.nl kunnen mensen aangeven hoe de veranderingen 
hun leven beïnvloeden.

Link naar de enquête:
http://veenendaal.sp.nl/form/wmozorg-2015

ZORG+WELZIJN: TRANSITIETAAL VOOR DUMMIES
Je hoort veel over 'transitie' en 'decentralisatie' in het 'sociale domein'. Maar wat betekenen die begrippen 
precies? Eelke Blokker, Harry Kruiter en Albert Jan Kruiter van het Instituur voor Publieke Waarden hebben 
de belangrijkste begrippen op een rijtje gezet.

Bekijk de lijst op:
http://www.zorgwelzijn.nl/PageFiles/30495/Zorg%20en%20Welzijn%20poster%20-%20Transitie%20voor%20dummies.pdf

ZORGWERKGEVERS DOOR RECHTER TERUGGEFLOTEN
Woensdag 31 december heeft de rechter Abvakabo FNV in kort geding in het gelijk gesteld. De 
Zorgwerkgevers, verenigd in Actiz, en de kleine bonden mogen de essentiële afspraak met Abvakabo FNV 
over een minimumloon voor de huishoudelijke zorg achteraf NIET wijzigen. De rechter heeft alle vorderingen
van Abvakabo FNV toegewezen: Actiz en de kleine bonden moeten Abvakabo FNV uitnodigen voor overleg. 
Ook moeten zij de aanmelding van de cao intrekken en hebben zij een verbod om een verzoek tot algemeen
verbindend verklaring van de cao in te dienen en mogen geen uitvoering geven aan de cao. 

Lees het hele artikel op:
http://www.fnvvoorzorg.nl/nieuws/2014/12/31/zorgwerkgevers-van-actiz-en-andere-bonden-door-rec/

VERBAZING BIJ COLLEGE OVER TOONZETTING VAKBOND
Het college van Veenendaal heeft haar verbazing uitgesproken over de toonzetting van een brief van de 
vakbond ABVA/KABO. In die brief werd aandacht gevraagd voor de belangen van werknemers van 
zorgaanbieders bij het verliezen van een aanbesteding. De gemeente wordt door de vakbond bij voorbaat 
aansprakelijk gesteld voor de gevolgen voor de werknemers. Het college vindt dit “niet passend”.

Lees het hele artikel op:
http://www.veenendaalsekrant.nl/lokaal/verbazing_bij_college_over_toonzetting_vakbond_3439537.html#.VM4ILmiG8aY
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Agenda
5 FEBRUARI
Sociale Kaart Live
17:00u, Het Perron, Veenendaal

7 FEBRUARI
Aftrap Statencampagne SP
14:00u; FIVE, Amersfoort
met o.a. Emile Roemer

9 FEBRUARI
Huur te Duur
20:00u, Act.Centr. Duivenwal, 
Veenendaal
met o.a. Sadet Karabulut

26 FEBRUARI
Themacafé 'de Kandelaar'
19:30u, De Kandelaar, Amersfoort 
(Heiligenbergweg 64)
met o.a. Jan Breur

7 MAART
SP Campagnetour
Ook in Veenendaal

18 MAART
Verkiezingen Provinciale Staten

Zorg dat je
erbij bent!

WAT HEBBEN DE STATENVERKIEZINGEN
MET (THUIS)ZORG TE MAKEN?

• De Provincie houdt zich onder andere bezig met 
economie en werkgelegenheid. Aangezien er, met 
name in de thuiszorg, veel banen op de tocht staan, 
is de Provincie mede-verantwoordelijk voor het lot 
van de thuiszorgers.

• De Provincie moet toezien op een goede spreiding 
van (ziekenhuis)zorg, en voorzieningen.

• De Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste 
Kamer. Die controleren op hun beurt alle wetten 
voordat ze worden aangenomen. Dus ook de wetten 
die betrekking hebben op zorg.

LOKALE MELDPUNTEN MBT ZORG:
• VEENENDAAL: WMO/Zorgkosten 2015

http://veenendaal.sp.nl/form/wmozorg-2015
• UTR. HEUVELRUG: Meldpunt zorg Utrechtse Heuvelrug

http://utrechtseheuvelrug.sp.nl/form/zorgmeldpunt#overlay-
context=meldpunt-zorg-utrechtse-heuvelrug

• WIJK BIJ DUURSTEDE: Meldpunt problemen i/d zorg
http://wijkbijduurstede.sp.nl/nieuws/2014/11/meldpunt-voor-
problemen-in-de-zorg#overlay-
context=nieuws/2014/11/meldpunt-problemen-in-de-zorg

ROEMER: ONTSLAGEN IN THUISZORG NIET ACCEPTEREN
Op uitnodiging van de SP kwamen ruim honderdvijftig medewerkers van de thuiszorgorganisaties Pantein-
Vivent, Thebe en Verian naar Den Haag om te protesteren tegen de bezuinigingen. Voor veel medewerkers 
dreigt ontslag of het inleveren van salaris. Roemer: 'Dat is onvoorstelbaar en ongehoord. Terwijl bestuurders 
in de zorg nog te vaak hun zakken vullen wordt het de echte helden van de thuiszorg zo moeilijk gemaakt. 
Deze bezuinigingen van Van Rijn moeten echt van tafel. 

Lees het hele artikel op:
https://www.sp.nl/nieuws/2015/01/roemer-ontslagen-in-thuiszorg-niet-accepteren

DEEL DE KENNIS
AANMELDEN:

Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega, en wilt u hem graag 
rechtstreeks ontvangen (Gratis)? Mail dan naar spjanbreur@gmail.com

100% SOCIAAL
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