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VOLKSPETITIE RED DE ZORG
Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg...
•Terwijl verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de
regering op de zorg thuis.
•Terwijl ouderen in een verpleeghuis te weinig zorg en aandacht krijgen omdat de werkdruk voor
medewerkers torenhoog is, bezuinigt de regering op de verpleeghuizen.
•Terwijl zorgverzekeraars recordwinsten maken, bezuinigt de regering op de zorg aan psychiatrische
en gehandicapte cliënten.
Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, psychische problemen
of een handicap hebben, raken deze zorg kwijt.
Tienduizenden mensen die in de zorg werken, verliezen hun baan of hun inkomen.
Wij roepen de regering daarom op om de afbraak van de zorg nu te stoppen.
http://www.fnvvoorzorg.nl/forms/volkspetitie-red-de-zorg/

AL MEER DAN GENOEG BEZUINIGD OP DE WMO
Er is al meer dan genoeg bezuinigd op de WMO; vindt de SP. De partij wil het eerst hebben over de
kwaliteit van zorg, ondersteuning en voorzieningen - voordat nieuwe bezuinigingen überhaupt
bespreekbaar worden.
"Laten we eerst bespreken welk kwaliteitsniveau we willen bieden," aldus SP-fractievoorzitter Jan
Breur. "Vervolgens kijk je wat het kost, en hoe je dat geld bij elkaar kunt sprokkelen. Pas als dat niet
lukt, kun je het over bezuinigingen hebben."
http://veenendaal.sp.nl/nieuws/2015/05/al-meer-dan-genoeg-bezuinigd-op-de-wmo

VERLOS WERKNEMERS IN THUISZORG VAN WURGGREEP
Nieuwe bezuinigingen op de zorg zijn onacceptabel, stelt Suzanne Kruizinga. De thuiszorg zit al in
zwaar weer. De thuiszorg lijdt onder een financiële wurggreep door politiek, verzekeraars en
banken. Organisaties dreigen te ‘verzuipen’, waardoor er in de zorg een ontslaggolf op gang
gekomen is. Recent bij TSN Thuiszorg, waar de organisatie gedwongen werd tot drastische
maatregelen. En dat terwijl TSN al een zeer strakke bedrijfsvoering heeft – van een ander kaliber
dan een gemiddelde zorginstelling die vaak ook nog intramurale, locatiegebonden zorg levert.
http://www.refdag.nl/opinie/verlos_werknemers_in_thuiszorg_van_wurggreep_1_910911
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COLUMN: “Hoezo, tegenprestatie?”

Stel, je hebt jarenlang je nek uitgestoken in je werk. Bijvoorbeeld in de thuiszorg. En de politiek stelt geen prijs meer
op je. Je wordt wegbezuinigd, en moet voortaan rondkomen van een uitkering.
Hoe voelt het dan, als diezelfde politiek vindt dat je voor je uitkering iets “terug moet doen voor de samenleving”; een
zogenaamde tegenprestatie? Dat lijkt me behoorlijk zuur.
De verplichte tegenprestatie is niet alleen zuur, maar ook nog eens onnodig. Mensen in een uitkering maken zich over
het algemeen al bijzonder nuttig via vrijwilligerswerk. Niemand wil immers wegpieteren achter de geraniums.
Daarbij is het ook nog eens zonde van het geld. Om ervoor te zorgen dat mensen hun opgelegde tegenprestatie
uitvoeren, gaat er heel veel geld in handhaving gestoken worden. Dat geld kan ook worden gebruikt om banen te
vinden voor die mensen.
Wat de SP betreft is de tegenprestatie ongewenst: hij is duur, zuur en onnodig!
Jan Breur, fractievoorzitter SP Veenendaal

