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Red de Zorg: demonstratie
12 september - Amsterdam Damrak
Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. De gevolgen daarvan zijn voor vele kwetsbare mensen
nu al pijnlijk voelbaar. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden,
in de knel zitten als jongere, gehandicapt zijn of psychiatrische hulp nodig hebben, krijgen niet
langer de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet.
Red de zorg en kom ook!
MEER INFORMATIE: http://www.fnvvoorzorg.nl/forms/red-de-zorg-demonstratie/

736.759 HANDTEKENINGEN!
De volkspetitie 'Red de Zorg' heeft maarliefst 736.759 handtekeningen opgeleverd. In juni werden
deze aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn. Ook in Veenendaal zijn handtekeningen
verzameld. SP-afdeling Veenendaal sprokkelde een slordige 1300 bij elkaar. Organisatiesecretaris
Toke van de Rovaart en Fractievoorziter Jan Breur waren aanwezig bij de overhandiging in Den
Haag.

MEER INFORMATIE: http://veenendaal.sp.nl/nieuws/2015/06/736759
http://veenendaal.sp.nl/nieuws/2015/06/sp-veenendaal-in-den-haag
http://veenendaal.sp.nl/blog/alle/jan-breur/2015/06/renske-light-en
TOKE'S BLOG: http://veenendaal.sp.nl/blog/alle/toke-van-de-rovaart/2015/06/handtekeningen-voor-de-zorg

Gemeenten soms feller
op thuiszorg dan Rijk wil
Door onduidelijkheid van de nieuwe wetgeving over huishoudelijke hulp gaan veel gemeenten
verder in hun bezuinigingen op deze thuiszorg dan staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) lijkt
te hebben bedoeld. Charlotte Huisman schreef hier een artikel over in De Volkskrant.

MEER INFORMATIE:
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/gemeente-is-soms-feller-op-thuiszorg-dan-rijk-wil~a4101038/

Opnieuw ontslagronde TSN
TSN Thuiszorg, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, kondigt opnieuw een grote
ontslagronde aan. Het gaat in totaal om 436 vaste medewerkers die werkzaam zijn als hulp bij het
huishouden. Daarnaast wordt van 218 medewerkers het contract voor bepaalde tijd niet verlengd.
Dit is de vijfde reorganisatie op rij voor TSN.

MEER INFORMATIE: http://www.nu.nl/werk-en-prive/4116320/opnieuw-ontslagronde-in-thuiszorg.html
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Ode aan thuiszorg in nieuwe webserie
In de nieuwe VPRO Dorst webserie De Thuiszorgman toont Miguel Narings het belang
van thuiszorg door de kijker mee te nemen naar zijn cliënten. Hoe voelt het om afhankelijk te zijn
van anderen? Wat gebeurt er met je als je leven kleiner is geworden en je niet meer alles kan doen
wat je graag wil? Waar word je gelukkig van? De eerste aflevering is vanaf nu te zien op npo3lab.nl
en opYouTube.
De Thuiszorgman is op YouTube te vinden op:

https://www.youtube.com/watch?v=WxHLNnZcQVA&list=PLUdnG1HGIsYXVROzGrT_rOkKAlK_Q16oo

LEIJTEN: SCHIPPERS FAALT
MET BELABBERD JAARVERSLAG
De SP kan geen goedkeuring geven voor het jaarverslag van 2014 van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor is de kwaliteit van het jaarverslag te slecht. SPKamerlid Renske Leijten: 'Cijfers worden weggelaten of verbloemd en dat is onacceptabel. Dit is
een belabberd jaarverslag waar wij geen duidelijk beeld van het ministerie uit kunnen halen.'
Lees het volledige artikel via:
https://www.sp.nl/nieuws/2015/06/leijten-schippers-faalt-met-belabberd-jaarverslag

Rapport Ombudsman is munitie voor pgb-debat
Met en snoeihard rapport heropent de Nationale Ombudsman het debat over de
persoonsgebonden budgetten. Het nieuwe betalingssysteem moest gebruikersvriendelijk zijn en de
burger eigen regie geven. Het tegendeel gebeurde. De belangen van kwetsbare burgers en hun
zorgverleners heeft de overheid volstrekt uit het oog verloren.
Gijs Herderschêe schreef hierover een artikel in de Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/politiek/rapport-ombudsman-is-munitie-voor-pgb-debat~a4129183/

Gehandicapten en mensen met uitkering
worden ingezet voor thuiszorg
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Leijten en Karabulut
(beiden SP) over dat gehandicapten en mensen met een uitkering ingezet worden voor thuiszorg.
De vragen en beantwoording zijn o.a. te lezen via:
http://www.medicalfacts.nl/2015/08/31/gehandicapten-en-mensen-met-uitkering-worden-ingezet-voor-thuiszorg/

COLUMN: help mee, red de zorg (door: Baukje Hiemstra)
Onlangs heeft SP Veenendaal vakbonden FNV en CNV ondersteund met de handtekeningenactie Red de Zorg. Er zijn
binnen zes weken samen met ons meer dan 700.000 handtekeningen voor een volkspetitie ingezameld. Dit
onderwerp komt daarom terug in de tweede kamer. Om de maatschappelijke verontwaardiging te laten zien
over de afbraak in de zorg. organiseert het FNV op 12 september een manifestatie in Amsterdam. Ook hierbij
ondersteunt de SP de vakbond. Hoe meer mensen komen, hoe groter de druk op de regering wordt om het beleid in
de zorg ten goede te veranderen. Help mee, ga naar site Red de Zorg (http://www.fnvvoorzorg.nl/forms/red-de-zorgdemonstratie/) en geef u op. Het FNV regelt zo veel mogelijk het vervoer.

Baukje Hiemstra

