
1 Mei 2014; protest tegen ontslagen bij de Zorggroep 

• De SP wordt wel afgeschilderd als de partij die altijd nee zegt. Met die wijdverbreide 

misvatting wil ik graag afrekenen: wij zijn vóór  - mantelzorg mits die niet wordt 

overvraagd of afgedwongen; - voor zorg thuis (dat wil iedereen bij voorkeur en is niet 

ontdekt door Halbe Zijlstra die dat excuus gebruikt om…) mensen niet meer toe te 

laten tot of  te deporteren uit verzorgingshuizen; - voor wijk- of buurtgericht werken 

met zelfsturende teams die in voorkomende gevallen nauw contact houden met 

maatschappelijk werk, politie en vrijwilligers; voor de wijkverpleegkundige die 

absoluut niet opnieuw als een ei van Columbus is uitgevonden door Diederik Samsom 

en die bovendien in een ambivalente positie komt te verkeren tussen coördinerende, 

indicerende en verpleegkundige handelingen.  

• We zijn tegen: de ondoordachte, veel te snelle en inconsequente halvering van de 

huishoudelijke verzorging, de dag voorziening en de individuele begeleiding. Ik zeg 

halvering omdat het gaat om een korting van overheidswege  van 40% op de WMO 

en 20 % op de oude AWBZ. Maar wat bijna niemand weet is dat de overheveling naar 

de gemeente gepaard gaat met maar liefst 25% van het te ontvangen budget!!!  Zo 

bezien had men de WMO zeker niet bij de gemeente moeten onderbrengen. Het 

ministerie regelt of regelde toch de eigen bijdrage en de indicatiestelling. Daarmee 

bepaal je dus ook het landelijke zorgvolume.  De gemeente had je de opdracht 

kunnen geven toe te zien op de vereiste samenwerking tussen de verschillende 

aanbieders van zorg.  Je wordt pas echt kwaad als je hoort dat met een half miljard 

van minister Schippers, koehandel bedrevens is tussen Zijlstra en Samsom. Dat ging 

om het niet meer strafbaar stellen van illegalen in ruil voor het belasting voordeel 

voor de hogere inkomens. En wat ook heel erg, nee eigenlijk diep triest is, is dat die 

gemeenten geen idee hebben welke taken er precies op hen afkomen. De gaten die 

gaan vallen zullen niet alleen met “gezellige” keukentafelgesprekken gedicht kunnen 

worden.  Ook niet met de inzet van werkelozen die volgens wethouder Margriet de 

Jager uit Deventer zelfs in staat geacht worden persoonlijke verzorging aan cliënten 

te bieden . Zij heeft dat idee natuurlijk overgenomen van onze grote bankdirecteur 

de heer Gerrit Zalm. Hij opperde ooit dat uitkeringsgerechtigden best actief konden 

worden in de thuiszorg. Onnavolgbare en grove beledigende opmerkingen zijn het 

wat mij betreft aan het adres van al die helpende, verzorgenden en 

verpleegkundigen die dagelijks gemotiveerd en professioneel hun beroep uitoefenen.  

• Waar nu onherroepelijk een groter bijdrage gevraagd gaat worden van de mantelzorg 

dient de gemeente er op toe te zien dat er – voldoende respijtzorg georganiseerd 

wordt; - dat de kwaliteit van zorg op peil blijft; - dat die mantelzorgers bijgeschoold 

en ondersteund worden; - dat gesignaleerd wordt als ouderen eenzaam dreigen te 

worden; - dat een verantwoord medicijngebruik in acht genomen wordt; - dat 



ontslagen medewerkers uit zorginstellingen begeleid worden van werk naar werk en 

bij voorkeur naar vergelijkbare functies. 

Omdat ik bij voorbaat ernstig twijfel aan de mogelijkheid van gemeenten om alle 

genoemde taken correct uit te voeren en om te voorkomen dat cliënten straks tussen 

de wal en het schip terecht komen, lijkt mij een gemeentelijke functie van 

Ombudsman/vrouw geen overbodige luxe.  

• De medewerkers die ontslagen dreigen te worden bij de Zorggroep wil ik graag een 

advies meegeven. De zorggroep heeft zich in mijn ogen te zeer gedragen als een 

woningbouwcoöperatie. Te vergelijken met een Vestia in Rotterdam waar de 

bestuurder zich, met de slapende medewerking van de Raad van Toezicht een riant 

inkomen toebedeelde en vervolgens niet de corebusiness behartigde; de sociale 

woningbouw. In de gouden tijden konden minimaal 5 bestuurs- en directieleden met 

behoud van een vorstelijk inkomen vroegtijdig uit dienst gaan. Nu is de focus te laat 

gericht op zelfsturende wijkteams en het benutten van een eigen professionele 

verantwoordelijkheid. Het is daarbij verbazingwekkend dat zoveel ontslagen dreigen 

waar nog geen 10% van de jaaromzet gerealiseerd wordt binnen de WMO. Ik zou via 

de OR nog eens een hartig woordje gaan praten met de Raad van Bestuur. Want met 

jullie wordt deskundigheid, toewijding en motivatie verkwanseld terwijl jullie straks 

weer broodnodig zijn!!! 
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