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SP afdeling Zutphen, Warnsveld en Lochem,  editie  februari 2013

Thuiszorg: kopzorg of rotzorg? 

“Thuiszorg is niet nodig,  familie moet het zelf maar doen” 
Voedselbank wordt ook 
systeembank 
De  Voedselbank moet  naar  de  beurs. 
Met dit opmerkelijke nieuws kwam de 
commissie  “Systeembanken  in  Neder‐
land” vanmorgen naar buiten. 
Erica  Terpstra,  voormalig  zwemkam‐
pioene  en  voormalig  staatsecretaris 
Volksgezondheid,  wordt  al  getipt  als 
CEO. 

 
Doel van de “move” van de voedselbank 
naar  een  beursgenoteerd  bedrijf,  met 
een  echte  veelverdiener  aan  de  top,  is 
om  er  een  echte  systeembank  van  te 
maken.  Zo  kan  bij  een  dreigend 
“omvallen”  de  bank  genationaliseerd 
worden, zo is de gedachte. 
Wat  de  aandelen moeten  gaan  “doen” 
bij  de  introductie  op  de  beurs, was  bij 
het ter perse gaan van de Tomatenkrant 
nog  niet  bekend.  Erica  Terpstra  was 
tijdens  de  bekendmaking  van  de 
plannen  niet  bereikbaar  voor 
commentaar;  naar  verluidt  vierde  zij 
carnaval in Oeteldonk. 
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Correspondentieadres: 
Weg naar Laren 68 
7203 HN Zutphen 
Telefoon  0575 510 547 

SP‐hulpdienst 
 

De  SP  Zutphen‐Warnsveld‐Lochem heeft  een 
eigen  hulpdienst  die  u  met  raad  en  daad 
bijstaat  bij  allerlei  vragen  en  diensten.  De 
hulpdienst is er voor leden en niet‐leden.  
 06 1741 6289. 

Redactie en reactie 
De  Tomatenkrant!  wordt  gemaakt  door 
Engbert  Gründemann  en  Wim  Musch  en 
wordt  verspreid  in  Zutphen,  Warnsveld  en 
Lochem.  Reageren?  Stuur  een  e‐mail  naar 
zutphen@sp.nl  

 

Maandag,  in  Nieuwegein,  verklaar‐
den  ook  Emile  Roemer  en  Renske 
Leijten  hun  steun  aan  de  actie  voor 
behoud  van  de  thuiszorg.  Renske 
Leijten  nam  deel  aan  het  debat. 
Leijten:  ‘’Het  afschaffen  van  de 
huishoudelijke verzorging zal leiden 

tot  vereenzaming,  verwaarlozing,  vervuiling  en  verarming. Dit  is  niet  alleen 
slecht  voor mensen  die  hulp  nodig  hebben, maar  ook  desastreus  voor  de 
100.000 mensen die werken  in de  thuiszorg. En  vergeet ook de 2,5 miljoen 
mantelzorgers niet, ook zij krijgen de rekening.’’ 
Het  comité  Zorg  voor  elkaar  in  Zutphen,  bestaande  uit  thuiszorg‐
medewerkers, SP Zutphen en Abvakabo FNV Zutphen,   gaat handtekeningen 
ophalen voor een betere thuiszorg  in Zutphen. Deze handtekeningen worden 
op 14 maart aangeboden aan wethouder La Rose. Ook gaan we dan vertellen 
in  wat  voor  beroerde  situatie  cliënten  en medewerkers  door  de  Europese 
aanbesteding van de gemeente terecht zijn gekomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fienke van Veen.

 fienke.van.veen@xs4all.nl   0575‐530 837 

Maandag  4  februari was  dit  één  van  vijf  provocerende  stellingen  in  een 
debat dat  een  vijftal  Tweede Kamerleden  in  een bomvolle  zaal met 1600 
protesterende thuiszorgwerkers uit heel Nederland hield in Nieuwegein. Uit 
Zutphen was ook een delegatie van  thuiszorgmederwerkers, AbvaKabo en 
SP‐ers aanwezig. 
Meer  dan  170  thuiszorgmedewerkers  van  Vérian  dreigen  in  Zutphen  met 
ingang van 1 maart hun baan kwijt te raken. Omdat Vérian weigert zó ver met 
haar  tarieven  te  zakken, dat  ze gedwongen wordt om een  zorgproduct van 
inferieure kwaliteit te leveren, heeft ze de eindronde van de (niet verplichte) 
Europese  aanbesteding  van  de  thuiszorg  in  Zutphen  niet  gehaald.   Hoewel 
B&W  in  Zutphen  aanvankelijk  hadden  toegezegd  dat  er  maximaal  drie 
zorgaanbieders  zouden  worden  gecontracteerd,  zijn  het  er  uiteindelijk  vijf 
geworden. De  ontslagen  Vérian‐werkers mogen  opnieuw    “naar  hun  eigen 
baan” solliciteren bij de nieuwe zorgaanbieders. Maar anders dan enige jaren 
terug,  mogen  ze  ditmaal  niet  hun  oude  thuiszorg‐klantenkring  behouden. 
Slechts twee van de oude klanten mogen “mee” met de thuiszorgwerker. Die 
moet ook nog bereid zijn om een nul‐urencontract te accepteren, tegen een 
loon dat  vaak  tientallen procenten  lager  is.   De  SP‐fractie  in Zutphen heeft 
schriftelijke vragen gesteld aan het college over de gang van zaken. De fractie 
vindt  dat  het  college  de  raad  bewust  lijkt  te  hebben  misleid,  want 
aanvankelijk hield B&W de raad voor dat de colleges van negen gemeenten in 
de  Stedendriehoek  gezamenlijk  hadden  besloten  de  thuiszorg  zo  goedkoop 
mogelijk  Europees  aan  te  besteden,  terwijl  dit  volgens  de  wet  Kant  niet 
verplicht was. Nu,  aan  het  einde  van  de  rit,  blijkt  dat  zeven  van  de  negen 
gemeenten de thuiszorg “bestuurlijk” hebben aanbesteed, en dat alleen Epe 
en Zutphen uiteindelijk voor de goedkoopste (en minst gunstige) optie ging.



 

 

23 februari 10‐14 uur Zorg voor 
elkaar in Zutphen: handtekeningen 
verzamelen (petitie) op de markt 

 
14 maart: petitie aanbieden aan 
wethouder La Rose; vertrek om 
18:30 van AbvaKabo FNV aan de 
Berkelsingel 

 
Zaterdag 6 april: Zorgdemonstratie 
Den Haag op het Malieveld (meer 
informatie volgt op www.SP.net  en 
www.zutphen.sp.nl) 
 

Agenda  

Broederenklooster: de oogkleppen  van  La Rose  c.s.
College weigert raad volledig te informeren 
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En dan nog dit... 

Groeten uit de sociale 
werkplaats! 

 
Er  worden  60.000  wsw‐banen 
geschrapt,  vanaf  1  januari  2014 
mogen  er  geen  nieuwe  mensen 
meer  instromen,  de  zorgplicht 
komt  te  vervallen  en  het  aantal 
werkplekken  wordt  tot  30.000 
teruggebracht. 
Om  mensen  aan  te  sporen  om 
tegen  deze  ronduit  asociale  kabi‐
netsplannen  in  het  geweer  te 
komen,  start  het  platform 
Armoede  werkt  niet  de  kaarten‐
actie  ‘Groeten uit de sociale werk‐ 
plaats’.  

Oók na de  recente  forumvergadering over het Broederenklooster  in Zutphen, vreest 
de SP fractie dat het college van B&W er voor kiest oostindisch doof te blijven voor de 
protesten  uit  de  samenleving  over  de  nieuwbouwplannen  naast  het  historische 
Broederenklooster complex. Het college weigert de  leden van de raad een compleet 
beeld  te schetsen van alle uitgaven die nodig zijn om de collecties van het moderne 
kunstmuseum Henriette Polak  en de historische  collectie  van het  stedelijk museum 
onder één dak samen te voegen.

 

Zo  worden  bijvoorbeeld  de  onvermij‐
delijke  kosten  van  het  verplaatsen  en 
schadeloos  stellen van het  “zichtlijn ver‐
vuilende”  cafetaria  voor  het  Broederen‐
klooster complex, of het geld dat nodig is 
voor het aanleggen van een voetgangers‐
brug  over  de  Rozengracht,  of  de  kosten 
verbonden  aan  het  conserveren  en  toe‐
gankelijk houden van de schuilkerk in het 

na de verhuizing vrijkomende rijksmonument De Wildeman aan de Zaadmarkt, niet door 
het college becijferd of benoemd. Hierdoor wordt een zeer eenzijdig beeld geschetst, en 
worden de leden van de raad niet in staat gesteld om een goed geïnformeerd besluit te 
nemen over de ambitieuze bouwplannen van het college, zo vindt de SP. Iedere poging 
van de partij om dit bespreekbaar te maken, wordt door het college afgedaan met het 
kortzichtige  argument  dat  het  rijksmonument  de Wildeman  “buiten  het  plangebied 
valt”. Door de dure cultuurcluster plannen komt ander gemeentelijke cultureel erfgoed 
leeg  te  staan.  Tot  nu  toe  is  in  de  raad  niet  eens  besproken  hoe  dit  gemeentelijk 
eigendom  in  de  toekomst  gebruikt  en  behouden  kan  worden.  De  onvermijdelijke 
consequenties van de  “cluster ambities” van het  college, mogen wat ons betreft niet 
buiten beschouwing worden gelaten. 

Na veelvuldige protesten over de voorgenomen verplaatsing van het Gideon monument 
lijkt dat  plan nu eindelijk van de baan te zijn. Maar de SP is teleurgesteld dat het college 
weigert  om  de  verhuizing  van  het  depot  en  de  kantoren  van  de  gemeentelijke 
archeologische  dienst  naar  het  leegkomende  pand  van  het  huidige  Henriette  Polak 
museum,  als  een  serieus  alternatief  te  overwegen. De  ruimte  die  deze  dienst  in  het 
Broederenkloostercomplex  inneemt  zou  uitstekend  voor  de  Henriette  Polakcollectie 
kunnen  worden  gebruikt,  en  dan  is  investering  in  nieuwbouw  naast  het  historische 
complex al helemaal niet nodig. 

Onze afdeling heeft  inmiddels deze 
kaarten  besteld.  Informeer  bij  uw 
voorzitter  (Johan  Oonk)  of  op  de 
komende markt  (23  februari)  naar 
deze ansichtkaarten. 


