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Zorgen om de Zorg 
Bijna helft zorgwerkers overweegt te stoppen 
De helft van de medewerkers in de ouderenzorg overweegt een andere 
baan te zoeken. Dat blijkt uit onderzoek van SP‐Kamerlid Renske Leijten. 
Ook in de gehandicaptenzorg is het percentage twijfelaars gestegen van 
34 naar 41%. Zorgverleners besteden 2 tot 3 uur per dag aan het invullen 

van registratieformulieren. 

Loopje nemen met de wet? 

Eind  2011  loopt  de  benoemingstermijn 
van  de  huidige  externe  ombuds‐
commissieleden  af.  De  gemeenten 
Zutphen  en  Bronckhorst  hebben  het 
voornemen  om  de  commissie  te  ver‐
vangen door één ombudsman en hem of 
haar  te  voorzien  van  een  budget  van 
maar liefst 500 euro. 

De  SP  deed  onderzoek  onder 
ruim  12000  medewerkers  in  de 
zorg.  Leijten:  "De mensen  die  in 
de  zorg  werken  doen  allemaal 
enorm  hun  best.  Ik  hoor  echter 
van  personeel  dat  zij  door  de 
bezuinigingen  het  werk  steeds 
minder  leuk vinden. Door middel 
van  deze  onderzoeken  wilde  ik 
van  deze  ervaringsdeskundigen 
zelf  weten  waar  de  problemen 
zitten  en  hoe  we  deze  kunnen 
oplossen."  Volgens  Leijten  blijkt 
uit  het  onderzoek  dat  de  kloof 
tussen wat wordt gezegd  in Den 
Haag en wat er wordt gedaan op‐
nieuw  gegroeid  is.  “De  bureau‐
cratie en de werkdruk zijn geste‐
gen terwijl er  juist minder perso‐
neel  wordt  ingezet.  De  zorg  is 
productie  geworden  en  steeds 
minder medewerkers voelen zich 
niet meer  op  hun  plaats  in  zo’n 
omgeving,” aldus Leijten.  
Bijna  de  helft  van  de medewer‐
kers  in  de  ouderenzorg  over‐
weegt  te  vertrekken.  Tweederde 
vindt dat de personele bezetting 
is  verslechterd  – minder  handen 
aan  het  bed  dus.  Volgens  70% 
wordt  er  te  veel  gewerkt  met 
flexwerkers  en  uitzendkrachten. 
Ruim de helft vindt dat de kwali‐
teit van de ouderenzorg hierdoor 
achteruit  gaat.  Bijna  90%  moet 
registratietaken  verrichten  en 
bijna de helft besteedt hier  zelfs 
2 tot 3 uur per dag aan. 
In  de  gehandicaptenzorg  zoekt 
41%  van  de  werknemers  ander 
werk. In 2009 was dit nog 34%. 

 
Driekwart van die medewerkers klaagt 
over  onvoldoende  personeel  op  de 
afdelingen en bijna de helft geeft aan 
meestal  niet  voldoende  zorg  te  kun‐
nen  verlenen  of  de  vereiste  kwaliteit 
te  kunnen  halen.  Ook  hier  besteedt 
bijna  de  helft  van  de  ondervraagde 
medewerkers 2 tot 3 uur aan bureau‐
cratische taken. 
 

De  Gemeentewet  stelt  dat  de 
Ombudsman  geen  werk  mag  verrichten 
voor  het  bestuursorgaan  over  welke  de 
klachten  binnenkomen:  de  slager  mag 
zijn  eigen  vlees  niet  keuren.  “Daar 
hebben wij  het  volgende  op  gevonden,” 
moeten  de  betrokken  ambtenaren 
hebben  gedacht.  De  “ondersteunende 
werkzaamheden”  worden  nu  “collegiaal 
uitgewisseld”  tussen  de  deelnemende 
gemeenten, bij de Ombudsman. 
 

 

Op  deze manier weet men  handig  door 
de mazen van de wet te glippen.  
 

Als een  cliënt  van Het Plein  zo  tegen de 
geest  van  de wet  zou  handelen  zou  die 
cliënt in grote problemen komen. 
 

Bovendien  geeft  een  budget  van  slechts 
500 euro per  jaar aan hoe “serieus” men 
het  instellen  van  een  Ombudsman 
neemt.  Het  voorspelt  niet  veel  goeds 
voor  een  deugdelijke  afhandeling  van 
toekomstige klachten van de burger. 
 

1232 werkhandschoenen
 
Gedurende drie  zaterdagmarkten  van 
de  SP  zijn  in  totaal  1232 
handtekeningen  op  werkhandschoe‐
nen  verzameld  in  het  kader  van  de 
manifestatie  “Armoede  werkt  niet”. 
Door  vele  vrijwilligers  zijn  de  hand‐
schoenen aan elkaar geregen  tot één 
lange  keten.  Samen  met  de  “Keten 
van  Solidariteit”  van  alle  andere  SP‐
afdelingen werd  de  Zutphense  keten 
tijdens  de manifestatie  in Den  Bosch 
op  10  december  gepresenteerd.  Wij 
willen  de  bezoekers  aan  de  markt‐
kraam bedanken voor hun steun voor 
deze  actie  tegen  de  armoede  en  de 
bezuinigingen. 

   



Tweeduizendtwaalf  
 2011 was een bewogen jaar. Rutte’s Rechtse Rakkers en zijn Kille Kornuiten hebben een landschap tevoorschijn 
getoverd dat aan de verbeelding niets  te wensen overlaat. Denk maar eens aan de bezuinigingen die  in het 
verschiet liggen, of het verdwijnen van de subsidies voor (beeldend) kunstenaars en culturele instellingen. Het 
instandhouden van kunst en cultuur met subsidies, dat vinden die Rechtse Rakkers maar een linkse hobby. 
 

Tja,  naar  de  Hanzehof  voor  een 
concert of een cabaretvoorstelling 
is nu al niet weggelegd voor men‐
sen met een smalle beurs. Met het 
nog  duurder  worden  van  een 
kaartje komt een bezoekje aan het 
museum  of  een  schouwburg  nóg 
verder weg  te  liggen voor mensen 
die toch al een paar keer per week 
de  warme maaltijd moeten  over‐
slaan.  Wat  dat  betreft  gaan  de 
Rechtse  Rakkers  ieder  gevoel  van 
beschaving,  normen  en  waarden 
voorbij, en dat spreken ze letterlijk 
zo  uit  met  oneliners  als  linkse 
hobby’s. 
Laten  we  het  eens  over  rechtse 
hobby’s  hebben.  Bijvoorbeeld:  de 
JSF  (2x 100 miljoen  voor aanschaf 
en  testen),  oorlogje  spelen  –  oh 
nee,  politieagentje  spelen  in  een 
ver land, Banken en Bonussen voor 
Gevorderden, Jakkeren op de Snel‐
weg,  Vermoord  een  Dier  voor  je 
Plezier, om er maar eens een paar 
te noemen. Doe  er  nog maar  een 
commissariaatje  bij  en  neem  nog 
een Pernodje, kerel.  
De  aangekondigde  bezuinigingen 
gaan de komende jaren gemiddeld 
1200 euro per burger kosten. Voor 
iemand  met  een  Buiten  in  Bloe‐
mendaal en een tweede grachten‐
gordelautootje  –  veur  het  vrouw‐
tje,  kerel  –  iets  om  hooguit  de 
schouders op  te halen, maar  voor 
een  bijstandsmoeder met  een  ge‐
handicapt  kind  een  volgende  zet 
naar  nog  diepere  armoede.  In 
navolging van de Voedselbank is er 
(rond Amsterdam) een Sinterklaas‐
bank  opgericht,  die  volledig  uit 
vrijwilligers  bestaat.  De  Sinter‐
klaasbank heeft als doel kindertjes 
van ouders die geen nagel hebben 
om  hun  kont  te  krabben  toch  te 
voorzien  van  een  Sinterklaas‐
presentje, zodat Sint hun huis niet 
stilletjes voorbij rijdt; een prachtig 
initiatief, maar  het  geeft wel  pre‐
cies aan hoe de vlag erbij staat met  

de normen  en   waarden,  en de be‐
schaving die ons land op dit moment 
kenmerken. 

  
Zo  aan het eind  van het  jaar maakt 
iedereen  lijstjes. Voor  Sinterklaas of 
Kerst,  een  top‐2000,  of  een  lijstje 
met  goede  voornemens  of  te  ver‐
wachten  gebeurtenissen  in  het 
nieuwe  jaar.  Laten  we  naar  aanlei‐
ding  van  gebeurtenissen  in  2011 
eens  een  lijstje maken  voor wat  er 
wellicht  in  2012  gaat  gebeuren.  Let 
wel, het  is zo  idioot nog niet, of het 
kan. Zomaar.  
 
Een greep: 
 

 De  2e  Kamer  neemt  een wet  aan 
die  Vegetarische  Weigerambt‐
enaren  dwingt  om  vleeseters  te 
huwen. 
 Van  de  Betuwelijn  wordt  één 
groot,  langgerekt  pretpark  ge‐
maakt. 
 Het wetsvoorstel van H. Brinkman 
om leden van politieke partijen toe 
te  staan  om  in  het  openbaar 
uniformen te dragen, haalt het net 
niet. 
 De  Zorregieta  Stichting  Tegen 
Vliegangst wordt opgericht. 
 Limburg  verklaart  zich  onafhanke‐
lijk.  Het  Maastrichtse  Gouverne‐
ment roept een verplichte Limbur‐
geringscursus in het leven. Wilders 
en  Verhagen  melden  dat  zij  niet 
meedoen. 
 Kinderen  van  10  tot  14 mogen  in 
2012  ook  vakken  vullen  in  de  su‐
permarkt. In ruil krijgen zij een bo‐
nuskaart  waarmee  zij  hun  sport‐
club  of  de  muziekles  kunnen  be‐
kostigen,  want  voor  wat,  hoort 
wat. 

 

Ik  wens  u  namens  de  SP  een 
voorspoedig  en  bedachtzaam  2012. 
En  hou  ze  in  de  gaten,  die  Rechtse 
Rakkers van Rutte. 
 

Piaf 

 

 
©vormen.org/Kompas/Armoede.html 

Verlichting Skatebaan 
 

ROOD,  de  jongerenorganisatie  van 
de SP, heeft een enquête gehouden 
onder  de  bewoners  rond  de  skate‐
baan  in  de  Leesten.  De  bewoners 
werd gevraagd of  zij bezwaren had‐
den tegen verlichting, tot tien uur  ’s 
avonds,  rond  de  skatebaan.  Van  de 
in  totaal  130  geïnterviewden  gaven 
113 bewoners – een grote meerder‐
heid dus – aan, geen enkel bezwaar 
tegen de verlichting te hebben. 
 

Colofon 

SP
 

Correspondentieadres: 
Weg naar Laren 68 
7203 HN Zutphen 
Telefoon  0575 510 547 
 

SP‐hulpdienst 
 

De  SP  Zutphen  –  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.  
Het telefoonnummer is 06 1741 6289. 
 

Redactie en reactie 
 

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

 


