
Vijfentwintig Zutphenaren hebben 
vrijdagavond de handen ineen-
geslagen en een actiecomité opge-
richt voor een Nationaal Zorg-
Fonds zonder eigen risico. Het ac-
tiecomité draagt de naam 'Zutphen 
voor Nationaal ZorgFonds' en gaat 
bouwen aan brede steun voor het 
afschaffen van de zorgverzeke-
raars en het afschaffen van het ei-
gen risico.  

Dat doen zij door het Nationaal Zorg-
Fonds op alle mogelijke manieren on-
der de aandacht te brengen. Ze ver-
spreiden flyers, kranten, posters en 

organiseren op 23 juni in het IJssel-
paviljoen een avond voor mensen 
die de beweging steunen. 
 
Het actiecomité vindt dat je in Neder-
land moet kunnen rekenen op de 
zorg die je nodig hebt. Nu staat er 
een boete van € 385,- op ziek zijn: 
het eigen risico. De zorg is veel te 
bureaucratisch. En aan de marketing 
van zorgverzekeraars en het jaarlijk-
se overstapcircus worden miljarden 
verspild. De kwaliteit gaat omlaag, 
de kosten omhoog. 
Dat moet anders vindt actiecomité 
'Zutphen voor Nationaal ZorgFonds'. 
Zij zeggen: schaf de zorgverzeke-
raars af en zet één Nationaal Zorg-
Fonds op. Zonder onnodige bureau-
cratie. Zonder geldverslindende con-
currentie. En zonder eigen risico. 
 
Het plan voor een Nationaal Zorg-
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Zutphenaren richten actiecomité 

op voor Nationaal Zorgfonds 

De steun voor een Nationaal 
ZorgFonds zonder eigen risico 
groeit in Zutphen. Op zaterdag 
21 mei trokken SP-voorzitter 
Ron Meyer en Tweede Kamerlid 
Tjitske Siderius samen met 50 
SP-ers uit de regio de stad in. 

Superzaterdag groot succes 
Veel mensen spraken die dag 
hun steun uit voor een Nationaal 
ZorgFonds zonder eigen risico. 
Zij zijn allemaal gebeld en uitge-
nodigd voor een bijeenkomst 
voor geïnteresseerden op 3 juni.  
 
Op die avond werd een 25 man 
sterk actiecomité opgericht, dat 
momenteel kranten verspreidt 
door Zutphen. De komende we-
ken zullen zij blijven knokken 
voor een Nationaal Zorgfonds. 
Donderdagavond 23 juni is er 
opnieuw een bijeenkomst over 
het Nationaal ZorgFonds vanaf 
20:00 uur in het IJsselpaviljoen.  

Fonds is een initiatief van de SP en 
een brede maatschappelijke coalitie 
van mensen die zich uitspreken voor 
een beter zorgstelsel. Op dit moment 
worden in het hele land actiecomités 
opgericht. Inmiddels hebben al meer 
dan 20.000 mensen hun steun uitge-
sproken door te ondertekenen op de 
website www.nationaalzorgfonds.nl.  
 
Bijna 9.000 van hen hebben een ac-
tiepakket besteld en gaan daarmee 
aan de slag. De SP hoopt dat ook an-
dere partijen en organisaties zich 
aansluiten. 

http://www.nationaalzorgfonds.nl/


leden kletsen urenlang met elkaar 
over hoe ze gaan ‘verbinden’ en 
over wie ze allemaal ‘in hun kracht 
gaan zetten’. Het klinkt mooi, ieder-
een is het er mee eens, maar 
niemand weet wat er precies mee 
bedoeld wordt.  
Daarom sturen wij onszelf regelma-
tig de straat op. In plaats van ons te 
omringen met andere politici en be-
leidsmakers praten wij zoveel mo-
gelijk met gewone Zutphenaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb vaak bij vreemde of opvallen-
de types aan de deur gestaan, maar 
nog nóóit hoorde ik een gewone 
Zutphenaar zeggen dat hij graag 
door mij ‘in zijn kracht gezet wilde 
worden’. Nee, gewone Zutphenaren 
hebben het over Loek Hermans, 

“Bij de realisatie komt het erop 
aan om in het proces er voor te 
zorgen dat die samenhang ge-
waarborgd blijft en de dwars-
verbanden optimaal worden be-
nut…  
Focus geven en versnelling 
door het proces centraal te stel-
len én door de onderlinge inter-
actie en samenhang…  
De behoefte aan richtpunten, 
enerzijds om energie los te ma-
ken, anderzijds om focus aan te 
brengen…” 
 
59 woorden waarvan de lidwoorden 
nog de meeste betekenis hebben. Dit 
is de taal die in de gemeenteraad aan 
de lopende band wordt gebruikt. Ster-
ker nog, bovenstaande woorden ko-
men letterlijk uit een plan over de toe-
komst van Zutphen.  
 
Waar komt het gebruik van vaagtaal 
vandaan? Raadsleden zijn net men-
sen: met wie je omgaat, daar raak je 
mee besmet. Veel Zutphense raads-
leden gaan vooral om met andere 
politici en beleidsmakers. Zo ontstaat 
er een heel eigen wereldje. Raads-

over het Broederenkloosterproject, 
over het nieuwe zwembad zonder  
glijbaan en over de bezuinigingen op 
zorg. Wij omringen ons met dié men-
sen, niet met vaagtaalpolitici. Om te 
voorkomen dat we die vreemde vaag-
taal ook gaan spreken. 
 
Dat wordt ons op het 's Gravenhof niet 
in dank afgenomen, dat we anders 
zijn, dat we anders denken en doen. 
We krijgen vaak verwijten. Dat we 
weer dwarsliggers zijn. Ik noem het 
liever de frisse wind, die van buiten de 
raadszaal naar binnen waait. 
 
Maar één ding over vaagtaal geef ik 
toe: het is wél makkelijk in gebruik. Op 
ieder willekeurig moment, over ieder 
willekeurig onderwerp kun je een paar 
van dat soort termen erin gooien. En 
iedereen doet alsof ie het begrijpt.  
Een vaagtaal-politicus kan bijvoor-
beeld wanneer hij van het toilet af 
komt, zonder problemen verslag uit-
brengen met dezelfde zinnen die in 
het begin van dit artikel staan.  

 
 
Correspondentieadres:  Dreiumme 18  
7232 CR Warnsveld -Tel. 06 4493 9487 

 
 
 

De SP-afdeling 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. 

Bel voor hulp naar 06 1741 6289 
 
 

 

 
 

De Tomatenkrant wordt gemaakt door een team 
onder redactie van Ed Belt. De artikelen in 
deze uitgave zijn geschreven door Mathijs ten 
Broeke en Ellis en Nils Müller. De krant wordt 
verspreid in Zutphen, Warnsveld en Lochem.  
 

Kijk voor meer nieuws op www.zutphen.sp.nl  
Reageren? Mail naar: zutphen@sp.nl 
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Een vreemde taal die ik niet spreek 
De gebakken-lucht-taal van politici en managers 

ROOD-Zutphen 2.0 in oprichting 

SP– Hulpdienst 

Zo’n 6 jaar geleden richtte een 
groep Zutphense jongens en meis-
jes samen een ROOD-groep op in 
Zutphen. ROOD is de jongerenvere-
niging van de SP. Sindsdien is de 
SP dé partij voor jongeren in Zut-
phen. Er werd actie gevoerd voor 
skatebaanverlichting, tegen huisjes-
melkers, voor voldoende kluisjes op 
het ROC en voor het behoud van 
een recreatiebad.  
 
Eind 2013, bij het vertrek van afde-
lingsvoorzitter Johan Oonk, werd 
aan de jongeren van ROOD ge-
vraagd om op te gaan in de SP-
afdeling. ROOD Zutphen werd op-
geheven en de jongens en meisjes 
van ROOD gingen naar het afde-
lingsbestuur, de net opgerichte kern-
groep of de gemeenteraad in. Het 
leidde tot een omslag in de SP afde-
ling op vele fronten. 

Na 3 jaar zonder ROOD groep te 
hebben gezeten is het weer tijd dat 
Zutphen ROOD gaan kleuren. Dat 
besloten de leden afgelopen april op 
de Algemene Ledenvergadering.  

Daarom gaat ROOD-jongere Ida in 
’t Veld proberen opnieuw een 
ROOD-groep in Zutphen van de 
grond te tillen. Op 25 juni organi-
seert ze een barbecue bij Huize 
Welgelegen in Warnsveld van 17.30 
uur tot een uurtje of 20.00.  
Landelijk bestuurslid Lisa de Leeuw 

 

komt langs om te vertellen over de 
‘Niet in mijn naam’-campagne van 
ROOD. Deze campagne gaat over het 
bommen gooien op Syrië en Irak.  
 
Wie weet wat dat voor een reuring 
gaat brengen in Zutphen… 


