
De SP wil dat niemand in de pro-

blemen komt als gevolg van ver-
gaande flexibilisering van arbeid 
en de Coronacrisis. De Corona-
crisis maakt duidelijk wat SP’ers 
al lang wisten: de wijze waarop 

onze economie georganiseerd is, 
biedt geen houdbare en structu-

rele oplossingen voor de proble-
men van onze tijd. De SP stelt 

daarom in de gemeenteraad voor 
een Steunfonds Inkomenszeker-

heid op te richten, dat gaat voor-
komen dat mensen in de schul-

den komen. 

De steunmaatregelen die het ka-
binet Rutte heeft ingevoerd, 

schieten tekort. Een taxichauffeur 
met 0-urencontract liet de SP we-

ten dat hij geen ritten meer heeft, 
en dus geen inkomen. Zijn loon-

kosten worden wel voor 90% ver-
goed, maar er is simpelweg geen 
werk. Een kapper liet de SP we-
ten dat hij het met de steunmaat-
regelen misschien nét redt, maar 

dat het heel spannend wordt. Een 

uitzendkracht liet de SP weten 

geen werk meer te hebben. Ze 
heeft nu een WW-uitkering, kan 
haar huur niet meer betalen en 

komt per direct in de problemen. 

 

“Georganiseerde solidari-

teit werkt 10x beter dan 

ieder-voor-zich-beleid. Dat 

zien we nu, maar dat 

geldt ook straks.” 

 
Voor de langere termijn wil de SP 

werken aan een structurele uit-
breiding van de zeggenschap van 
werknemers in bedrijven, een ein-
de maken aan de flexibilisering 

van arbeid en het beschikbare 
werk beter verdelen. Voor de kor-
te termijn stelt de SP voor om 

snel een Zutphens Steunfonds In-
komenszekerheid op te richten. 

Daarmee kan worden voorkomen 
dat inwoners van Zutphen in grote 

problemen komen. 

Dat steunfonds kan 
inwoners bijsprin-

gen als zij in moei-
lijkheden dreigen te 

komen en ondanks 
alle bestaande en 
extra steunmaatre-
gelen hun vaste las-
ten niet meer kun-

nen betalen. 

SP-fractievoorzitter Nils Müller:  

“Dat men-
sen zo 

snel het 
water aan 

de lippen 
staat mag 
niet ver-
wonderen. 

De afgelopen decennia is de be-
staanszekerheid van mensen 

stukje bij beetje afgebroken. Het 
aantal flexwerkers is in 15 jaar tijd 
met ruim driekwart gegroeid. Ont-

slagrecht is steeds verder afge-
broken. Uitkeringen en armoede-
regelingen gingen omlaag. De 

klappen die de Coronacrisis uit-
deelt aan onze economie, komen 

extra hard aan doordat mensen 
nu te makkelijk hun inkomensze-

kerheid kunnen verliezen. Daar 

moeten we wat aan gaan doen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lang niet iedereen kan thuisblij-
ven en thuiswerken tijdens de Co-
rona-crisis, ook veel van onze ei-
gen leden staan nu in de frontli-
nie. Wat dat voor impact heeft 
vertelt Inge Oremus, ze werkt in 

de huishoudelijke zorg bij mensen 
thuis, ook nu. 

“Ik merk dat mensen eenzamer 
zijn, maar iedereen houdt zich 

goed aan de afspraken. Per dag 
kom ik bij twee gezinnen, bij 

sommige kwetsbare mensen 
neem ik beschermingsmiddelen 
mee. Daar zorg ik dan zelf voor, 
want mijn werkgever heeft aan 

hun ‘klanten’ en thuiszorgmede-
werkers medegedeeld dat ‘wij 
geen gebruik maken van be-
schermende kleding en/of mond-
kapjes’. Je zou meer van een 
werkgever verwachten.” Ook het 

contact met haar werkgever is 
niet anders dan normaal. “Alles 

verloopt per e-mail, je krijgt vlakke 

antwoorden. Geen extra woord 
van waardering, laat staan een 
bonus.”  

De Corona-crisis laat pijnlijk zien 
wat de gevolgen zijn van jarenlang 

bezuinigen op vitale beroepen als 
die van Inge. Het is geen toeval 
dat juist deze banen zo belangrijk 
zijn en toch jarenlang uitgekleed 
zijn door de regering. Want neoli-

beralen zien vooral waarde in dat 
wat geld oplevert, door middel 

van concurrentie, efficiëntie en 
winst. De Corona-crisis laat juist 
zien wat van waarde is voor de 
hele samenleving en dat concur-

rentie rampzalig is. Daarom is nu 
het moment voor verandering en 
om naast applaus en de kaarsjes 
ook waardering te regelen in de 
vorm van keiharde euro’s en be-
tere arbeidsvoorwaarden. 

Inge: “De zon schijnt, ik kan in de 
tuin zitten. Ah, nu hoor ik een  

 

draaiorgel, dat is vast bij verpleeg-
tehuis Den Bouw om de mensen 
op te vrolijken. Leuk hoor. Maar 
toch grijpt het in, ook in mijn per-

soonlijke leven. Ik zie mijn klein-
kinderen alleen nog maar bij de 

deur. Het is hartverscheurend om 
ze geen knuffel meer te kunnen 
geven. Maar ik werk bij kwetsbare 
mensen en wil het risico niet lo-
pen dat ik iemand besmet.” 

 

 

Ook in Zutphen is het hamstervi-
rus opgedoken. De schappen 

met essentiële en lang houdbare 
producten zoals pasta en conser-
ven zijn vaker leeg dan vol. De 
hamsteraars worden massaal 
weggezet als asociale mensen die 
alleen maar aan zichzelf denken. 
Maar waarom doen die hamste-

raars dat?  

De afgelopen jaren zijn mensen 
opgevoed met het idee dat je 

voor jezelf moet zorgen, want 
niemand anders die dat voor je 
gaat doen. Langzaamaan werden 
sociale zekerheden zoals zorg, 
werk en een dak boven je hoofd 

afgepakt van mensen. Dingen die 
vroeger als basisbehoeften wer-

den gezien worden nu weggerukt 
onder de voeten van de gezinnen, 
door privatiseringen en bezuini-
gingen. En de mensen die hier de 
dupe van zijn geworden hebben 
hun lesje wel geleerd. Zij weten nu 
dat in het geval van een huisarrest 
of voedseltekorten de overheid ze 

zeker niet gaat helpen, want die 
neemt alleen maar dingen van ze 

af. Met deze ervaring is het lo-
gisch dat mensen massaal inko-

pen doen bij de supermarkt. Soli-
dariteit met je medemens is lastig 
te vinden als de mensen die de 
regels voor jou bepalen daar geen 

rekening mee houden.  

Om hamsteren te voorkomen 

moet de regering mensen niet 
denigrerend gaan toespreken, 

maar bouwen aan een sterke pu-
blieke sector en sociale zekerheid 
organiseren. Alleen dan merken 
mensen dat de overheid aan hun 
kant staat en dat er meer is dan 

alleen eigenbelang. 

Justin Veldhuis is kartrekker van 
ROOD en supermarktmedewerker 


