DE ZUTPHENSE
ZORGREVOLUTIE
Na jarenlange strijd unieke omwenteling in huishoudelijke zorg op komst
handen ineen en starten een petitie tegen de
marktwerking in de huishoudelijke zorg. 3583
Zutphenaren ondertekenen de petitie.

Een gemeente die de huishoudelijke zorg zelf
organiseert, zónder marktwerking: dat is een
unieke omwenteling, en in Zutphen gaat het
gebeuren. De Stentor sprak zelfs van ‘de
Zutphense Zorgrevolutie’. Dit komt niet uit de
lucht vallen, maar dit is afgedwongen door jarenlange strijd van tientallen SP’ers, vakbondsmensen en bovenal thuiszorgers zelf. Een
reconstructie.

Jarenlange strijd
Het is het begin van een jarenlange strijd. In 2014
verspreidt de SP samen met thuiszorgers een
zwartboek door heel Zutphen. Als blijkt dat de
gemeente nóg meer op de huishoudelijke zorg wil
bezuinigen, halen SP en thuiszorgers in korte tijd
1894 handtekeningen op. Daarmee wordt de nekslag voor de huishoudelijke zorg voorkomen,
maar van verbetering is dan nog geen sprake. In
2015 worden 84 thuiszorgers van ZorgKompas
aangeboden. Zij worden door SP-fractievoorzitter
Mathijs ten Broeke en fractie-ondersteuner Lenne
Giesen bij elkaar gehaald, en bedenken een plan:
Ze bieden de wethouder een gouden kompas aan
waarvan de wijzer maar in één richting wijst: vaste contracten.

Het begin
In 2007 wordt de marktwerking geïntroduceerd in
de huishoudelijke zorg. Bedrijven kregen de opdracht de huishoudelijke zorg te regelen. De gevolgen zijn groot: de lonen van thuiszorgers gaan
omlaag, de werkomstandigheden verslechteren en
patiënten krijgen steeds weer een nieuw thuiszorgers over de vloer. Het leidt smeulende onvrede,
maar nog niet tot verzet.
Vlam in de pan
Pas in 2012 leidt de jarenlange toegenomen onvrede tot een omslag. Het ontslag van 172 thuiszorgers van Vérian werkt als de lont in het kruitvat. Thuiszorgers, vakbond en de SP slaan de

Die optelsom van daden leidt tot beweging. Ambtenaren, politici én thuiszorgers gaan samen nadenken over een nieuwe manier om de huishoudelijke zorg te organiseren. Op 12 september
vindt de SP dat het lang genoeg geduurd heeft, 

 en stelt de gemeenteraad voor
om een stichting op te richten die
de huishoudelijke zorg gaat organiseren. Daardoor kunnen thuiszorgers vaste contracten krijgen
en patiënten vaste gezichten. Alleen de SP en de lokale partij
BewustZW stemmen voor. De
rest is tegen.
De moed zakt de thuiszorgers en
de SP even in de schoenen, maar
dan gebeurt er iets opmerkelijks:
zorgwethouder Patricia Withagen
(GroenLinks) stelt nu zélf het SPvoorstel voor, volledig ondersteund door een juridische risicoanalyse.

zorgbedrijven, en zetten alles op
alles om de oprichting van een
stichting te vertragen. Dat lukt,
tot 4 december 2017. De zorgwethouder doet met steun van de
thuiszorgers en de SP opnieuw
het voorstel een stichting op te
richten, na alle andere opties
nogmaals goed onderzocht te
hebben. SP Tweede Kamerlid Lilian Marij-nissen spreekt strijdbaar een videoboodschap in voor
de thuiszorgers:

“Laat jullie niets wijsmaken door
D66 en de VVD. Ik weet zeker dat
jullie gaan winnen.” Thuiszorger
Alie Leunk spreekt de raadsleden
toe.
18 December: D-Day
SP-fractievoorzitter Mathijs ten
Broeke: “Als we weten te voorkomen dat de conservatieve partijen de boel nog meer weten te
vertragen, dan wordt 18 december D-Day. Het moment dat de
Zutphense politiek kan kiezen
voor een nog niet eerder geziene
omwenteling in de zorg: het afschaffen van de marktwerking.”
Alle lezers van de Tomatenkrant worden opgeroepen om
maandag 18 december om 21:30
uur naar de gemeenteraad te
komen om deel te zijn van de
‘Zutphense Zorgrevolutie’en te
laten zien dat de thuiszorgers
niet alleen staan.

Omwenteling op komst
VVD, D66 en BurgerBelang raken in paniek: hier dreigt de
markt het te gaan verliezen van
de gemeenschap. De drie rechtse
partijen presenteren zich als de
conservatieve verdedigers van de

MATHIJS TEN BROEKE SP LIJSTTREKKER
Dinsdagavond 22 november
hebben de leden van de SP Mathijs ten Broeke gekozen als
hun lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart 2018. Ook stelden zij
hun kandidatenlijst en verkiezingsmanifest vast.
In een toespraak aan de leden
stelde Ten Broeke voor om ‘samen met iedere partij met wie te
praten valt over lagere huren en
betere zorg vóór de verkiezingen
een 10-puntenplan voor Zutphen
op te stellen.’ Dat voorstel werd
beantwoord met luid applaus van
de leden.
Verder staan op de kandidatenlijst veel jonge mensen. Van de
top 5 zijn er vier twintigers. Ten
Broeke: “Onze lijst vormt een ijzersterk team van jonge mensen

met ervaring in de raad en
nieuwkomers met ervaring in het
leven. Ik ben beretrots dat ik zo’n
lijst mag aanvoeren.”
Opvallend zijn ook de lijstduwers
helemaal onderaan de lijst. Op
plek 16 staat Inge Oremus, één
van de thuiszorgers die betrokken
was bij de ‘Zutphense Zorgrevolutie’. Op plek 17 staat Chantal
Hazebroek, één van de bewoners
van de Laan van Highlanders,
met wie de SP actie voerde voor
de aanleg van een verharde weg.
Op plek 18 staat Edith Geleijn,
met wie de SP actie voerde tegen
de komst van de Vispoortgrachtbrug. Op plek 19 staat Jeroen
Gerritsen, één van de ondernemers met wie de SP actie voerde
tegen de torenhoge reclamebelasting voor kleine ondernemers.
Helemaal onderaan de lijst staat

Ida in ’t Veld, de kartrekker van
ROOD, de jongerenvereniging
van de SP in Zutphen. Ten Broeke: “Wij zijn de bondgenoot van
de bevolking. Niet alleen in
woord, maar vooral in daad. Dat
zie je nu terug op onze kandidatenlijst.”

