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Revolutie in de zorg

Eén ding  was duidelijk tijdens de door de SP en NuBasta 
georganiseerde forumdiscussie. Er moet iets veranderen 
in onze zorg. “Mensen op de werkvloer willen juist goede 
zorg geven, maar iedereen moet nu op de klok kijken” 
zegt Simmy de Vries van NuBasta. Twee-derde van het 
personeel in de zorg heeft de afgelopen jaren minder 
plezier in het werk gekregen en driekwart heeft collega’s 
zien verdwijnen door de werkdruk. Deze schreeuw van de 
werkvloer komt echter  nog steeds niet door in Den Haag 
zegt Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP. Vol-
gens Antsje de Jong zou de bureaucratie moeten worden 
afgeschaft. “Er zij zes functionarissen rondom de client 
buiten de daadwerkelijke zorgverlener.” Daarnaast is men 
dertig procent van de tijd bezig met registratie. Een groot 
deel daarvan verdwijnt echter ongebruikt in het archief. 
Volgens Judith Ruchti, specialist ouderenzorg, krijgt een 
instelling pas geld als de papieren goed zijn ingevuld. Er 
wordt niet gekeken hoe de zorg wordt verleend. Ook de 
invoering van het zorg-zwaarte-pakket (ZZP) leidt tot 
een tweedeling binnen de zorg. Alleen mensen met geld 
kunnen de, door bezuinigingen uitgeklede, zorg weer tot 

Renske Leyten tijdens de bijeenkomst in De Brede School 
de Drait in Drachten

NuBasta! en het forum panel

een aanvaardbaar niveau brengen. Alle leden van het 
forum vinden dat werknemers en werkgevers samen een 
statement moeten maken richting de politiek. Anke Hui-
zinga, directeur Zuidoost Zorg, geeft aan dat ouderenzorg 
geen sluitpost moet zijn. Onderzoeken laten zien dat 80 
procent van de bevolking goede zorg wil voor ouderen en 
zich schaamt voor wat er nu gebeurt. Harry Dijkstra van 
de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden ziet de huidige 
huisvesting in de ouderenzorg als een probleem. In plaats 
van de kleine kamertjes zouden mensen meer ruimte 
moeten krijgen. Volgens Renske Leijten is de revolutie al 
eerder begonnen in Friesland. Laat hem nu voor de zorg 
beginnen in Drachten.

Michiel Schrier
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Agenda
Hier vindt u informatie over bijeenkomsten van de SP 
afdeling Smallingerland. Tenzij anders vermeld, zijn de 
bijeenkomsten op maandagen vanaf �9.30 uur, 
plaats: De Brede School De Drait, Flevo �90 te Drachten.

Algemene Ledenvergadering
(kandidatuur gemeenteraad en verkiezingsprogramma) 
Datum: 2/11 .
Op deze avond wordt de leden gevraagd instemming te 
verlenen met de kandidatenlijst en het verkiezingspro-
gramma van de Socilistische Partij voor de gemeente-
raadsverkiezingen van maart 20�0.

”Heel de mens” (scholings)bijeenkomsten. 
Data (2009):  5/10 ; 30/11 .
Thema 5 oktober : “ Een creatieve maatschappij” deze 
bijeenkomst staat geheel in het teken van kunst en cul-
tuur. In deze bijeenkomsten staat het SP beginselpro-
gramma “Heel de mens” centraal.  Voor een iedere die 
meer duidelijkheid wil krijgen hoe wij in de wereld staan 
en tegen de wereld aankijken op basis van onze uitgangs-
punten ‘menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 
solidariteit’ en om ons in staat te stellen om een analyse 
te maken voor ons politiek handelen.

Buurten in de Buurt.
• Op 2 oktober starten we weer in wijk de Trisken in 
Drachten ” op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen”. 
• Daarna de volgende data: 16/10, 6/11,20/11 en 
11/12
Op vrijdag  gaan we de buurten in waar het een en ander 
speelt en gaan de mensen opzoeken. Met eventuele 
klachten gaan we de gemeenteraad dan weer bestoken. 
We gaan om �8.00 beginnen en houden om 20.00 op . 
Iedereen mag mee , opgeven bij  Jos v.d. Horst.

Bestuursvergaderingen:
Data: 28/9; 26/10; 23/11; 21/12
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in het ge-
meentehuis in Drachten aanvang �9.30 zaal de Druppel. 
De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Als u een be-
stuursvergadering wilt bijwonen graag even  doorgeven 
aan: J. Drost, 058255�972 of e-mail j.drost2@chello.nl

Fractieberaad:
Data: In principe alle donderdagen behalve op feestda-
gen en in de vakanties. Elke week komt de (steun)fractie 
bijeen om de actuele stand van zaken in de gemeente en 
de stukken voor raad en commissies te bespreken. Tot de 
verkiezingen is ook het campagneteam bij de vergaderin-
gen aanwezig. Aanvang �9.30 in het gemeentehuis ,zaal 
Y2.
Regioconferentie:
Datum: 17 oktober 2009
Besprekring van de congresstukken en de reacties 
daarop ,provinciale staten, verkiezing  regiovertegen-
woordigers.
Congres:
Datum 30 januari 2010

Wie weet:  Waar en HOE?

We hebben een regering die alles weet van Marktwerking.
We hebben een wet WMO die alles regelt.
We hebben gemeentebesturen die dat regelen.
We hebben ambtenaren, die dat uitvoeren.
We hebben aanbieders van Zorg e.d. die heel goedkoop 
leveren.
We hebben burgers die daar afhankelijk van zijn.

 Maar geen loket om te vertellen
 ,,dat je eigen broek ophouden”

 met de dag  slechter wordt . . .

Aad Lut
Drachten

Van het bestuur,

Op 4 september heeft het landelijk partijbestuur 
besloten dat wij definitief mee mogen doen aan de 
raadsverkiezingen in de gemeente Smallingerland. 
Er komen dus een paar drukke maanden aan. De 
voorbereidingen tot de raadsverkiezingen waren 
al in volle gang. Het verkiezingsprogramma is in 
concept reeds klaar. De redactie legt de laatste 
hand aan de conceptversie. De leden krijgen  na 
de bestuursvergadering van 28 september de kans 
om de stukken te amenderen. De kandidatencom-
missie zoekt echter nog enkele leden die ( op niet 
verkiesbare plaatsen) op onze lijst willen. We reke-
nen op tussen de 3 en de 6 zetels te kunnen halen.  
Op dit ogenblik hebben we �2 kandidaten in totaal . 
Als het kan willen we graag een lijst met 20 namen 
in dienen bij de gemeente. Opgeven kan nog tot 28 
september. 
Op 30 januari 20�0 is er het �6 de congres in Rot-
terdam.  Aan de orde is o.a. het tienjarig bestaan 
van ons beginselprogramma “Heel de Mens” . Ter 
voorbereiding hierop is er op �7 oktober in Gronin-
gen een regioconferentie. Degenen die aangemeld 
zijn op de ledenvergadering van januari gaan daar 
als afgevaardigden naartoe.  Wil je meepraten over 
de stukken? Dat kan op de bestuursvergadering 
van 28 september. Aanmelden kan bij onze organi-
satiesecretaris Jan Drost . 
Op maandag 7 september hebben we een uiterst 
succesvolle avond van” Onze Zorg” georganiseerd. 
Er waren meer dan �00 mensen aanwezig. De suc-
cesvolste bijeenkomst ooit! Renske Leyten en onze 
eigen Judith Ruchti waren goede sprekers in het 
forum met deskundigen. Veel vragen , veel actiebe-
reidheid, geweldig . 

Wordt vervolgd.

Door Jos v.d. Horst


