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WEG MET DE ZORGVERZEKERAARS!
Het beste idee voor (de) Friesland

De Friesland (Achmea) zorgverzekeraar heeft op haar website 
een prijsvraag staan getiteld “Het beste idee voor Friesland”. SP 
Smallingerland heeft een heel goed idee namelijk schaf de Friesland en 
alle andere zorgverzekeraars af en voer een publieke basisverzekering 
in. 

De Friesland is de grootste zorgverzekeraar in Friesland. Van de 646.000 
inwoners van onze provincie zijn er 569.000 klant bij deze zorgkolos. 
Met de decentralisaties van de zorg heeft deze verzekeraar nog al wat te 
vertellen over onze zorg en zitten alle gemeenten in onze provincie met 
de bestuurders van de Friesland om tafel. 

Er worden klankbordgroepen opgericht en overleggen georganiseerd 
om thema’s als zelfredzaamheid, preventie en zorginnovatie voor elkaar 
te krijgen. Gemeenten en zorgverzekeraar moeten er met elkaar voor 
zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. Om dat te bereiken moet er vol 
ingezet worden op preventie en het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. Wat je aan de voorkant kunt voorkomen bespaar je aan de 
achterkant is het credo. 

De vraag blijft dan wel: Wie bespaart dan wat? Spaart de verzekerde 
dat uit of zal de verzekeraar er meer geld aan over houden omdat die 
de zorg niet hoeft te leveren? Het is een feit dat de reserves van alle 
zorgverzekeraars nu al op 9 miljard staat. Zet daar eens tegenover dat 
het eigenrisico nu op 350, = staat en elk jaar verhoogd wordt. Met de 
winsten die er behaald worden zou die op zijn minst afgeschaft moeten 
worden. 

Zoals gezegd is het beste idee, niet alleen voor Friesland maar voor 
heel Nederland, het afschaffen van de zorgverzekeraars. Er moet dan 
een publieke basisverzekering voor terug komen. De voordelen van 
een publieke basisverzekering zijn het afschaffen van het eigenrisico, 
een gemeentelijk basispakket, dat het recht op (thuis)zorg garandeert 

en een inkomensafhankelijke zorgpremie. Door dit plan van de SP, 
gepresenteerd door Renske Leijten en Henk van Gerven, gaan zeven 
van de tien gezinnen erop vooruit.

Het roer in de zorg moet dus om. De zorg is niet van private partijen. De 
zorg is van ons allemaal. En zo moeten we het ook organiseren. Publieke 
zorg met publieke organisaties die democratisch ter verantwoording 
kunnen worden geroepen. Waar niet de zorgverzekeraars of de 
managers op een voetstuk staan, maar de professionals. Een zorgstelsel 
met samenhang en samenwerking in plaats van concurrentie en 
wantrouwen. Dit plan is in zijn geheel te lezen op:
http://tinyurl.com/sp-zorgverzekeraars 

De komende tijd wil de SP in Smallingerland onderzoeken hoe de 
burgers van Smallingerland denken over het voorstel. U kunt reageren 
naar www.smallingerland.sp.nl wat u ervan vind. Verder kunt u meedoen 
aan de acties op straat die de SP over dit belangrijke onderwerp 
organiseert. U kunt daarvoor terecht bij André van Leeuwen: 
leeuwtjes400@hotmail.com 
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Tekst Jos van der Horst, voorzitter

Afgelopen donderdag 5 november was de tweede ledenvergadering in 
de Brede School in de Wiken ter voorbereiding op het XXI SP Congres.

Jos van der Horst benoemde het overlijden van Jan Drost en blikte terug 
op zijn waardevolle bijdrage aan de SP Smallingerland (zie ‘Onze stille 
kracht is niet meer’ in dit Podium). Daarna werd een minuut stilte in acht 
genomen.

Na dit droeve bericht werd het gewijzigde congresstuk besproken. 
In een eerdere bespreking van het stuk was een aantal moties en 
amendementen naar voren gekomen. Onze conclusie was dat deze 
voorstellen (vijf in totaal) tot onze tevredenheid zijn verwerkt. De 
vergadering had dan ook geen commentaar op het gewijzigde stuk. 
Onze gewenste wijzigingen hoeven we dus niet nogmaals in de tweede 
ronde indienen of op het congres verdedigen. Complimenten aan de 
afdeling!

Friese SP leden hebben de mogelijkheid gehad om kennis te maken met 
de kandidaat partijvoorzitters; Sharon Gesthuizen en Ron Meyer. Sharon 
tijdens een informatieve avond in Sneek en Ron in Smallingerland. De 
achttien aanwezige leden werd gevraagd wat ze van de kandidaten 
vonden en welke kandidaat hun voorkeur had. In grote meerderheid 
werd de voorkeur voor Ron uitgesproken. Met name werden zijn 
kwaliteiten om acties op te zetten en leiderschapskwaliteiten genoemd. 
Besloten werd de afgevaardigden voor het congres te vragen om op Ron 
Meyer te gaan stemmen.

KLAAR VOOR HET 
CONGRES!
Tekst Ramon Vos, fractievoorzitter



Tekst Michiel Schrier

Tekst Paul van DIjk, raadslid
LEERWERKBEDRIJF

AGENDA 
ZATERDAG 21 NOVEMBER

Met de ZO krant en eventueel enquete “De zorg 
is van ons” de wijk de Swetten in. Verzamelen om 
11.00 bij de Utwyk aan het Oud Ambacht.

ZATERDAG 28 NOVEMBER

Het 21 ste congres: Paul van Dijk, Ramon 
Vos, Rudi Koopmans, André van Leeuwen, 
Andries Tuinstra, Jos van der Horst, Peter de 
Boer en Jeroen van der Wolf zijn de (gekozen) 
afgevaardigden die de leden vertegenwoordigen. 

De SP in Smallingerland zet zich al een aantal jaar in voor de oprichting 
van een gemeentelijk Leerwerkbedrijf. Dit heeft u de afgelopen jaren in 
zowel de Podium als op onze website kunnen lezen.

Omdat er sinds de invoering van de Participatiewet veel veranderd is 
en de positie van de sociale werkvoorziening (onder andere Caparis) 
wankel is geworden, stelt de SP de komende week een aantal vragen 
aan het college:

•	 Kan het college/de wethouder een reactie geven op het onderzoek 
naar de oprichting van een Gemeentelijk Leerwerkbedrijf, dat in 
eerste instantie in het tweede kwartaal van 2015 afgerond zou zijn, 
maar uitgesteld is naar het vierde kwartaal?

•	 Kan de wethouder aangeven welke rol(len) Caparis NV en de SVS 
daarin volgens het college kunnen spelen?

•	 Kan de wethouder aangeven op welke termijn de raad het 
afgeronde onderzoek tegemoet kan zien?

•	 Kan de wethouder aangeven welke visie het college op het concept 
gemeentelijk Leerwerkbedrijf heeft?

Deze vragen komen in de raadsvergadering van 17 november 2015  aan 
de orde. De SP Smallingerland hoopt hiermee te bereiken dat er een 
sociaal en solidair alternatief voor zowel de arbeidsgehandicapten als de 
uitkeringsgerechtigden met een re-integratietraject komt.            

Zoals altijd onder het motto: “eerlijk 
loon voor eerlijk werk” en met alle 
voordelen die wij eerder in ons stuk 
‘De 5 plussen van een gemeentelijk 
Leerwerkbedrijf’ hebben benoemd. U 
kunt het vinden op onze website: 
http://tinyurl.com/vijfplussen

Wij houden u op de hoogte.

ONZE STILLE KRACHT IS NIET MEER...

Op donderdag 29 oktober is na een ziekbed van nog geen 10 weken 
Jan Drost overleden. Jan was jarenlang organisatiesecretaris van 
onze afdeling en deed met hart en ziel zijn vaak stille werk. Van 
2008 tot 2014 maakte hij deel uit van het bestuur van onze afdeling. 
Jan was een goede en trouwe kameraad waar je altijd een beroep 
op kon doen. Bovendien was hij, geheel in de lijn van het SP 
gedachtegoed, een fel bestrijder van welk onrecht dan ook. 

De actie waarmee wij Jan voor altijd zullen blijven herinneren 
was toen hij in 2009 samen met partijgenoot Marloes de Jong uit 
Sneek 67 kilometer door Friesland liep tegen het ophogen van 
de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar. Jan Drost was een 
doorgewinterde wandelaar die de Slachte Marathon met gemak 
uitgelopen had. Hij genoot, toen op 63 jarige leeftijd, al een tijdje van 
zijn pensioen maar dacht niet aan zich zelf en wilde vechten voor 
het verworven recht van AOW op je 65 ste.

Hoewel we Jan in januari 2014 na de herindelingsverkiezingen in 
Leeuwarden “kwijtraakten” aan deze afdeling van de SP, bleef hij 
verbonden aan onze afdeling. Daar waar hij kon deed hij mee aan 
de acties die wij organiseerden. Wij zullen hem missen en wensen 
Gerda, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd. 


