
 

 
MANIFEST VOOR BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN 

 
Strijd voeren loont! Door de vasthoudende strijd voor het behoud van de huishoudelijke 
verzorging,  heeft nu ook de Centrale Raad van Beroep bepaald dat huishoudelijke zorg onder 
de WMO valt en dat daarbij maatwerk moet worden toegepast en geen snijwerk. Strijd voeren 
loont! Dat bewijst de terugtrekkende beweging van de regering om een monsterbezuiniging 
van 500 miljoen euro op Verpleeghuiszorg in 2017 te schrappen. De voortdurende acties en 
de verkiezingen dwingen de regering in het defensief.  

Daarom is het belangrijk om nu de krachten te bundelen en door te duwen; terugdraaien van 
álle bezuinigingen. Er wordt immers nog ongeveer 2 miljard aan bezuinigingen doorgevoerd. 
Hierdoor komen cliënten dagelijks zorg tekort en verliezen collega’s hun baan, terwijl de 
werkdruk en bureaucratie moordend is. Bovendien kunnen steeds meer mensen hun 
zorgkosten niet meer betalen. De organisatie van "zorg en welzijn" in een samenleving is 
maatstaf voor haar beschavingsniveau "en de mate van gezonde samenleving". Die maakt 
duidelijk hoe solidariteit en verantwoordelijkheid voor elkaar binnen die samenleving is 
geregeld. In de maatschappij moet solidariteit en zorg voor elkaar centraal staan in plaats van 
geld. Zorg naar behoefte en niet voor de winst. 

 
DAAROM GAAN WE DOOR TOT: 

 1. Alle bezuinigingen zijn terug gedraaid 
 

 - Voortaan is er voldoende geld voor goede zorg 
 - Geen verdere ontslagen, alle zorgwerkers weer aan de slag met een vaste aanstelling 
 - Stop met slopen, zorgvoorzieningen open! 
 - Dagbesteding, thuiszorg en GGZ terug op het oude niveau 

 
 2. Alle privatisering uit de zorg is 

 
 - Zorg is een publieke taak, een publieke zaak 
 - Steeds meer mensen kunnen hun zorgkosten niet meer betalen. Daarom strijden we 

voor een nationaal zorgstelsel, door de overheid gefinancierd, gratis toegankelijk, 
waar de nadruk ligt op preventie; het voorkomen van ziekten. In de geprivatiseerde 
zorg is een winst maken het hoogste doel voor zorgverzekeraars, farmaceuten en 
apparatenbouwers. Dat maakt de zorg duur. 

 - Schrappen van het eigen risico 
 - Handelsverdragen als TTIP en TISA leggen aan regeringen hoge boetes op wanneer zij 

niet genoeg privatiseren. Daarom: Stop TTIP en TISA 
 



3. In de zorg de mens centraal staat en niet een product  

 - Geld voor de zorg moet naar de zorg 
 - Vertrouwen en empathie komen in de plaats van bureaucratie 
 - Toewijding en professionaliteit staan voorop. Voor graaiers in de zorg is geen plaats. 
 - Meer zorpersoneel en meer handen aan het bed 
 - Een norm voor voldoende personele bezetting in alle zorginstellingen, zodat cliënten 

altijd de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben 
 - Zorgprofessionals bepalen samen met de cliënt (multi disciplinair) het behandelplan 

en dus welke vaste professionele zorg altijd voor een cliënt nodig is 
 - Professionals aan het roer, geen verdringing en dwangarbeid.  
 - Vaste gezichten betekent vaste banen met normale werkdagen en een loon waar je 

van kunt leven. Geen flexuren, jaarcontracten, uitzendarbeid en zzp-constructies 
 - Alle thuiszorgers terug op hun oude loon. 

 

Strijd voor zorg en Welzijn is een landelijk initiatief van actieve vakbondsleden  en vertegen-
woordigers van Red de Zorg comités. Met duizenden andere collega’s voeren wij al jarenlang 
actie tegen de afbraak van de zorg. 

Het initiatief is voortgekomen uit de wens om de acties voor goede zorg en tegen de 
bezuinigingen voort te zetten, te verbinden, verbreden en te versterken!  

Daarom zijn bij Strijd voor Zorg vertegenwoordigers van de VVT (Verpleeghuizen, 
Verzorgingshuizen en Thuiszorg), jeugdzorg, gehandicaptenzorg, psychiatrische zorg en 
ziekenhuizen. De bezuinigingen treffen de héle zorg. Cliënten verliezen hun recht op zorg en 
collega’s verliezen hun baan en/of moeten onder veel slechtere omstandigheden werken. 
Zorg gaat iedereen aan het hart. Dat bewijzen de jarenlange acties en de 1 miljoen 
handtekeningen die zijn opgehaald voor zorg van goede kwaliteit en tegen de bezuinigingen. 

Om eisen te verwezenlijken is organisatie nodig. Vorm een comité in je instelling, op je 
werkplek of het ziekenhuis waar je werkt. We willen ook graag actieve mensen uit andere 
sectoren bij dit initiatief betrekken en bedrijven bezoeken, belangenorganisaties betrekken, 
sociale media benutten en op straat zichtbaar blijven door acties in steden en bij instellingen 
en landelijke acties! 

 

 MELD JE AAN EN/OF VERTEGENWOORDIG JE ACTIECOMITÉ... 
 ABONNEER JE OP ONZE NIEUWSBRIEF... 
 STUUR EEN BERICHTJE OF FOTO OVER JOUW SITUATIE 

IN DE ZORG OF EEN ACTIE IN DE ZORG... 
 
                                ...via website: 

WWW.STRIJDVOORZORG.NL 
 
                                ...via e-mail: 

INFO@STRIJDVOORZORG.NL 


