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Datum: 7 maart 2018 
 
Aan:  Sectorraad FNV Zorg & Welzijn 
 Sectorbestuur FNV Zorg & Welzijn 
 Sectorhoofd FNV Zorg & Welzijn 
 Kitty Jong (DB-lid FNV, portefeuille Zorg) 
 Ingrid Rep (Algemeen secretaris FNV) 
 
Betreft:  Solidariteitsverklaring met actiegroep Thuiszorg Den Haag 
 
 
Beste FNV’ers, 

 
Wij, de “Landelijke Beweging Strijd voor Zorg & Welzijn”, onderschrijven onderstaande 
stellingname uit de FNV Zorgvisie en ondersteunen daarom alle initiatieven van werkers en 
cliënten in de zorg die deze doelstellingen proberen te bereiken en misstanden aan de kaak 
stellen.  
 

 

 

Ook in Den Haag doen zich veel misstanden voor in de Zorg. In juli 2017 hebben 
zorgmedewerkers georganiseerd in Zorg & Welzijn een publicatie uitgebracht: het 'Baggah boek' 
over slechte zorgverlening en arbeidsvoorwaarden bij de instelling HWW. Interviews met 
cliënten, thuiszorgers en zorgmedewerkers laten een onthutsend beeld zien van de kwaliteit van 
zorg en van arbeidsomstandigheden bij deze instelling. Deze publicatie is één van de vele 
zwartboeken die zijn gemaakt in de Zorg.  

 

De 'Actiegroep Thuiszorg Den Haag' heeft in 2017 en begin 2018 opnieuw de vinger gelegd op 
verslechteringen in de Thuiszorg in Den Haag. De gemeente is de indicaties voor huishoudelijke 
zorg niet meer in uren maar aan de hand van 'resultaten' gaan vaststellen. Dit betekende voor 
veel cliënten dat ze gekort werden in hulp: soms van 2x 6 uur per week (Plus), naar 2x 2 uur 
(Basis)!. De actiegroep heeft bereikt dat verschillende cliënten zijn her-beoordeeld en hun 
thuiszorg is opgewaardeerd. In het aanvechten van de vastgestelde indicatie door de gemeente 
hebben zij steun gekregen van de (in deze zaken succesvolle) jurist Kevin Wevers.  

De FNV heeft een drietal doelstellingen met zorg en welzijn; 
 
• Iedereen heeft toegang tot goede zorg en goede welzijnsvoorzieningen.  
• Werkenden in zorg en welzijn krijgen ruimte voor hun vakmanschap en professionaliteit en kunnen hun werk tegen 

goede arbeidsvoorwaarden en veilig doen. Permanente ontwikkeling en opleiding zijn vanzelfsprekend. 
• Zorguitgaven mogen en hoeven andere collectieve voorzieningen niet wegdrukken  

of een te groot deel van het besteedbaar inkomen van mensen opeisen. 
 
Zorg is en blijft mensenwerk. Mensen wonen langer thuis. Zorg en welzijn worden in de thuisomgeving georganiseerd. Hier 
komen welzijn en zorg bij elkaar. Goede zorg thuis vraagt om een investering in professionele zorg en ondersteuning in 
huis, maar ook in faciliteiten in de wijk. Mensen moeten mee kunnen doen in de maatschappij op een waardevolle manier. 
De FNV wil aanbod op maat thuis of (indien nodig) intramuraal. We willen voldoende ondersteuning thuis en dagbesteding. 
Daarnaast moet er aandacht zijn voor meer preventie en lokale en regionale samenwerking. 
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Om meer benadeelde cliënten, ook bij andere zorgverleners, op te sporen en de verslechteringen 
in zijn algemeenheid aan de kaak te stellen is echter hulp van FNV nodig: de productie van flyers, 
het bijeenroepen van zorgmedewerkers, het contact leggen met ouderenbonden, het plaatsen 
van advertenties met oproep aan cliënten zich te melden, enz.  Tot op heden is aan deze oproep 
aan FNV, waar de meeste leden van het actiecomité lid van zijn, niet of nauwelijks tegemoet 
gekomen!  

 

De  Landelijke Beweging Strijd voor Zorg & Welzijn en het Actiecomité Strijd voor Zorg & 
Welzijn regio Haagsteden ondersteunen de 'Actiegroep Thuiszorg Den Haag' in haar 
eisen tot daadwerkelijke steun van de FNV!   

 
Graag vernemen wij van u welke inzet wij en zij van u mogen verwachten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Landelijke Beweging Strijd voor Zorg & Welzijn, 
 
Fatma Kiymazaslan Peter Spijkerman Hans Lammers   
Jan Schriefer  Johan Huver  Siep Groenendal 
 
Allen tevens (plv.) lid van het FNV Ledenparlement 
 


