
 
 
Bijdrage  van L(andelijke) B(eweging) Strijd voor Zorg aan de evaluatie  van Red de Zorg. 
14 januari 2018 
 
Op 13 januari heeft de aftrap plaatsgevonden van de nieuwe FNV campagne Offensief. LB Strijd 
voor Zorg is van mening dat, willen we van Offensief een succes maken, we dienen te leren van de 
fouten die gemaakt zijn bij de campagne Red de Zorg. 

1. Kaderopbouw 
Voor het opbouwen van vakbondsmacht is niet alleen kaderopbouw, maar ook borging 
daarvan, essentieel. Tijdens Red de Zorg zijn er weliswaar tientallen kadergroepen actief 
geworden, de ondersteuning daarvan was niet van lange duur. De meeste van deze 
groepen zijn dan ook niet langer actief. 
We zullen deze keer niet alleen groepen dienen op te zetten, maar ze ook (vanuit de 
werkorganisatie en vereniging) blijvend dienen te ondersteunen. 

2. Escalatieladder 
Er zat een prachtige opbouw in Red de Zorg. Van op laagdrempelig mensen informeren en 
handtekeningen ophalen tot een demonstratie in Amsterdam met 15.000 mensen. Daarna 
bleek er echter geen vervolgplan te liggen, en Red de Zorg ging uit als een nachtkaars. 
Willen we van Offensief een succes maken, dan zullen we plannen voor een complete 
escalatieladder dienen te maken. Dat wil zeggen dat als vriendelijke acties niet het 
gewenste resultaat hebben, we bereid moeten zijn om hardere acties als stiptheidsacties, 
werkonderbrekingen  en stakingen te houden. 

3. Training 
Dat betekent dat we op voorhand mensen zullen moeten trainen in het voeren van hardere 
acties. Hoe organiseer je een werkonderbreking, een staking, een bezettingsactie ? Hoe ga 
je om met eventuele juridische consequenties  ? Hoe ga je om met politieoptreden etc. ? 

4. Scholing 
Oorzaak van afbraak dient door de FNV concreter en consequent benoemd te worden: 
noodzaak van analyse van fundamentele politieke keuzes die eraan ten grondslag liggen. 
Kennis en inzicht hierin moet overgedragen worden aan het kader door scholing. 

5. Democratische aansturing 
De aansturing van Red de Zorg vond plaats vanuit een apart campagneteam. Weliswaar 
was er een klankbordgroep, maar beslissingen werden genomen buiten het kader om. 
Dat moet deze keer anders. Om kaderleden en activisten enthousiast te houden zal je hen 
volledig  dienen te betrekken bij het verloop van de campagne en hen ook de 
beslissingsbevoegdheid er over te geven. Er dient dus absoluut geen apart blok te komen 
die buiten alle democratische gremia z’n gang kan gaan. In plaats daarvan moet een 
'Centraal Actiecomité' worden opgezet dat wordt bijgestaan door een 'Actieraad'. (waarin 
kaderleden van alle belangrijke actievoerende sectoren / sectorgroepen in zijn 
vertegenwoordigd). Dit waarborgt een democratische oordeelsvorming en besluitvorming 
omdat kennis en ervaring van de (actievoerende) kaderleden worden wordt benut.  
Aansturing uiteindelijk door de vereniging, door de kaderleden en hun besturen 
vertegenwoordigd in 'Centraal Actiecomité' en 'Actieraad'. De werkorganisatie is vooral 
ondersteunend! Ook in strategische adviezen, maar niet bepalend! 

6. Opbouw van onderop 
In 'Red de Zorg' werd van 'bovenaf' bepaald waar actie gevoerd werd. De nadruk werd 
daarbij gelegd op de Thuiszorg. De motieven hiervoor werden niet gedeeld met de 
actiecomités, waarin dikwijls alle 'branches' vertegenwoordigd waren: afbraak van de Zorg 
betrof immers alle branches: ziekenhuizen, jeugdzorg, GGZ, verpleeghuizen, enz. Acties 



die daar soms werden ontwikkeld kregen geen 'focus' vanuit het campagneteam.  
Dit moet anders in het Offensief! Van onderop, overal waar de 'race naar beneden' wordt 
gevoeld en bereidheid is zich daartegen te verzetten, kan gerekend worden op steun vanuit 
het Offensief! In de plannen voor het Offensief wordt (opnieuw) gesproken over 'focus'. 
Opnieuw van bovenaf bepaald waar acties worden gesteund, in plaats van de bereidheid 
aan de basis voor actie tegen de afbraak te faciliteren en daar de campagne op in te 
richten!  

7. Samenwerken 
De campagne is een uitgelezen kans om niet alleen leden, maar vooral ook niet-leden te 
betrekken. Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties dient actief gezocht 
te worden. 

8. Buiten 
Zo weinig mogelijk dienen we de campagne plaats te laten vinden in zaaltjes, 
congreshallen en zo. We zullen zoveel mogelijk juist naar buiten moeten met onze flyers, 
spandoeken en vlaggen. 

9. Communicatie 
De communicatie naar de leden, kaderleden en potentiële leden moet veel beter. 
Daarnaast meer betrokkenheid van kader bij publiciteit en pers, persmomenten. 

10. Consequenties afbraak zorg voor sectoren 
Oorzaak en gevolg en de concrete consequenties voor alle sectoren van FNV (en van de 
bevolking: jong en oud) dienen blootgelegd en met elkaar verbonden te worden, zodat we 
de krachten kunnen bundelen en samen te strijden voor gemeenschappelijke belangen. 
Bijvoorbeeld voor werkenden/gewerkten:  
– Markt/winst/bezuiniging is leidend: dus geen vaste banen: onzekerheid( geen vaste 
inkomen, geen pensioen, geen sociale verzekeringen) frustratie/concurrentie i.p.v. 
solidariteit. Uitsluiting/racisme/ fascisme etc. 
– Werken onder druk en bureaucratie is leidend: met als gevolg als professional geen 
zeggenschap hebben over tijd en uitvoering en met als gevolg frustratie/burn-out en 
apathie/depressie. Verlies voor de individu, de professional en de samenleving.  
Bijvoorbeeld voor cliënten:  
– Marktwerking is leidend/bezuinigingen: ontnemen van recht op zorg (geen hulp en of 
afhankelijk worden van morele houding van mensen om je heen) en wisselende gezichten 
die de patiënten moeten toelaten in hun huis en/of zich moeten laten wassen (aantasting 
van privacy, lichamelijke integriteit) Mens onterend! 

11. Werkorganisatie ondersteunend aan kader 
De georganiseerde kaderleden dienen ten alle tijden door de FNV-werkorganisatie 
ondersteund te worden i.p.v. tegengewerkt. Neem LB SvZ als voorbeeld! 

12. Opbouw en uitstraling beweging 
Met Red de Zorg' hebben we ervaring met de demonstratie van september 2016 in 
Amsterdam: start op het Damrak en slot bij de Westergasfabriek. Uit de opzet van die 
demonstratie kon je al concluderen dat de leiding niet de intentie had de strijd tot het eind 
te voeren en het bij één demonstratie zou blijven. Want die opzet was veel te kostbaar.  
In de ontwikkeling van het Offensief gaan we veel bijeenkomsten organiseren: Vooral 'op 
straat' onder het publiek, maar ook in zaaltjes, daar ontkomen we niet aan. We moeten  
immers leden en niet-leden overtuigen van de noodzaak in beweging te komen, 
vakbondsmacht te vormen en strategie en tactiek bespreken hoe de eisen binnen te halen.  
Daarom aandacht voor de opzet van die bijeenkomsten: uitstraling en imago. 
De opzet van de 'aftrap' van het Offensief in Vredenburg/Tivoli houden we geen 4 jaar vol! 
Wat heeft dat gekost, zowel de ruimtes als het geserveerde 'proviand' en drankjes? Het 
leek een nieuwjaarsreceptie!  
We moeten een vorm vinden die aansluit bij de 'gewone' sobere vakbonds-strijd-
bijeenkomsten': bij stakingen, stakingspiketten en beraadslagingen daar omheen. Bij 
stakingen nam vroeger ook iedereen zijn eigen pakje brood en fris mee. Of we gingen 
solidariteit (in een buurt of bij andere organisaties) organiseren die bijv. met soep en brood 
gaat ondersteunen. Die solidariteit ondersteunt bovendien de strijdwil!! We moeten een 
eigentijdse vorm voor de 'soberheid' en de solidariteit vinden!  
 



Namens de leden 
 
Johan Huver, sector Diensten 
 
Paul Peter, sector Vervoer/Taxi 
 
Marianne Heil, sector Publieke diensten 
 
Fatma Kiymazaslan, Zorg en Welzijn 
 
Jan Ilsink, Sector Senioren 


