Aan de medewerk(st)ers in de gehandicaptenzorg,
Vanuit Den Haag is er heel zwaar weer op komst voor de zorg. De regering vindt dat
de zorg te duur is geworden. Volgens vakbond AbvakaboFNV valt dat wel mee als
het geld voor de zorg ook echt naar de zorg zou gaan.
Als de gehandicaptensector nu niet in actie komt, dan wordt er volgend jaar maar
liefst 3 miljard euro op de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gekort.
Dat betekent verslechtering van de zorg, verlies van 100.000 banen, en een nog
hogere werkdruk voor de overblijvende werknemers. Als de regeringsplannen
doorgaan zitten we in deze 21e eeuw straks weer met voorzieningen uit de 19e eeuw.
Voor de intramurale zorg betekenen die bezuinigingen in de nieuwe Wet op de
Langdurige Zorg (WLZ, voorheen de AWBZ):
dat cliënten met een zzp 1, 2 en een deel van 3 niet meer in aanmerking
komen voor (dag)opname in een instelling. Vooral voor de hulp aan licht
verstandelijk gehandicapten heeft dit enorme gevolgen.
dat al deze cliënten zich voortaan maar thuis moeten zien te redden, terwijl
al bekend is dat dit niet gaat.
dat de inmiddels al 2,6 miljoen mantelzorgers nog meer moeten gaan
doen, terwijl er al 450.000 bijna overspannen zijn.
dat er nog meer vrijwilligers moeten komen. Op zich is vrijwilligerswerk een
hele goede zaak. Maar door de draconische bezuinigingen zien we dat de
vrijwilligers het werk van de vakmensen gaan overnemen en dat is een
hele slechte zaak.
dat instellingen locaties moeten gaan sluiten en mensen moeten gaan
ontslaan, omdat de budgetkortingen te snel en te groot zijn.
De extramurale zorg wordt in de bezuinigingsplannen voor een groot deel via de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) overgeheveld naar de gemeentes om te
regelen. De slechte ervaringen in de huishoudelijke thuiszorg hebben inmiddels al
het volgende geleerd:
Maar liefst 25% wordt sowieso op het budget gekort.
Het geld voor de zorg wordt niet ‘ge-oormerkt’ voor de zorg. Dus de
gemeentes mogen er ook lantaarnpalen voor kopen.
Maar liefst 11 tot 15% van het budget zal opgaan aan bureaucratie. Ter
vergelijking: die kosten zijn voor de huidige AWBZ nog geen 3%
Die zorg is niet langer een verzekerd recht maar wordt een gemeentelijke
voorziening. Met andere woorden: elke gemeente mag zelf gaan bepalen
of en wat voor zorg zij nog wil bieden aan haar inwoners. Met 490
gemeentes in Nederland betekent dat 490 verschillende voorzieningen (of
geen voorzieningen).
De gemeentes gaan die zorg aanbesteden aan iedereen die zich
zorgverlener mag noemen. De ervaring leert inmiddels dat veel gemeentes
de zorg gaan gunnen aan de zorgverlener die de laagste prijs aanbiedt.
Dus wat concurrentie op kwaliteit had moeten worden gaat een ordinaire
prijsvechtersmarkt worden. Met de kwaliteit van de zorg en de
arbeidsvoorwaarden voor de werknemers als grote verliezers.
Want als een zorgverlener zich heeft laten verleiden om voor een te lage
prijs het werk aan te nemen dan zien we dat werknemers vaak onder
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dreiging van ontslag akkoord moeten gaan met een verlaging van het
salaris.
Ook wordt na verloop van (korte) tijd de zorg weer opnieuw aanbesteed
door de gemeentes. Werkgevers die het werk niet meer krijgen gaan hun
personeel dan ontslaan. Het personeel is vervolgens vogelvrij en moet
maar afwachten of de partij die het werk overneemt ook het personeel wil
overnemen. Als dat al gebeurt dan is dat vaak tegen een lager salaris en/of
voor minder uren. En voor de niet overgenomen werknemers rest de WW,
die overigens ook onder druk staat. Of zij mogen als zelfstandig
ondernemer terug komen, uiteraard tegen een nog lager salaris.

De vakbond AbvakaboFNV verzet zich fel tegen deze draconische bezuinigingen in
de zorg, het veel te hoge tempo waarin de bezuinigingen worden doorgevoerd, en de
manier waarop dit gebeurt. Want gezondheid is te kostbaar en te kwetsbaar om het
te verkwanselen aan de marktwerking. De zorg is geen markt ! De zorg is een
collectief verzekerde voorziening en dat moet vooral zo blijven.
Daarom moet de hele gehandicaptenzorg op zaterdag 12 april van 12.00 tot 15.00
uur in Den Haag zijn. Boodschappen doen of sporten moet maar even op een
andere dag gebeuren. Op 12 april laten we zien dat we grote zorgen hebben over de
toekomst van de zorg, dat de regeringsplannen verzacht moeten worden, en kunt u
in debat gaan met leden van de tweede kamer.
Eind april behandelt de tweede kamer de nieuwe WMO. Dus zal de actie van 12 april
vooral in het teken staan van die nieuwe wet voor de extramurale zorg.
In juni behandelt de tweede kamer de nieuwe wet op de langdurige zorg (voorheen
AWBZ). Dus in juni volgt opnieuw een actie tegen de verslechteringen in de
intramurale zorg.
Tegen beide draconische maatregelen moeten we actie voeren, omdat beide wetten
sterk met elkaar te maken hebben. Op de intramurale zorg wordt veel bezuinigd door
overheveling naar de extramurale zorg. Maar vervolgens wordt er veel van die
extramurale zorg geschrapt en op wat er overblijft wordt ook nog eens bezuinigd.
Actie voeren doen we in de zorg niet met een vuist in de lucht, maar met de hand op
ons hart. Ons hart dat klopt voor zorg aan de meest kwetsbaren in onze
samenleving. BECAUSE WE CARE. Kom dus samen met uw collega’s op zaterdag
12 april naar Den Haag en meld u aan op www.abvakabofnv.nl/wmo. Of bel met
het actiecentrum 079-3536140. Voor busvervoer wordt gezorgd.

Cor de Beurs,
Vakbondsbestuurder Zorg AbvakaboFNV
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