
IN DEZE SLAGKRACHT 12
PAGINA 1

VOOR EEN MENSELIJKE THUISZORG

APRIL 2008

VOOR EEN MENSELIJKE THUISZORG!

PAGINA 2

GELUIDSWAL NIEUW WOLFSLAAR
NIEUWSRUBRIEK

PAGINA 3
“HET MOET WORDEN ZOALS HET WAS”

PAGINA 4
HELLUP!
AGENDA/COLOFON
CV DE TEGENSPEULERS
CARTOON BAS MAES

De bijeenkomst op vrijdag 14 maart was vooral
bedoeld voor politiek, bestuur, en ambtenaren.
SP Kamerlid Renske Leijten was aanwezig om
met de aanwezige ambtenaren, raadsleden,
zorginstellingen en clienten te discussieren over
de situatie in de thuiszorg. Door de introductie
van marktwerking moeten bedrijven een bod
doen om de zorg te mogen verzorgen. Door
concurrentie komt de kwaliteit van de zorg in
gevaar zoals indringend werd vertoond in het SP-
filmpje “Meneer Harmsen”. Vaak wordt (na een
telefonische herindicatie) door de ambtenaren
geconcludeerd dat de zorg verminderd kan
worden. Zoiets kun je echter alleen constateren
door op huisbezoek te gaan en de situatie in te
schatten. Van die vermindering worden - naast
de clienten - ook het personeel de dupe.

Op dinsdag 18 maart waren met name de
gebruikers van thuiszorg uitgenodigd. Op pagina
drie leest u meer over de soms schrijnende
situaties die zich voor kunnen doen. De dag erna
organiseerden we samen met de vakbonden een
avond speciaal voor de werknemers in de zorg.
Hoewel matig bezocht, was de conclusie van
vakbonden én zorginstelling Thuiszorg Breda
duidelijk: de indicatie moet je laten doen door
mensen die er verstand van hebben, de
medewerkers dus. Bij de mensen thuis. En niet
door ambtenaren die telefonisch een checklist
afwerken.

Zaterdags werden, als afsluiting, handtekeningen
opgehaald in winkelcentrum Moerwijk, voor de
actie 'Stop uitverkoop thuiszorg'. Gedurende
enkele uren werd er tekst en uitleg gegeven over
de actie en werden er enkele honderden
handtekeningen ingezameld. De aanwezigheid
van de SP - ook buiten verkiezingstijd, en ondanks
het bar slechte weer - werd door vele bezoekers
op prijs gesteld. Sommigen namen stapels
protestkaarten mee voor op het werk, of om de
ronde te doen gaan bij een verjaardagsfeestje.
Al met al een geslaagde actieweek die hopelijk
tot politieke veranderingen zal leiden.

In de week rond de landelijke dag tegen marktwerking in de zorg (op 15 maart) organiseerde de
SP een actieweek om ook in Breda aandacht te vragen voor de gevolgen van de marktwerking
voor de thuiszorg. We organiseerden informatie-bijeenkomsten voor clienten en personeel,
een forumdebat met SP Kamerlid Renske Leijten, en haalden handtekeningen op tegen de
marktwerking in de zorg. In Slagkracht 12 vindt u een overzicht van deze actieweek, met op
pagina 3 een ingrijpend verslag van Sonja Pensom over de bijeenkomst met clienten.



GELUIDSWAL NIEUW WOLFSLAAR

Voltallige oppositie stapt uit pré-
Kadernota debat

De voltallige oppositie van VVD, SP,
D66 en Leefbaar Breda is op 13
maart opgestapt uit het pré-
Kadernota debat. Dit als reactie op de
houding van de coalitiepartijen PvdA,
CDA, GroenLinks, en Breda'97 die in
een besloten onderling overleg al
afgekaart hadden wat de prioriteiten
zouden moeten zijn en welke
middelen ervoor beschikbaar waren.
Hiermee is het pré-Kadernotadebat
verworden tot een farce en een
theaterstukje voor de buhne. De
oppositiepartijen weigerden voor spek
en bonen aanwezig te zijn en mee te
werken aan deze vertoning. Met het
opstappen van alle oppositiepartijen -
een unicum in de Bredase raad -
wordt een duidelijk signaal
afgegeven. Namelijk dat de raad
bestaat uit 39 leden, en niet uit de 25
die nu de dienst uitmaken. De
collegefracties gingen overigens
gewoon verder om de afspraken die
ze vooraf al hadden gemaakt te
proclameren. Netjes verdeeld over
iedere fractie om de suggestie te
wekken dat er van een serieus debat
sprake was.

NIEUWSRUBRIEK

De Bavelse wijk Nieuw-Wolfslaar
nadert zijn voltooiing. Tijd om de
balans op te maken en te kijken of
alle beloften ook daadwerkelijk
nagekomen zijn. Regelmatig is de
SP-fractie benaderd door
wijkbewoners die hun ongenoegen
uitten over diverse zaken in de wijk.
Onze fractie heeft vaak aan de bel
getrokken bij het College van
Burgemeester en Wethouders om dit
ongenoegen vanuit de wijk toe te
lichten en verbetervoorstellen te
doen. Het gaat dan over zaken als het
ontbreken van trottoirs, wandelpaden
en fietspaden en de veiligheid van de
geplande speelvoorzieningen voor
kinderen. Maar ook over het
openbaar vervoer, snelheids-
begrenzende maatregelen en het al
dan niet plaatsen van een bussluis.

En niet in de laatste plaats over de
luchtvervuilingproblematiek (fijnstof)
en over de inrichting van de
geluidswal. Recent heeft wethouder
Oomen - op onze uitnodiging - met
enkele van zijn ambtenaren een
rondgang gemaakt door de wijk. Hij
heeft gesproken met enkele
bewoners in de omgeving van de
senioren-woningen aan de zijde van
de wal. Uit deze gesprekken zijn drie
verbeterpunten naar voren gebracht:
reguliere vervanging van gestorven
beplanting, meer bomen aan de voet
van de wal, en meer aanplanten van
bosplantsoen hoger op het talud van
de wal.

Naar verwachting zal de realisatie
hiervan uitkomen op ca. 50.000 euro.
De eerste reacties die wij uit de wijk

hebben ontvangen geven aan dat de
bewoners een meer structurele
oplossing verwacht hadden. Een
oplossing die meer recht doet aan de
parkachtige inrichting zoals
gepresenteerd in het voorlichtings-
materiaal. Daarnaast vinden de
bewoners de andere zaken die
aangedragen zijn ook van wezenlijk
belang.

De SP wil graag weten hoe de
bewoners denken over de inrichting
van de wal en andere zaken die in de
wijk spelen. De partij heeft daarom
een aantal vragen opgesteld en met
een begeleidend briefje huis aan huis
bezorgd. Inmiddels zijn er enkele
tientallen reacties binnengekomen die
momenteel geinventariseerd worden.

Breda verkort wachtlijsten BSW

De gemeente Breda pakt de
wachtlijsten van de Sociale
Werkvoorziening aan door 25 cliënten
gedurende hun wachttijd voor een
plaats bij de BSW een dienstverband
aan te bieden. Hoewel dit geen
structurele oplossing voor de
wachtlijsten biedt is de SP toch blij
met deze actie van de gemeente
Breda. We hebben regelmatig
(onlangs nog) vragen gesteld over de
wachtlijsten bij de BSW. Wij maken
ons zorgen over de lange wachtlijsten
voor mensen die recht hebben op een
plaats binnen de Sociale
Werkvoorziening. De afgelopen jaren
hebben we ook voorstellen gedaan
om plaatsen bij de BSW te creëren
bijvoorbeeld door te onderzoeken of
post van o.a. de gemeente bezorgd
kan worden door de BSW en door te
vragen om de conciërge-plaatsen in
het basisonderwijs te handhaven.
Helaas zijn deze voorstellen niet
overgenomen door de gemeente. Wij
vinden het echter een stap in de
goeie richting dat de gemeente Breda
nu 25 tijdelijke plaatsen creëert om
hiermee de wachtlijsten te verkorten
en hopen op meer positieve ideeën in
de toekomst.

Heeft u uw kaartjes al besteld voor
SPELEN 2008, de ledendag van de
SP in Walibi World in Biddinghuizen?
Voor vijf euro per persoon - kinderen
half geld - kunt u genieten van
theater, cabaret, debat, ‘speeddaten’
met onze Kamerleden, een optreden
van een van Nederlands bekendste
bands, en natuurlijk van alle attracties
in het pretpark (normale toegangs-
prijs is 27,50 euro!). De afdeling laat
bij voldoende belangstelling een bus
rijden naar deze dag, voor maar vijf
euro per persoon heen en weer.
Bestel snel uw kaartjes en reserveer
plaatsen in de bus via de SP-afdeling:
Stadserf 1, 076-5294332,
breda@sp.nl



“HET MOET WEER WORDEN ZOALS HET WAS”

Tijdens de vertoning van de
documentaire heerste er een
absolute stilte welke zo nu en dan
werd onderbroken door geluiden van
verontwaardiging. Daarna vroeg de
SP gastheer Nico Elshof de zaal om
respons hierop. Voor de mensen die
zelf ervaring met de thuiszorg
hebben, was de documentaire maar
al te herkenbaar. Bij de aanwezigen
die (nog) niet met thuiszorg te maken
hebben, sloeg dit in als een bom. “Je
moet er toch niet aan denken om oud
of ziek te worden als je dit allemaal
hoort.” De ervaringen die hierna
werden uitgewisseld, deden de
emoties hoog oplopen.

Zo vertelt één van de aanwezige
gasten, die sinds een hersenbloeding
fysiek zeer beperkt is, dat zij volledig
is afgewezen voor zorg aan huis
omdat haar dochter nog thuis
woonachtig is. De gevolgen hiervoor
zijn niet alleen voor mevrouw zelf
desastreus maar ook voor haar
dochter die nu automatisch als
mantelzorger is aangemerkt.
Dochterlief maakt dubbele
werkdagen: Overdag heeft zij een
baan en bij thuiskomst dient zij ook
nog eens de zorg voor haar moeder
en het huishouden volledig op zich te
nemen. Mevrouw vertelt met tranen in
de ogen dat dit toch niet de toekomst
is die zij voor haar dochter in
gedachten had. “Mijn dochter is elke
dag van half zeven in de ochtend tot
’s nachts aan het werk. Als zij van
haar baan thuiskomt, helpt ze mij met
alles. Overdag kan ik zo goed als
niks doen omdat ik niet zelfstandig
door het huis kan bewegen. Ik kan de
trap niet eens op of af. En als mijn
dochter met alle taken klaar is ’s
nachts moet zij meteen naar bed
omdat ze de volgende dag weer
vroeg op moet om mij eerst te
verzorgen om daarna te gaan
werken. Dat is ook voor haar geen
leven.” Het lijkt er dan ook sterk op
dat het leven van de mensen, die het
al moeilijk genoeg hebben door
bijvoorbeeld een slechte gezondheid
of handicap, het nog moeilijker wordt
gemaakt. En dat terwijl de gemeenten

zichzelf er juist makkelijk vanaf lijken
te doen. Sinds de veranderingen
binnen de thuiszorg zijn de
gemeenten verantwoordelijk voor het
toekennen van de juiste zorg. Om een
“passende” indicatie te doen, pleegt
de betreffende gemeente maar liefst
een telefoontje. Op basis van dat ene
belletje zou de ambtenaar moeten
kunnen bepalen wat de exacte
situatie is en voor welke zorg de
persoon in aanmerking komt. In het
filmpje over Meneer Harmsen en uit
de verhalen van de aanwezigen blijkt
het vaak al mis te gaan bij juist dat
ene essentiële  belletje. Door de
telefoon kun je immers de thuis-
situatie of de fysieke gesteldheid van
iemand niet daadwerkelijk zien.
De aanwezigen geven aan de
telefoongesprekken niet alleen als
zeer onpersoonlijk en onprettig te
ervaren maar ook “onbeschoft” te
woord te worden gestaan. De mensen
dienen tijdens de gesprekken
antwoord te moeten geven op zeer
intieme vragen aan een wildvreemde.
Een vrouw zegt dat zij de medewerker
aan de lijn vroeg waar dergelijke
vragen goed voor waren en of zij die
daadwerkelijk diende te
beantwoorden. “Vervolgens wordt mij
gezegd dat ik niet zo brutaal moet zijn
en dat ik anders helemaal geen hulp
meer zou krijgen”. Een ander persoon
zegt over de telefonische indicering:
“Ze waren gewoon al van plan om je
hulp weg te halen. Ze moeten bij de
mensen thuiskomen om de situatie te
zien!”.

Waar eerst 80% van de mensen
“echte” thuiszorg ontving en 20%
recht had op een alfahulp, krijgt na de
herindicaties van de Gemeenten nog
maar 30% daadwerkelijk thuiszorg.
De rest ontvangt zorg in de vorm van
een alfahulp. Daarbij is in
verschillende gevallen niet alleen het
soort zorg verandert maar tevens ook
het aantal uren zorg per week. “Vijf
jaar lang had ik een vaste hulp vanuit
de thuiszorg. Iemand die ik inmiddels
goed kende en niet hoefde aan te
sturen. Na een telefoontje kreeg ik te
horen dat mijn vaste thuiszorgkracht

Op 18 maart vond het tweede SP symposium plaats voor mensen die thuiszorg ontvangen. Na
het korte filmpje van de SP over “Mieke”, de oudere vrouw die zich volledig uitkleedt voor de
camera, en de documentaire “Meneer Harmsen wacht op antwoord” vertelden verschillende
mensen over hun situatie na de bezuinigingen in de thuiszorg.

SONJA PENSOM

zou stoppen en ik een alfahulp zou
krijgen. Toen mijn vaste hulp bij mij
thuiskwam, wist ze zelf niet eens dat
het de laatste keer zou zijn! Daarna
heb ik drie weken moeten wachten op
de nieuwe alfahulp. Toen zij eindelijk
langskwam, vertelde ze mij dat het
weleens voor kon komen dat ze er
een paar weken niet zou kunnen zijn
omdat ze kinderen heeft en op
vakantie gaat. Maar vervanging krijg
ik dan niet”. De thuiszorgontvangers
geven aan dat zij op zich tegen de
alfahulp niks hebben. Die doen
uiteindelijk ook maar wat ze moeten
doen en dat allemaal  tegen een
minimaal loon en onder slechte
voorwaarden. Een alfahulp is in
eigenlijk een freelancer die in dienst is
van de cliënt en geen recht heeft op
pensioengeld, vakantiegeld of
ziektegeld. Daar komt bij dat als de
alfahulp ziek is, er geen vervanging
komt tenzij dit geregeld wordt door de
alfahulp zelf. “Ik had een jongeman
als alfahulp. Na een paar weken liet
hij mij weten eindelijk een baantje te
hebben gevonden waarvoor hij
opgeleid was. Deze jongen kwam
meteen met een zogenaamde
oplossing voor vervanging. Hij zei
tegen mij; ‘Mevrouw, ik heb al iemand
voor u gevonden. Namelijk mijn eigen
vriendin. En het mooie is dat dat
allemaal al is geregeld. U hoeft daar
niks meer voor te doen’. Ik zei hem
dat ik haar toch ook eerst met eigen
ogen wilde zien.” Voor alle mensen
die het symposium bijwoonden, is het
duidelijk dat de veranderingen in de
thuiszorg in teveel gevallen hebben
geleid tot een verslechtering. De SP
zal zich dan ook hard blijven maken
voor een menswaardige en
persoonlijke thuiszorg voor zowel de
mensen die de zorg dienen te
ontvangen als de mensen die
werkzaam zijn in de thuiszorg.  Op de
vraag; “Wat zou u veranderen aan de
thuiszorg zoals die nu is?”, luidde dan
ook volmondig en eensgezind uit de
zaal: “Het moet weer worden zoals
het was!”.



zo 27-04 deadline Slagkracht mei

ma 28-04 Algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur. We
bespreken de politieke actualiteit
in de afdeling.

za 03-05 Socialisme 2008, discussiedag
over de SP en lokaal besturen.
De Poelewei, Mgr de Vetstraat 2
11.00 - 16.00 uur
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AGENDA

COLOFON & ADRESSEN

HELLUP!
De SP-Hulpdienst Breda is officieel van start gegaan.
Vanaf heden is iedere 1e maandag van de maand een
spreekuur in “De Wegwijzer” aan de Steendorpstraat
nr. 2 en iedere 3e dinsdag van de maand in de SP-
Fractiekamer aan het Stadserf 1. Regelmatig zullen
wij u laten weten welke problemen wij ervaren, hoe
wij dit oplossen en onze bevindingen daarbij.

Volgens de koers die de PvdA, CDA, Breda’97 en
GroenLinks hebben uitgezet moet het in Breda tot 2010
nòg socialer worden. “We zijn een lerende
coalitie en dat betekent dat we beloven dat er rekening
wordt gehouden met wat we horen in de stad” zegt PvdA
leider Marja Heerkens. CDA-voor-man André Lips
beaamt dat: “In het verleden kregen we het verwijt dat we
teveel kozen voor grote projecten” zegt hij. “Nu hebben
we geluisterd naar wat er leeft in de samenleving”. Wij als
SP-Hulpdienst Breda constateren dat het leerproces van
de coalitie uiterst moeilijk verloopt en dat er nog heel wat
te verbeteren valt om de sociale probleemgevallen
werkelijk te verhelpen. Ook zouden we de coalitie willen
adviseren om eens langs Hans Anders te gaan. Daar
bieden ze, tegen weinig geld, gehoorapparaten aan.
Hoezo “We hebben geluisterd!!” Dat André Lips beaamt
dat het CDA in het verleden teveel heeft gekozen voor
grote projecten, is als het intrappen van een open deur.
Natuurlijk heeft het CDA de grote projecten in Breda
verwezenlijkt, maar dat is wel ten koste gegaan van de
vraag naar bereikbare woningen, om maar eens een
voorbeeld te geven. De SP-Hulpdienst kan in ieder geval
niet merken dat er geluisterd is naar de noden in de stad.
Heel wat mensen zijn geconfronteerd met bezuinigingen
in de Thuiszorg. Ook hebben heel wat Bredanaars gezien
dat de gemeentelijke belastingen weer aanzienlijk zijn
verhoogd. Méér dan met wat zij er netto bij kregen.
Ondanks “de winst” die de gemeente kon maken.
Volgens ons, de SP, valt dat niet te rijmen met de wens
van de coalitie om het in Breda tot 2010 nog socialer te
maken. Dat u er met uw inkomen op achteruitgaat
interesseert het CDA en de PvdA kennelijk niet. Dat zal
hen een worst zijn. De coalitie vertoont hun eigen gezicht.
Het gaat niet om een socialer beleid. Het gaat om méér
geld. Geld dat ze willen uitzetten in nog méér prestigieuze
projecten. U en ik betalen daarvoor. De PvdA beseft niet
hoe wij  moeten puzzelen om onze benodigde
boodschappen te kunnen betalen. Gaan zij ten onder aan
de dwang van het steeds meer rechtse CDA. Daar lijkt
het op. Het is dus zaak dat we in de toekomst blijven
stemmen op de SP, dan wordt u er  in ieder geval wijzer
van. De begroting van de gemeente is niets minder dan
wat u in uw portemonnee heeft. Als u geen geld heeft
moet u bezuinigen en moet u bepalen waar de prioriteiten
liggen. De bal is aan u.

NICO ELSHOF
coordinator Hulpdienst

CV DE TEGENSPEULERS
Nog steeds te downloaden (in mp3) onze satirische
verkiezings- cq carnavalshit van 2006 over de
Bredase politiek. Kijk op breda.sp.nl!


