
Vorige week ontving SP Breda een 
brief van wethouder Marianne 
de Bie (sociale zaken, D66) met 

daarin een uitvoerige reactie op het 
vlak voor de zomer aangeboden Zwart-
boek ATEA-Alarm. Hieruit blijkt dat de 
vele tientallen meldingen die in mei en 
juni binnen kwamen op het meldpunt, 
de ogen van ATEA op een aantal be-
langrijke punten hebben geopend. SP 
Breda is tevreden met de reactie en de 
aangekondigde verbeteringen. “Of het 
in de praktijk ook echt tot een verbete-
ring op de werkvloer gaat leiden, moe-
ten we natuurlijk eerst afwachten”, 
zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. 
“Maar het is goed dat de wethouder 
en ATEA de signalen erkennen en de 
aanbevelingen grotendeels opvolgen!”

Eerste resultaten
Wethouder De Bie schrijft in haar brief 
dat het Zwartboek ATEA-Alarm is be-
sproken in het managementteam van 
ATEA en dat het is verspreid onder de 
medewerkers. “Quick wins, zoals dui-
delijkheid over kledingverstrekking en 
voorbeeldgedrag, zijn opgepakt”, aldus 
De Bie: “Er is gewerkt aan betere infor-
matieverstrekking met betrekking tot 
vragen en klachten en er is aandacht 
voor uw aanbevelingen in de oplei-
dingsprogramma’s.” Ook het nieuw 
opgerichte Cliëntenbelang Breda heeft 
kennisgenomen van het Zwartboek en 
de resultaten ervan besproken met 
Remko van der Zanden, de directeur 
van ATEA .
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AGENDA
KNUTSELAVOND SR16
Buurthuis Geeren-Noord
Datum: 15 december 2016
Tijd: 20.00 - 22.00 u.

SERIOUS REQUESTWEEK
Rondom Grote Markt
Datum: 18-24 december 2016 

ALV
Wegwijzer
Datum: 4 januari 2017 
Tijd: 15.30 - 17.30 u.

NIEUWJAARSBORREL
Lutherse Kerk (Stad)
Datum: 6 januari 2017
Tijd: 19.00 - 22.00 u.

TRIBUNES INVOUWEN
Wegwijzer
Datum: 13 januari 2017
Tijd: 15.30 - 17.30 u.

XXII CONGRES SP
Koepelhal Tilburg
Datum: 14 januari 2017
Alleen afgevaardigden

SLAGKRACHT
SP BREDA SLAGKRACHT
SlagKracht is het maandelijkse 
nieuwsblad van de SP afdeling 
Breda. Het magazine wordt 
verspreid samen met de Tri-
bune, het landelijke
nieuwsblad van de SP.

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

MAATREGELEN VANWEGE ATEA-ALARM

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

breda@sp.nl

076-5294332

@SPBREDA afdSPBreda

@SPBREDA breda.sp.nl
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UIT DE AFDELING

Het is december en als 
deze Slagkracht bij je op 
de deurmat valt heeft de 

laatste ledenvergadering van het 
jaar plaatsgevonden. Tijd voor 
het bestuur en de fractie om de 
balans op te maken. Op de vorige 
ledenvergadering kregen we goede 
input voor ons nieuwe jaarplan. In 
de komende tijd schrijven wij aan 
het jaarverslag en het jaarplan en 
presenteren wij deze graag aan 
je in januari. In februari komen 
onze penningmeester en de 
kascommissie met het financieel 
jaaroverzicht en de controle 
daarop. 

Daarvoor is het tijd voor 
hartverwarmende acties. Het is 
tijd om Serious Request 2016 te 
steunen. Dat doet de afdeling 
op verschillende manieren. Daar 

is veel steun en ondersteuning 
bij nodig. Op 23 december 
zullen verschillende kandidaat-
kamerleden, kamerledenen 
andere SP’ers een estafetteloop 
vanuit Den Haag houden voor 
Serious Request. Dat eindigt met 
wat we nu nog de RoemerRun 
noemen. Een twee kilometer lange 
loop met Emile Roemer vanaf 
de Speelhuislaan naar de Grote 
Markt. Iedereen die wil meelopen, 
mag meelopen tegen betaling van 
het sponsorgeld.

Daarnaast is de werkgroep Serious 
Request aan de slag om in die week 
verschillende acties te kunnen 
houden en op 24 december heel 
de dag aanwezig te kunnen zijn om 
zoveel mogelijk geld op te halen. 
Op donderdag 15 december vindt 
er in Buurthuis Geeren-Noord een 

knutselavond plaats (start om 
20.00 uur). 

Het zijn drukke tijden ook voor de 
SP. Nou zijn SP’ers echt niet vies 
van hard werken. In aanloop naar 
de verkiezingen, besturen in Breda, 
het Nationaal ZorgFonds en allerlei 
persoonlijke omstandigheden   is 
onze tijd schaars. Er is zoveel te 
verbeteren in de maatschappij. 
Een oproep. Ken je actieve mensen 
die van betekenis kunnen zijn voor 
onze partij. Die de socialistische 
waarden hoog in het vaandel 
hebben staan en hun steentje 
willen bijdragen aan een socialer 
Nederland, motiveer ze om lid te 
worden. We hebben ze hard nodig. 
Het bestuur wenst je fijne dagen 
en een kameradelijk 2017.

Zaterdag 26 november was 
de landelijke aftrap van het 
Nationaal ZorgFonds waarbij ook 

Breda goed was vertegenwoordigd.
Met twee bussen vertrokken we naar 
Den Haag om te laten horen dat wij 
voor een Nationaal Zorgfonds zijn.
Na gezellige muziek, goede toespraken 
en een vlammend betoog van Ewald 
Engelen werd de 100-dagentour (tot 
15 maart) afgetrapt.

Tijdens de 100-dagentour vragen we 
elke SP’er om elke dag iets voor het 
Nationaal Zorgfonds te doen.
Dat kan door een berichtje op Facebook 
te posten, tegen kenninssen en 
vrienden vertellen over het Nationaal 
ZorgFonds, steunbetuigingen ophalen 
voor het Nationaal Zorgfonds, enz.

Ook afdeling 
SP Breda gaat 
hiermee aan de 
slag en we zullen 
vooral in de week 
van het Glazen 
Huis ons uiterste 
best doen om 
het Nationaal 
ZorgFonds te 
promoten en 
tevens geld 
inzamelen voor 
het Serious Request.  We gaan een 
eigen risicospel maken dat we in 
de week van Serious Request gaan 
inzetten om het om geld in te zamelen 
en het Nationaal ZorgFonds verder te 
promoten.

Hierbij is veel hulp nodig van de leden 
om zoveel mogelijk in deze week 
actief te zijn op de Grote Markt. Kom 
ook meehelpen en geef aan ons door 
wanneer je er bij kan zijn in de week 
van 18-24 december.

VAN DE VOORZITTER

SP IN ACTIE              

paul@spbreda.nl

sp.nl/doemee
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Eigen onderzoek
De afgelopen jaren heeft ATEA ook 
zelf onderzoek gedaan naar de 
tevredenheid van medewerkers. 
Hieruit kwam deels hetzelfde 
beeld naar voren als uit het door 
de SP gemaakte Zwartboek ATEA-
Alarm. De wethouder schrijft dat 
men naar aanleiding hiervan al 
gestart is met het doorvoeren van 
een aantal verbeteringen. De Bie: 
“Er is een opleidingsprogramma 
voor leidinggevenden ontwikkeld. 
Hierin wordt specifiek getraind 
op het omgaan met de, veelal 
kwetsbare, doelgroepen.” Ook 
zegt de wethouder dat er nu meer 
aandacht is voor de communicatie, 
zowel intern als extern  en dat 
afspraken met medewerkers over 
begeleiding en toekomst binnen 
ATEA beter worden vastgelegd.

Opvolgen aanbevelingen
ATEA neemt ook de aanbevelingen 
van SP Breda ter harte. Zo 
erkent men het belang van 
leidinggevenden die elkaar op 
fouten aanspreken en vormt dit 
voortaan een belangrijk onderdeel 
van de opleiding. De aanbeveling 
om bij conflicten tussen 
klantmanager en werkzoekende, 
een second opinion in te voeren 
wordt niet overgenomen. Wel 
heeft ATEA inmiddels iemand 
opgeleid die in dergelijke situaties 
kan bemiddelen zodat er geen 
onnodig lange (juridische) strijd 
ontstaat. “Goed dat ATEA na een 
wat defensieve eerste reactie 
nu een constructieve houding 
aanneemt”, zegt Maes. “Wij zullen 
de ontwikkelingen scherp blijven 
volgen en roepen iedereen op die 
toch nog vastloopt bij ATEA, zich 
bij ons te melden!”

UIT DE GEMEENTE  
FRACTIE

PAK DISCRIMINATIE IN DE HORECA AAN!
Afgelopen zondag bleek 

uit het tv-programma 
Undercover in Nederland dat 

in Breda nog altijd gediscrimineerd 
wordt aan de deur bij cafés. Het 
programma stuurde drie groepen 
jongemannen op pad en kwam er 
met de verborgen camera achter 
dat de groep blanke mannen 
overal moeiteloos binnenkwam. 
Dit terwijl de groep met donkere 
mannen en de groep met mannen 
van Marokkaanse afkomst vaak 
werden geweigerd. “In juni al 
stelden we vragen aan het College 
van B&W over discriminatie aan 
de deur. Toen werd gesteld dat 
dit onderwerp van gesprek was 
tussen de Gemeente Breda en 
de horeca”, zegt SP-commissielid 

Rachied Benabbou. “Als het 
programma iets duidelijk maakt, 
is het wel dat de tijd van praten 
voorbij is. Er moet nu echt worden 
ingegrepen om discriminatie 
keihard aan te pakken!” 

Samen met D66 en PvdA heeft SP 
Breda opnieuw Raadsvragen aan 
het College van Burgemeester en 
Wethouders gesteld. De partijen 
willen onder andere weten welke 
concrete stappen er nu genomen 
gaan worden. Ondertussen 
hebben er ook al gesprekken 
plaatsgevonden tussen de 
Gemeente Breda, horecazaken 
en RADAR, de organisatie voor 
gelijke behandeling en tegen 
discriminatie. 

Benabbou: “We zijn blij dat is 
aangekondigd dat RADAR nu ook 
zelf deurcontroles uit gaat voeren. 
Wat ons betreft moet indien 
er sprake is van discriminatie, 
het speciaal voor gemeenten 
ontwikkelde stappenplan worden 
doorlopen. Dit begint met 
een stevig gesprek en kan bij 
herhaaldelijk in de fout gaan door 
een kroeg uiteindelijk leiden tot 
sluiting. Dat klinkt streng maar 
discriminatie is het betonrot van 
onze samenleving. Dat moet je 
grondig aanpakken om erger 
verval te voorkomen!” 

meld discriminatie op 
breda@sp.nl



Het Nationaal ZorgFonds is meer dan een 
beweging. Het is een groeiende vriendenclub. 
Een groep mensen die de macht van de 
zorgverzekeraars zat is. Die het heft weer 
in eigen handen willen nemen. De zorg is 
namelijk van ons! Vandaar dat 4000 mensen 
op zaterdag 26 november afreisden naar Den 
Haag om daar het Nationaal ZorgFonds kracht 
bij te zetten. De afdeling Breda was daar ook 
en graag zelfs.

18 februari gaan we weer en ditmaal met drie 
keer zoveel mensen. Ga jij ook mee? Meld je 
aan op www.nationaalzorgfonds.nl als je dit 
nog niet gedaan hebt. Wij hebben vertrouwen 
in mensen en mensen maken de zorg, niet 
managers. Sta ook op tegen marktwerking.

De 100-dagentour is begonnen en wij 
als afdeling zijn trots om daaraan mee te 
werken. Ook meehelpen, laat het ons weten 
via breda@sp.nl onvermelding van nationaal 
zorgfonds.

18 februari gaan we opnieuw naar Den 
Haag en dan met zes volle bussen uit Breda, 
minimaal. Tot dan!

ACHTERGROND
EEN NATIONAAL ZORGFONDS - KICKOFF


