
3,7 miljard naar SNS Bank 

Terwijl er miljarden gaan naar de 

banken, horen we dat bezuinigingen op 

de zorg ‘onvermijdelijk’ zijn. Zelfs van de 

370 miljoen euro die het vorige kabinet 

extra uittrok aan de zorg hebben 

zorgwerkers nooit iets teruggezien. 

Alleen doormiddel van acties kunnen 

zorgwerkers ervoor zorgen dat geld voor 

de zorg ook echt naar de zorg gaat, dat 

de hoge werkdruk verlaagd wordt en 

dat er meer vaste contracten komen. 

 

…en 100.000 

mensen eruit 

in de thuiszorg?!  
 

Actie voeren loont! 

Voorbeeld 1: Na maanden van acties en stakingen gaf het bestuur van zorginstelling 

Osira in september toe. Er kwamen 100 voltijdbanen bij, ingekorte diensten werden 

teruggedraaid en er werden vaste contracten aangeboden aan mensen met een 

tijdelijk contract. Andere zorginstellingen probeerden vervolgens Osira onder druk te 

zetten om het akkoord af te blazen. Dit is niet gelukt, maar één ding is zeker: de 

duurbetaalde bestuurders geven zich niet 1 2 3 gewonnen. 



Wat moet er gebeuren? 

1. Harde actie loont. Dit laten de acties bij Osira en Amsta zien: meer en langere 

werkonderbrekingen en andere vormen van actie. Wie niet luisteren wil, moet 

voelen. 

2. Acties moeten verbreed worden. Nu vinden veel acties nog plaats op de eigen 

eilandjes van de specifieke zorginstelling. Maar iedereen die in de zorg werkt, gaat 

de plannen van dit kabinet voelen. Of je nu in een zorginstelling werkt, thuiszorg of 

alfahulp bent. Lokaal moeten er netwerken worden gebouwd die ook kunnen 

mobiliseren voor een groot landelijk moment. 

3. Betrek bewoners, patiënten en hun familie. Om te kunnen winnen moeten we 

ook bewoners bij onze strijd betrekken, hun familie en vrienden, en 

belangenverenigingen. Alleen op deze manier kunnen we laten zien dat goede zorg 

in ieders belang is. Want hoe groter de acties worden, hoe harder bestuurders en 

directie zullen roepen dat bewoners en patiënten hier de dupe van zijn. Zo wordt 

altijd geprobeerd om acties in de zorg te ondermijnen. 

4. Haal het geld waar het zit! Bezuinigen op zorg is geen noodzaak, maar een 

politieke keuze. Zolang zorgverzekeraars miljarden winst maken, banken gered 

worden en de rijken rijker worden, is er ook geld voor de zorg. Dat is de boodschap 

waarmee de schoonmakers hun strijd hebben gewonnen, en dat is de boodschap 

waarmee wij kunnen winnen. 

Meedoen? Teken je in of stuur ons een mailtje op info@socialism.nu 

 

Actie voeren loont! 

Voorbeeld 2: Zorgwerkers bij Amsta voeren nu al maanden actie. Zaterdag 2 februari 

werd het Sarphatihuis in Amsterdam bezet. Terwijl de Raad van Bestuur in de week 

ervoor niet met de bond wilde praten, kwam de voorzitter op zijn vrije zaterdag 

helemaal uit Meppel om afspraken te maken. Op 4 februari staat er daarom bij Amsta 

een overleg geplant met zorgwerkers om tot concrete afspraken te komen. Dit laat 

zien dat zorginstellingen bang zijn voor acties. 


