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AfgelopenmaartbleekThuiszorginternetkijktzietdatovera|waarTSNin
ServiceNederland(TSN)salaris-Nederlandopduiktdezelfdeproblemen
sen van haar personeel niet nor' zich voordoen'

maal uit te betalen. De SP startte En dat is de TSN-aanpak in een noten-

het sp Merdpunt Krachten TSN en dop. Je geeft ie personeel te weinig'

kreeg sneltientallen meldingen van Zolang ze her pikken gaat het goed' Als

TSN-werknemer§ met, soms schri- ergens mensen boos worden schakel ie

jnende,verhalen,tldelijkwathulptroepenin'diewatextra
HetbedrijÍzelfwaaidedeproblemengeldlatenuitbetalen.Netgenoegomde
weg en gaf de schuld aan Amant, de grootste weerstand te breken' Daarna

vorige eigenaar. Gegevens zouden niet haal je de hulptroepen \^reér weg en ga ie

goed ziin doorgegeven Al gauw bleek op de oude voet verder' Wie ontevreden is

dat de oorzaak gezocht moest wor- hoepelt maar op, Geroutineerde kachten

den bij TSN zelf. Personeelssystemen mogen weg' want mensen met minder

waren zo goedkoop opgezet, dat een opleiding en eraring zijn goedkoper' Waar

goede vemrerking van dÀ gegeuens, na vele aanbieders van thuiszorg verliezen

de overname van Amant in jan'ari uan melden' claimt ondernemer Jan Torny'

dit jaar, wel moest mislukken' met ziin TSN' winst te maken Zijn brutale

AlsenigepolitiekepartiiheeftdesPac.enasocialeaanpakisuniek.,.Efficiency,,is

tieondernomen,Erisbeslisthetnodigehettoverwoord.Eenverirullendeaanduid.

bereikt. ln de gemeenteraad van Arners- ing van een in en in misselijke aanpak!

foort werd de wethouder aangesproken

op zijn verantwoordelijkheid, waardoor

TSN een "waarschuwing" kreeg' Voor

wie zich bij het SP meldpunt had opge-

geven, werd een bijeenkomst georgani-

seerd. Uit die groep van TSN-werkne-

mers werd een actiegroep gevormd die

succesvol de publiciteit zocht' Onder al

diedrukheeftTSNtijdelïkehulptroepenWerknemersindethuiszorgzijneen
ingezet om met wat noodverbanden de t«vetsbare groep' Ze zijn dienstbaar aan

ontevredenheidzoveelmogelijkweGtehuncliënten,waarzezichverantwoordelijk

nemen, De oorzaak van de problemen, voor voelen en vaak in hoge mate finan-

degoedkopeennietÍunctionerendecieelafhankelrjkvanhunwerkgever.Geen
personeelssystematiek, wordt niet weg mensen die makkeliik staken oÍ andersz-

genomen. Natuurliik niet. Daar verdient ins in opstand komen' want dai gaat "ten

TSN haar geld meel Wie zorgt dat aan koste van de cliént,,, wiens belangen altiid

grote groepen werknëmers structureel voorop staan' Daarom zijn ook rfiaar zo

Ë-,,öotlhoudt een weinig werknemers in de thuiszorg lid,van

je 25'000 eenvakbond' Bovendienwordtervaakal-

even op leen gewerK en is er weinig contact met

lees verder
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collega's, omdat er rechtstreeks van huis naar de cliënt gereden

wordt. Dus ook weinig gelegenheid om slechte ervaringen met an-

dere collega's te delen, Kortom, thuivorgwerknemers zullen zich

veel moeiliiker collectieÍ veaetten tegen een asociale werkganer

dan andere categoÍieen werknemers. Jan Torny wist dit allemaal

erg goed, toen híjbesloot om in een paar jaartiid de grootste com-

merciële thuiszorgaanbialervan Nederlard te worden, Hier kon hij

zijn slag slaan!

De vele ndève en door marktdenken verblinde politici en ambte-

naren laten zich door de gladde verkoper Jan Tomy zand in de

ogen strooien, De goedkope inkoopprijs van thuiszorg, in combi-

natie met de economisclre crisis en bijbehorende bezuinigingen,

doet de rest. Ook de nieuwe Amersfoortse wethouder Boeve

(CDA) sluit zijn ogen voor de realiteit, "Salarisproblemen zijn het

probleem van TSN en niet van mii, Pas als cliënten in grote getale

met klachten komen, moet ik optreden. " Hoe kor?ichtig! lmmers,

de cliénten worden door de gedupeerde werknemers van TSN

terecht uit de wind gehouden en zullen (nog) niet klagen, Pas als

de vakkundige kachten moegestreden het strijdtoneel verlaten en

de dienstverlenirq daardoor zienderogen achteruit keldeft, zullen

de cliënten van TSN in beweging komen, maar dan is het te laatl

Dan is de afuraak al een fdt. De politiek moet dat voortomen.

Ambtenaren en politici, opent uw ogen! Die van de SP staan in

ieder geval wijd open,..

Het SP Meldpunt l(achten TSN blffi bestaan. Op dit moment heeft

TSN, met tijdelijke oplossingen, de nodige onrust weggenomen,

hoewel beslist nog niet alle problemen zijn opgelost. Meer dan ze

gedaan heeft kan de SP op dtt moment niet in Amersfoort doen.

Landelijke acties van ABVA/KABO en anderen zullen, waar mo-

gelijk, worden ondersteund. Op basis van bolrenstaarde analyse

valt tevrezen dat over enige tijd dezelfde problemen weer op zul-

len duiken, Daarom is het van groot belang dat werloemers van

TSN hun elaringen blijven mailen naar het SP Meldpunt Kiachte 
-

TSN (admeije@casema.nlof bel: 06-54 2813 67).
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Ashest daken in de wiik Jeruzalem
Twee maanden geleden heeft de huurderscommissie

van het wilkie Jeruzatem contact opgenomen met de

SP Íractie over de asbestdaken die op de huizen en

schuurties liggen. Vorig jaar ziin alle asbestdaken met

een soort liim besproeid om te voorkomen dat er a§-

besWezelvrii zouden komen van de halÍvergane daken.

De huurderscommissie wilde van de verhuurder de Al-

liantie weten oÍ er gezondheidsrisico's waren(geweest)

en wat de veldere plannen waFen.

Helaas wilde de Alliantie geen informatie met de huurderscom-

missie delen, Hierop heefi de commissie zelf een onderzoek

naar de daken in laten stellen, Uit het ondeaoek bleek dat

het niet was toegestaan om de asbestplaten te behandelen

met lijm en dat de daken verwijderd moesten worden, De SP

fractie heeft aan het College mondelinge vragen gesteld over

de rolvan bouw en woningtoezicht het behandelen met lijm

van de asbestdaken. ook is de vraag gesteld of het College

ondeaoek wil gaan doen naar de gezondheidsrisico's in het

wijkje Jeruzalam.

Helaas was het College niet op de hoogte van het mogelijk

illegaal behandelen van de asbestdaken door de Alliantie. Het

College heeft toegezegd te onderzoeken oÍ de Alliantie geen

regels heeft overtreden en/of het zinvol is om de gezon(

heidsrisico! te onderzoeken.

Ondertussen heeft de Alliantie in overleg met de huurderscom-

missie besloten de daken te gaan vervangen.
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AÍgelopan weken is er intensief geënqueteerd in de We- is gedaald. Wij willen weten oÍ dit inmiddels ook echt binnen

berstraat, De Ganskuijlen de Kelvinstraat. Alle gesprck- aanvaardbare normen valt, ln de Kelvinstraat maken we ons

ken die zijn gevoerd zijn een vervolg op onze eerdere hard (als een meerderheid van de bewoners hierachter staat)

acties met betr€kking tot de overtast en bedrcigingen om een noodzakelijke verbetering aan de woningen die ges-

in Randenbroek en het Vermeerkwartier oÍ de inmiddels loopt zouden worden zonder extra kosten voor de bewoners

uitgestelde sloopplannen in het Leusderkwartier. Touden kunnen worden gerealiseerd. Wij roepen de Alliantie

De enquetes worden uitgewerkt en verdere acties wor- op hun sociale gezicht te laten zienl Dat is ons Amersfoort

den aan de hand van de uitkomst bepaald. ln de media is vernieuwt!

inmiddels te lezen geweest dat de overlast in Randenbroek Alle SP-ers die geloPen hebben: reuze Qedanllt!
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