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Het college presenteerde vorige maand haar plannen
om de huishoudelijke zorg per 2017 af le schaffen.
Een asociale en oliedomme bezuiniging die zou
leiden tot de vervuiling, verarming en vereenzaming
van veel mensen. Het is daarom dat de SP een

?mpagne begon voor het behoud van de thuiszorg:
Een stad zonder thuiszorg? Een stad zonder hart!

Binnen een aantalweken werden ruim 2500 honderd
handtekeningen opgehaald. Op het gemeentehuis
werd op verzoek van de SP een informatieavond
georganiseerd waarbij cliënten, medewerkers en
mantelzorgers hun verhaal vertelden. En niet zonder
resultaat: de wethouder besloot om het besluit over
de afschaffing met anderhalf jaar uit te stellen. Een
eerste resultaat maar we zijn er nog niet. Als wij
nu stil blijven zitten dan wordt de thuiszorg alsnog
afgeschaft.

Wat zijn nu de plannen?

Voor de jaren 2015 en 2016 geldt een
overgangsregeling. Die overgangsregeling laat

. oveel ruimte om mensen hun broodnodige zorg te
-weigeren dat er beter van een sterfhuisConstruètie

gesproken kan worden. Onduidelijk wordt hoe
aanvragen beoordeeld gaan worden, hoe mensen
in bezwaar kunnen gaan, hoeveel gehandicapten
en minima voor thuiszorg moeten gaan betalen
en hoe er voor mensen gezorgd gaat worden die
achteruit gaan, vereenzamen of vervuilen en niet
over een sociaal netwerk beschikken dat tijdig aan
de bel trekt (signaleringsfunctie). Daarnaast zal
het college de thuiszorg zo gaan aanbesteden dat
thuiszorgbedrijven gedwongen worden om een groot
deelvan hun personeelte ontslaan.

Hoe nu verder?

De coalitie wil de gevolgen van haar keus wel
"monitoren" (in de gaten houden). Dat is fijn. We
kunnen de PvdA, CU, WD en D66 op dit punt
geruststellen. De SP zal de stad confronteren met
de gevolgen die deze coalitieaanpak voor duizenden

Amersfoorters zal hebben. Daarom willen we ook
aan u vragen om het ons te laten weten als u hoort
dat mensen niet (meer) de hulp krijgen die ze nodig
hebben, dat thuiszorgwerkers ontslagen dreigen te
worden, of andere misstanden in de thuiszorg. Dat
kunt u doen via amersfoort@sp.nl .

De SP zal achterde mensen gaan staan die weerloos
slachtofÍer worden van deze kille bezuinigingspolitiek
en eisen dat er geluisterd wordt. Dat zijn we aan hen
verplicht. Meer dan 2500 Amersfoorters hebben niet
voor niets de petitie voor behoud van de thuiszorg
ondertekend.
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Onlangs is de SP Amersfoort een onderzoek
begonnen naar reïntegratiebedrijven die mensen
met een uitkering weer aan het werk moeten
helpen. De afdeling heeft hiervoor een meldpunt
geopend op haar website en de media gezocht. ln

diezelfde media verschijnen de laatste tijd meer en

meer negatieve verhalen over dit soort bedrijven.
De eerste gesprekken Iaten helaas zien dat er ook
in Amersfoort sprake lijkt te zijn van misstanden.

Zo blijkt uit de gesprekken dat er sprake is van een

scheve machtsverhoud in g. De verplichte gesprekken

met de reïntegratiebedrijven worden ervaren als
intimiderend, vernederend en niet zinvol. Vrijwel alle
mensen die we hebben gesproken zeiden dat ze
tijdens deze gesprekken vaak maar zwegen, omdat
alles wat ze zeiden verdraaid werd en ze niets goed

leken te kunnen doen. Extra problematisch hierbij is

dat de reïntegratiebedrijven dreigen met kortingen op
de uitkering als mensen in hun ogen niet voldoende
meewerken. Deze kortingen worden doorde gemeente

op advies van deze bedrijven ook daadwerkelijk
toegepast, soms om de meest onzinnige redenen.
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Begin juli heeft de SP Amersfoort een barbecue ge-
houden, waar alle leden welkom waren. Veel leden
vonden dit een goed idee, en de barbecue was dan
ook goed bezocht. Ook nieuwe leden en minder ac-
tieve leden kwamen langs om kennis te maken met
andere SP-leden, terwijl ze genoten van lekkere
hapjes. Het weer zat erg goed mee en er werd ook
nog lang nagepraat en geborreld.
Omdat deze barbecue zo'n leuke manier is voor
leden om kennis te maken met andere SP'ers, zul-
len we vaker zulke informele bijeenkomsten organ-
iseren. Houd dus dit inlegvel in de gaten en geef je
de volgende keer ook op!

Een ander probleem is dat de mensen in dit soort
trajecten geen steun vinden bij de gemeente, en de
gemeente en de reïntegratiebedrijven als éen partij

zien.Zedurven vaak geen klachten in te dienen omdat
ze bang zijn dat ze hierop later afgerekend worden in

de gesprekken met het reïntegratiebedrijf. Die angst
lijkt helaas nog terecht te zijn ook, blijkt uit één van de
gesprekken die we hebben gevoerd. lemand anders
vroeg zich af waarom ergeen onafhankeliike klachten
com m iss ie i n Amersfoo rt is voor d it soo rt trajecten. Ee n

terechte vraag waar wij na afloop van ons onderzoek
zeker politiek iets mee gaan doen in Amersfoort.

Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot een

rapport dat laat zien hoe er in de gemeente

Amersfoort met reïntegratietrajecten wordt
omgesprongen. De gesprekken tot nu toe doe

ons vermoeden dat dit een ingrijpend rapport gaàt

worden waar de politiek zeker niet omheen kan.

Mocht u ook mensen kennen die in een

reïntegratietraject hebben gezeten bij Workfast en/of
(A&EF SamenSterk (Gerland Personeelsdiensten),
of heeft u zelf in zo'n traject gezeten? Dan horen wij
graag uw verhaal. Alle informatie wordt vertrouwelijk
behandeld. U kunt zich aanmelden via het mëldpunt
op amersfoort.sp.nl


