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CAO's openbreken 
       Lonen en uitkeringen omhoog 
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3e Wereldvrouwen- 
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Uit eigen zak betaald                alle steun is welkom 

De kosten voor energie en boodschappen rijzen de pan 

uit. Meer dan vier van de tien verzorgenden leeft inmid-

dels in armoede. In de grote steden is bij 20% van de 

verzorgenden loonbeslag gelegd omdat ze hun rekenin-

gen niet meer kunnen betalen, zo meldt Actiz, de organi-

satie van zorgbestuurders. Ondanks keihard werken en 

onregelmatige diensten kunnen zij geen normaal leven 

leiden. 

 

Na de landelijke FNV-actie op 26 november 

de acties doorzetten 
 

De lonen in de zorg lopen 6% tot 9% achter bij vergelijk-

bare beroepen in het bedrijfsleven. De enorme inflatie tot 

17,1% wordt niet gecompenseerd. Vakbond CNV wil ac-

tie voeren zonder protest. Dat zal niet helpen. Het FNV 

bestuur wil automatische prijscompensatie, zodat de lo-

nen meestijgen met de prijzen, minder werkdruk, meer 

vast en minder flexibel personeel. Zij spreken zich nu 

ook uit tegen de aanbestedingen in de zorg. Door die 

aanbestedingen gaat ongeveer 11% van het zorggeld op 

aan bureaucratie en wordt de winstmakerij opgedreven. 

Het zijn goede punten, maar alleen te bereiken met orga-

nisatie en actie. Samen strijden in plaats van lijden. Voor 

een menswaardig leven in plaats van overleven. Daar-

voor is het nodig de koppen bij elkaar te steken, een co-

mité te vormen, de eisen en actievormen bespreken. Van 

klein naar groot, van een petitie, spandoek naar zon-

dagsdiensten en actie op straat. En natuurlijk lid worden 

van een vakbond. Dat hoort erbij. Na een eerste landelij-

ke actie op 26 november kan alleen resultaat worden 

bereikt wanneer acties worden doorgezet: 

 

Voor : 
 Lonen omhoog 

 9 % erbij + de inflatie! 

 Automatische prijscompensatie nu! 

 werkdruk omlaag! Bezettingsnorm van  

 2  op 8 en samen in de nacht in  

 verpleeghuizen! 

 Weg met de aanbestedingen in de zorg! 

 Vaste teams! 

Blz. 3 
 

Long covid  

fonds  

en 100%  

compensatie 

Blz. 3 
 

Staking jeugd-

bescherming 

doorzetten met  

álle collega’s 
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de Overdracht 
 

is een zorgkrant van  

collega’s in de zorg  

voor collega’s 

 in de zorg 

 

 

Wil je de Overdracht  

digitaal ontvangen of  

wil je meedoen?  

 

Stuur een mail naar  

overdrachtz@gmail.com 

of bel met 06-22402823 

De regering trekt bijna drie miljard uit om uit te zoeken 

hoe er weer drastisch op de zorg bezuinigd kan worden. 

Meer preventie, geen onnodige behandelingen is het 

parool. Klinkt logisch, maar wie bepaalt welke behande-

ling nodig is? Dat moet je niet aan de zorgverzekeraar 

en ook niet aan de regering overlaten. Meer zorg naar 

de eerste lijn, maar de huisartsen krijgen er onvoldoen-

de tijd en geld voor. Concreet stelt de regering dat in de 

toekomst veel minder ouderen terecht zullen kunnen in 

bejaarden- en verpleeghuizen. De 25.000 extra ver-

pleeghuisplekken, die door vorige regeringen waren ge-

pland vanwege de vergrijzing, worden geschrapt. Minis-

ter Helder geeft als motivatie dat in het verpleeghuis 

alleen nog maar plaats is voor mensen met meerdere 

zware problemen, Waarschijnlijk heeft ze bij zorginstel-

ling TanteLouise, waar ze bestuurder was, nooit om zich 

heen gekeken, want de gemiddelde opnameduur is te-

genwoordig slechts 8 maanden juist omdat mensen zul-

ke zware problemen hebben.   

Helder wil robot in plaats van verzorgende 
 

Langer thuis blijven wonen dus, met een beeldbellende 

verzorger, een robot die je medicijnen geeft, sensoren 

die aangeven wanneer hun incontinentiemateriaal vol is 

en heupgordels tegen letsel bij vallen  en een gps-

tracker zodat je gevonden kan worden als je verloren 

buiten loopt – of ligt. Vereenzaming is tenslotte ook 

geen zorg van de regering. Technologische uitvindingen 

kunnen helpen 

om de zorg te 

verbeteren. Hel-

der wil ze inzetten 

om de zorg af te 

breken. Het kapi-

talisme draait zo 

iedere vooruit-

gang in zijn te-

gendeel. 

Dat inmiddels 444.000 (cijfer Divosa ) kinderen tot 18 

jaar een vorm van jeugdzorg nodig hebben is geen in-

dividueel probleem. Collega’s in de jeugdzorg komen 

alle maatschappelijke problemen tegen, zoals armoe-

de, geweld in de gezinnen, problemen met wonen en 

het betalen van rekeningen, stress door de combinatie 

van werk en privé, discriminatie en staatsgeweld, zoals 

de toeslagenaffaire. Problemen die in het kapitalisme 

niet worden opgelost.  

Integendeel, de crises verscherpen zich aan alle kan-

ten. En alle problemen worden afgewenteld op het bur-

gerlijk gezin. Collega’s in de jeugdzorg dweilen met de 

kraan open. Het is belangrijk in de acties ook met el-

kaar over deze zaken te spreken.  

In het socialisme is de opvoeding van kinderen een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent 

kinderopvang en maaltijden bij het werk en op school. 

Gratis scholing, sport en hobby’s. Dezelfde waardering 

voor praktische- als voor theoretische scholing. Het 

collectief organiseren van het dagelijks leven geeft ou-

ders tijd en de ruimte om onbezorgd met hun kinderen 

door te brengen. Dat is geen utopie maar een gevolg 

van het feit dat de maatschappelijke productie wordt 

aangewend voor het gemeenschappelijk belang en niet 

voor de maximale winst van enkelingen.  

Maatschappelijke oorzaken jeugdzorg aanpakken 

Miljarden om op 
zorg te bezuinigen 
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Minister Helder (VVD) is minister van langdurige zorg. 

Daarvoor was zij bestuurslid en woordvoerder van Actiz. 

In die functie verdedigde zij te vuur en te zwaard het 

regeringsbeleid dat collega’s in de zorg geen bescher-

mingsmiddelen, zoals mondmaskers mochten dragen. 

Meer dan 140.000 collega’s raakten besmet, duizenden 

ouderen en tientallen collega’s vonden de dood. Helder 

was naast woordvoerder van Actiz ook bestuurder van 

zorgorganisatie TanteLouise. In kabinet Rutte IV werd ze 

bevorderd tot minister van Langdurige zorg en Sport. 

Blijkbaar had ze haar sporen verdiend; gewetenloos de 

hand op de knip houden waar het de gezondheid en le-

ven van kwetsbare mensen en collega’s in de zorg be-

treft.  

FNV en CNV strijden al meer dan 2 jaar voor een long 

covid fonds. Dat zou ongetwijfeld veel sneller gaan als 

de leden ook waren opgeroepen om de strijd te onder-

steunen. Er zijn meer dan 5500 collega’s in de zorg in 

beeld met long covid en meer dan 1000 van hen zijn 

inmiddels ontslagen na 2 jaar ziekte. Velen verloren de 

helft van hun inkomen, hun spaargeld, hun huis en som-

migen zijn afhankelijk van de voedselbank. De eis is dat 

het fonds 22.000 euro gaat uitkeren aan de slachtoffers. 

Een fooi vergeleken bij de kosten van het verlies van 

arbeidsvermogen. Maar zelfs dat wil minister Helder niet 

toezeggen. Dat is de heldenbehandeling die minister 

Helder over heeft voor deze helden in de zorg. FNV en 

CNV hebben inmiddels 

een kort geding aange-

spannen tegen de staat. 

Dat is een goede zaak, 

maar niet afdoende. De 

collega’s die hun leven in 

de waagschaal hebben 

gezet en daar het slachtof-

fer van zijn geworden moe-

ten 100% gecompenseerd 

worden!  

Vanaf 10 oktober zijn jeugdbeschermers in staking ge-

gaan. Jeugdbeschermers hebben kinderen onder hun 

hoede die thuis in een onveilige situatie zitten. De rech-

ter bepaalt dat jeugdbescherming moet worden ingezet. 

Over de kapitalistische maatschappij die onveiligheid en 

misdrijven produceert spreek de rechter zich niet uit. De 

jeugdbeschermers willen een einde aan de enorme 

werkdruk, de bureaucratie, meer collega’s en het weg-

halen van de jeugdbescherming bij gemeenten. Ze heb-

ben nu gemiddeld 18 gezinnen onder hun hoede, terwijl 

dat er 8 zouden moeten zijn. Het systeem loopt aan alle 

kanten vast. Er zijn geen opvangplekken voor de kin-

deren, maandenlange wachtlijsten bij de GGZ en het 

kind kan soms in de 

ene gemeente wel hulp 

krijgen en in de andere 

gemeente niet. De 

woede en wanhoop 

onder de jeugdbe-

schermers is groot en 

veel collega’s zijn al 

vertrokken omdat ze 

onder de gegeven om-

standigheden onmoge-

lijk goede zorg kunnen 

bieden. De jeugdbe-

schermers zijn in de staking begonnen met het inkorten 

van telefoondiensten en breiden dat uit naar andere 

werkzaamheden. FNV eist 400 miljoen, minister Weer-

wind van rechtsbescherming biedt tot nu toe 10 miljoen .  
 

Collega’s moeten zelf  

de volgende stap in de actie bepalen 
 

De problemen spelen niet alleen bij de jeugdbescher-

ming, maar in de hele jeugdzorg. En de regering en ge-

meenten zijn in gesprek over nog verdere bezuinigingen, 

bijvoorbeeld over het invoeren van een eigen bijdrage.  

In maart van dit jaar staakten collega’s in de jeugdzorg 

24 uur en stonden met 7000 op het Malieveld. De groot-

ste actie van jeugdzorgwerkers ooit, maar na iedere sta-

king worden de acties van bovenaf gestopt en volgt er 

eindeloos overleg op ministeries. Het is noodzakelijk dat 

de collega’s ook de volgende stap in de stakingen gaan 

bepalen. De kracht van de acties verder opbouwen tot 

de eisen zijn behaald. Niet met alleen een deel van de 

jeugdzorgwerkers, maar met z’n allen. Ouders en de rest 

van de bevolking steunen de acties volop. Voor verla-

ging van de werkdruk – jeugdbeschermers niet meer 

dan 8 gezinnen -  weg met aanbestedingen en winstma-

kerij over de rug van kinderen, ouders en collega’s en 

natuurlijk ook hier automatische prijscompensatie! 

Staking jeugdbescherming doorzetten  
met álle collega’s jeugdzorg 

Long covid fonds en 

100% compensatie 
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Uitgangspunten van de zorgkrant 
 

1. We maken ons met offensieve eisen sterk voor de belangen van de collega’s in de zorg en de jongeren die in de 

zorg gaan werken. 
2. We helpen de strijd voor die belangen te organiseren, onder andere door een uitgave van de zorgkrant ieder 

kwartaal. 

3. We werken democratisch. Iedereen kan haar of zijn inbreng hebben. Vrienden die de strijd van de collega’s in 

de zorg ondersteunen zijn welkom. 

4. We ijveren voor vakbonden die strijdbaar en democratisch voor de belangen van de collega’s in de zorg opko-

men. 

5. We zijn onafhankelijk, ook financieel. We accepteren alleen financiële bijdragen als ze zonder voorwaarden wor-

den gegeven. 
6. We staan open voor gedachten over een andere maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking van de wer-

kende mensen – dat geeft richting aan onze strijd. 

7. We werken aan de versterking van de internationale solidariteit van de collega’s in de zorg. 

 

Van 3 tot 9 september 2022 vond de 3
e
 Wereldvrouwen-

conferentie plaats in Tunis de hoofdstad van Tunesië. 

Onder het motto ‘We are women, we are strong!’ namen 

meer dan 600 vrouwen (en mannelijke helpers) deel aan 

de levendige, strijdbare openingsdemonstratie op 4 sep-

tember. Uit 45 landen kwamen ruim 450 deelnemers - 

waaronder meer dan 200 Tunesische en internationale 

vrijwillige brigades. Vanuit Nederland namen 20 vrouwen 

deel. Bij de 31 workshops  hebben honderden deelne-

mers centrale thema's van de vrouwenbeweging bespro-

ken. Daarna namen 93 gekozen afgevaardigden uit 42 

landen deel aan de Algemene vergadering, die vrouwen-

organisaties vertegenwoordigen met vaak honderden, 

duizenden en tienduizenden leden. Daar werd een slot-

resolutie aangenomen en 28 andere resoluties om de 

strijd van vrouwen en meisjes in de verschillende landen 

te ondersteunen en vooruit te brengen.  
 

De workshop  ‘arbeidsters en  

vakbondsvrouwen wereldwijd’ 
 

Vier vrouwen uit Nederland namen deel aan de work-

shop ‘arbeidsters en vakbondsvrouwen wereldwijd’. Hier-

onder volgt een stukje uit de slotresolutie van deze werk-

groep: Kamermeisjes (Las Kellys) uit Spanje zeggen: 

“Wij zijn niet langer bereid de schade aan ons bewe-

gingsapparaat te accepteren - wij eisen vervroegd pensi-

oen op maximaal 55 jaar en gratis kinderopvang dichtbij 

de hotels”. In de zorg in Duitsland werd onlangs elf we-

ken met succes gestaakt tegen de te hoge werkdruk. 

Zorgwerkers in Nederland voerden strijd voor bescher-

mingsmiddelen in coronatijd en willen de hoge werkdruk 

en lage lonen niet langer accepteren. Khadija, voorzitster 

van het schoonmakersparlement van vakbond FNV in 

Nederland, vertelt over de strijd van de schoonmakers 

voor hogere lonen: we willen niet overleven, maar leven! 

Solidariteit is er onder andere met de 150.000 vrouwelij-

ke theeplantagearbeiders in Bangladesh, die in opstand 

komen tegen toestanden die grenzen aan slavernij. Zij 

staken meer dan een maand voor een loonsverhoging 

van één euro naar drie euro. Vrouwen eisen wereldwijd 

hogere lonen. Zes uren, vijf dagen per week is genoeg! 

We hebben tijd nodig om te leven, lief te hebben, ons te 

organiseren en op te voeden. Wij zijn meer waard dan de 

kapitalistische meerwaarde! Wij willen maatschappelijke 

oplossingen voor kinderopvang en huishoudelijk werk. 

Wij willen een toekomst voor onze kinderen en waardig 

ouder worden met voldoende gekwalificeerd personeel. 

De wereld bestaat nog alleen maar in wereldwijde crises. 

De oorlog in Oekraïne betekent een acuut gevaar voor 

een wereldoorlog. Het is een onrechtvaardige imperialis-

tische oorlog aan beide kanten. Wij zijn de kracht die de 

machthebbers zal confronteren: lonen omhoog, wapens 

omlaag! De heersende monopolies zijn bang voor een 

groeiende strijdbare arbeiders- en vrouwenbeweging. 

Met pesten, intimidatie, seksisme, onderdrukking, geweld 

en anticommunisme proberen ze ons te verslaan. Ze 

willen dat we denken dat we tekort schieten en onszelf 

de schuld geven. Handen af van onze medestrijdsters in 

de wereld! Vrouwen en de hele mensheid verdienen iets 

beters dan imperialisme!  

Wil je meer informatie? Meedoen? De nieuwsbrief 

ontvangen? Neem contact op met Platform Wereld-

vrouwen info@wereldvrouwenconferentie.nl  

3e Wereldvrouwen-  
conferentie  
van basisvrouwen 
in Tunesië 


