
Rudy NoRdhauseN:

Rudy, je bent dik een jaar raadslid 
voor de SP. Was het een bewogen 
jaar in de zorg?
Ja, absoluut. De Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) is ingevoerd en de 
gemeente beslist nu over de huishoude-
lijke hulp van de thuiszorg. Verder is het 
eerste woonzorgcomplex (wozoco) in 
Weert gebouwd, op Keent, het ziekenhuis 
gaat een deel van zichzelf verkopen aan 
private investeerders, enzovoort. Te veel 
om op te noemen. 

Helaas zijn niet alle veranderingen 
verbeteringen?
Inderdaad. De gemeente keurt het goed 
dat via een telefoontje beoordeeld wordt 
welke thuiszorg iemand nodig heeft. Hoe 
is dat mogelijk? Kan men door de tele-
foon zien wat er in huis gebeurt?  
Ik praat veel met mensen uit de zorg, en 
ik krijg telefoontjes en mailtjes van men-
sen waarbij het echt niet goed gaat.
Ook de gedwongen concurrentie is 
verkeerd. Het maakt dat thuiszorginstel-
lingen zorg beloven voor een prijs die 

weeRt sPeciaal

eigenlijk te laag is. Daarom worden nu 
honderden thuiszorgmedewerkers met 
ontslag bedreigd, en krijgen cliënten 
steeds andere mensen over de vloer. Het 
spotje van de landelijke SP sloeg wat dat 
betreft de spijker op zijn kop. Nee, niet 
alle veranderingen zijn verbeteringen.

Wat gaat de SP eraan doen om de 
zorg wel weer te verbeteren?
We blijven constant onze zorgen over de 
zorg op tafel leggen, we confronteren 
de andere gemeenteraadsleden met de 
echte praktijk en we dragen goede op-
lossingen aan. De andere partijen doen 
alsof er niets aan de hand is. Ze zeggen: 
“Er komen geen klachten bij de ge-
meente binnen, dus het gaat goed.” Maar 
mensen schamen zich om te klagen, of 
ze zijn bang. “Och, ik moet maar blij zijn 
met wat ik heb, anders pakken ze me dit 
misschien ook nog af.” Maar ik zeg altijd: 
‘geen klachten’ betekent niet ‘geen pro-
blemen’. De SP doet daarom zelf onder-
zoek, gaat naar de mensen toe. 
En de mensen weten ons te vinden.

Rudy Nordhausen is gemeenteraadslid voor de SP in Weert. Hij houdt zich voornamelijk bezig  
met alles wat zorg en welzijn betreft. Ook in het dagelijks leven werkt hij in de zorg.
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“de meNs vooRoP, Niet de ceNteN!”

Werpt dat vruchten af?
Ja, op sommige punten al heel duide-
lijk. Doordat we de problemen kennen 
staan de mensen achter ons. We heb-
ben bijvoorbeeld samen met een aantal 
thuiszorgmedewerkers het Comité Stop 
Uitverkoop Thuiszorg Weert opgericht 
om in verzet te komen tegen de ontsla-
gen en de uitholling van de zorg. In de 
gemeenteraad staan we helaas nog  
vaak alleen.

Nog veel te doen dus.
Zeker. Ik merk dat de landelijke politiek 
op sommige punten begint in te zien hoe 
we met de marktwerking en regelzucht 
zijn doorgeschoten. Dat moet in Weert 
ook gaan gebeuren.  
Ik roep mensen op om contact met ons 
op te nemen en hun verhalen te vertellen. 
Maar liever nog, trek aan de bel bij de 
gemeente en bij andere politieke partijen.  
 
We moeten met ons allen de zorg niet 
meer als een kostenpost zien: de mens 
voorop, niet de centen! •

Rudy Nordhausen
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‘al jaReN woRd ik geholPeN dooR coNNie, 
maaR coNNie is te duuR zeggeN ze’

Ga naar www.weert.sp.nl  
of bel of stuur uw melding naar:

SP meldpunt Wmo
Laurenburg 147
6006 GP Weert
(0495) 55 05 45

Voor advies of verwijzing is er ook 
de hulpdienst van de SP-Weert:

Ga naar www.weert.sp.nl  
of bel  (06) 1062 2602

De critici en de regering bleken niet om de 
waarheid heen te kunnen die het film-
pje aan de kaak stelt. Inmiddels worden 
voorzichtig de eerste stappen gezet om de 
thuiszorg, die door de invoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
ernstig achteruit is gegaan, te repareren.

Ook in Weert gaat het mis met de Wmo, 
vooral in de thuiszorg. Ondertussen praat 
de wethouder veel, onderzoekt veel, maakt 
veel plannen, maar lost de problemen  
niet op.

Zo pleitte de SP vorig jaar om niet meer op 
grond van een telefoongesprekje te bepa-
len welke zorg iemand nodig heeft, maar 
altijd op huisbezoek te gaan, bijvoorbeeld 

Met bovenstaande tekst begon een confronterend tv-spotje van de SP over de situatie in de thuiszorg. 
Partijen in de Tweede Kamer vielen over elkaar heen in hun kritiek op het filmpje. Ook vanuit het land 
kwamen er klachten binnen. Veertien stuks. En vele duizenden complimenten.

door ambtenaren van de Sociale Dienst. 
De partijen van CDA, PvdA en VVD, die het 
gemeentebestuur vormen, steunden dit 
plan niet. 
Momenteel worden honderden thuiszorg-
medewerkers in Midden-Limburg met ont-
slag bedreigd. Ze kunnen kiezen om tegen 
slechtere arbeidsvoorwaarden als ‘alfa-
hulp’ te gaan werken of ze staan werkloos 
op straat. De SP richtte daarom onlangs 
samen met personeel uit de thuiszorg het 
comité ‘Stop uitverkoop thuiszorg Weert’ 
op, om te strijden tegen deze ontslagen en 
de uitholling van de zorg. De medewerkers 
worden ook gesteund door de vakbonden.  
 
Het laatste nieuws hierover staat op  
www.stopuitverkoopthuiszorgweert.nl

Het verhaal van een thuiszorgmedewerkster uit Weert
Dat de Wmo een verslechtering is, wat betreft de thuiszorg, heb ik zelf ervaren. In 
het verleden hadden wij, thuishulpen, onderling contact over het wel en wee van de 
cliënten. Bij overname van een cliënt vond vroeger, door thuishulpen onderling, over-
dracht plaats van belangrijke informatie. Bij deze risicogroep ouderen en zieken is dat 
noodzakelijk. Maar met de verplichte reorganisatie door de Wmo zijn deze contact-
momenten ons ontnomen. Daardoor kunnen er gemakkelijk fouten ontstaan, met alle 
gevolgen van dien. De Wmo heeft het ‘hart’ uit de thuiszorg gehaald. •

wmo meldPuNt 
sP-weeRt

Thuiszorgmedewerkers komen in actie

Thuiszorgmedewerkers komen in actie

Foto: Bas Stoffelsen



Het lijkt erop dat de mooie voornemens 
over wozoco’s door projectontwikkelaars, 
zorginstellingen, woningcorporaties en 
gemeenten in de praktijk op een minder 
mooie manier worden opgevat. Door 
de nadruk op het maken van winst en 
bezuinigingen op kosten staan goede 
zorg en kleinschaligheid onder druk. De 
toekomstige bewoners van het eerste 
wozoco, dat in Keent is gebouwd, kunnen 
gebruik maken van diverse voorzieningen, 
maar hoe het er precies gaat uitzien is nog 
niet duidelijk. Het stenen gebouw ziet er 
mooi uit, maar we maken ons toch zorgen 
om de invulling op welzijnsgebied. Om 
het gebrek aan noodzakelijk personeel 
op te vangen zal er nog meer een beroep 
worden gedaan op vrijwilligers en mantel-
zorgers. 
Op vragen van de SP over een concrete 

de wooNzoRgcomPlexeN:  
belofte of veRgissiNg?
In Weert wordt de komende jaren een aantal woonzorgcomplexen (wozoco’s) gebouwd. Een wozoco is een 
combinatie van aanleunwoning, verzorgingstehuis, verpleegtehuis en zelfstandig wonen, maar dan kleinscha-
lig, op maat, en in de wijk. De praktijk in Weert pakt helaas anders uit.

•	 Wat	vindt	de	SP	van	het		
 Nieuwe stadhuis?
•	 Wat	doen	de	 
 sP-joNgeReN vaN Rood?
•	 hoe	zit	het	met	 
 de ijzeReN RijN? 
•	 ColumnS,	ContaCt- 
 iNfoRmatie, eeN  
 uitgebReid aRchief  
 eN dagelijks Nieuws 

invulling van de toekomstige zorg in de 
Weerter wozoco’s, wilden de partijen in 
het gemeentebestuur (CDA, PvdA en VVD) 
geen antwoord geven.  ‘U moet maar naar 
de open dag gaan’. Uiteindelijk nodigde 
het gemeentebestuur iemand uit om uitleg 
te komen geven in de raadscommissie. 

Zo schuift de gemeente haar verantwoor-
delijkheid voor goede zorg af.
De SP wil ouderen en hulpbehoevenden
kleinschalig huisvesten in de wijk waar ze
altijd al woonden, tussen de mensen, en
met voorzieningen die op hun behoeften
zijn toegesneden. •

het siNt jaNs gasthuis  
iN de uitveRkooP
In januari werd bekend dat het Sint Jans Gasthuis in Weert als 
eerste ziekenhuis in Nederland een deel van zichzelf wil verkopen 
in de vorm van aandelen. De SP is stomverbaasd door dit initiatief, 
dat de zorg wel heel letterlijk in de uitverkoop zet. Het maken van 
winst zal ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. 

Kleine ziekenhuizen hebben het moeilijk. 
Daarom maakte het ziekenhuis vorig jaar 
plannen om met het Roermondse hos-
pitaal te fuseren. Gelukkig werden deze 
plannen ingetrokken nadat de SP hard op 
de trom had geslagen. En nu is er opeens 
dit voornemen tot aandelenverkoop.

SP-kamerlid Henk van Gerven stelde na 
een werkbezoek aan Weert vragen aan de 
minister Hij wil dat de overheid goede zie-
kenzorg dicht bij de mensen garandeert. 
Hij zei: “Er moet alles aan gedaan worden 
om te voorkomen dat kleine ziekenhuizen 
in de problemen raken. Maar belangrijker 
nog, het beleid moet veranderen.  
De zorg is van ons allemaal, en moet 
daarom een publieke voorziening blijven.  

Daar horen geen marktwerking en  
aandelenverkoop in thuis.” •

kijk vooR meeR oNtwik-
keliNgeN iN weeRt oP  
oNze actuele website:  
 
www.weeRt.sP.Nl

HANDEN AF

VAN ONS
ZIEKENHUIS
VAN ONS
ZIEKENHUIS

Bijeenkomst belangengroep: Boshovenaren 

willen geen wozoco in Hushoven



kwartaalbijdrage  5,– (minimum)  7,50  10, –
  12,50  15,– anders   
   

ja, ik word lid van de sP. ik machtig de sP om per kwartaal 
onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. 
ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand 
het nieuws- en opinieblad de tribune in de bus en gratis toegang 
tot  ‘tomaatnet’, de reclamevrije internetprovider voor alle sP-leden.

Stuur deze bon naar: 
SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

datum                           handtekening

naam

roepnaam        voorletters m/v

adres

postcode                      plaats

telefoon        geboortedatum 

e-mail        rekeningnummer

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 
jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.
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U bent al lid van de SP voor  
E 5,- per kwartaal.  
U krijgt dan elke maand ons 
nieuwsmagazine Tribune 
en als nieuw lid krijgt u een 
welkomsgeschenk cadeau! 
Lid worden kan heel een-
voudig via www.sp.nl en 
met de bon hiernaast.

kom de sP 
veRsteRkeN  
 – woRd lid

 
 
Niet alleen in leden, ook in zetels is de SP een grote partij geworden – in de gemeenten, provincies, en 

de Eerste en Tweede Kamer. De komende jaren staan wij voor de uitdaging om het vertrouwen, dat de 

mensen in ons hebben gesteld, waar te maken. Niet alleen in de gemeenteraden en het parlement, maar 

vooral ook door samen met mensen in buurten en dorpen te werken aan een beter Nederland.

En dat is hard nodig. Want Balkenende-4 blijkt vooral een voortzetting van de eerdere kabinetten-Bal-

kenende te zijn: zie de uitverkoop van de thuiszorg, de dreigende versoepeling van het ontslagrecht, de 

weigering om een referendum te houden over het Europees Verdrag, en het besluit om de Nederlandse 

troepen langer in Afghanistan te houden...

Dit kabinet heeft een sterke oppositie nodig. De SP zorgt daarvoor.  

Omdat wij uw steun daarbij hard nodig hebben, vraag ik u om lid te worden!

Met hartelijke groet, 
 

 
 

Jan Marijnissen

MAAK NEDERLAND BETER! KOM IN ACTIE!


