
Prinsjesdag 2000 leek de politiek 
-in navolging van het opiniever
haal van Marijnissen?- de tekor
ten in de publieke sector ontdekt 
te hebben. Naar goed Haags ge
bruik werd er dus een commissie 
in het leven geroepen die moest 
onderzoeken hoe erg de proble
men zijn- en wat er moet gebeu
ren. Dat werd de commissie Van 
Rijn, genoemd naar haar voorzit
ter. In februari kwam de commis
sie met haar conclusies. 
'Het rapport Van Rijn bevestigt 
wat iedere willekeurige ver
pleegkundige, onderwijzer en 
politieman al jarenlang roept: er 
zijn structurele investeringen én 
forse maatregelen nodig om de 
knelpunten in de publieke sector 
op te lossen. Nu dit keihard 
zwart op wit staat, heeft het 
paarse kabinet geen enkel ex
cuus meer om de noodzakelijke 
investeringen niet te doen. Ook 
niet de wurgende houdgreep 
van de Zalmnorm,' reageerde 
Jan Marijnissen. 



Vergelijkbare geluiden waren in 
de aanloop naar haar congres 

ok te horen binnen de PvdA. 
Op het congres zelf wisten Kok 
en Melkert de rijen echter een
voudig te sluiten met de opmer
king dat het bij de Zalmnorm 
Jeehts om de ' techniek' gaat, en 

dat de PvdA wel degelijk fors 
van leer zal trekken bij de Voor
jaarsnota. Dat zal echter tegen
\ allen. In het Torentje hebben 
Zalm, Melkert en Kok zelf de 
ooe\ inmiddels afgeregeld: er 

ordt volgend jaar extra geld 
Mitgegeven, maar de Zalmnorm 
thlijft intact. 'Niemand heeft 
wolledig gekregen wat hij of zij 
wilde,' zei minister-president 
Kok in het Parool. 'Maar de for
midabele omvang van de extra 
uitgaven valt niet te ontkennen .' 

ou, laten we eens kijken. Het 
l:abinet zal volgens de Voor
jaarsnota per jaar bijna acht mil
jard gulden extra uitgeven, een 
miljard meer dan wat er dit jaar 
ex.tra uitgegeven wordt. Het 

grootste gedeelte gaat naar zorg 
(3,1 miljard), onderwijs (2,1 
miljard) en veiligheid (I ,2 mil
jard). Van de uitgaven is on
geveer de helft bestemd voor 
verbetering van de arbeidsvoor
waarden in de collectieve sec
tor, vooral de salarissen in het 
onderwijs en de zorg. Het geld 
is door Zalm creatief bij elkaar 
gesprokkeld door op alle begro
tingen te kijken naar bedragen 
die niet volledig zijn uitgege
ven. Hier en daar zijn ook bezui
nigingen · gevonden. Acht mil
jard is veel geld. Maar veel min
der dan het extra inkomsten in 
2002, die op 30 miljard geschat 
worden. En: is acht miljard ook 
genoeg, gezien de omvang van 
de problemen? 
'Nee, het is veel te weinig,' rea
geert fractiemedewerker ge
zondheidszorg Ineke Palm. 
'Voor de verbetering van de ar
beidsvoorwaarden is over twee 
jaar minder dan twee miljard 
uitgetrokken, terwijl het veld 

aangeeft minstens vier miljard 
nodig te hebben . Dito voor het 
verhelpen van de wachtlijsten, 
de werkdruk en de algehele ver
schraling van de zorg: anderhalf 
miljard, terwijl het dubbele no
dig is.' 
Onderwijsmedewerker Jasper 
van Dijk: 'Het gemiddelde wat 
de rijke landen uitgaven aan on
derwijs ligt op 6,5 procent van 
het bruto binnenlands product. 
Nederland zit op 4,5 procent. 
Om op het gemiddelde te ko
men, moeten de onderwijsuit
gaven niet met twee, maar met 
twaalfmiljard omhoog.' 
'Een-nul voor Zalm', conclu
deert fractiemedewerker finan
ciën Ewout Ingang dan ook. 
'Wat Melkerten Kok er ook van 
zeggen. Ze presenteren het wel 
als een overwinning, maar we 
zijn het inmiddels van de PvdA 
wel gewend dat ze roepen: kijk 
eens wat wij er nog uit hebben 
weten te slepen. Natuurlijk is 
iedere gulden meegenomen, 
maar dit geromn1el in de marge 
zet geen zoden aan de dijk. De 
problemen worden er volstrekt 
niet mee opgelost. Van Rijn 
heeft weliswaar geen bedragen 
genoemd, maar als je nagaat op 
hoeveel gebieden hij verbeterin
gen aanbeveelt, wachtlijsten, 
salarissen, werkdruk, noem het 
maar, kom je al snel uit op 15 tot 
20 miljard voor zorg en onder
wijs.' 

NS-acties worden 
steeds politieker 

De werkers in de publieke sec
tor hebben dus alle reden om 
boos te zijn, en in actie te ko-
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men. En in toenemende mate 
gebeurt dat ook. 2001 heeft al 
stakingen gekend van NS-per
soneel, leraren, ziekenhuisper
soneel en zelfs huisartsen . Een 
rondje langs de velden: Na we
kenlang gerommel , onderhan
delingen, stakingen en afgewe
zen akkoorden is het nu even stil 
in het NS-conflict. Een Bel
gische hoogleraar vervoerseca
nomie onderzoekt de gevolgen 
van het nieuwe dienstrooster, en 
vervoersbonden VVMC en 
FNV leggen het laatste akkoord 
voor aan hun achterban . 'De 
kans is groot dat ook dit wordt 
afgewezen,' zegt SP-fractie
medewerker Verkeer en Water
staat Joost Meilof 'De Noord
Hollandse FNV leden hebben al 
laten weten het niets te vinden. ' 
Aanvankelijk hadden de stakers 
de publieke opinie op hun hand 
en zat de directie duidelijk in het 
verdomhoekje. Later werd het 
begrip voor de acties minder. 
'Klopt,' zegt Meilof ' Ik denk 
dat dat komt doordat FNV en 
VVMC allebei hun eigen actie 
aan het voeren waren. Op een 
gegeven moment zei de FNV: 
geen stakingen meer. VVMC is 
toen wel gaan staken, omdat de 
FNV een bod van de directie 
afwees en er dus geen akkoord 
was. VVMC was het op zich 
wel eens met wat er op tafel lag, 
maar had al eerder stakingen 
aangekondigd wanneer er geen 
akkoord zou komen. Zoiets is 
natuurlijk niet uit te leggen. Als 
die als een blok hadden geope
reerd, hadden ze meer steun ge
kregen van reizigers.' 
Hoe politiek zijn de acties van 
het personeel eigenlijk? 'Rede-
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lijk,' meent Meilof ' De hele re
organisatie is bedoeld om NS 
klaar te stomen voor de beurs . 
Het gaat NS niet langer om het 
vervoeren van mensen maar om 
geld te verdienen. De acties 
richten zich niet direct tegen de 
privatisering, maar de NS' ers 
zien wel het verband tussen die 
privatisering en bijvoorbeeld 
hun dienstrooster en het tekort 
aan materieel. In de acties 
komen daardoor steeds meer 
vraagtekens te staan bij de hele 
privatisering.' 

Nieuwe autonomie 
lost problemen 

onderwijs niet op 

'Als er in de zorg gestaakt 
wordt, is het echt fout,' zegt 
woordvoerder Fulco Seegers 
van de Landelijke Huisartsen 
Vereniging. 'Je moet als arts 
echt een drempel over. De pa
tiënt is immers te allen tijde het 
allerbelangrijkste.' In het hele 
land legden huisartsen een paar 
dagen het werk neer uit protest 
tegen onder meer de magere 
praktijkkostenvergoeding die 
minister Borst uitkeert. Seegers: 
'Half februari hebben we de 
staking al een keer uitgesteld 
omdat de minister toezegde ons 
tegemoet te komen. De 70 mil
joen die ze wil uittrekken voor 
de huisartsenzorg is echter veel · 
te weinig. De kosten voor de 
praktijk worden al jaren ge-
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raamd op het voorzieningen
niveau dat in 1985 normaal was.' 
'Veel te braaf zijn de onderwijs
bonden,' verzucht fractiemede
werker Jasper van Dijk. De 
AOB laat weten heel tevreden te 
zijn met de 1,5 miljard die ze 
erbij krijgen van Hermans. Een 
mooi begin noemen ze het en 
laten actieplannen voorlopig in 
de kast. En het is echt net niks 
wat Hermans uittrekt. Iedereen 
in Den Haag, inclusief Adel
mund is het erover eens dat 
basisschoolleraren te laag zijn 
ingeschaald. Ook het onderwijs
ondersteunend personeel, de 
conciërge, de amanuensis zitten 
collectief op een veel te laag sa
laris . Anderhalf miljard dit jaar 
en 2,2 miljard volgend jaar breit 
dat echt niet recht. En dan gaat 
het alleen nog maar om de sala
rissen. Ook het onderhoud aan 
de gebouwen, de schoonmaak
kosten en vernieuwing van het 
lesmateriaal moet uit de 'gulle 
gift' van Hermans. Duidelijk is 
nu al dat bijvoorbeeld het vak 
economie enorm in de proble
men raakt na de invoering van 
de euro. Volgend jaar rekenen 
de leerlingen nog steeds in gul-

dens: er is geen geld voor nieu
we boeken. Op sommige scho
len leren kinderen zelfs nog dat 
er twee Duitslanden zijn en er 
een muur staat in Berlijn. ' 
Van Dijk verwacht dat de lera
ren niet lang stil zullen blijven. 
'De scholen krijgen een bak 
geld en alle vrijheid om ermee 
te doen wat ze willen. Nieuwe 
autonomie heet dat. Wel, ze zul
len er snel achter komen dat ze 
moeilijke keuzes moeten ma
ken, want om alle problemen op 
te lossen is er eenvoudigweg 
onvoldoende geld.' 

Betrokkenheld SP wordt 
altijd gewaardeerd 

Vanuit de Kamerfractie krijgen 
de opstandige werknemers in de 
publieke sector alle steun. De 
contacten zijn uitstekend, in de 
debatten pleit de SP consequent 
voor maatregelen die écht hout 
snijden en met het comité Zorg 
voor Iedereen, opgezet vanuit de 
Kamerfractie, wordt de strijd 
voor een toegankelijke zorg ge
koppeld aan die voor fatsoenlijke 
werkomstandigheden. Maar niet 
alleen de Kamerfractie meldt 
zich aan het front. Een uitstekend 
voorbeeld van samenwerking 
met de direct betrokkenen in de 
strijd voor de publieke zaak, is de 
campagne tegen de verkoop van 
busbedrijf BBA aan een Franse 
multinational. Onder het motto 
Brabant aan de Seine, non merci 
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werken afdelingen en statenfrac
tie van de SP samen met chauf
feurs, OR en FNV. Protestkaar
ten worden niet alleen op actie
kraampjes verspreid, maar ook 
op heel veel bussen. Hoe kan 
zo'n gezamenlijke actie tot stand 
komen? Statenlid René Roovers: 
'We hadden al goede contacten 
met de chauffeurs voordat de 
mogelijke verkoop speelde. Dat 
helpt natuurlijk. Maar iedereen is 
in de gelegenheid om rond een 
dergelijk thema aan de slag te 
gaan. Watje altijd kunt doen- en 
wat zeer op prijs gesteld wordt
is dat je naar de OR of een 
hondsafdeling toegaat en vraagt 
hoe denken jullie erover? Vaak 
kun je ook voor hen wat beteke
nen, doordat wij informatie heb
ben over de politieke kant van de 
zaak. Geen geheime gegevens, 
wel onbekende.' 
'Kun je op één of andere manier 
samen iets opzetten, dan moetje 
die kans zeker aangrijpen. Een 
OR en een FNV hebben uitste
kende mogelijkheden, die wij 
niet hebben. Zij kunnen veel 
beter de betrokken werknemers 
bereiken. In zo' n samenwerking 
moet je wel investeren, en je 
moet het zorgvuldig doen. Je 
moet er gewoon zijn, wanneer je 
partners je nodig hebben. En je 
moet beseffen dat ieder zijn 
eigen positie heeft. De belangen 
lopen voor een groot deel paral
lel -anders is er geen gezamen
lijke actie mogelijk - maar niet 



helemaal. Zodra de bond en de 
OR er het maximale voor het 
personeel uitgehaald hebben, 
zullen ze niet om politieke rede
nen doorgaan. Hun verzet tegen 
de privatisering bijvoorbeeld, 
stopt zodra er garanties zijn dat 
de werknemers er op geen enke
le manier minder van worden. 
De OR voert geen actie voor 
gratis openbaar vervoer.' 
'a de kaartenactie en een mani

festatie organiseren SP en FNV 
nu een symposium over de pri
~atisering van het openbaar ver-

er. Roovers : 'Je moet telkens 
11ieuwe initiatieven nemen: de 
ooel onder druk houden , zorgen 
cdat je in het nieuws blijft. En je 
1moet het goed doen - niet half
lbakken. Aansprekende sprekers, 

e; een puike locatie en een volle 
taal. Wij hebben alle SP-leden 
110 de provincie uitgenodigd, de 
lBBA-werknemers, de organisa
Uies van ouderen en gehandicap
ten. En ook de andere partijen 

ulie aan de di scussie meedoen 
ebben een stapel uitnodigingen 

gekregen.' 

Spoor- en zorgdebatten 
zijn 

uitstekende middelen 

peelt er geen actueel privatise
nnngsvoomemen, dan biedt de 
,l!)gemene ontwikkeling in delen 
van de publieke sector voor elke 
ilieling mogelijkheden voor 
001 goed openbaar debat. Een 

discussie die duidelijk maakt 
waar de SP staat- en die nuttige 
contacten oplevert. Hengelo, 
Alkmaar en Rotterdam hebben 
inmiddels een geslaagd 'spoor
debat' georganiseerd, Drachten 
zette onlangs een di scussie op 
over de zorg. De ervaringen zijn 
hetzelfde: als je het goed aan
pakt, levert het je veel op. Maar 
hoe doe je dat: goed aanpakken? 
Af del ing s team medewerker 
Hans van Leeuwen brandt me
teen los. 'Probeer de avond sa
men met anderen te organiseren. 
Bijvoorbeeld een vakbondsaf
deling, een huurdersvereniging 
of een ouderenorganisatie. Zorg 
voor een centraal gelegen loca
tie, géén hoog podium en een 
aankJeding die niet bol staat van 
de tomaten en SP-vlaggen. Je 
moet sprekers hebben die ver
schillend tegen de zaak aankij
ken: niet alleen mensen die het 
helemaal met je eens zijn, en 
verder natuurlijk een goede dis
cussieleider - bijvoorbeeld een 
presentator van de lokale of re
gionale radio. Houd het kort: 
van 8 tot 10 met halverwege een 
pauze. Geef de zaal gelegenheid 
mee te discussiëren bijvoor
beeld na de pauze, en organiseer 
dat. Geen interruptiemicrofoon, 
maar iemand die de zaal ingaat 
en de microfoon vasthoudt. No
dig niet alleen je eigen leden uit, 
vooral ook alle mensen die bij 
het onderwerp betrokken zijn. 
Gaat het over de zorg, dan zijn 

het de werknemers in de sector, 
maar ook ouderen- en patiënten
verenigingen, directies van de 
instellingen, enz. En vergeet 
ook de pers niet. Stuur ze een 
uitnodiging en bel er nog even 
vriendelijk achteraan.' 

Ook plaatselijk kun 
je een prima 

steunbetuiging maken 

Actie in de publieke sector, dat 
vraagt om sympathiebetuigin
gen van de SP. In de aanloop 
naar de stakingen in de zieken
huizen zijn de afdelingen daar
om voorzien van informatie 
over manifestaties en een kant 
en kJaar pamflet voor op de co
pyprinter. Ook een voorgedruk
te steunbetuiging aan de huisart
sen die een week eerder staak
ten, is rondgemaild . Heeft zo'n 
adhesiebetuiging zin? 'Beslist', 
stelt van Hans van Leeuwen. 
'Ga maar na, als jij in een sta
king of andere actie je nek uit
steekt en je krijgt te horen goed 
zo! dan vind je dat ook fijn . Dat 
is één goede reden voor een so
lidariteitspamflet. Een andere 
is, dat wij in ons verhaal de link 
kunnen leggen met de acties in 
andere sectoren en met de hele 
uitverkoop van het publieke do
mein . We kunnen er zodoende 
wellicht aan bijdragen, dat de 
mensen de politieke kant van 
hun actie meer gaan beseffen. Bij 
de wilde treinstaking van decem-
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ber konden we nog een andere 
rol vervullen: begrip kweken bij 
de reizigers voor de actie. Uit de 
reacties bleek dat dat bijzonder 
gewaardeerd is door de stakers.' 
De afdeling Haarlem nam rond 
de huisartsenstaking contact op 
met de districtshuisartsenvereni
ging van de KNMG. Dat leidde 
ertoe dat de vereniging zelf de 
landelijke solidariteitsverklaring 
plus de aanvullende steunbetui
ging van de afdeling zelf rond
faxte. Raadslid Pieter Eibers: 
'We hebben er later nog achter
aan gebeld. De steun is erg op 
prijs gesteld.' 

Bij de onderwijsacties van 
maart was er geen landelijke 
folder waarmee de afdeling naar 
hun actievoerende leerkrachten 
konden stappen. P-teammede
werker Jasper van Dijk: 'We 
hebben wel steunbetuigingen 
gefaxt en gemaild naar elke 
school die de Kamerfractie aan
schreef. Dat we ze ook naar de 
afdelingen hadden moeten stu
ren, zodat die er zelf mee aan de 
slag konden, is een les voor de 
volgende keer.' Hans van Leeu
wen: 'Maar het ontbreken van 
een landelijke folder kan na
tuurlijk nooit een reden zijn om 
je niet solidair te verklaren. Stap 
naar de actievoerders toe, mail 
of fax ze, of maak zelf een fol
der. De infanteristen van de pu
blieke zaak verdienen alle steun 
die wij kunnen geven.' e 
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