
 
  1 APRIL (en géén grap)  

            ACTUALITEITENCOLLEGE 
 DE STAAT VAN DE ZORG IN EUROPA 

KOM JE OOK? 
 
We maken ons grote zorgen over Zorg & Welzijn in Nederland: hoge werkdruk, veel te weinig 
mensen, eindeloze administraties, veel onzekerheid en weinig geld. Dat weten we van Nederland, 
maar hoe staat het er voor in Europa? Hoe groot is daar de grip van de marktwerking op ons werk en 
onze zorg? Die vraag bespreken we op 1 april met gastsprekers uit België, Engeland, een bestuurslid 
van de Europese Vakbond EPSU, en natuurlijk iemand van de FNV. 
________________________________________________________________________________ 
 
Kom naar ons college ‘De Staat van de Zorg in Europa’ 
 

Maandag 1 april 2019 19.00-21.30 uur 
(18.00 inloop met eenvoudige maaltijd) 
Centraal Vakbondshuis Facet, Utrecht 

Meld je aan via de site van FNV Zorg & Welzijn en klik of zoek dan op dan 
Invloed Europese marktwerking op Zorg & Welzijn 

 
De Nederlandse Zorg staat zwaar onder druk maar dat is niet alleen een Nederlands probleem! In de ons 
omringende landen is dit net zo het geval maar daar horen we maar weinig over. Daarom organiseren 
we dit college over Europa op de eerste dag van de Europese campagneweek tegen de Marktwerking in 
de Zorg (1 tot 7 april): Our Health is not for Sale! 
 
Mathias Maucher, bij onze Europese bond EPSU EPSU (European Public Service Union) verantwoordelijk 
voor Zorg & Welzijn, informeert ons over de algemene situatie in Europa en de politieke ontwikkelingen 
in de EU. Is de EU voorstander van (nog meer) marktwerking en dus onze tegenstander of. . . .? Daarna 
komen twee sprekers aan het woord over de marktwerking in Engeland (John Lister) en België (Jan-Piet 
Bauwens (België). Namens de FNV en Zorg & Welzijn spreekt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV.  
 
Sprekers:  

• Mathias Maucher, verantwoordelijk voor Zorg en Welzijn in EPSU 

• John Lister, wetenschapper en oprichter van London Health Emergency (groot voorstander van 
de Engelse NHS (National Health Service)  en de campagne ‘Save our NHS’. 

• Jan-Piet Bauwens, federaal secretaris voor de ‘Social-Profit’ van de BBTK (Bond van Bedienden, 
Technici en Kaderleden, aangesloten bij de Belgische vakcentrale ABVV). 

• Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV met (o.a.) de portefeuille Zorg. 
 

2 april, op naar Brussel want Our Health is not for sale! 
Tot zover ons college, maar daar blijft het niet bij. Op twee april gaan we met zoveel mogelijk mensen 
naar Brussel om daar deel te nemen aan de Europese demonstratie ‘OUR HEALTH IS NOT FOR SALE’ en 
het door enkele Europese fracties georganiseerde conferentie in het Euro Parlement over “Gezondheid 
voor iedereen. Onze gezondheid is niet te koop.” 
 
Ben je ook hierin geïnteresseerd? Meld je dan  vóór 15 maart aan op 

Invloed Europese marktwerking op Zorg & Welzijn 
 

Laat je informeren, inspireren of discussieer mee bij het actualiteitencollege. 
We begroeten je graag op 1 april in Utrecht! 
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