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500 meldingen
kinderarmoede
HILVERSUM • Bij de Kinderom~
budsman zijn ongeveer vijfhonderd reacties binnengekomen
bij het meldpunt over armoede.
Kinderombudsman Marc Dullaert maakte dit gisteren bekend
bÎj EenVandaag en RTL. Het
meldpunt werd 12 februari geopend. Zo'n 377.000 kinderen
groeien volgens Dullaert op in
armoede, dat is één op de
negen. "Kinderen vertellen dat
er niet voldoende te eten is, dat
er geen goede kleren zijn:' aldus
Dullaert. Voor de zomer wil de
Kinderombudsman met conclusies en aanbevelingen komen.

'Tainil Tijger'
op vrije voeten

GGZ Nederland: 'Do.o r deze bezuinigingen neemt de werkdruk toe en loopt het personeel meer risico'. FOTO ANP

Mes gaat in geestelijke
zorg voor veroordeelde
plannen kloppen. "Wij willen toch van personeel gaan. Destijds liet het
DEN HAAG • Het kabinet wil120 miljoen euro extra
.,
èèn
veiliger Nederland?," zegt Ka- ministerie weten dat er nog geen
schrappen op geestelijke zorg voor volwassenen met . m'erlid
Nine Kooiman. ,,Als je gaat enkel besluit was genomen.
een strafrechtelijke veroordeling. Dat heeft GGZ Ne·hakken in de psychische zorg voor
Overigens heeft de tbs-sector
derland te horen gekregen van ambtenaren op Veilig- liet gevangeniswezen, lukt dat hele- vanaf 2008 te maken met een damaal niet:' Deze staatssecretaris wil lend aantal tbs-opleggingen. Daarheid en Justitie. GGZ Nederland vreest voor gevaarlijke situaties op straat en onrust binnen de kliniek'!!"· slachtoffers helpen, maar dan moet door is er nu een overschot aan be-
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,,Dit is geen kaasschaaf meer, maar
wegsnijden," stelt bestuurslid Joep
Verbugt, die namens GGZ Nederland onderhandelt met het ministerie. "En. dan te weten dat deze zorg
meer oplevert dan dat ~e kost. Be1r
handelde mensen gaan miiider vaak .
. opnieuw de fout in en overlast, cri- ·
minaliteit en leed nemen af."
De zogeheten forensische zorg
kent een jaarbudget van ruim 700
miljoen euro, aldus Verbugt. Deze
zorg varieert van tbs tot en met poliklinieken die mensen ondersteuning bieden bij een verslaving of
persoonlijkheidsstoornis.
Afgelopen november sloten het
ministerie van Veiligheid en Justitie

en GGZ Nederland nog een deal om
in 2013 zo'n 17 miljoen euro te bezuinigertOJ2_fOrensische zorg. Toen was
er bij alle partijen tevredenheid over
het bereikte resultaat.
GGZ Nederland vindt de nieuwe
)lap van ruim 15 procent die het kabinet tot 2018 uit het budget wil
nemen, echter onacceptabel. "Dat er
bezuinigd moet worden, is duidelijk;' ziet de bestuurder. "Maar zoveel minder geld betekent schrappen in begeleiding en behandeling,
meer onrust binnen de klinieken,
hogere werkdruk en toenemende risico's voor het personeel:'
De SP reageert verbijsterd en gaat
staatssecretaris Teeven vragen of de

hij volgens de SP'er wel kijken waar
hij precies begint. Kooiman: ,,Als iemand echt een behandeling nodig
heeft, kun je diegene niet op straat
knikkeren. Dan is het wachten tot
het faliekant misgaat:'
Een woordvoerder van Teeven wil
niet reageren op het nieuwe bezuinigingsbedrag van 120 miljoen euro
voor de forensische zorg. In april
verschijnt er een masterplan DJI
(Dienst Justitiële Inrichtingen),
waaruit moet blijken hoe de geplande ingrepen bij Veiligheid en
Justitie gaan uitpakken.
Afgelopen najaar meldde tv-programmaNieuwsuur nog dat het kabinet elf gevangenissen wil sluiten.
Dit plan, ook deel van het masterplan, zou in totaal107 miljoen euro
opleveren en voornamelijk ten koste

handelcapaciteit. Deze overschotten
plus de reserves worden sowieso afgebouwd, bleek eerder al.
Bert Koops van de OR gevangeniswezen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen kan desgevraagd geen reaCtie geven op de nieuwste maatregelen, maar hij benadrukt dat het
mes ook hier snijdt.
De bestuurder van GGZ Nederland denkt dat door de nieuwe
maatregelen de capaciteit met honderden plaatsen zal afuemen. Ook
zullen de vergoedingen behoorlijk
naar beneden worden bijgesteld.
Verbugt concludeert: "De kans
dat het Malieveld zal vollopen om te
protesteren tegen deze bezuinigingen, is echter niet zo groot. Tbs'ers
zijn niet populair en protesferen is
voor hen lastig."·

Ambulancepersoneel voert actie voor cao

Fred Seifert steekt actievoerders
een hart onder de riem. FOTO ANP

RIJSWIJK • Ambulancemedewerkers in Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Flevoland voeren deze
week actië voor een goede cao. Ze
willen betere arbeidsvoorwaarden
en een loonsverhoging van 2,5 procent. Spoedritten worden gewoon
uitgevoerd.
In Amsterdam was de actiebereidheid gisteren 100 procent, zegt Fred
Seifert van Abvakabo FNV. De acties
betreffen het geplande ziekenver-

voer, het overgrote deel van de ritten. Het personeel werkt strikt volgens de protocollen. De ambulancemedewerkers nemen meer tijd voor
het reinigen van de brancards en
houden zich strikt aan de snelheidslimieten.
Op 21 maart staat een nieuw gesprek gepland ·tussen bonden en
werkgever Ambulancezorg Nederland. Het cao-overleg liep op 11 februari vast. 'I\vistpunten zijn het

loon, flexibele roosters, ouderenbeleid en standplaatsen. De werkdruk
moet omlaag, zegt Seifert. "Het gaat
vooral om de arbeidsomstandighe- '
den. Personeel moet nu in eigen tijd
naar allerlei standplaatsen. Er moet
een goed .ouderenbeleid komen,
want we riweten doorwerken tot 67.
De druk vanuit de werkgever is nu
zo hoog dat medewerkers gedwongen worden de regels en richtlijnen
te overtreden:'

DEN HAAG • Een man die ervan
wordt verdacht in Nederland
met dwang geld te hebben ingèzameld voor de Thmil Tijgers op
Sri Lanka, komt begin april
ónder voorwaarden op vrije voeten. Hij heeft dan twee derde
van zijn eerder opgelegde straf
uitgezeten en het gerechtshof in
Den Haag besloot zijn voorarrest in afwachting van de inhoudelijke behandeling van het
hoger beroep te schorsen: 1\vee
andere verdachten wilden ook
op vrije voeten komen, maar het
hof wees hun verzoek af.

Na 70 jaar toch
zeven medailles
DEN HAAG • Eigenlijk had oudcommando Herman Gobetz zijn
zeven medailles meteen na de
1\veede Wereldoorlog moeten
krijgen, maar door zijn verhuizing naar Zuid-Afrika kwam het
daar nooit van. Afgelopen weekend, bijna 70 jaar na de oorlog,
kreeg de 89-jarige oud-militair
alsnog het eremetaal opgespeld.
Gobetz werd onderscheiden
omdat hij meedeed aan operatie
Market Garden, waarvoor hij in
september 1944 in de buurt van
·
Ede werd gedropt.

Artez Enschede
onder toezicht
DEN HAAG • De·onderwijsinspectie heeft ArtEZ hogeschool
voor de kunsten onder verscherpt toezicht gesteld. Er is
mogelijk sprake van malversaties op een vestiging van de
school in Enschede. Dat heeft
voorzitter Gerrit Grotenhuis van
de raad van toezicht gisteren gezegd. De school heeft een extern
onderzoek ingesteld naar de
praktijken binnen de vestiging
en heeft dit gemeld bij de onderwijsinspectie, l&at Grotenhuis weten.

'Geen link met
aanslag Ankara'
DEN HAAG • Niets wijst erop
dat er een link is tussen Nederland en de zelfmoordaanslag op
de ambassade van de VS in de
Thrkse hoofdstad Ankara begin
vorige maand. Dat liet minister
Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) gisteren weten op
vragen van de PVV. Bij de aanslag kwam een beveiligingsbeambte om. Een Thrkse krant berichtte dat de opdracht kwam
van Mussa Assaoglu, voorman
van de extreemlinkse DHKP-C,
die in Nederland zou verblijven.
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