Briefing
Beste ZorgEstafette-deelnemer,
Geweldig dat je morgen, woensdag 19 augustus, samen met zorgcollega’s een stap naar
voren zet voor de zorg. In deze briefing vind je praktische informatie over morgen.
We verzamelen om 09.30 uur bij het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg, Den Haag. De route is
ongeveer 7 kilometer (ongeveer 2 uur wandelen). Tussendoor hebben we een drinkpauze
ingelast. We eindigen De Zorgestafette op Het Plein bij de Tweede Kamer waar we bij Café
Berger met elkaar het debat live kunnen volgen via telefoon/iPad.
Alle informatie over de route nog even op een rij:
- Verzamelen: 09.30 uur
- Starttijd: 09.45 uur. We kunnen helaas niet op jou wachten.
- Startpunt: Hoofdingang HagaZiekenhuis, locatie Leyweg
Adres: Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag
Bereikbaar via ov: tramhalte ‘Leyenburg’
Bereikbaar met eigen vervoer: Genoeg parkeermogelijkheden bij het HagaZiekenhuis,
locatie Leyweg (betaald parkeren: € 1,70 per uur en de eerste 20 minuten zijn gratis).
- Finish: Het Plein, Café Berger
Adres: Het Plein 18, 2511 CS Den Haag
Terug naar vertrekpunt: vanuit Het Plein zijn er vele mogelijkheden om met het ov
terug te keren naar het vertrekpunt. Plan je route via www.9292ov.nl
- Finishtijd: rond de klok van 12.00 uur
- Bij de finish verzamelen we met alle deelnemers op Het Plein. Hier zijn markeringen
aangegeven waar je kunt gaan staan i.v.m. de 1,5 meter. Daar wordt door onze
voorzitter Stella Salden iets ludieks overhandigd aan de politieke partijen. Vervolgens
verplaatsen we ons naar de gereserveerde stoelen bij Café Berger op Het Plein.
Over de actie:
NU’91 gaat in estafettevorm met zorgmedewerkers naar de Tweede Kamer lopen
voorafgaand aan de regeling en hopelijk het debat woensdag. Op deze manier ondersteunen
wij de debataanvraag van de oppositie om door te praten over structurele loonsverhoging
voor het zorgpersoneel.

Waarom:
Vorige week kwam de Tweede Kamer terug van zomerreces voor een debat over corona.
Aan het einde van het debat zou er hoofdelijk gestemd worden over een voorstel voor
structurele loonsverhoging voor het zorgpersoneel. Tweede Kamerleden van de
coalitiepartijen hebben toen de Tweede Kamer verlaten om niet over dat voorstel te hoeven
stemmen. De oppositie wil nu de Tweede Kamer weer terug laten komen van zomerreces
om door te praten over structurele loonsverhoging voor het zorgpersoneel. Hiervoor is een
debat aangevraagd en inmiddels ingepland voor morgenmiddag. De coalitie loopt
overduidelijk weg voor haar verantwoordelijkheid. Daarom zetten wij nu een stap naar
voren en gaan we opeisen waar we recht op hebben: structurele loonsverhoging!
Praktische zaken:
• We zien je graag in werkkleding, zodat het duidelijk is dat je zorgprofessional bent.
• Draag a.u.b. een mondkapje. Wij hebben reserve bij ons.
• Houd er rekening mee dat je tijdens het wandelen 1,5 meter afstand houdt.
• Wees a.u.b. op tijd! We volgen namelijk een strakke planning en het is belangrijk dat
we tijdig bij de Tweede Kamer aankomen (rond 12.15 uur).
• Blijf bij elkaar, wandel in de van tevoren afgesproken groep.
• Verzamelpunt is herkenbaar aan de NU’91-banner.
• Er zal media aanwezig zijn om verslag te doen van deze actie. Het kan zijn dat
journalisten je aanspreken om te vragen waarom je meeloopt.
• Vanavond kun je via www.coronadossier.nl/zorgestafette meer
achtergrondinformatie over de estafette vinden. Ook de exacte route is hier te
vinden.
• Bij het eindpunt Café Berger hebben wij plaatsen gereserveerd op het terras. Hier
ontvang je een consumptie en een broodje.
• Reis- en parkeerkosten voor deze actiedag mogen achteraf gedeclareerd worden via
het declaratieformulier dat je kunt vinden op www.coronadossier.nl/zorgestafette.
• We hebben drie medewerkers van NU’91 aangewezen als groepsleiding. Dit zijn Mark
Froklage: 06-51402895 (Groep A), Richard Wisman: 06-54334527 (Groep B) en
Dennis van Elk: 06-25645609 (Groep C). Zij lopen mee met de estafette. Je herkent ze
aan het NU’91-polo.
Wij willen jou ontzettend bedanken voor jullie deelname. Samen gaan we een grote stap
vooruit zetten voor de zorg.
Tot morgen! We kijken er onwijs naar uit.
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