
(Een greep uit het nieuws en standpunten rondom (de gevolgen van) het regreeakkoord)

ALGEMEEN
- "Het regeerakkoord ontleed, NRC 5 november 2012
- "Inventarisatie NRC: Senaat is tegen enkele cruciale plannen Rutte II," NRC, 4 december 2012
- "Gevolgen regeerakkoord (voor Den Haag),” B&W Den Haag aan Gemeenteraad, 6 november 2012
- "De strategie en belangen achter het regeerakkoord," Willem Bos (Grenzeloos), 19 november 2012
- podcast Buitenhof (VPRO) - met John Gray over de aard van de crisis in Europa, over het politieke
   leiderschap en het vermogen of onvermogen om aan de crisis het hoofd te bieden.

WERK en INKOMEN
- “SCP: meer armoede in Nederland,” NRC, 6 december 2012.
- "VPRO Boeken 'Hoezo armoede': Will Tindemans en Will Tinnemans," VPRO, 25 november 2012

WONEN:
- "Huuralarm: Houd huren betaalbaar en trek de woningmarkt uit het slop," Petitie Woonbond,
    3 december 2012
- "Huuralarm"

ZORG:
- "Zorg om voorgenomen bezuiniging regeerakkoord op hulp bij het huishouden." B&W Den Haag
    (RIS 254840) 
    * Zorg om voorgenomen bezuiniging regeerakkoord op hulp bij het huishouden (pdf)
    * bijlage 1 Brief VWS incl gezamenlijke verklaring
    * bijlage 2 Brief zorgen over de zorg
    * bijlage 3 Hulp bij het huishouden - beelden uit Den Haag
    * bijlage 4 Samenvatting effecten optelling kabinetsmaatregelen
    * bijlage 5 Samenvatting financiële effecten

- "Fusiegolf ziekenhuizen: personeel en patiënt betalen de prijs," Socialisme.nu, 6 december 2012
- "Zorginstelling Pleyade stuurt politie af op vakbond en Kamerlid,” AbvaKabo, 22 november 2012
- "Zorgwerkers Pleyade stappen naar politie," AbvaKabo, 21 november 2012 
- "Driekwart verpleegkundigen denkt pensioen niet te halen," Nivel, 19 november 2012

 "Ouderen dupe van bezuinigingen op hulp," AD, 5 december 2012
- "Eigen bijdrage in GGZ gaat van tafel," AD, 5 december 2012
- "Gehandicapte op veel fronten gedupeerd," AD, 5 december 2012
- "In angst om thuishulp. Zieke Agnes van Leeuwen redt zich niet alleen," AD, 5 december 2012
- "Merendeel ouderen zonder AWBZ," Volkskrant, 16 november 2012
- "Vraag is wat er gebeurt met de premie AWBZ," Financieele Dagblad, 16 november 2012
- "CPB rekent op miljardenbesparing zorg," Zorgvisie, 2 november 2012
- "AWBZ wordt uitgekleed, groot deel uitvoering gaat naar gemeenten," Volkskrant, 31 oktober 2012
- "Het begon ermee dat ze het gas aanliet," NRC, 7 december 2012
- "‘Discussie Wmo-budget zal oplaaien’," Zorgvisie, 7 december 2012
- "Merendeel ouderen zonder AWBZ," de Volkskrant, 16 november 2012
- "Vraag is wat er gebeurt met de premie AWBZ," Het Financieele Dagblad, 16 november 2012
- "Dagbesteding- Zorgen over AWBZ," De Stentor, 14 november 2012
- "AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)"
    (info Rijksoverheid

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz
http://archief.nrc.nl/index.php/2012/December/7/Binnenland/nhnl01008/Het+begon+ermee+dat+ze+het+gas+aan+liet
http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3358517/2012/12/05/Eigen-bijdrage-in-GGZ-gaat-van-tafel.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3358214/2012/12/04/Ouderen-duurder-uit-door-bezuiniging-op-hulp.dhtml
http://www.nivel.nl/nieuws/driekwart-verpleegkundigen-denkt-pensioen-niet-te-halen
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/390461/470558/zorgwerkers-pleyada-stappen-naar-politie
http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/archief/390461/470558/zorginstelling-pleyade-stuurt-politie-af-op-vakbond-en-kamerlid
http://socialisme.nu/blog/nieuws/32248/fusiegolf-ziekenhuizen-personeel-en-patient-betalen-de-prijs/
http://denhaag.nl/web/wcbservlet/com.gxwebmanager.gxpublic.risbis.fileservlet?fileid=af680ad1-3569-42dc-b58c-98d36942782a
http://denhaag.nl/web/wcbservlet/com.gxwebmanager.gxpublic.risbis.fileservlet?fileid=a7e9e448-37b8-406d-8310-b6d9e1a16373
http://denhaag.nl/web/wcbservlet/com.gxwebmanager.gxpublic.risbis.fileservlet?fileid=0231611c-d5c5-422c-a6cd-4538e3b37baa
http://denhaag.nl/web/wcbservlet/com.gxwebmanager.gxpublic.risbis.fileservlet?fileid=0e6a1711-9c32-40be-aaea-ea39c7e3d779
http://denhaag.nl/web/wcbservlet/com.gxwebmanager.gxpublic.risbis.fileservlet?fileid=71745ff9-ce99-4ed7-8de3-707a89301223
http://denhaag.nl/web/wcbservlet/com.gxwebmanager.gxpublic.risbis.fileservlet?fileid=02353b10-8229-4f68-88f9-d3bfcdbd7f9f
http://denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/Ris/document/Zorg-om-voorgenomen-bezuiniging-regeerakkoord-op-hulp-bij-het-huishouden.htm
http://actiehuuralarm.nl/
http://petities.nl/petitie/huuralarm-houd-huren-betaalbaar-en-trek-de-woningmarkt-uit-het-slop
http://boeken.vpro.nl/televisie/boeken/2012/25-november.html
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/06/scp-meer-armoede-in-nederland/%20
http://download.omroep.nl/vpro/algemeen/Buitenhof/bb.20121202.mp3
http://www.grenzeloos.org/2012/11/19/de-strategie-en-belangen-achter-het-regeerakkoord/
http://denhaag.nl/web/wcbservlet/com.gxwebmanager.gxpublic.risbis.fileservlet?fileid=c62aa885-6f85-4fd8-869e-6090bf3c4c4f
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/04/inventarisatie-nrc-senaat-is-tegen-enkele-cruciale-plannen-rutte-ii/

