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Principe-Achterhoekakkoord
Inzake het met ingang van 1 januari 2014 continueren van de
huishoudelijke verzorging en de werkgelegenheid van ontslagen
Sensire-medewerkers in zeven gemeenten in de Achterhoek.

1. Op 7 november 2013 hebben partijen, die betrokken zijn bij de
huishoudelijke verzorging in zeven Achterhoekse gemeenten, een principeakkoord gesloten over het met ingang van 1 januari 2014 continueren van
de huishoudelijke verzorging voor ruim 3000 mensen en het in stand
houden van de werkgelegenheid van een kleine 800 ontslagen Sensiremedewerkers, die met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de
uitvoerende werkzaamheden verrichten bij de cliënten thuis.
De betrokken partijen zijn:
- de colleges van B en W van de gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre,Oude IJsselstreek en Winterswijk,
namens deze de heer Leo Scharenborg;
- TSN Thuiszorg, (hierna: TSN) namens deze de heer Zion Jongstra;
- Zorgkompas, namens deze de heer Stefan Postma;
- Thuishulp Sensire (hierna: Sensire), namens deze de heer Maarten van
Rixtel;
- Abvakabo FNV, namens deze de heer Ruud Kuin.

2. Het principe-akkoord houdt het volgende in:
a. TSN en Zorgkompas nemen met ingang van 1 januari 2014 een kleine 800
ontslagen Sensire-medewerkers in dienst die met een arbeidsovereenkomst
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voor onbepaalde tijd in het primaire proces van de huishoudelijke verzorging
werkzaam zijn in (één van) de zeven betrokken Achterhoekse gemeenten;
daarbij worden de huidige arbeidsvoorwaarden, waaronder anciënniteit voor
het bepalen van wachtgeldaanspraken en de contractvorm van deze
medewerkers gecontinueerd;
b. het lopende besluitvormingsproces van de aanbesteding van de
huishoudelijke verzorging voor 2014 in de betrokken gemeenten wordt
afgerond;
c. TSN, Zorgkompas en Sensire hebben een principe-akkoord gesloten
(behoudens de voorwaarden die onder punt 5 van dit akkoord zijn genoemd)
over het vergoeden van financiële risico's die overgaan naar TSN en
Zorgkompas als gevolg van het in dienst nemen van de voormalige Sensiremedewerkers;
d. De zeven betrokken gemeenten stellen aan TSN en Zorgkompas een bedrag
aan transactiekosten ter beschikking in dit bijzondere proces dat deze
organisaties in 2014 in gang zetten als gevolg van het in dienst nemen van de
betrokken voormalige Sensire-medewerkers; het gaat om een bedrag van rond
de € 425.000.
e. Betrokken partijen zijn overeengekomen dat Sensire-cliënten van
gemeenten een brief ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de
overname van de dienstverlening door TSN en Zorgkompas. Partijen gaan er
vanuit dat voor 2014 geen substantiële wijzigingen plaatsvinden van de
ingezette functiemix noch in de verhouding van voorzieningen in natura en
pgb.
f. Alle afspraken die TSN en Zorgkompas maken met Sensire en de betrokken
zeven gemeenten, worden naar beide zorgaanbieders vertaald, naar rato van
de aantallen medewerkers die TSN en Zorgkompas per 1 januari a.s. van
Sensire in dienst nemen.
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3. TSN, Zorgkompas, de betrokken gemeenten en Abvakabo FNV doen een
klemmend beroep op het kabinet, in het bijzonder de staatssecretaris van
VWS, de persoonlijke verzorging onder te brengen in het brede sociale domein
van de Wmo. Zij zijn van oordeel dat dit van groot belang is voor gemeenten
om over een breed terrein integraal beleid te gaan voeren, alsook voor
zorgaanbieders om een breed pakket aan samenhangende voorzieningen te
kunnen aanbieden en een efficiënt personeelsbeleid te kunnen voeren.
4. Alle betrokken partijen zijn zich ervan bewust dat dit principeAchterhoekakkoord uitsluitend betrekking heeft op 2014 en dat er naar 2015
met de nieuwe Wmo en in het bijzonder de organisatie en omvang van de
collectief gefinancierde huishoudelijke verzorging, een "grote bocht" genomen
moet gaan worden. Betrokken partijen zijn in dit verband van oordeel, dat op
korte termijn voorbereidingen getroffen moeten worden teneinde te
voorkomen dat zich eind 2014 soortgelijke problemen in het hele land zullen
gaan voordoen, zoals de afgelopen weken in de Achterhoek het geval was.
Alle betrokken partijen verklaren zich bereid de komende maanden
gezamenlijk actief te gaan deelnemen aan een proeftuin in de Achterhoek om
goed voorbereid de overgang te kunnen maken naar de nieuwe Wmo per 1
januari 2015. Het departement van VWS heeft zich bereid verklaard aan deze
proeftuin actief mee te werken in zowel organisatorische zin als in financiële
en/of personele zin.
Partijen zijn van oordeel dat in ieder geval een nadere verkenning dient plaats
te vinden op de volgende terreinen:
a. een herwaardering van de inschaling van de medewerkers in de
huishoudelijke verzorging, in het perspectief van het brede sociale domein
van de maatschappelijke ondersteuning met ingang van 2015;
b. de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging wordt vooral bepaald door
de medewerkers; daarbij spelen onder meer de overgang naar andere
werkgevers (waaronder het opheffen van de onduidelijkheid van het
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bestaande artikel 12.3 van de cao vvt), alsook de rechtspositie van de
betrokken medewerkers (in relatie tot rapportage commissie Kalsbeek);
c. effectief aanbesteden van de huishoudelijke verzorging, binnen het
kader van nieuwe sturingsmodellen van het gemeentelijke sociale domein,
ook met het oog op vermindering van administratieve lasten;
d. effectief begeleiden van ontslagen medewerkers van werk naar werk;
e. Het cao- kader dat voor de huishoudelijke verzorging het beste past,
gelet op de plaats in het bredere gemeentelijke sociale domein.
5. Dit akkoord is een principe-akkoord; dat wil zeggen dat het door de
betrokken personen is getekend onder voorbehoud van instemming van de
betrokken colleges van B en W, de toezichthouders van de betrokken
zorgaanbieders, en de achterban van de Abvakabo FNV.
Getekend op 7 november 2013 te Ruurlo,

Voor de betrokken zeven gemeenten, Leo Scharenborg

Voor TSN , Zion Jongstra

Voor Zorgkompas, Stefan Postma

Voor Sensire, Maarten van Rixtel

Voor Abvakabo FNV, Ruud Kuin

