’s Gravenhage, 23 oktober 2013
Opdracht onafhankelijke waarnemer Achterhoek
Sensire heeft besloten om met ingang van 1 januari 2014 te stoppen met de bedrijfsactiviteiten
bestaande uit het aanbieden van huishoudelijke verzorging. Dit heeft tot gevolg gehad dat Sensire
voor de ruim 1100 betrokken medewerkers ontslag heeft aangevraagd danwel tijdelijke contracten
niet heeft verlengd. Het beëindigen van de tijdelijke contracten, de ontslagaanvraag en het daarop
volgende besluit van het UWV heeft geleid tot acties en onrust bij de betrokken medewerkers en bij
burgers. Naar aanleiding hiervan heeft de staatssecretaris van VWS op 26 augustus 2013 een
bezoek gebracht aan de Achterhoek.
Uit de gesprekken die de staatssecretaris van VWS met wethouders heeft gevoerd blijkt dat in
2014 de beschikbare budgetten van de gemeenten voor 2014 nagenoeg gelijk blijven ten opzichte
van 2013 en dat het voorstel van de betrokken colleges aan hun gemeenteraden is om de
basistarieven voor de huishoudelijke hulp in 2014 gelijk te houden. Tegen deze achtergrond heeft
de staatssecretaris van VWS met betrokkenen tijdens het bezoek op 26 augustus afgesproken dat
de gemeenten in samenspraak met elkaar streven naar een zo spoedig mogelijke afronding van de
aanbesteding. Daarnaast zullen betrokkenen inzetten op een zo groot mogelijke zekerheid dat de
relatie tussen cliënt en hulpverlener in stand blijft en zal worden gestreefd naar een zo scherp
mogelijk toezicht op de naleving van artikel 10a van de Wmo en de bepalingen in de cao Verpleegen Verzorgingshuizen en Thuiszorg (cao VVT) op grond waarvan overleg moet plaatsvinden tussen
aanbieders van huishoudelijke verzorging over de overname van betrokken personeel.
De colleges van betrokken gemeenten hebben op 15 oktober beslist over de gunning van de
levering van huishoudelijke verzorging in 2014. Daaropvolgend zullen gesprekken plaatsvinden
tussen aanbieders over de overname van (ontslagen) personeel, waarbij de gemeenten een
toezichthoudende rol vervullen. Het wordt door alle betrokkenen van groot belang geacht dat op 1
november op hoofdlijnen duidelijkheid ontstaat over het in stand van houden van de relatie tussen
cliënt en hulpverlener en de overname van (ontslagen) personeel.
Gelet op de onzekerheid in de hele sector en in deze regio in het bijzonder en gelet op de
bijzondere situatie waarin de grootste aanbieder van de regio haar bedrijfsactiviteiten beëindigt,
achten de minister van SZW en de staatssecretaris van VWS het wenselijk bijzondere aandacht te
geven aan de uitvoering die betrokken partijen tijdens de overleggen over de overname van
(ontslagen) personeel zullen geven aan de verantwoordelijkheden die zij hebben op grond van de
Wet maatschappelijke ondersteuning en de cao VVT. Daarom benoemen de bewindspersonen op
voorstel van de Abvakabo/FNV en met instemming van de betrokken gemeenten een waarnemer
die onafhankelijk opereert tegen een achtergrond waarin de verschillende betrokken partijen de
volgende belangen zien:
•
•
•

van cliënten bij het in standhouden van de relatie met de vertrouwde
thuiszorgmedewerker,
van de rechten van de (ontslagen) werknemers van Thuishulp Sensire, in het bijzonder hun
baan en inkomen in 2014,
om, gelet op de eisen die de gemeenten stellen aan de levering van de huishoudelijke
verzorging, in 2014 de door Sensire ontslagen medewerkers in te zetten.

De onafhankelijke waarnemer zal niet treden in de geldende verantwoordelijkheidsverdeling van
partijen op basis van de huidige wet- en regelgeving. Hij kan naar bevind van zaken en zonder last
of ruggespraak kwesties signaleren, agenderen en aanbevelingen doen, met als doel om uiterlijk 1
november tot een zorgvuldige afronding van het proces te komen en om zich een beeld te vormen
van de uitvoering van de gemaakte afspraken met als doel informatie te vergaren voor
toekomstige vergelijkbare situaties tijdens de transitie naar een nieuwe langdurige zorg.

De onafhankelijke waarnemer zal zich voor zijn werkzaamheden verstaan met de gemeenten, de
huidige aanbieders, de nieuwe aanbieders, de cliëntenraden, de Abvakabo/FNV en andere partijen
die hij van belang vindt voor zijn werkzaamheden. De onafhankelijke waarnemer zal vòòr 1
februari 2014 over zijn bevindingen rapporteren aan de minister van SZW, de staatssecretaris van
VWS, de bij de cao VVT betrokken partijen, de Abvakabo/FNV, de betrokken gemeenten en de
aanbieders. Hij zal twee tussenrapportages uitbrengen. De eerste tussenrapportage zal uitgebracht
worden rond 1 november gelet op de gesprekken tussen huidige en nieuwe aanbieders. Een tweede
tussenrapportage zal uitgebracht worden eind 2013 gelet op het belang dat op 1 januari 2014 de
nieuwe aanbieders daadwerkelijk aan de slag gaan.
De onafhankelijke waarnemer krijgt een secretaris toegewezen vanuit het ministerie van VWS.
Vanuit het ministerie van SZW zullen financiële middelen beschikbaar gesteld worden om de
onafhankelijke waarnemer in de gelegenheid te stellen noodzakelijke deskundigheid in te huren om
zijn werkzaamheden te ondersteunen.

