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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij leggen wij u het volgende initiatiefvoorstel voor. Wij vragen geen preadvies 
van liet college van burgemeester en wethouders. 

Inleiding 

Per 1 januari 2015 heeft het Rijk verschillende taken op het gebied van zorg en 
welzijn overgedragen aan gemeenten. Deze verschuiving van taken en 
verantwoordelijkheden ging gepaard met een bezuiniging op de gemeentelijke 
budgetten voor de huishoudelijke hulp van oplopend tot 40 procent. Deze 
veranderingen hebben veel onzekerheid en onrust voor thuiszorgwerkers en cliënten 
veroorzaakt. Het is een grote taak en verantwoordelijkheid van de gemeente en 
lokale politiek om de huishoudelijke hulp voor mensen in buurten en wijken goed te 
organiseren. De SP-fractie heeft daarvoor de volgende voorstellen. 

1. Van verschraalde zorg... 

Bezuinigingen, grootschaligheid en marktwerking in de zorg hebben ertoe geleid dat 
de zorg is verschraald. Soms zijn cliënten hierdoor zijn hun vertrouwde hulp 
kwijtgeraakt of hebben zij te maken met steeds wisselende tijdelijke krachten. 
Belangrijke onderdelen van de thuiszorg, zoals het doen van de was, het bereiden 
van een maaltijd en de signalerende functie, zijn grotendeels onmogelijk geworden. 
De marktwerking en het steeds bedrijfsmatiger werken, hebben geleid tot een 
registratiegekte die lijkt op georganiseerd wantrouwen. De aanbestedingen leiden tot 
concurrentie tussen thuiszorgbedrijven waardoor arbeidsvoonwaarden steeds verder 
onder druk komen te staan en werkers in de zorg steeds minder betaald krijgen voor 
hetzelfde of meer werk. 



2. ...naar een kleinschalige en menselijke aanpak 

Mensen hebben recht op zelfstandige woonruimte en privacy, met in elke buurt op 
hen afgestemde zorg en voorzieningen. Mensen moeten in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen zodat ze betrokken blijven bij de buurt. In de zorg is 
behoefte aan meer huiselijkheid en menselijke aandacht. Meer sociale contacten, 
meer kleinschaligheid. Niet alleen zorgbehoevenden, maar de hele buurt heeft baat 
bij zorg dichtbij. Het zorgt voor meer sociale samenhang in de buurt en de wijk. 

3. Van concurrentie... 

Veel van de huidige problemen in de thuiszorg worden veroorzaakt door een 
combinatie van forse bezuinigingen, grootschaligheid, en kunstmatig ingevoerde 
marktwerking die leidt tot op winst georiënteerde thuiszorgbedrijven. In de gemeente 
Groningen zijn op dit moment ruim 30 zorgaanbieders actief. Deze versnippering van 
de huishoudelijke hulp leidt tot verspilling van gemeentelijke middelen, het bemoeilijkt 
het gemeentelijk toezicht op de geleverde kwaliteit en belemmert zorg in samenhang 
met andere mogelijkheden in de buurt. 

Het systeem van openbare aanbesteding leidt tot onzekerheid en onrust onder 
thuiszorgwerkers en hun cliënten. Thuiszorgwerkers zitten voortdurend in 
onzekerheid over hun werk. Zij weten niet of zij bij de volgende aanbestedingsronde 
nog voor dezelfde werkgever en onder dezelfde arbeidsvoonwaarden werken. De 
thuiszorgbedrijven willen hierdoor zo min mogelijk vaste werknemers in dienst 
nemen. Nieuwe aanbieders nemen geen "dure" arbeidskrachten over van de vorige 
werkgever. Mensen die zorg krijgen zitten bij elke aanbestedingsronde in 
onzekerheid en de continuïteit van zorg staat steeds weer onder druk. 

4. ...naar samenwerking 

De SP-fractie vindt dat het anders kan en moet. De gemeente Groningen moet de 
mogelijkheden bekijken om meer democratische zeggenschap over de 
huishoudelijke hulp te organiseren. Door de marktwerking te stoppen krijgt de 
gemeente meer zeggenschap en regie over de huishoudelijke hulp. Dan kan de 
huishoudelijke hulp worden ingericht naar de voorkeuren en behoeften van cliënten 
en thuiszorgwerkers. De Groninger wijken en buurten lenen zich uitstekend voor het 
organiseren van die zorg. Vanwege de kleinschaligheid, maar ook omdat hier de 
samenwerking met het WIJ-team gemakkelijk kan worden georganiseerd. 

Een kleinschalige, menselijke aanpak geeft de thuiszorgwerkers hun beroepseer 
terug en cliënten krijgen weer zorg gebaseerd op de menselijke maat. Zelfstandige 
thuiszorgteams kunnen volledige verantwoordelijkheid én vrijheid krijgen om zorg en 
hulp te verlenen en te organiseren, van aanmelding en beoordeling tot uitvoering. 
Hiermee stopt het registratie- en indicatiecircus en geven we beroepskrachten meer 
autonomie en verantwoordelijkheid. 



5. Er zijn alternatieven 

De SP-fractie vindt dat het anders kan en moet, zodat er meer zeggenschap en 
democratische controle over de huishoudelijke hulp ontstaat. Dat thuiszorgwerkers 
en cliënten meer continuïteit en zekerheid krijgen. Door concurrentie te bestrijden en 
samenwerking te bevorderen, willen wij de huishoudelijke hulp anders en beter 
maken. 

Daarom willen wij een aantal mogelijkheden laten onderzoeken: 

1. De coöperatie: 

De huishoudelijke hulp moet vanuit de buurt worden georganiseerd. We geven 
de verantwoordelijkheid voor hulp en zorg thuis aan zelfstandige 
thuiszorgteams waar thuiszorgwerkers de zeggenschap over hebben. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een thuiszorgcoöperatie. Deze krijgt de volledige 
verantwoordelijkheid én de vrijheid om zorg en hulp te verlenen en te 
organiseren, van aanmelding en beoordeling tot uitvoering. 

2. Niet aanbesteden maar subsidiëren: 

De gemeente gaat de mogelijkheden en voor- en nadelen onderzoeken van 
het stoppen van het openbaar aanbesteden en het starten van het subsidiëren 
van de huishoudelijke hulp. Nu wordt er elke twee jaar een nieuwe 
aanbesteding gedaan waardoor onzekerheid bij thuiszorgwerkers en -cliënten 
ontstaat, organisaties en gemeente op kosten worden gejaagd, kennis en 
ervaring verloren gaat en relaties tussen cliënten en thuiszorg werkers 
verbroken worden. Dit terwijl er bij subsidierelaties langdurige 
samenwerkingsverbanden ontstaan die de continuïteit van zorg ten goede 
komen. 

3. De personeelsstichting: 

De gemeente gaat de mogelijkheid onderzoeken om een personeelsstichting 
Groninger Thuiszorg op te richten. Hierin worden thuiszorgwerkers in vaste 
dienst genomen. De organisatie die bij de aanbesteding voor een lange 
periode de opdracht krijgt verleend, is verplicht werknemers uit deze 
personeelsstichting voor het betreffende werk in te zetten. Zo ontstaat er meer 
zekerheid en continuïteit voor de thuiszorgwerkers en cliënten. 

4. De gemeentelijke thuiszorgorganisatie: 

De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken om een eigen 
gemeentelijke thuiszorgorganisatie op te richten. Op deze manier krijgt de 
gemeente directe zeggenschap en is er meer democratische controle op de 
manier waarop de thuiszorg in Groningen georganiseerd wordt. 



Voorstel voor besluit: 

Wij stellen u voor als volgt te besluiten: 

1. Een haalbaarheidsonderzoek te laten doen naar de verschillende 
mogelijkheden om de huishoudelijke hulp te organiseren. Hierbij gebruik te 
maken van de kennis en en/aringen elders, onder andere door gebruik te 
maken van het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Zutphen^ 

2. In dit haalbaarheidsonderzoek vier varianten onder de loep te nemen: de 
coöperatie, niet aanbesteden maar subsidiëren, de personeelsstichting en de 
gemeentelijke thuiszorgorganisatie. 

3. Hierbij een helder overzicht te geven van de afwegingen die bij de genoemde 
varianten gemaakt moeten worden. 

4. De raad hierover voor 1 januari 2019 te informeren. 

Groningen, 24 mei 2018 

Jimmy Dijk 

SP-fractie 

^ Zie bijvoorbeeld de gemeente Zutphen: hiip://vvvv vv.hinlK^nlandshc.sluu .̂l1l/sociual/nî .•uws//tllphen-\vî  
stichlin^-^oor-llulis/Alrg.955•^970.K tikx 


