
 
 

 

MOTIE       

 
Nr: M15-48 
 
Behorend bij agendapunt:  VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG  
 
Datum:    15 december 2015 
 
Onderwerp:    Code verantwoord marktgedrag thuisondersteuning 
 

 
 
Tekst motie: 
 
De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d.15 / 16 december 2015 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat  

 er veel werkgelegenheid (dreigt) verloren te gaan bij thuiszorgorganisaties 

 dat in een open brief een belangrijk deel van deze organisaties recent heeft aangegeven 
dat een aantal gemeenten hard op weg is 'om het professionele aanbod van 
huishoudelijke hulp aan zieke of kwetsbare burgers volledig om zeep te helpen doordat 
er onder kostprijs wordt betaald’.  

 dat thuiszorg laagdrempelige ondersteunende, niet zorg-gerelateerde, werkzaamheden 
uitvoert, die direct bijdragen aan zelfredzaamheid en het langer zelfstandig thuiswonen 

 dat gemeenten de zorg en ondersteuning inkopen 

 dat dit op een fatsoenlijke manier moet gebeuren waarbij recht wordt gedaan aan zowel 
de belangen van de client/inwoner (steun bij zelfredzaamheid), de werknemer (redelijk 
salaris en cao), de werkgever (langjarige relatie zodat innovatie mogelijk is) en de 
gemeente (herstructurering tegen goede prijs – kwaliteit).  

 
van mening dat 

 herstructurering en transformatie niet alleen kan worden overgelaten aan de markt,  

 dat een ruime afvaardiging van thuiszorgaanbieders, enkele gemeenten en CNV 
Zorg&Welzijn van mening zijn dat zij gezamenlijk een rol en taak hebben om dit op een 
verantwoorde manier te organiseren 

 dat deze partijen daar invulling aan hebben gegeven middels het opstellen en onderteken 
van de Code Verantwoord marktgedrag thuisondersteuning 

 
roept het college op 
om de code verantwoord marktgedrag thuisondersteuning ook te ondertekenen. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

PvdA Krimpenerwaard 

Marije Willems  



 
 

 

 
 
 
 

Toelichting:  
Ruim 50 zorgbedrijven in Nederland hebben recent de noodklok geluid in een open brief aan 
de gemeenten. In de brief stellen de zorgbedrijven dat een aantal gemeenten hard op weg is 
om het professionele aanbod van huishoudelijke hulp aan zieke of kwetsbare burgers 
volledig om zeep te helpen. Daarbij wordt de relatie gelegd met de inkoop tegen een prijs ver 
onder de kostprijs 
In de brief hekelen de zorgbedrijven de manier waarop gemeenten aan de inkooptafel zitten: 
'Met jaarlijks nieuwe goedkope medewerkers die met draaideurcontracten nooit een vaste 
baan zullen krijgen, is het makkelijk concurreren.' Volgens de ondertekenaars daalt de prijs 
zo almaar en gaat de sector kapot. 
 
Ze roepen gemeenten op om dit te voorkomen, omdat zij de inkoop van zorg regelen. Ze 
willen dat gemeenten met eerlijke tarieven onderhandelen en de Code Verantwoordelijk 
Marktgedrag Thuisondersteuning raadplegen. Die code moet voorkomen dat medewerkers 
en mensen de zorg nodig hebben de dupe worden van een zo laag mogelijke prijs. In de 
brief zeggen ze: 'Het antwoord op de vraag of er een toekomst is voor deze vorm van 
dienstverlening ligt in uw handen! Wij rekenen op u!' 
 
De PvdA ondersteunt deze oproep. 
Voor ons is thuiszorg een laagdrempelige manier om te ondersteunen zodat men langer 
zelfredzaam is. Een ondersteuning die geen zorg is. En een ondersteuning die in nauwe 
samenhang met maatschappelijk werk, formulierenbrigade of keukentafelgesprek gezien 
moet worden. 
 
Dat de inzet van thuiszorg door transformatie en financiële opgaven verandert is op zich 
begrijpelijk. Maar dat betekent echter niet dat dat onverantwoord moet gebeuren. De Code 
formuleert de verantwoordde basisafspraken, en legt focus op gezamenlijke innovatie en 
vernieuwing in de branche; prestatieafspraken (“een schoon huis”) in plaats van een 
urenafspraak bijvoorbeeld. 
Daarmee wordt thuisondersteuning aangepast en omgevormd naar de laagdrempelige 
ondersteuning die het was en het weer moet zijn. 
 


