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Onderwerp: Beantwoording vrage PvdA over de alfa hulp.

Geachte heer Van de Beek,

Uw fractie heeft ons op 22 april 2016 een e-mail met raadsvragen gestuurd over de alfaconstuctie. Wij 
hebben deze vragen conform artikel 47 van het Reglement van orde behandeld. In deze brief vindt u onze 
beantwoording.

Beantwoording vragen
Vraag 1: De Gelderlander geeft aan dat afschaffen van de alfahulpen tonnen extra gaat kosten en dat 
bovendien dan cliënten dan een andere hulp zouden krijgen. Wat zouden de concrete kosten zijn voor de 
gemeente O-IJ als de alfahulpen wel een fatsoenlijk contract krijgen? En uiteraard daarbij direct de vraag of 
het college er alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat de cliënten dan hun vertrouwde hulp behouden?

Antwoord: In onze memo aan uw raad van 15 april 2016 hebben wij al aangegeven dat de individuele 
hulpverlener een keuze moet maken op welke wijze zij haar diensten wil aanbieden. Die keuze zal de hulp 
maken op basis van een persoonlijke afweging. Daarbij is van belang dat de drie verschillende opties (vast) 
dienstverband, alfahulp of zzp-er ieder eigen kenmerken hebben die een plek moeten krijgen in deze 
afweging. In onze ogen voert het dan ook te ver om alleen de constructie van een vast contract als 
‘fatsoenlijk' te bestempelen.

In de nota: ‘Voorbij de zure appel’ hebben wij al aangegeven dat het omzetten van alfahulpen in hulpen in 
loondienst (van PGB naar ZIN) met de huidige uren huishoudelijke hulp circa 6 700.000,-extra zal kosten. 
Dit is gedaan op basis van de cijfers (aantal klanten en aantal uren) van medio 2015. De cijfers van het 
eerste kwartaal van 2016 zijn zodanig, dat wij er van uitgaan dat dit bedrag nog ongeveer klopt.

Het in stand houden van de relatie cliënt-hulp is bij elke wijziging punt van aandacht geweest en zal dat in 
de toekomst ook zijn. Onze invloed is hierbij echter beperkt. Het zijn in eerste instantie de inwoner die hulp 
ontvangt en de individuele hulpverlener die daarin keuzes moeten maken. Eerdere ervaringen hebben ons 
laten zien dat niet iedereen hecht aan het behouden van zijn of haar hulp. Of dat een beleidswijziging juist 
bewust gebruikt wordt om over te stappen.

Vraag 2: In het persbericht geeft de gemeente aan dat inwoners zelf de keus maken tussen een alfahulp of 
een thuishulp in vaste dienst. Gemeente benadrukt op haar website en in haar communicatie echter vooral 
de voordelen (goedkoop) van alfa, de nadelen (arbeidsvoorwaarden) worden niet genoemd. Gaat de 
gemeente vanaf nu in haar communicatie ook de nadelen van de alfahulpconstructie benoemen?

Antwoord: De informatie op de website is gericht op inwoners. Zij moeten immers een keuze maken over de 
hulp die zij ontvangen, vanuit het principe van eigen regie. De arbeidsvoorwaarden van alfahulpen worden



niet door iedereen als nadelen gezien en zijn daarom dan ook niet als zodanig benoemd. Overigens is het 
maken van een keuze voor hulpverlener ook een nadrukkelijk onderwerp van de keukentafelgesprekken.

Vraag 3: In het persbericht staat ook dat hulpverleners zelf de afweging maken. Wat is volgens het college 
dan de 'persoonlijke afweging' van de hulpverlener? Is het college het met ons eens dat dit vooral een 
afweging is tussen de alfahulpconstructie of zonder werk op straat komen te staan? En dat deze keuze dus 
niet vrijwillig is? Of zijn bij het college ook andere persoonlijke afwegingen bekend? Heeft het college 
hierover ook contact gehad met de alfahulpen zelf?

Antwoord: Hulpen die de keuze maken voor de alfahulpconstructie geven daarvoor als redenen aan: vrijheid 
om zelf met cliënt de werkzaamheden en tijden af te spreken, vrijheid om in overleg met cliënt vrije dagen af 
te spreken, hogere netto verdiensten. In een situatie waarbij aan alfahelpende de keuze werd voorgelegd om 
in loondienst te gaan werken of verder te gaan als alfahulp, koos slechts 50Zo voor loondienst.

Vraag: En waarom kunnen andere gemeenten hun zorg wel organiseren zonder de alfahulpconstructie?

Antwoord: Oude IJsselstreek maakt geen gebruik van alfahulpen bij zorg. Wel maken wij gebruik van de 
alfaconstructie bij ondersteuning en meer specifiek, huishoudelijke hulp. Dit geldt niet alleen voor Oude 
IJsselstreek, maar ook voor veel andere gemeenten in Nederland. In de Achterhoek alleen werken 
bijvoorbeeld al rond de 900 alfahulpen, waarvan een circa 290 in Oude IJsselstreek.

Iedere gemeente heeft een beleidsvrijheid om de uitvoering in te richten op basis van de eigen 
omstandigheden. Oude IJsselstreek werkt al járen met alfahulpen, omdat zij vindt dat dit past bij de eigen 
regie en keuzevrijheid van de inwoner en de hulpverlener.

Vraag 4: In het persbericht zet het college alfahulpen in feite naast ZZP-ers. Is het college het met ons eens 
dat dit twee verschillende groepen zijn? En zo ja, wat is volgens het college dan het verschil tussen deze 
groepen?

Antwoord: In onze memo aan uw raad van 15 april 2016 hebben wij al aangeven dat er in hoofdzaak drie 
groepen zijn: hulpverleners in loondienst, alfahulpen en ZZP-ers. De verschillen tussen deze groepen 
hebben wij in de tabel in dat memo weergegeven.

Vraag 5:
Kan het college inzage geven in de financiering van de alfaconstructie?
Kan het college inzage geven in de kosten voor de gemeente?
Kan het college inzage geven in de betaling aan de alfahulpen? Wat houdt een alfahulp nu exact over? 
(bruto/netto)
Wat zijn de kosten voor het alfabureau?

Antwoord: De kosten voor de gemeente voor een uur alfahulp is 6 13,80 per uur waarvan 6 12,60 per uur 
voor de hulp en 6 1,20 per uur bemiddelingskosten. Daarnaast zijn er kosten voor de aangifte bij het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK) van 61,35 per maand per cliënt. De netto inkomsten van een alfahulp 
is afhankelijk van zijn/haar persoonlijke situatie. In de praktijk is bruto vaak netto aangezien het totale 
inkomen onder het vrijgestelde bedrag valt. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de memo van 15 
april 2016.

Vraag 6: En tot slot: Kan het college een overzicht geven van wat een alfahulp in de Oude IJsselstreek netto 
van haar uurloon overhoudt als ze pensioen moet opbouwen en zichzelf moet verzekeren voor werkloosheid 
en ziekte?

Pensioen is een aanvulling op de AOW. Om die reden heeft de overheid gesteld dat bij de opbouw van een 
pensioen rekening moet worden gehouden met die AOW. Dat gebeurt door het hanteren van een AOW- 
franchise. De AOW-franchise is een drempelbedrag van het salaris waarover geen pensioen wordt 
opgebouwd. Het merendeel van de hulpen werkt een beperkt aantal uren per week en bouwen, ook in 
loondienst, geen pensioen op aangezien hun inkomen onder de AOW-franchise ligt. Dit geldt vooral ook voor 
alfahulpen.

Om zichzelf te verzekeren tegen werkloosheid en ziekte vraagt circa 10X van het uurtarief.



Vragen
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, 
beantwoordt Gerben van der Steen deze graag voor u. U kunt hem bereiken via zijn doorkiesnummer 0315 - 
292 239 of via de mail: q.vandersteen@oude-iisselstreek.nl.

Met vriendelijkė groet, 
burgemeester eņ wethouders,

De heer R. Jelţema 
interim secretaris

De heef^S.P.M. ne Vreeze 
wnd. burgfemeĉSter


