
Open brief aan de Nederlandse gemeenten

Beste wethouders, raadsleden en ambtenaren,

 
Bent u ook zo geschrokken van het nieuws afgelopen dagen, dat een grote aanbieder van 

huishoudelijke hulp er waarschijnlijk mee moet stoppen? Wij wel!

12.000 mensen die hun werk dreigen te verliezen is niet niks en het zijn ook niet de 

eersten die dit overkomt. Een groot drama voor henzelf en hun families. Maar ook een 

drama voor uw kwestbare burgers. Een aantal gemeenten is hard op weg om het 

professionele aanbod van huishoudelijke hulp aan zieke of kwetsbare burgers volledig om 

zeep te helpen. En dat terwijl steeds meer signalen er u juist op wijzen dat deze vorm van 

ondersteuning essentieel is voor uw burgers. Vaak is het voor kwetsbare ouderen een 

voorwaarde om eigen regie te behouden. En om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven 

wonen. Daarmee wordt duurdere zorg in veel gevallen voorkomen. 

Dubbel belang
Het paradoxale is dat uw gemeenteraden altijd heel goed zien welk dubbel belang de 

huishoudelijke hulp heeft in uw gemeente. Zoals gezegd; huishoudelijke hulp steunt uw 

kwetsbare burgers. Maar het biedt ook werk aan mensen die anders in uw lokale arbeids-

markt heel moeilijk aan een baan komen. Goed voor hen dus en daarmee ook goed voor 

uw gemeentelijke begroting. 

 
Dalende prijs
Paradoxaal want aan uw inkooptafels is de werkelijkheid vaak een heel andere. Velen 

van u gaan steevast voor de laagste prijs. Er is immers altijd wel een aanbieder in uw 

markt die het per uur goedkoper kan. Met jaarlijks nieuwe goedkope medewerkers, 

die met draaideurcontracten nooit een vaste baan zullen krijgen, is het makkelijk 

concurreren. Sommigen nemen het zelfs niet zo nauw met de CAO VVT, maar blijven 

onder de radar van inspecties. De daardoor almaar dalende prijs drukt aanbieders die 

wel willen werken met vaste contracten onverbiddelijk uit de markt. Als u door blijft 

gaan met drukken op het tarief is het over een paar jaar gedaan met deze sector. 

En dus gedaan met deze vorm van maatschappelijke dienstverlening.  

Sleutel
De sleutel om dit te voorkomen heeft u zelf in handen. Neem uw verantwoordelijkheid als 

opdrachtgever: onderhandel faire tarieven en vaste arbeidscontracten voor medewerkers in 

deze sector; kies daarmee voor continuïteit van dienstverlening voor uw burgers; laat u niet 

misleiden door onrealistische prijzen; controleer de personeelspraktijk van de aanbieders 

waarmee u zaken doet; als er bezuinigd moet worden, doet u dat dan in overleg met uw 

aanbieders: er is veel meer mogelijk dan alleen bezuinigen door de prijs te verlagen. En 

raadpleegt u in ieder geval de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning die 

deze zomer door gemeenten en aanbieders in partnerschap is ontwikkeld. Het antwoord 

op de vraag of er een toekomst is voor deze vorm van dienstverlening ligt in uw handen!

Wij rekenen op u!
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