
11 oktober 2018,

Geachte gemeenteraadsleden/commissieleden,

Door persoonlijke omstandigheden ben ik niet in staat om vanavond in te spreken, daarom 

deze brief. 

De FNV vindt het oprecht jammer dat we weer van ons moeten laten horen. Ruim 2 jaar 

hebben we met een groep alfahulpen en wethouder Kuster om tafel gezeten om tot een 

oplossing te komen. Dat zag er goed uit, want de wethouder beloofde van alles en wij 

hadden er vertrouwen in. Wat hij echter deed was uitstellen, uitstellen en afspraken niet 

nakomen, terwijl wij hem alle tijd hebben gegeven om iets te regelen. De wethouder bleef 

een tactiek toepassen van vooruitschuiven en helemaal niets doen.

Ondertussen zijn er enkele alfahulpen ziek geworden en is Lidy, die voorop stond in de strijd, 

overleden. En dit maakte pijnlijk duidelijk waarom het zo belangrijk is dat alfahulpen een 

gelijke positie verdienen als medewerkers in loondienst. Zorgen waren er omdat er na 6 

weken geen geld meer was bij ziekte. En Lidy wilde zelf zo graag vertellen waarom de strijd 

gevoerd werd en deze zo belangrijk is voor alle alfahulpen die ook in deze situatie kunnen 

komen, maar dat kon ze zelf niet meer. EenVandaag heeft hierover een reportage gemaakt 

waarin wethouder Kuster wederom aangeeft, voor heel Nederland, dat hij met een oplossing 

zou komen. En die is er dus nog steeds niet.

Het is een kwestie van fatsoen om ervoor te zorgen dat ook de alfahulpen dezelfde 

rechtspositie krijgen als medewerkers in loondienst. Zij doen immers precies hetzelfde werk. 

En het is niet voldoende om het PGB tarief iets op te hogen, want daarmee kunnen zij zich 

nog niet verzekeren zoals collega’s in dienst bij een zorgorganisatie.

Het enige wat de wethouder heeft gedaan is een sterfhuisconstructie toepassen, eerst zijn er 

aan iedereen zomaar PGB’s uitgedeeld, dat stond ook gewoon in de beleidstukken te lezen 

en bij navraag kregen wij te horen dat cliënten veelal geen keuze hadden, en nu is dat 

teruggedraaid en zijn de alfahulpen de dupe omdat er geen alternatief geboden wordt. Dit 

betekent dat, nu er minder PGB is en cliënten overlijden, zij straks langzamerhand allemaal 

werkloos raken.  Feitelijk is er dus misbruik van hen gemaakt door een goedkope constructie 

en nu worden de alfahulpen bedankt en zullen langzamerhand hun werk kwijt raken.

Daarom moet er een alternatief geboden worden. In het hele land zien we een tekort aan 

mensen in de zorg en juist op de mensen die er wel zijn moet je zuinig zijn en goede 

arbeidsvoorwaarden bieden. 

De FNV heeft haar verantwoordelijkheid ook genomen, we hebben de mogelijkheid 

geboden, en georganiseerd, om een zorgcoöperatie op te zetten en deze is ook al gestart. Het 

is nog maar een klein groepje, maar de ervaring leert dat deze eerste stap eng is. Je hebt 

altijd een paar voortrekkers nodig en pas als het goed draait, sluiten anderen aan. 



Wij hebben de wethouder gevraagd om met Alfasens in gesprek te gaan en deze optie voor 

te leggen aan alle hulpen, want wij kunnen niet iedereen bereiken. Maar dat is niet gebeurd, 

helaas. Tevens hebben wij gevraagd om een bijeenkomst te regelen zodat alle alfahulpen hun 

keuze uit kunnen spreken. Hierin zouden de zorgorganisaties betrokken moeten worden die 

niet negatief tegenover het in dienst nemen van de alfahulpen staan. En die zijn er, alleen is 

de drempel aanwezig van het te lage tarief van de gemeente en de te korte contracten. 

Op 26 september is er een algemeen overleg geweest in Den Haag over het verbod op de 

alfahulp constructie, de FNV heeft samen met de werkgevers een brief geschreven (zie 

bijlage) die daar toen ook behandeld is met daarin Oude IJsselsteek als voorbeeld. Minister 

de Jonge heeft daar toegezegd om gemeente Oude IJsselstreek te benaderen, omdat 

schijnconstructies en ontduiken van de wet onwenselijk is.

In het aangenomen beleidsstuk: “voorbij de zure appel” zou de huishoudelijke zorg 

omgebouwd worden naar een algemene voorziening. Hierin is alfa verboden en als uitweg 

heeft de gemeente er toch ineens maar een maatwerkvoorziening van gemaakt en hiermee 

geeft zij ook duidelijk aan dat zij koste wat kost alfa wil behouden. Deze uitweg hebben wij bij 

minister De Jonge neergelegd om aan te tonen dat gemeenten schijnconstructies blijven 

gebruiken. 

De FNV roept de gemeenteraad en de commissie op om nu eindelijk een einde te maken aan 

de alfaconstructie en alfahulpen dezelfde rechtpositie te bieden zoals hun collega’s in 

loondienst.

Verantwoordelijk wethouder Kuster kan wel blijven herhalen dat hij daar niet over gaat, maar 

dat is onjuist. In 2013 heeft gemeente Oude IJsselstreek notabene zelf een alfabureau 

opgezet, toen ging zij daar wel over, dus nu kunt u als gemeente er ook voor zorgen dat er 

een passend alternatief komt, zodat straks niet alle alfahulpen op straat staan. Dit kan door 

simpelweg collectief afspraken te maken met de zorgaanbieders, de coöperatie als alternatief 

te geven en Alfasens te vragen om werkgever te worden. Dan moet de gemeente wel 

duidelijk het signaal geven dat zij stopt met de alfaconstructie. 

Met vriendelijke groet,

Desiree Egberts

FNV


