SP vreest chaos door ‘gat’ in aanbesteding thuiszorg
Socialistische Partij Helmond ziet te weinig garanties in thuishulp.
door Anja van den Akker HELMOND – De aanbesteding van de thuiszorg in Helmond is
mislukt. Er gaapt een gat van 80.000 uur zorg, waarvoor Savant Zorg geen garantie kan
geven. En daarmee komt wethouder Jos Boetzkes (Welzijn) zijn belofte niet na. Dat stelt de
Socialistische Partij (SP) in een open brief.
PvdA-wethouder Boetzkes heeft steeds gezegd dat niemand die recht heeft op zorg in
Helmond buiten de boot valt. De gemeente Helmond heeft vorige week besloten voor de
thuiszorg in zee te gaan met vier partijen: Savant, Actief Zorg, St. Annaklooster en Zorgboog. Die dekken samen op papier ruimschoots de vraag naar zorg. Maar het risico zit
volgens de SP in de ‘inspanningsverplichting’ voor 80.000 uur alphahulp (eenvoudige
huishoudelijke zorg) die Savant Zorg op zich heeft genomen. Savant Zorg heeft hier uitdrukkelijk géén garantie voor gegeven, omdat de instelling nu niet genoeg mensen voor die
plekken heeft. Deze hulpen moeten worden gezocht.
Daar maakt de SP zich druk om. Vooral omdat de gemeente niet meer wil betalen dan
vijftien euro per uur voor eenvoudige zorg (HV1) en 21,50 euro voor meervoudige hulp
(HV2). Daar kunnen de zorginstellingen het niet voor doen. Reden waarom ze beperkt
hebben ingeschreven voor een ‘stukje markt’.
De SP pleit daarom voor het Boxtelse model. Boxtel betaalt 22,50 euro voor alle vormen
van zorg, zonder onderscheid tussen eenvoudige ( HV1-zorg) en meer uitgebreide hulp (
HV2-zorg). „ Deze aanpak voorkomt ontslagen, maar is voor de gemeente wel duurder.
Maar goede zorg kan niet op een koopje”, stelt de Socialistische Partij.
De huishoudelijke zorg zou opnieuw moeten worden aanbesteed, onder gunstiger
voorwaarden, vindt de partij. De SP-fractie wil dat de raadscommissie Samenleving nog dit
jaar bijeenkomt voor spoedoverleg.

De aanbesteding voor thuiszorg in Helmond lijkt mooier dan zij is, stelt de SP. Er gaapt een
flink gat, dat Savant Zorg wel wil dichten. Maar de garantie ontbreekt.
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Vijf vragen aan Savant over de thuiszorgproblematiek
Savant Zorg signaleert ommezwaai: zorg geen recht maar voorrecht.

door Anja van den Akker HELMOND – Savant Zorg zit met een overschot aan hoger
opgeleide thuiszorgers (HV2) en een tekort aan eenvoudige huishoudelijke hulpen (HV1).
Dit komt door de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Vijf vragen aan mr. J.J.
Heling, voorzitter van de Raad van Bestuur van Savant Zorg.
Hoe is deze situatie ontstaan?
„ De huishoudelijke zorg viel tot 2007 onder de AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten. Doel was de kosten beperkt te houden, zodat niet direct een beroep hoefde
te worden gedaan op bijvoorbeeld persoonlijke zorg. Er zijn afspraken gemaakt met de
Tweede Kamer, het ministerie, de gemeente en het Zorgkantoor. Ons personeel moest
voldoen aan strenge eisen. Vandaar dat wij die hoger opgeleiden (HV2) in dienst hebben.
De cliënten hadden récht op AWBZ. Dat is nu anders. De Wet maatschappelijke ondersteuning ( WMO) gaat uit van een totaal ander perspectief: de zorg is geen recht maar een
voorrecht. De WMO is bedoeld om mensen zo lang mogelijk te laten meedoen in de
maatschappij.”
Wat is nu de praktijk?
„ De gemeenten bepalen zelf wie welke hulp krijgt. Dit indicatiesysteem lijkt op de AWBZ,
maar is veel minder breed. De zorg wordt vanuit een geheel ander perspectief toegewezen.
Daar zit beleidsvrijheid in voor de gemeenten. De gemeente Helmond wil bovendien niet
meer dan 15 euro per uur betalen voor eenvoudige poetshulp. En 21,50 euro voor de hoger
gekwalificeerde HV2-ers. Onze kostprijs is voor die groep 23,50 per uur. Daarom hebben
wij in 2007 zo’n 800.000 euro uit onze reserves bijgelegd. Dat kan niet langer.
Laat andere partijen maar aantonen dat zij het wel kunnen.”
Welke markt bent u kwijt?
„In de categorie HV2 gaan we in Helmond terug van 200.000 naar 50.000 uur per jaar.
Driekwart van die markt valt dus weg bij ons. In de eenvoudiger HV1-zorg hadden wij
70.000 uur, dat wordt 175.000 uur.
Die inspanningsverplichting zijn wij aangegaan. Zonder garantie. We moeten die mensen
nog wel vinden. Ik ben erg benieuwd of er zoveel aanbod op de markt is.”
Had Savant Zorg niet eerder kunnen omschakelen?
„Nee. Je schakelt pas om als duidelijk is wat en waar de gemeente wil aanbesteden. Dat
moment is nu gekomen. Als we vorig jaar al hoger opgeleide mensen hadden ontslagen,
zouden cliënten zonder thuiszorg hebben gezeten.”
Wat gebeurt er met het personeel?
„Voor de HV2-ers werken we aan een sociaal plan. Elders in het land zijn al afspraken
gemaakt over een overgangsregeling.”
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