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‘Thuiszorg moet gaan om mensen, niet om winsten en kloktijd’ 

SP Amsterdam lanceert vandaag het plan om het belangrijkste deel van de Amsterdamse 

thuiszorg weg te halen bij de commercie. Weg met dure directies, weg met harde 

bezuinigingen op thuiszorgpersoneel, weg met het korten op thuiszorguren voor cliënten en 

weg met de eigen bijdrage.  

Hulp bij het huishouden is de eerste ondersteuning voor oude, zieke en kwetsbare 

Amsterdammers die nog thuis wonen. Deze hulp is voor de mensen en niet voor de markt, 

vinden de socialisten. Ze willen dat Amsterdammers kunnen vertrouwen op hulp in de wijk, 

met een vaste medewerker die ze goed kennen, zonder eigen bijdrage.  

Door de commercie is er juist weinig kwaliteit en bijna geen keuzevrijheid. De SP sprak met 

cliënten die zeiden: ‘De zorgaanbieder bepaalt wie er bij je over de vloer komt. En dat is om 

de paar weken iemand anders. In de vakanties komt er niemand want dan krijgt de 

zorgaanbieder het rooster niet rond.’  

Ook thuiszorgwerknemers lijden onder het huidige systeem. Door ontslagrondes en 

personeelsversoberingen zijn ze overwerkt en gedegradeerd tot poetsvrouw. Een 

thuiszorgmedewerker vertrouwt de SP toe: ‘Onze zekerheden zijn verdwenen. We jakkeren 

de hele stad door en hebben geen tijd voor de mensen. Zo heb je er nog weinig plezier in.’  

SP-raadslid Nelly Duijndam, woordvoerder zorg, is het commerciële circus daarom meer dan 

zat: ‘Vanuit de gemeenteraad en de rechtszaal, vanuit belangenorganisaties en de 

vakbonden wordt al jaren gestreden voor het behoud van de Amsterdamse thuiszorg. We 

lijken wel gegijzeld door het marktprincipe. Daar moet een einde aan komen. Dit zorgt voor 

te veel onrust en ongerustheid bij de Amsterdammers. Thuiszorg moet gaan om mensen, 

niet om winsten en kloktijd.’  

In Amsterdam krijgen circa 18.000 Amsterdammers Hulp bij het huishouden van 28 

commerciële zorgaanbieders, waaronder T-Zorg en Cordaan met veruit de meeste cliënten 

en de slechtste klantwaardering. De gemeente reserveert hiervoor ruim 55 miljoen euro in 

2017. De zorgaanbieders geven onvoldoende openheid over hun financiële beleid. Hierdoor 

weet de gemeente niet of dit hele bedrag ook écht naar Hulp bij het huishouden gaat. De SP 

heeft het vermoeden dat er bij de zorgaanbieders voor miljoenen aan de strijkstok blijft 

hangen. ‘28 directies, 28 managementteams, 28 kantoren: dat kost nogal een duit,’ zegt SP-

lijsttrekker Laurens Ivens. ‘De SP roept al tijden dat het juist de markt is die de zorg duur 

maakt, niet de mensen. De SP wil méér thuiszorg voor méér Amsterdammers. We willen 

voldoende thuiszorgmedewerkers met fatsoenlijke arbeidscontracten, méér aandacht voor 

mensenwerk en kleinschalige aanpak in de wijk. Van Rutte III hoeven we niets te 

verwachten. Dan doen we het als gemeente Amsterdam zelf. We slopen de markt uit de 

Amsterdamse thuiszorg.’ 
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Stedelijke Thuiszorgorganisatie 

Om de markt uit de Amsterdamse thuiszorg te slopen wil de SP dat de gemeente voortaan 

gaat werken met een Stedelijke Thuiszorgorganisatie voor Hulp bij het huishouden in 

Amsterdam. Deze ene organisatie komt in de plaats van alle commerciële aanbieders, met 

baanbehoud voor bestaand thuiszorgpersoneel. De organisatie gaat op wijkniveau aan de 

slag, met vaste medewerkers voor cliënten, laagdrempelige wijkpunten en eventueel 

zelfsturende teams. Indicatiestelling en controle worden door onafhankelijke partijen 

uitgevoerd. De behoefte en wensen van cliënten én medewerkers zijn het uitgangspunt.  

Het principe van de markt (dat wil zeggen het 

aanbesteden van meerdere commerciële 

marktpartijen voor de uitvoering van Hulp bij 

het huishouden) is bij de invoering van de 

Wet  maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

in 2007 een politieke keuze geweest van het 

toenmalige stadsbestuur. Juridisch gezien is 

Amsterdam niet verplicht tot aanbesteding. 

De gemeente mag Hulp bij het huishouden 

ook inbesteden (in eigen beheer houden) of 

quasi-inbesteden (dan gaat de uitvoering naar 

een organisatie die nauw aan de gemeente is 

verbonden, zoals het GVB).  

Door inbesteden of quasi-inbesteden kan de 

gemeente besparen op kosten die worden 

gemaakt voor de aanbesteding, maar vooral 

op de veelvoudige bedrijfskosten die elke 

aanbieder apart in rekening moet brengen, 

zoals kosten voor dure directies, 

managementteams en kantoren. Deze kosten romen de aanbieders af van het tarief dat zij 

krijgen van de gemeente (in Amsterdam is dat € 245, 92 per cliënt). Met één organisatie kan 

het tarief worden besteed aan goede thuiszorg en verantwoord personeelsbeleid. Op het 

gemeentebudget voor Hulp bij het huishouden (55,1 miljoen euro in 2017) kan dan zo veel 

over blijven dat Amsterdam méér thuiszorg kan geven aan méér Amsterdammers die dat 

nodig hebben én de eigen bijdrage kan schrappen (geraamd op 9,4 miljoen euro in 2017).     

 

NOOT VOOR DE REDACTIE 

Voor interviews en beeldmateriaal neem contact op met SP Amsterdam: 020 552 34 30 of 

sp@raad.amsterdam.nl. SP-gemeenteraadslid Nelly Duijndam is bereikbaar op (06) 41 19 77 13. 
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