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INLEIDING 
SLUIPENDE VERSCHRALING VAN HULP EN ZEKERHEDEN 

 

Voor Hulp bij het huishouden zijn circa 18.000 zieke, oude en kwetsbare Amsterdammers afhankelijk 

van 28 commerciële thuiszorgbedrijven die de gemeente heeft aanbesteed. Daar zitten een paar 

grote concerns tussen, zoals T-Zorg en Cordaan Thuisdiensten (die veruit de meeste Amsterdammers 

bedienen en daar de slechtste klantwaardering voor krijgen). De gemeente reserveerde voor de 

voorziening Hulp bij het huishouden ruim 55 miljoen euro in 2017. 
 

De vorige gemeenteraad heeft voor Hulp bij het huishouden medio 2017 een nieuwe ‘maatstaf’ 

aangenomen volgens welke de thuiszorgbedrijven moeten werken. Zo zijn de bedrijven verplicht een 

‘schoon en leefbaar’ huis op te leveren, wat bij de ene cliënt meer tijd en moeite kost dan bij de 

andere, en moet er indien nodig ook ondersteuning worden geboden bij het doen van 

boodschappen en het verzorgen van maaltijden. Daarnaast bepaalde de gemeenteraad dat er niet 

wordt bezuinigd op Hulp bij het huishouden omdat deze voorziening essentieel is voor mensen met 

een verminderde zelfredzaamheid die noodgedwongen langer thuis moeten blijven wonen van de 

landelijke overheid, ook als zij steeds ouder, zieker en hulpbehoevender worden. De vorige 

Amsterdamse gemeenteraad wilde nadrukkelijk dat deze Amsterdammers niet in de kou worden 

gezet; dat zij niet vervuilen, niet vervreemden en niet vereenzamen. 
 

Wat schetst de verbazing? Dat er sluipenderwijs tóch wordt bezuinigd op Hulp bij het huishouden, 

maar dan door de commerciële thuiszorgbedrijven. Doordat deze marktpartijen primair sturen op 
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bedrijfsresultaten (en niet op het investeren in mensen) én de vrije hand hebben in zowel 

urenindicatie als verantwoording naar de gemeente toe, kent Amsterdam een sterke verschraling 

van Hulp bij het huishouden. Met als resultaat dat Amsterdammers tóch vervuilen, vervreemden en 

vereenzamen. Dat is dure ironie voor een gemeente die juist in de buidel tast om dit te voorkomen. 
 

Met name bij de grote thuisbedrijven vinden enerzijds ingrijpende personeelsversoberingen plaats, 

bijvoorbeeld door middel van onderaannemerschapconstructies met (voormalige) 

schoonmaakbedrijven, met als gevolg slechtere betaling en slechtere arbeidsomstandigheden voor 

medewerkers. Anderzijds worden cliënten bij elke nieuwe indicatieronde steevast gekort op zorg: 

omgerekend naar uren bieden thuiszorgbedrijven sinds begin 2018 niet meer dan 1,9 uur Hulp bij 

het huishouden per cliënt per week, wat niet alleen indruist tegen de Amsterdamse maatstaf maar 

ook – erger – de cliënten ernstig benadeelt, zeker als deze eerder omgerekend 8, 6 of 4 uren Hulp bij 

het huishouden nodig hadden voor een ‘schoon en leefbaar’ huis. De thuiszorgbedrijven hanteren 

daarbij als argument ‘dat zij anders niet uitkomen en in de rode cijfers belanden’. 
 

De ingevoerde marktwerking (oftewel privatisering) in de thuiszorg in 2007 trekt op het gebied van 

Hulp bij het huishouden diepe sporen in het dagelijks leven van Amsterdammers van wie inmiddels 

wordt verlangd dat zij zichzelf steeds langer zelfstandig redden. De realiteit leert dat veel 

Amsterdammers dit weliswaar graag willen, maar het helaas niet meer kunnen. Thuiszorgbedrijven 

maken van deze welwillendheid jammerlijk misbruik. Wie de was zelf wíl doen (maar niet kán doen) 

en dit zodanig aangeeft bij de cliënten-intake met het thuiszorgbedrijf, moet de was dus gewoon zelf 

doen omdat het thuiszorgbedrijf wil besparen op kosten. 
 

Dit ‘zwartboek’ is een verzameling verhalen van collega-thuiszorgers en cliënten voor wie de maat 

vol is. Zij trekken aan de bel over telkens wéér verslechterde arbeidsomstandigheden en telkens 

wéér minder zorg, zelfs voor Amsterdammers die juist méér zorg nodig hebben in plaats van minder. 

Namen van mensen zijn in de meeste gevallen geanonimiseerd maar bekend bij de samenstellers 

van deze bundel 
 

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 

Amsterdamse stadsbestuur. Nu, meer dan 10 jaar later, zien we de bittere gevolgen van deze keuze. 

Een aantal hebben we verzameld in dit zwartboek. We zien dit ais het topje van de ijsberg en vrezen 

voor de verhalen van alle collega’s en cliënten die geen kans zien of de kans missen om hun beklag 

te doen. We zijn blij dat het nieuwe college voornemens is om méér gemeentelijke regie te voeren 

over de thuiszorg. Ons inziens is dat echter niet voldoende. Op de korte termijn moeten er snel 

maatregelen worden getroffen om te zorgen dat thuiszorgers en cliënten niet ten onder gaan aan de 

exploitatie van diverse thuiszorgbedrijven. Op de wat langere termijn, maar vóór een nieuwe 

coalitieperiode, zullen gemeenteraad en stadsbestuur beslist van gedachten moeten wisselen over 

de wenselijkheid en menselijkheid van het aanbestedingssysteem, en of het niet beter zou zijn dat 

de gemeente de regie weer overneemt van de commercie. 

 
 

Amsterdam, juli 2018 
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AANBEVELINGEN 
WELKE OPLOSSINGEN ZIJN GEWENST? 

 
 

Aanbevelingen vanaf de werkvloer 

De thuiszorgers willen: 
 

- De (centrale) planners terug en ook dat deze op de hoogte zijn van wie de cliënt is en wat er 

medisch mee aan de hand is (bijvoorbeeld: HIV-positief, dementie, psychische stoornis, et 

cetera); 

- Vooraf basale informatie over de cliënt zodat we weten wie en wat we achter de deur 

kunnen verwachten; 

- Een adequate urenindicatie bij cliënten (we moeten nu hetzelfde werk in steeds minder tijd 

doen) in overleg met professionele thuiszorgers en niet met schoonmakers; 

- Geen nieuwe collega’s die slecht voorbereid in het diepe worden gegooid maar weer eerst 

meelopen met ervaren medewerkers zodat ze ingewerkt op pad gaan en weten wat ze 

moeten doen en kunnen verwachten; 

- Niet meer zelf hoeven zorgen voor vervanging via het computerprogramma Remote Pro 

(waar we mee moeten werken als vervanging van de planners) waardoor we worden 

opgezadeld met min-uren waarvan je zelf maar moet zien wanneer je die inhaalt; 

- Niet meer met collega-medewerkers onderling hoeven regelen wie wanneer met vakantie 

gaat en hoe de vervanging dan is geregeld; 
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- Weer reistijdvergoeding krijgen; 

- Geen werkoverleg via e-kanalen maar fysieke werkbesprekingen over hoe het gaat met 

werknemers en cliënten; 

- Betere controle door de gemeente, het liefst dat die de Hulp bij het huishouden weer in 

eigen hand neemt door de marktwerking eruit te halen. Door de marktwerking is Hulp bij 

het huishouden een onoverzichtelijke jungle en snapt niemand er meer iets van, zelfs de 

medewerkers niet; 

- Naleving en handhaving van de cao VVT. Waarom is die er anders? 
 

Aanbevelingen voor het stadsbestuur 
 

- Om verdere sluipverschraling te voorkomen haalt Amsterdam de marktwerking uit de 

thuiszorg/Hulp bij het huishouden door bij de eerstvolgende aanbestedingsronde (2020- 

2021) te kiezen voor inbesteding of quasi-inbesteding van Hulp bij het huishouden. De 

gemeente kiest dan niet langer voor de aanbesteding van commerciële partijen die 

hoofdverantwoordelijk zijn voor de urenindicatie, uitvoering en controle/ verantwoording/ 

bezwaarprocedures van Hulp bij het huishouden, maar voor regulering en meer 

(democratische) overheidsverantwoordelijkheid. Dit wil zeggen dat de gemeente óf zelf de 

uitvoering van Hulp bij het huishouden op zich neemt (inbesteden) óf deze toevertrouwt aan 

een nauw aan de gemeente gelieerde (paraplu)organisatie (quasi-inbesteden) - denk aan 

een structuur met gemeentelijke deelneming zoals bij het GVB, of aan een coöperatief 

samenwerkingsverband vorm als HEERLEN STAND-BY! (www.heerlenstandby.nl). Op die 

manier kan de gemeente direct, beter, transparanter en democratischer sturen op uitgaven, 

kosten en ook kostenbesparingen. 

- Cliënten krijgen standaard onafhankelijke ondersteuning van een derde partij tijdens 

indicatie- en intakegesprekken met het Indicatieadviesbureau Amsterdam (IAB) en de 

huidige thuiszorgbedrijven. Deze derde partij ziet erop toe dat cliënten de zorg krijgen waar 

zij recht op hebben en ondersteunt cliënten bij geschillen met de gemeente, het IAB en/of 

het thuiszorgbedrijf. De gemeente financiert en faciliteert deze derde partij, die de 

gemeente tevens voorziet van gevraagd en ongevraagd advies. 

- Het Wmo-loket van de gemeente (en niet het IAB) informeert alle cliënten op persoonlijke 

titel over hun rechten en mogelijkheden tot bezwaarprocedures. 

- De huidige thuiszorgbedrijven moeten volledige openheid bieden over bedrijfsvoering en 

financiën met betrekking tot Hulp bij het huishouden, zodat de gemeente ziet waar het geld 

blijft en daarop kan sturen. 

- De gemeente ziet er streng(er) op toe dat de cao VVT écht wordt nageleefd, zodat 

salarissen, vergoedingen, arbeidsvoorwaarden en –contracten, werkomstandigheden en 

medezeggenschap van werknemers niet langer verslechteren. 

- De gemeente gaat boetes opleggen aan de huidige thuiszorgbedrijven die hun verplichtingen 

niet nakomen, bijvoorbeeld wanneer de maatstaf niet wordt nageleefd (te weinig uren 

geven) of wanneer geen vervangende zorg/Hulp bij het huishouden wordt geregeld in geval 

van vakantie of ziekte van de vaste medewerker en de cliënt wekenlang zonder hulp zit. 

- De huidige thuiszorgbedrijven mogen niet langer zonder samenspraak en overeenstemming 

met de gemeenteraad en medewerkers op de vloer ingrijpende veranderingen doorvoeren, 

zoals het wegbezuinigen van centrale planners (Cordaan) of de overname van Hulp bij het 

huishouden door een onderaannemer of extern bedrijf (JMW, Amstelring). 



7 
 

- Centrale registratie en kennisoverdracht over indicatie, intake en zorgtoekenning worden 

beter geregeld dan thans het geval is. De gemeente ziet erop toe dat IAB op papier 

indicaties/beschikkingen doet toekomen aan cliënten, zodat zij weten waar zij aan toe zijn. 

- De huidige thuiszorgbedrijven worden er door de gemeente expliciet op aangesproken dat 

de mens in het beleid centraal staat, en niet een verdienmodel, en dat zij zich hier 

rekenschap van dienen te geven in woord en daad. Met ‘de mens’ wordt bedoeld zowel de 

cliënt die zorg nodig heeft als de medewerker die zorg verleent. Ook maakt de gemeente 

zich hard voor een passende investering in de relatie tussen cliënt en medewerker, zodat er 

tijd wordt vrijgemaakt, bijvoorbeeld in de maatstaf, voor sociale interactie en het bouwen 

aan een professionele vertrouwensband, bij voorkeur onder het genot van een kopje koffie. 
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ONDERAAN DE LADDER 
VERHALEN VAN THUISZORGERS 

 
 

1. PUNTEN VAN ERGERNIS: EEN MEDEWERKER VERTELT 
 

Om dichter bij de cliënt te staan hebben we uitwisseling van telefoonnummers. Hierbij wordt 

vergeten dat men je elk moment voor de kleinste dingetjes kan gaan bellen zowel op vrije dagen als 

in het weekend. 
 

Zelf heb ik al meegemaakt dat ik mijn (geheime, vanwege eerdere problemen met een cliënt) 

telefoonnummer niet gaf en de desbetreffende mevrouw me verweet haar niet te vertrouwen, ze 

wilde me zo graag af en toe bellen toen ik ziek was, hierdoor was er al direct een onprettige omgang 

ontstaan. 
 

Als men je andere cliënten overneemt belt men andersom op de gekste tijden de cliënten op, zelfs in 

het weekend. Dit is al voorgevallen om te vertellen dat men komt en ook soms om de tijd te 

veranderen, wat voor veel cliënten voor onrust zorgt. Het is al gebeurd dat toen de cliënt vertelde 

dat het echt niet kon, er geërgerd gereageerd werd door te zeggen ‘dan kom ik niet’ en de hoorn er 

op werd gegooid. 
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Daarnaast leven we in Amsterdam en zijn sommigen oudere mensen bang om overvallen te worden. 

Er is hen verteld niet zomaar de deur open te doen. Door steeds veranderende medewerkers 

ontstaat er nog meer onrust. Een vaste planner brengt rust, stem en naam zijn bekend. Zij kennen 

wel en wee van de cliënt en kunnen aangeven indien nodig of tijden wel of niet veranderd kunnen 

worden. 
 

De nieuwe collega’s krijgen een intake-uitleg van ongeveer een halfuur over hoe te schoonmaken. Er 

wordt niet meer eerst meegelopen met een collega en men wordt direct voor de deur neergezet. 

Hierdoor ontstaan de gekste dingen. Cliënt vraagt om het gasfornuis schoon te maken en krijgt als 

antwoord ‘ik maak uw gasfornuis niet schoon, deze is schoon genoeg, maakt u nog zelf de wc 

schoon? We nemen geen vuilniszak mee, is niet onze taak.’ Wat bij veel dingen gezegd wordt: ‘dit is 

niet onze taak’ en men gaat gerust drie kwartier of een halfuur eerder weg. Er is geen controle meer. 

Dit moet dan straks ook onze taak worden: om elkaar persoonlijk hierover aan te spreken. Wat 

natuurlijk niet gaat gebeuren, of er ontstaat agressie, wat al is gebleken bij een collega. 
 

Ben ooit in een zeer vervuild huis geweest waar bleek dat de thuiszorgmedewerker er gezellig tv zat 

te kijken, met veel plezier van de bewoner, maar de rest bleef liggen. Het is al moeilijk om het door 

te geven, maar dezelfde werknemer is na dat voorval, toen alles weer redelijk op orde was, er 

gewoon weer neergezet na eerst ontslag te hebben gekregen. Daarna is de collega gewoon weer 

aangenomen zonder antecedentencontrole. 
 

Wij zijn niet meer op de hoogte wie zich achter de deur bevindt en wat er gaande is. Er komen nu 

steeds meer verwarde mensen bij. Twee voorbeelden: gewerkt bij een vrouw die last had van 

psychoses en in de korte tijd dat ik bij haar werkte (2 jaar) ongeveer 5 keer is opgenomen omdat ze 

haar polsen probeerde door te snijden in haar wanen. Haar woning was dan ook regelmatig vol van 

de gevolgen (bloedsporen) en dergelijke van het voorgevallene. Ingevallen bij een cliënt, een jonge 

man die in onderbroek opendeed. Hij liet me binnen in een zeer vervuild huis, hij kroop zelf weer in 

bed, dat in de kamer stond, hij had een tafel vol medicijnen en wiet erop. Ik ben gelukkig veel 

gewend de laatste jaren, maar dit zijn nu niet de huishoudens waar je mensen naartoe stuurt zonder 

overleg of wat dan ook (zeker geen mensen die net zijn aangenomen). 
 

Als we de coördinator hierover aanspreken krijgen we te horen dat ze niks mogen zeggen vertellen 

over de cliënt vanwege de privésfeer-wetgeving. Ook de planners weten niet meer wie er achter de 

deur woont. Alleen de mensen die er al wat langer werken weten iets door de gespreken met de 

cliënten. We worden beschouwd als een schoonmaakbedrijf. 
 

Als er niks meer openstaat in computerplanprogramma ‘Remote’ of je cliënt is niet aanwezig en er is 

geen vervangende cliënt, dan kom je niet aan je uren terwijl je wel beschikbaar bent. Die uren 

worden zogenoemde min-uren waarvan je zelf maar moet zien wanneer je die inhaalt. 
 

We moeten alles in steeds minder werkuren doen, er blijven steeds meer dingen liggen. We worden 

geacht daarnaast bezig te zijn met de planning, onder of gratis na werktijd. Er wordt vergeten dat er 

allerhande andere zaken kunnen spelen, zoals bellen met dokters, afspraken maken of proberen 

verpleging te vragen voor bijvoorbeeld druppelen van de ogen na een staaroperatie (wat thuis moet 

gebeuren omdat ziekenhuizen geen cliënten meer opnemen wegens drukte) omdat de cliënt in 

kwestie hier niet zelf toe in staat is. Dit betekent vaak dat je al een halfuur van je schoonmaaktijd 

kwijt bent van de 2 beschikbare uren. Laatst nog gebeld met de gemeente over loszittende 
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stoeptegels voor het huis van een oude cliënt zonder internet of mobiel, wat ze heel gevaarlijk vond, 

je komt van alles tegen. 

We hebben geen werkoverleg meer, alles gaat nu via ‘Remote’. We moeten via ‘Remote’ zelf 

vervanging regelen als iemand op vakantie gaat, in onze eigen tijd. We weten niet wie elke cliënten 

overneemt. Op kantoor wordt er dan verder bepaald of het doorgaat. Eerst moeten we dat 

onderling regelen. Mensen met kinderen willen allemaal in dezelfde periode en degene met de 

grootste mond staat vooraan. Men vraagt ons daarnaast om zoveel mogelijk geen vervanging bij 

vakantieverlof voor elkaar te krijgen bij de cliënten, dat kost geld en de gemeente geeft maar een 

kleine vergoeding, wordt gezegd. 
 

Door te weinig planners worden er veel fouten gemaakt bijvoorbeeld vaste cliënt bij iemand anders 

ingeroosterd enz. Planners zijn te belast dat is hun niet kwalijk te nemen want zij worden 

weggewerkt, wij zijn na het werk nog regelmatig bezig om e-mails te versturen over verkeerde 

planning. 
 

Men denkt er nu over om zorg en huishoudelijk werk samen te voegen, maar vergeet dat niet 

iedereen geschikt is voor kousen aantrekken, wassen, spuiten en medicijnen geven. Hier komen 

weer heel andere vaardigheden bij kijken. Collega’s kiezen bewust voor huishoudelijk werk. 
 

Op trams, als je onderweg bent, wordt reclame gemaakt voor de thuiszorg en je wordt gevraagd  

 

collega's te werven en dat onder deze omstandigheden. Steek eerst eens geld in de thuiszorg! 

Onze pogingen om e-mails van hoger geplaatsten te krijgen om de noodkreet te verspreiden lopen 

op niets uit. Er heerst blijkbaar een zwijgcultuur. 

We begrepen tijdens een bijeenkomst dat er een CAO is voor € 25,- bruto per uur, dat krijgen wij 

niet, en dat er niets kan worden gedaan tegen de hoge salarissen van managers. Zijn er geen 

drukmiddelen vanuit de gemeente en kan er niet samengewerkt worden met de vakbonden? 
 

We zijn nu bezig met het verzamelen van klachten van collega's en het krijgen van meer steun. 
 

2. ZELF ZORGEN VOOR VERVANGING: EEN MEDEWERKER VERTELT 
 

1. We krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden: we moeten zelf vervang zoeken 

voor onze klanten (bijv. als we op vakantie zijn). Als we open plekken op de planning zien moeten we 

zelf ook klanten zoeken, we moeten onderling zelf vakantie regelen, gewerkte uren doorsturen, 

zorgen over onze roosters, enz., dus steeds meer verantwoordelijkheden en taken en geen rooie 

cent extra ontvangen (geen salarisverhoging). 
 

2. Bijvoorbeeld: ik was 1 week op vakantie tussen Kerst en Oud en Nieuwjaar. En in één woord 

was mijn vakantie verpest. Heb ik ruim op tijd mijn klanten aangeboden aan collega’s voor 

vervanging, maar ze krijgen die niet. Was ik in mijn vakantie dagelijks bezig met bellen en e-mailen 

met thuisdiensten voor vervanging bij cliënten. 
 

3. We moeten werken bij klanten zonder dat we weten waarom ze hulp krijgen (ik bedoel aan 

wat voor ziektes ze lijden, bijv. psychische ziektes, schizofrenie, AIDS, HIV-positief, behandelingen 

door kanker, enz) en dat vind ik onverantwoordelijk. In sommige gevallen is dat levensbedreigend 

voor ons. Slecht dat we niet van te voren worden ingelicht of gewaarschuwd. Bijvoorbeeld pas na 2 



11 
 

jaar werken bij klant kom ik achter dat hij is HIV-positief en hij had vaak open wonden met bloed. Is 

het normaal dat we bij dat soort gevallen niet worden ingelicht? 
 

4. GEEN REISTIJDVERGOEDING: EEN MEDEWERKER VERTELT 
 

Ik heb een gesprek gehad in November 2016 met S. manager Cordaan, en S., directeur van Axxicom, 

inmiddels zijn we 2 directeuren verder bij Axxicom. 
 

Daaruit is gekomen dat ik bij mijn naam heb staan: ‘niet naar Buitenveldert, alleen Pijp, Nieuwe Pijp, 

Rivierenbuurt’. Waar ik niks van wist. Vergoedingen zijn altijd uitgebleven voor reistijden. Wel eens 

reistijdvergoeding gekregen toen ze me toch per se naar een andere buurt stuurden, 0,5 uur op 

uitloop/geen werk. 
 

Ik zet steeds op de mail bij een te ver adres (een gerespecteerd werkgever vergoedt reistijd tijdens 

werkzaamheden) daar ik ga niet heen, PUNT 

Ik heb de laatste tijd veel te maken met kantoor, vanwege mijn ziekteperiode van 15 maanden. 24 

maanden te gaan voor ik bij de keuringsarts kan komen bij de UWV voor een herbeoordeling. Als ik 

aan kantoor denk, wordt ik alleen maar triest en wanhopig. Bellen helpt niet, afspraken maken ook 

niet, een grote klerezooi. 
 

Ben 56 jaar, met 5 aandoeningen krijg ik nooit meer een vaste baan. Maar ik laat me niet wegpesten 

door die incompetente mensen die voor een halfjaar ofzo komen regeren. 

 
5. CLIENTEN WETEN VAN NIETS: EEN MEDEWERKER VERTELT 

 
Voor mijn vakantie in 2017 heb ik een aantal cliënten op de openstaande planning gezet. Twee 

daarvan werden al gauw door een voor mij onbekende collega geaccepteerd. Ik zag dat ze 1 cliënt 

naar een andere dag had gezet. In mijn laatste werkweek kwam ik bij die cliënt aan en vertelde hem 

dat hij hulp kreeg op vrijdag ipv maandag. Hij wist van niets. Collega had hem niet gebeld. Gelukkig 

had hij geen afspraken op die dag. Collega kwam iets te laat en bleef niet de volle tijd waar dhr recht 

op heeft. De andere cliënt heeft ook op maandag hulp. Collega belde dhr op vrijdag dat ze een uur 

eerder komt dan dat ik kom. Was geen probleem. 3 uur na de afgesproken tijd was collega er nog 

niet en is cliënt gaan bellen met kantoor. Daar konden ze niets voor dhr doen. Om 21.00 uur op die 

avond belde collega dhr op en vraagt aan dhr ‘had ik vanmiddag bij u moeten komen?’ Cliënt zegt ja. 

‘Oh sorry, ik kom morgen dan wel.’ Dhr heeft dit geweigerd. Hij had er geen vertrouwen meer in. Dit 

hield wel in dat deze meneer 3 weken geen hulp heeft gehad en dat ik meteen extra aan de slag kon. 

 
6. MOGELIJKE FRAUDE: EEN MEDEWERKER VERTELT 

 
Ik heb vandaag met een cliënt gesproken uit Betondorp. Dit is er een van het activistische soort en 

pikt de korting op uren niet. Ze heeft het CAK gebeld. En wat blijkt? Bij het CAK wordt voor haar 

doodleuk 3 uren gedeclareerd. En tegen ons en de cliënten zegt men dat er geen geld is om zorg te 

leveren en vakantie te nemen?? Hoe kan dat? Het CAK is overigens not amused en heeft naar men 

zegt contact opgenomen met Cordaan. Client heeft ook contact opgenomen: tutuututtttuuuuut. Er 

wordt gewoon niet teruggebeld. Je kunt ook de verkeerde cliënt treffen -  To do: alle cliënten CAK 
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laten bellen over wat daar gedeclareerd wordt. Dit kan een fraudezaak zijn die de FVN vast zal 

interesseren. Het CAK is de sleutel. 

 
7. HET MOET BETER: EEN MEDEWERKER VERTELT 

 
Ik hoop dat het beter wordt voor ons en onze cliënten .     

 

8. EXTRA UREN GEWERKT + SALARIS INGELEVERD: EEN MEDEWERKER VERTELT 

 
Ik ben hulp bij Cordaan. Ik heb door de urenkorting salaris ingeleverd maar wel uren extra gewerkt 

(280). Uitbetaling ho maar. 

 
9. ZWAAR ONDERGEKOTST: EEN MEDEWERKER VERTELT 

 
Ja, ik voel mij zwaar ondergekotst door Cordaan, net als bij alle andere baantjes aan de onderkant 

waar velen volgens mij het zo ervaren. Hoe durven ze er mee aan te komen? Planning van vakantie 

en dergelijke onbetaald doen, moeten wij geweld gaan hanteren? Maar ik ben niet gewelddadig, dus 

maar een meteoriet afwachten dan? Ben niet bij machte om een complexe economie te begrijpen, 

maar soms moet iets weer even opnieuw beginnen om tot wasdom te komen. Voor de rest vind ik 

alles heel bijzonder: mijn computer, mijn hand en verstand, en alles wat er verder buiten mij is. 
 

10. NIET MEER DAN 2 UUR: EEN MEDEWERKER VERTELT 
 

Afgelopen maandag heeft T-Zorg alle hbh-medewerkers meegedeeld dat cliënten allemaal terug 

gaan naar 2 of 2,5 uur. De gemeente geeft niet meer geld. 
 

11. CLIËNT VOELT ZICH AFGEWEZEN: EEN MEDEWERKER VERTELT 
 

Vandaag een klacht besproken, over een planning, met een vaste cliënt. Een andere hulp dan ik 

belde af en vervolgens werd mijn cliënt door iemand die zij niet kent gebeld om een nieuwe afspraak 

te maken. Mijn cliënt had op dat moment geen tijd. De volgende dag werd er weer gebeld om op 

een ander moment te komen. Mijn cliënt werd boos omdat ze niet met een vreemde wilde 

onderhandelen over allerlei werktijden. Mijn cliënt belde daarna naar Cordaan om opheldering. 

Cordaan vertelde haar dat dit zo de bedoeling is, de huishoudelijke medewerker diende dit met de 

cliënt op te lossen. Mijn cliënt voelt zich afgewezen door Cordaan en vooral niet serieus genomen. 

Zij vertrouwt de onbekende huishoudelijke medewerker niet -wie is dat, is het wel Cordaan die 

aanbelt? Mijn cliënt heeft niet het idee met de organisatie Cordaan te maken te hebben, maar met 

losse andere mensen. Ik meld dit om dat zich hier een praktijksituatie voordoet die onverwacht is. Ik 

vind de klacht van mijn cliënt terecht. Het vertrouwde bedrijf Cordaan verdwijnt in dit geval en zij 

moet er maar op vertrouwen dat andere mensen, die zij niet kent, goede bedoelingen hebben. 
 

12. ANONIEM 
 

Ik heb 15 jaar gewerkt als gespecialiseerd verzorger voor Amsterdam Thuiszorg. Die ging over de kop 

door slecht en te veel management. Maar voor ons was het een mooie tijd met voldoende aandacht 

voor de cliënt. 
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13. ANONIEM 
 

Als oud-verpleegkundige houd ik mijn hart vast qua ontwikkelingen in de zorg. Klantgerichtheid is 

ook patiëntgerichtheid. Veiligheid voor ouder worden = relatie opbouwen = weinig verschillende 

gezichten zien. 
 

14. ANONIEM 
 

Ik ben ruim 30 jaar zorgverlener en zie en hoor veel schrijnende verhalen. 
 

15. ANONIEM 
 

Ik zie veel mensen die niet de zorg en persoonlijke aandacht krijgen die zij nodig hebben. 

Thuiszorgmedewerkers zonder vast contract en te weinig uren, een veel te laag salaris, te weinig tijd 

voor de cliënt en te weinig tijd om van de een bij de ander te komen. Van alles dus te weinig. 

Behalve dan van motivatie, inzet en liefde van de thuiszorgmedewerker voor de cliënt. De passie en 

het enthousiasme waarom ze hebben gekozen voor de zorg. Geef de zorg weer een menselijk 

gezicht! 

16. ANONIEM 
 

Ik ben huishoudelijke hulp bij Cordaan. Al 14,5 jaar. Het wordt er alleen maar slechter op. Meer doen 

in minder tijd en alle administratieve handelingen erbij moeten doen. 

17. ANONIEM 
 

Alweer jaren geleden, toen de privatisering van de thuiszorg een aanvang nam, raakte ik bij toeval in 

gesprek met een bijzonder aardige man die een thuiszorgbedrijf begonnen was. Op zijn kantoor was 

het een dolle boel, het geld stroomde met bakken binnen. En die medewerkers maar zwoegen en 

vliegen voor een hongerloon. 
 

18. ANONIEM 
 

Ik ben Cordaan thuiszorgmedewerker. Ik maak al jaren mee hoe een prachtige maatvoorziening 

wordt gesloopt volgens de kaasschaafmethode. Nu is het zelfs zo dat onze teams zgn. zelfsturend 

zijn, wat betekent: problematischer om vrij te regelen, druk om thuis administratieve 

werkzaamheden te verrichten, etc. 
 

19. ANONIEM 
 

Ik ken goede mensen die zijn ontslagen na de frauduleuze fusie/overname in de thuiszorg. 

Marktwerking staat gelijk aan graaien. 
 

20. ANONIEM 
 

Als oud-wijkverpleegkundige ergerde ik mij al in de tachtiger jaren! Zeer veel en grote acties 

gevoerd. Het is er alleen maar slechter op geworden. Schande dat we zo met ziek-zijn en 

hulpbehoevenden omgaan. 
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21. ANONIEM 
 

Er gaat veel te veel geld verloren door mismanagement en veel te hoge salarissen aan de top van 

bestaande thuiszorgorganisaties. 

22. ANONIEM 
 

Deze cliënt heeft vorige week weer geen hulp gehad! De dochter doet de contacten voor haar, en 

werd aan het eind van de middag rond 17:00 uur gebeld door een hulp, dat deze niet kon op de tijd 

die bij haar ingeroosterd staat en vroeg of hij wat later kon komen. De afspraak werd gemaakt dat 

hij dan om 09:30 kon komen in plaats van 09:00 uur, wel in de ochtend want mevrouw moest weg. 

Om 19:00 uur in de avond werd er weer gebeld, weer de hulp, dat vrienden hem hadden 

overgehaald om ergens naartoe te gaan en hij kwam dus donderdagochtend niet. Maar hij wou wel 

kijken of hij vrijdag nog een mogelijkheid had om te komen. De dochter is erg kwaad geworden en 

heeft gemeld dat dit echt niet kon en het eindresultaat was dat mevrouw weer geen hulp heeft 

gekregen. Cliënt is bang dat als ze met naam bekend is helemaal geen hulp meer krijgt. 
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STEEDS MINDER ZORG 
VERHALEN VAN CLIËNTEN 

 
 

1. MEVROUW T 
 

Mevrouw had 5 uur per week hulp. Zij kreeg een intake van de gemeente (ik neem aan het IAB). 

Daarna kwam T-zorg ook voor een intake. De afsprakenovereenkomst is ingevuld; mevrouw moest 

deze tekenen anders kreeg ze geen hulp meer. Ze krijgt nu 2,5 uur hulp. De reden: ‘Meer kunnen we 

niet betalen.’ Er is niet gewezen op cliëntondersteuning. 
 

2. MEVROUW Z 
 

Mevrouw had sinds 3 jaar 5 uur hulp. Ze krijgt nu 2,5 uur hulp. Reden: er moet bezuinigd worden. 
 

3. MENEER T 
 

Meneer had 3 uur hulp. Kreeg intake van het IAB. Hij heeft goed zijn verhaal kunnen doen. IAB had 

laten doorschemeren dat hij mogelijk wat meer hulp zou krijgen dan de 3 uur van nu. T-zorg kwam 

met de boodschap: ‘De gemeente bezuinigt dus u krijgt nog maar 2,5 uur hulp.’ 
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4. MEVROUW B 
 

Mevrouw heeft in januari een nieuwe indicatie gekregen voor Hbh. In februari is T-Zorg langs 

geweest. Toen heeft de medewerker van T-Zorg gezegd dat de gemeente Amsterdam maximaal 2 

uur per cliënt geeft. Met veel bedelen heeft ze er 30 minuten bij gekregen. Ook heeft deze 

medewerker mevrouw onder druk gezet, zodat die verbouwereerd haar handtekening heeft 

geplaatst. De medewerker heeft toen alle formulieren weer meegenomen. De laatste jaren is deze 

mevrouw van 6 naar 4 en nu naar 2,5 uren gegaan. 
 

5. MENEER EN MEVROUW W 
 

Wij zijn een hoogbejaard echtpaar, geboren in 1929 en geboren in 1923, beiden in Amsterdam, 

waar we nu nog steeds wonen. U zult wel begrijpen dat we op deze leeftijd(en) - en als gevolg 

daarvan - aan aantal fysieke problemen hebben waardoor we niet in staat zijn ons huis volgens de 

Amsterdamse norm "schoon en bewoonbaar" te houden. Dat is ook de reden dat we tot en met 

donderdag 8 maart 2018 zogenoemde thuishulp kregen die deze klus moest klaren in 195 minuten 

per week, wat feitelijk nauwelijks mogelijk is. Nu zijn die 195 minuten hulp verminderd tot 150 

minuten. Dat betekent in de praktijk dat onze woning langzaam maar zeker zal gaan vervuilen. Het 

vreemde van deze gang van zaken is wel dat we deze beslissing - het bekorten van de thuishulpduur 

- niet van de gemeente hoorden maar van een medewerkster van de leverancier van de thuishulp, 

in dit geval de firma T-ZORG. 

6. MENEER EN MEVROUW S 
 

Gaarne uw aandacht voor het volgende. Mijn naam is S. en ik ben 79 jaar. Ben gehuwd met S.-F., zij 

is 82 jaar. Wij bewonen een eengezinswoning. Mijn vrouw is in 2004 getroffen door een 

hersenbloeding en eenzijdig verlamd. Sinds die tijd ben ik 24 uur haar mantelzorger. Enige jaren 

geleden heb ik last gekregen van een ingezakte rugwervel waardoor ik moeilijk kan trappenlopen, 

tillen, lange afstand lopen. Nu het probleem. Enige jaren geleden in 2013 hebben wij huishoudelijke 

hulp ontvangen voor 5.30 uur per week. In het volgende keukentafelgesprek is dat, in goed overleg, 

teruggebracht naar 3.30 uur per week. Dit is de tijd die mijn hulp nodig heeft om de 

eengezinswoning schoon en leefbaar op te leveren. In januari 2018 weer een gesprek gehad met 

Cordaan. Nu is de tijd teruggebracht naar 2.30 uur per week. Mijn hulp kan onmogelijk het gehele 

huis in die korte tijd schoonmaken. Ik heb hier tegen een bezwaarschrift ingediend maar nog geen 

antwoord gekregen. In de nieuwe 2.30 uur is opgenomen dat 3 vertrekken niet meer in de 

schoonmaak worden meegenomen. Het huis wordt dus niet meer leefbaar en schoon opgeleverd. 

Voor mij als mantelzorger is dat een oneerlijke zaak. Ik heb genoeg problemen aan mijn hoofd en we 

willen graag zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
 

7. Mevrouw S 
 

Hierbij wil ik het belang benadrukken van de functie van de planners van de huishoudelijke zorg van 

Cordaan Thuiszorg. In de periode dat zelfsturing vanuit de medewerkers van start ging, ging er van 

alles mis. Zo heb ik een maandag geen hulp ontvangen en werd er ook niet gebeld dat er geen 

vervangende hulp gevonden was. Want niemand had iets geregeld. Dit is nog een keer gebeurd en 

dat geeft mij veel ongemak en stress. Tenslotte ben ik afhankelijk van de hulp van thuiszorg, zoals 

vele cliënten. Het verbaasd mij dat de planners afgeschaft gaan worden en dat de medewerkers zelf 
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alles zelf moeten gaan regelen in het rooster, terwijl ze het al zo druk hebben! Een goed planner kan 

niet zomaar vervangen worden door een medewerker, die het in zijn vrije tijd erbij moet doen 

zonder betaling of opleiding. Ik sta achter de actie van de medewerkers die dagelijks met hart en ziel 

zo hard werken. En het zou zonde zijn wanneer het zorgsysteem uitgehold wordt doordat er te veel 

taken op het bord van de medewerkers komen. 
 

8. MENEER B 
 

Niet iedere particuliere thuiszorg is slecht... Ik heb er een die met studenten werkt, zowel van mij als 

van de student wordt flexibiliteit verwacht. Van mij als de student op andere tijden wil komen als ze 

een tentamen of extra college hebben. Op mijn beurt kan ook ik verandering aan brengen maar nog 

belangrijker is, dat de thuishulp doet waar ik op dat moment behoefte aan heb en dat is een 

opluchting na jaren van thuiszorg van een van de grote organisaties die aan allerlei regeltjes 

gebonden zijn. 
 

9. ANONIEM 
 

Ik heb nu in 1 jaar elke week thuiszorg van Cordaan en ondervind bijna elke week wel problemen. 

Veel wisselende hulpen (op 1 donderdag heb ik een vaste hulp en de andere week telkens een 

ander) en vaak spreken ze niet de Nederlandse taal zodat voor mij communiceren moeilijk is, daar ik 

geen Engels kan. Ook komt het zeer vaak voor dat er geen hulp is en ik niet word gebeld door 

Cordaan, dan moet ik zelf na een halfuur gewacht te hebben gaan bellen en dan weten ze bij 

Cordaan nergens wat van af en ik krijg dan alleen een sorry te horen met een paar smoezen erbij. 

Ook komt het voor dat de hulp zelf de avond ervoor afbelt en dan zit ik weer zonder. Als ik geen hulp 

krijg wordt dit allemaal in rekening gebracht en betaal ik dus voor diensten die ik niet krijg. Ik vind 

dat je zo niet met mensen kun omgaan, we hebben niet voor ons eigen plezier en gemak deze hulp 

nodig maar met een grondige reden. 
 

10. ANONIEM 
 

In verband met ziekte van medewerker (1 x per week mijn vaste hulp dit gaat over (08-03-2018 en 

22-03-2018) is het weer niet gelukt om een goede vervangende kracht te sturen. De vervanging van 

08-03 moest ik zelf bellen. Deze hulp kwam te laat en zei haar vriend te moeten helpen verhuizen. 

Na een uur vond ze dat ze klaar was en vertrok. Ik heb voor 22-03 weer moeten bellen. Op mijn 

voicemail werd daarna ingesproken dat er iemand zou komen, 3 uur later dan de normale tijd. Ik 

wachtte, niemand kwam, weer bellen, ze wisten van niets. Vrijdag werd er ingesproken op mijn 

voicemail, begrip vragend aan mij dat er niemand was of kon komen. Volgens mij zou in een kantoor 

als dit van u dit goed en soepel moeten verlopen. Dit is zeker niet de eerste keer dat dit zo gaat bij 

thuiszorg Cordaan. 
 

11. ANONIEM 
 

Punten van ergernis over Cordaan: 

- Het is bijna onmogelijk concrete afspraken te maken met Cordaan, waaraan Cordaan zich dan ook 

houdt. 

- Een afspraak om 11.00 uur wordt rustig ruim een uur eerder, wanneer ik onder de douche sta en 

niet in staat ben de hulp binnen te laten. Afgezien van de inbreuk op mijn privéleven is dit 

tijdverspilling en niet efficiënt. 
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- Cordaan stuurt grieperige werknemers op kwetsbare mensen af. Dit is onverantwoordelijk. 

- Het gebeurt herhaaldelijk dat de twee uur per week waar ik als cliënt recht op heb, gereduceerd 

wordt tot anderhalf uur of minder. 

- Vandaag kwam de hulp een halfuur later dan afgesproken en ging ze een halfuur eerder weg. 

- In telefonisch contact met Cordaan heb ik meerdere malen gevraagd een bepaalde hulp niet meer 

op me af te sturen, omdat ik het heel confronterend vind steeds dezelfde kritiek te moeten leveren 

op haar werk, zonder enig ander resultaat dan onbegrip. 

- Mijn buurvrouw, eveneens cliënt van Cordaan, moet een boete betalen van 97,00 euro omdat de 

hulp het afval niet in maar naast de container had gedeponeerd. In goed vertrouwen ging zij ervan 

uit dat deze hulp zich aan de daarvoor geldende regels zou houden, zoals zijzelf ook altijd netjes 

gedaan had. 

- Het zijn niet de jongste en gezondste werknemers die Cordaan zwaar onderbetaald op pad stuurt, 

dus een grote groep kwetsbare, vaak chronisch zieke cliënten is overgeleverd aan de genade en 

ongenade van een onbetrouwbare groep medewerkers van Cordaan. 
 

12. ANONIEM 
 

Wij hebben in bijna 1 jaar wel 25 tot 30 verschillende thuishulpen gehad. Er is geen intakegesprek 

geweest. Heel vaak werd er weer een andere tijd afgesproken of kwam er gewoon niemand 

opdagen. De coördinator is nooit te bereiken. Ook niet via een medewerker van MEE. Ook niet met 

een uitdrukkelijk verzoek om teruggebeld te worden. De mensen aan de telefoon weten nergens 

van. Nu hebben we eindelijk een vaste hulp, maar als ze weer gaan veranderen ga ik onmiddellijk 

naar een andere organisatie. Ook krijg ik eigenlijk te weinig hulp. 
 

13. ANONIEM 
 

Ik ben 75 en heb heel lang moeten wachten op hbh hulp. Nu heb ik tweemaal hulp gehad met twee 

maal een andere vrouw. Ik zou het fijn vinden om elke week dezelfde persoon binnen te laten. De 

tweede vrouw, erg aardig, maar ze wist niet dat ze de wc en badkamer ook moest schoonmaken. Ze 

was gewoon niet opgeleid. Het was ook haar tweede keer en dat was merkbaar. Ik durf niet te 

klagen want je moet al blij zijn als je iemand krijgt, al moet je wel bijna dood zijn. Lol. 
 

14. ANONIEM 
 

Mijn buurman (weduwnaar) 89 jaar heeft weer een brief gekregen voor een gesprek over de 

thuiszorg. Dit wordt het tweede gesprek. Het eerste gesprek resulteerde in 1 uur korter 

huishoudelijke hulp. Hij vreest dat zijn huishoudelijke hulp weer met 1 uur ingekort zal worden. 
 

15. ANONIEM 
 

Ik heb jaren zelf thuiszorg nodig gehad, dat was een ramp. Het ging een tijdje redelijk, totdat er 

sprake kwam van de wet Wmo, toen raakte ik mijn prettige vaste medewerker kwijt, want die moest 

naar haar eigen (woon)wijk. Toen is de ellende begonnen. Nooit meer een vaste medewerker, altijd 

andere tijden, mensen die niet op kwamen dagen, onkundige invallers, elke week een ander op een 

andere tijd (alsof jij alleen maar de hele week thuis op de thuishulp zit te wachten en niks anders te 

doen hebt), alleen wanneer het hen uitkwam en anders kwam er niemand. Meer dan eens dat ze 

geen hulp hadden. Zit je te wachten voor niks. Ik had drie uur, dat werd anderhalf, waarvan ze een 

halfuur verkletsen, verbellen met kantoor of thuisfront of andere cliënten. En elke keer een nieuwe: 
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moet je weer alles uitleggen, aanwijzen, aangeven, pakken voor ze. Was ik zelf meer tijd en energie 

aan kwijt dan dat het iets opleverde, want ze konden in dat krappe uurtje amper meer iets doen en 

moest je ook niet vragen hóe ze het deden. Ik zou me schamen als ik zulk werk afleverde. Er zaten 

heel lieve, goede welwillende meiden tussen (en invallers: veel studenten, met linkerhanden, maar 

ook schatjes), maar die kampten ook met bovenstaande situatie. En je had er slampampers tussen, 

dat waren meestal degenen die zzp-er waren, geen vast contract, nuluren contract, via 

uitzendbureau. Ik was de laatste 2 jaar bekaf, áls ze al geweest waren. Honderden keren het bureau 

gebeld: waar blijft de hulp, oh, hoe laat komen ze dán vandaag, oh, op welke dag dan? Kan ik ajb 

weer een vaste hulp krijgen, maar ik werd daarmee ah lijntje gehouden. Ik werd afgeserveerd omdat 

mijn indicatie afliep en zij dachten dat hij toch wel niet verlengd werd, dus konden ze me met dit 

minder dan halfslachtige gedoe afschepen. Dit begint nu ook bij mijn moeder. Die hád een vaste 

hulp. Die moet nu met een eigen teampje de zorg voor hun cliënten regelen zonder tussenkomst vh 

buro (dus mijn moeder kan niet meer bellen naar het thuiszorgburo maar naar de hulp zelf), als ze 

niet kan moet ze iemand anders naar mijn moeder sturen (88 jr). Gebeurt 9 vd 10x niet en zeker niet 

op de tijd dat mijn moeder kan of erop rekent, dus heel vaak worden weken overgeslagen, maar als 

een hulp ééns in de 4 weken komt (ipv elke week) betaal je toch het volledige bedrag vd eigen 

bijdrage, want je hebt in die periodiek hulp gekregen. Ook zo onoverzichtelijk voor iedereen en 

ABSOLUUT niet uit te komen: de rekeningen vh CAK. Daar moet je een speciale opleiding voor gaan 

volgen wil je daar uit komen, zelfs de medewerkers kunnen het je niet uitleggen, ook kantoor niet als 

je belt. Ze werken bovendien met 13 periodieken. Dat legt niemand je uit. Dus jaren dacht ik: ik ben 

grote delen van juli en augustus niet thuis, dus dan geef ik gewoon die 2 maanden op dat ik geen 

hulp hoef, scheelt me die eigen bijdrage twee maanden. Nou, mooi niet dus, want valt er van 

periodiek 8 en 9 of 9 en 10 nét een week (periodiek waar juni en sept in vallen en wel hulp hebt) in 

die periodieken, betaal je toch de hele periodiek. Voordat je dáár achter bent...Mijn moeder laat het 

maar zo, ze heeft een heel erg klein aanvullend pensioentje, kan krap aan rondkomen, maar is te 

moe om dat uit te zoeken en wil niet dat ik het doe, omdat ze weet hoe lang ik er aan zit te puzzelen. 

Dus stort ze maar automatisch, makkelijk voor het buro en de cliënt, maar kost de cliënt wel onnodig 

te veel geld, ook voor de vele vele keren dat ze géén hulp krijgen. Een scheef systeem. Mijn moeder 

heeft 2 uurtjes hulp, gaat samen met de hulp bed op maken (heeft ze zelf al afgehaald en in de was 

gestopt, dan is ze al moe). Zelf hangt ze de was op, want de hulp stofzuigt en sopt wc, keuken en 

dweilt, doet af en toe een raam samen met mijn ma, tijd om, gaat zelf stoffen, zet alles vd 

vensterbank of was zelf de gordijntjes als de hulp een raam lapt. Goed dat ze bezig blijft maar het 

wordt haar langzamerhand te veel. Ze is kapot erna, ligt de hele middag te slapen. Ik heb al 100x 

gezegd: vraag uitbreiding van je uren, maar ze vindt zoals het nu gaat de hulp ook belastend. Sneu 

vind ik dat. Want eerder toen ze 3 uurtjes hulp had en de vaste kracht ook altijd kwam was ze 

tevreden. Die marktwerking is één groot DRAMA. voor alle betrokken partijen op de werkvloer en 

ontvangers v hulp. Die betalen de prijs, inderdaad voor het riante inkomen van de managers. 
 

16. ANONIEM 
 

Nog geen thuiszorg nodig, maar zie met angst en beven het moment tegemoet dat dat wel nodig zal 

zijn... Bovendien verdienen thuiszorgers een loon naar werken! 
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17. ANONIEM 
 

Ben afhankelijk van thuiszorg tot 2x aan toe een halfuur in moeten leveren onder het mom van 

bezuinigingen. Ik ben er niet mee eens en hoop dat de SP het voor elkaar krijgt om een 

gemeentelijke zorgaanbieder te realiseren in Amsterdam die weer terug naar de basis gaat en ons 

oudjes op nummer 1 zet en ons niet ziet als nummer 0, want nu is er van Cordaan en diverse 

aanbieders geen fiducie voor de cliënt. Die wordt gezien als een verdienproduct. 
 

18. ANONIEM 
 

Heb bij mijn ouders in Amstelveen gezien hoe slecht het thuiszorgsysteem op dit moment werkt. 

Verpleegkundigen hebben het te druk, daardoor moeten zieke mensen lang op verzorging wachten, 

wat ook slopend voor de partner/familie is. Er komen steeds verschillende mensen, wat ook heel 

vervelend is. En wat betreft de huishoudelijke hulp, die is krankzinnig duur omdat het management 

op kantoor ook betaald moet worden. 
 

19. ANONIEM 
 

Het wordt eens tijd dat hulpverlening met eerlijke ogen gaat kijken wat er werkelijk gebeurt in plaats 

van de andere kant uit gaat kijken. Het kan niet zo zijn dit gebeurt. Ze zijn er zelf bij, wat mij doet 

denken aan het liedje uit mijn jeugd ‘ik zag 2 beren broodjes smeren o het was een wonder’. Te gek 

en te imbeciel voor woorden en niemand doet iets. Ze vullen hun zakken over de ruggen van 

anderen, is makkelijk toch? Excuus voor mijn uitgesproken mening. 
 

20. ANONIEM 
 

Afkalving van zorguren, (huishoudelijke hulp) heeft mij volledig beroofd van mijn zelfredzaamheid. 

Wmo beoogde zorg op maat, om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, maar door 

snoeien in hulpuren ben ik lichamelijk overbelast geraakt en zo sterk achteruit gegaan dat ik niks 

meer zelf kan en aan huis ben gebonden. Het paard is letterlijk achter de wagen gespannen. Dit 

nietsontziende beleid is het toepassen van passieve euthanasie op mensen die zorg behoeven. Een 

regelrechte aantasting van de Rechten van de Mens. De politiek heeft de mond vol over normen en 

waarden, maar Nederland is het predicaat beschaafd land niet waardig. Den Haag gaat met zijn rug 

naar de hulpbehoevende burgers staan en zegt STERF DE MOORD. 
 

21. ANONIEM 
 

Zorg heeft iedereen tzt nodig en dan horen we er voor elkaar te zijn en geld geen belemmering. Zorg 

hoort niet op een markt thuis. 

22. ANONIEM 
 

Niemand kan er wat aan doen als je ziek wordt of afhankelijk wordt van anderen mensen. Ik snap 

niet dat het zo moeilijk wordt gemaakt tegenwoordig. We moeten toch allemaal zo lang mogelijk 

thuis blijven wonen?? Dus biedt de mensen dan ook de hulp die erbij hoort. En de screening niet 

door ambtenaren laten doen maar door mensen die er echt verstand van heeft die weet wat 

bepaalde ziektes inhoudt. 
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23. ANONIEM 
 

Politici vergeten voor de mazzel ff dat wij ouderen 48 uur per week gewerkt hebben en vanaf ons 

16de jaar premies hebben betaald [was toen ook al verplicht] en nu maar zeiken [sorry] over de 

vergrijzing dat we te veel kosten. Ik kan daar zo pissig over worden. Vroeger hadden we het 

ziekenfonds en daar moeten we naar terug en als een VVD’er zich particulier wil verzekeren, ga je 

gang, met één voorwaarde, niet over onze rug. Maar dat is wat ze doen. Ik kan nog een tijdje 

doorgaan met mijn mening, maar ik ben zo gigaboos, ik heb er gewoon geen woorden voor. 
 

24. ANONIEM 
 

Ik wil dat mijn vader een vaste thuishulp heeft want hij vertrouwt niet iedereen. En als er steeds 

gewisseld wordt, wordt hij daar echt nerveus van. 

25. ANONIEM 
 

Ik zie in mijn omgeving de thuiszorgers met veel haast van huis naar huis spoeden dus krijgen ze te 

weinig tijd om de juiste zorg die ze graag willen geven ook daadwerkelijk uit te voeren. 
 

26. ANONIEM 
 

Een paar maal mijn oude huisbaas van de grond geraapt omdat de thuishulp de huisarts niet even 

wilde afwachten. Deze stond voor de deur toen ik net aan kwam lopen en haar met de sleutel kon 

binnenloodsen. Toen wij hem aantroffen was hij met zijn hoofd door de ovendeur gevallen (het 

raam dan) en lag tussen het glas op zijn rug. Een andere keer kon hij (89 jaar) nog kruipend de deur 

bereiken en heb ik hem meegenomen naar het ziekenhuis waar wij vervolgens 2 uur samen op een 

stoel wachtten vóórdat hij eindelijk een hartfilmpje kreeg. Ik kon hem een beetje helpen maar moest 

hem steeds met een deken en een kussentje op de grond laten liggen omdat ik hem niet kon 

optillen. Dus te weinig en ook nog onverantwoordelijke thuis'zorg'. Dat moet veranderen dus. 
 

27. ANONIEM 
 

Als ouderen langer thuis moeten en kunnen blijven wonen is thuiszorg heel belangrijk en hard nodig. 

Het kan niét alleen op mantelzorgers afgewend worden. 
 

28. ANONIEM 
 

Ik krijg thuiszorg en betaal 13 euro per 4 weken. Dat is 169 euro per jaar van een minimum Wao- 

uitkering. Vorig jaar heeft de gemeente Amsterdam zonder uitleg mijn thuiszorg van 3 uur per week 

gehalveerd. Nu krijg ik anderhalf uur per week en betaal hetzelfde bedrag per 4 weken. 

29. ANONIEM 
 

Thuiszorg kan doelmatiger en goedkoper via één professionele organisatie die thuiszorgverleners 

schoolt en volgt en ze na gebleken geschiktheid een vast contract aanbiedt. Ik zou blij zijn met een 

thuishulp die verstand heeft van schoonmaken en die langer in dienst blijft. 
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30. ANONIEM 
 

Langer thuis? Prima, graag zelfs en dus meer goede ondersteuning thuis, niet elke dag een ander. En 

meer ruimte voor wat sociaal contact. 

31. ANONIEM 
 

Ik ben mantelzorger van mevrouw B. Er is een conflict met Cordaan, ik ben al met de klacht naar het 

sociaalloket gedaan want contact met Cordaan is niet of nauwelijks mogelijk. Als er een nieuwe 

beoordeling is gedaan wat betreft de uren heeft de klant 6 weken de tijd om in beroep te gaan. Er 

wordt alles aangedaan dat de termijn van beroep niet gehaald wordt. Mevrouw B. 94 jaar oud 

geestelijk nog goed maar lichamelijk een wrak, heeft geen kinderen, de buren zijn ook zeer oud, 

ondergetekende is een nicht maar ook ik ben inmiddels 78 jaar en ook niet meer gezond. De 

frustratie zit diep. 
 

32. ANONIEM 
 

Het is schandalig hoe er nu met de thuishulp wordt om gegaan, alles tot op de minuut moeten 

invullen, er is geen tijd meer voor de persoon bij wie er gewerkt wordt. Ik ben in de jaren 80-90 zelf 

thuishelpster geweest, toen hadden we nog genoeg tijd voor de mensen en kon je goed observeren 

en eventueel zelf de huisarts inschakelen als dat nodig was. De oudere mensen worden door de 

schandalige marktwerkingen verwaarloosd omdat geld belangrijker is dan zorg. Dit moet veranderen 

en de politiek moet gaan inzien dat je zo niet met de oudere en hulpbehoevende mensen omgaat. 

De zorg is asociaal geworden, de mensen in de zorg die zich met hart en ziel in willen zetten worden 

afgestraft met lage beloning. Dit moet anders! 

33. ANONIEM 
 

Ik heb thuiszorg en werd onlangs overgeheveld naar een andere organisatie zonder dat ik op de 

hoogte werd gesteld. 
 

34. ANONIEM 
 

Het berekenen van de eigen bijdrage door het CIZ of hoe dat instituut destijds ook moge heten was 

een janboel: dan weer te hoog en dan weer te laag en nooit zijn ze voor rede vatbaar, maar wel 

achteraf een idioot hoge nabetaling binnen 14 dagen opeisen, nota bene veroorzaakt door hun 

eigen te lage berekening waartegen ik x-keren had geprotesteerd. Ik dus nooit meer thuiszorg van 

de thuiszorg!!! En ook elke keer weer onder een andere opgeleukte naam. Ik ben nu 83 en hoop de 

reguliere thuiszorg nooit meer nodig te hebben. 
 

35. ANONIEM 
 

Ik ben uit de thuiszorg gestapt omdat ik een enorm hoge eigen bijdrage moest betalen, terwijl mijn 

hulp nog geen 10,00 euro per uur verdiende. Bovendien was ik afhankelijk van een zeer wispelturige, 

vervelende afdelingschef. Soms had ik een hele maand geen hulp (normaal eens in de 14 dagen 4 

uur) maar dan moet je evengoed de eigen bijdrage aan het CAK betalen. Ik heb COPD GOLD 3, het 

klinkt als een medaille maar je kan bijna niets meer. 
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36. ANONIEM 
 

Enige jaren terug had ik wegens ziekte kortdurend huishoudelijke hulp nodig. Dit kon niet worden 

geleverd omdat er een wachtlijst was van 8 weken. Toen heb ik dit particulier geregeld, maar dat was 

wel een enorme kostenpost, 300 euro per maand! Ik kreeg wel wat thuiszorg, maar had elke dag 

iemand anders over de vloer, met elke keer ook weer andere manier van werken. Erg onprettig. 
 

37. ANONIEM 
 

Ik heb nog geen hulp nodig, maar heb van dichtbij meegemaakt hoe het ging bij mijn moeder. De 

lieve mensen die kwamen zorgen waren heel erg begaan en deden hun best. Maar ze werden 

voortgedreven door hun smartphone waar een alarm af ging als ze te lang bleven. En ze ‘mochten’ 

gewoon bepaalde dingen niet doen en hadden heel vaak haast. Niet omdat ze het wilden hoor. Wat 

willen we voor samenleving; zorgzaam en er voor elkaar zijn of ieder voor zich zolang het goed gaat. 
 

38. ANONIEM 
 

Ben al jaren aan thuiszorg toe, maar blijf tobben omdat ik opzie tegen de rompslomp en betwijfel of 

het mij wat oplevert. Zie wel de ellende bij familie en mensen om mij heen. 
 

39. ANONIEM 
 

Een goede vriend van mij is helaas op jonge leeftijd al aan het dementeren. Door de slecht 

georganiseerde thuishulp (weinig tijd, steeds iemand anders, geen persoonlijke aandacht) is hij 

ondervoed, vervuild en eenzaam. Hij ligt hele dagen op bed tv te kijken, er worden geen activiteiten 

met hem gedaan (ook niet wassen, douchen of opruimen) en er wordt geen eten gegeven. Hij heeft 

enorme hoge rekeningen omdat hij de verwarming op 30 graden zet. Er is te weinig zuurstof in huis 

omdat hij nooit een raam openzet en rookt in huis. Als ik langsga tref ik hem totaal versuft en 

verzwakt aan. Er worden geen oplossingen gezocht. Hij is steeds zijn geld kwijt, we kunnen niet zien 

wat daarmee gebeurt. Hij denkt dat het gestolen wordt, is heel wantrouwend. Het is voor de enige 

mantelzorger (met eigen gezin, huishouding en werk) een enorme belasting qua zorg en continu 

schuldig voelen. Nu moet hij worden opgenomen omdat zijn kwaliteit van leven onder de menselijke 

norm is gekomen. Zeer frustrerend dat iemand met een paar uurtjes meer hulp per week wel thuis 

zou kunnen blijven wonen. 
 

40. ANONIEM 
 

Marktwerking HÓÓRT NIET IN DE ZORG! 
 

41. ANONIEM 
 

Tot nu toe betaalde ik mijn eigen bijdrage met de kindertoeslag. Nu mijn kind (17) gaat studeren 

krijg ik geen kindertoeslag e.d. meer. Het wordt voor mij financieel te krap om dit te betalen. Ik weet 

sommige maanden als ik verzekeringen moet betalen niet meer waarvan ik boodschappen moet 

doen. Er moet echt iets veranderen. Ook aan de A-Sociale houding van deze thuiszorgbedrijven. 
 

42. ANONIEM 
 

Klacht/opmerking cliënt die anoniem wil blijven n.a.v. Uitnodiging thematafel 'Ken je cliënt' 
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Beste mevrouw van N., 
 

Graag denk ik mee over verbetering van de zorg door Cordaan. U kunt mij daarover bellen, mits ‘s 

middags. Ik heb ervaring met huishoudelijke hulp en de verzorging van Cordaan. Ik kan niet komen 

op de bijeenkomsten aangezien ik dan net thuiszorg huishoudelijke hulp hebt. Maar ik wil graag 

reageren op de mail. Om op een goede en eerlijke manier cliënten als cliëntenraadsleden te werven 

zult u alle cliënten een brief moeten sturen om een getrouwe afspiegeling van de doelgroep te 

krijgen. Voor raadpleging van cliënten is een panel aan te raden, een emailpanel en eventueel een 

belpanel. Zoals het OLVG een emailpanel heeft naast de patiëntenraad. Het thema van de 

bijeenkomst verbaast mij zeer: kent de medewerker de cliënt? Dat is de omgekeerde werkelijkheid 

want de organisatie kent de cliënt niet en geeft geen informatie over de cliënt mee aan de 

medewerker, ook al vragen zij daarom. En dit terwijl de medewerker voor onverwachte situaties 

komt te staan want de medewerker weet bij een nieuw adres niet of de persoon schizofreen is of 

dement of junk of alcoholist of diabetespatiënt zoals ik - ik zou in coma kunnen raken bijvoorbeeld. 
 

Ik hoop dat ik met deze informatie heb kunnen helpen, 

vriendelijke groet, 
 

Beste belangstellenden voor het cliëntenraadswerk van Cordaan Thuiszorg, 
 

Bij dezen willen wij u graag uitnodigen deel te nemen aan een bijeenkomst waarin 

cliëntenraadsleden samen met medewerkers van Cordaan zich zullen verdiepen in de vraag in 

hoeverre Cordaan medewerkers de cliënt kent! 

U hebt in eerdere contacten aangegeven bereid te zijn vragen te willen beantwoorden of mee te 

willen denken over onderwerpen die de (thuis)zorg aangaan. 
 

Wellicht vindt u het zinvol om ook op deze wijze mee te denken over het verbeteren van de zorg 

door Cordaan. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Frederieke van N., ondersteuner van de 

cliëntenraden van Cordaan Thuiszorg. 

Uitnodiging thematafel 'Ken je cliënt' 
 

Cordaan heeft het geven van persoonlijke aandacht aan cliënten en hun naasten hoog in het vaandel 

staan. Ook vanuit de landelijke kwaliteitskaders en inspectie wordt het kennen van cliënten 

benadrukt als voorwaarde voor de kwaliteit van zorg. Dat klinkt heel logisch. Maar hoe goed kennen 

wij onze cliënten en hun naasten? Wat moet je allemaal van iemand weten om er goede zorg aan te 

kunnen geven? Is dat voor elke cliënt dezelfde informatie of is het voor iedereen verschillend welke 

achtergrondinformatie je nodig hebt? Wat betekent dat voor de gesprekken die je met ze voert en 

welke informatie leggen we dan vast in het ECD? 
 

De directieraad Ouderen gaat hierover graag met medewerkers en cliëntvertegenwoordigers van de 

Verpleeghuiszorg, de Thuiszorg en de Dagbesteding voor ouderen in gesprek. Denk met ons mee en 

help vorm te geven aan middelen en beleid die jou of je collega’s helpen bij deze vraagstukken. En 

geef ons input voor de inrichting van het nieuwe ECD dat straks voor alle cliënten van Cordaan gaat 

gelden. 
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We organiseren hiervoor twee bijeenkomsten; in de eerste verkennen we het belang van het 

onderwerp en de vraagstukken die daarbij horen. In de tweede bijeenkomst gaan we daarop verder 

en bekijken we samen op welke manieren we er binnen Cordaan mee om (kunnen) gaan en vorm 

aan (kunnen) geven. Je bent bij beide bijeenkomsten welkom. Als je slechts bij één van de twee 

bijeenkomsten aanwezig kunt zijn, is dat geen probleem. 
 

Ze vinden plaats op donderdag 12 april van 14.00–15.30 uur en donderdag 19 april van 14.00–16.00 

uur, beide in Eben Haëzer (Wisseloord 219, vlakbij metrohalte Gein). 
 

Eben Haëzer is de afgelopen maanden flink verbouwd; de locatie is nog niet officieel geopend en nog 

niet helemaal ingericht, maar je kunt deze gelegenheid aangrijpen om alvast te zien hoe mooi het 

gaat worden! 
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NOODKRETEN IN HET PAROOL 
AMSTERDAMMERS TREKKEN AAN DE BEL 

 
 

1. HET PAROOL 24 MAART 2018, 12:00 
 
 

Een medewerkster van thuiszorgorganisatie 

Buurtzorg in actie. © Robin van Lonkhuijsen/ANP 

 
Noodkreet thuiszorg: 'Een kopje koffie mag niet 

meer' 

 

Opinie De privatisering en commercialisering van de 

thuiszorg pakt volgens medewerkers van de 

Amsterdamse thuiszorg desastreus uit, zowel voor cliënten als medewerkers. 

 
Bij gebrek aan aandacht van bekende Nederlanders blijft de Amsterdamse thuiszorg zwaar 

onderbelicht. Daarom willen wij ons hierover uitspreken. Ons mooie beroep van thuiszorger dreigt 

door marktwerking verloren te gaan. 

 
En dat terwijl wij de poortwachters zijn van een maatschappij waarin het gewenst is dat kwetsbare 
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mensen steeds langer thuis blijven wonen: ouderen, mensen met dementie, (terminaal) zieken, 

mensen met psychische klachten. 

 
De gemeente Amsterdam heeft de hulp bij het huishouden, de grootste voorziening voor thuiszorg 

waarvan rond de 18.000 Amsterdammers gebruikmaken, uitbesteed aan meer dan 25 commerciële 

thuiszorgbedrijven. Dit heeft grote gevolgen voor de cliënten én voor ons, de medewerkers. 

 
Cliënten krijgen steeds minder uren hulp bij het huishouden, wij krijgen steeds slechtere 

arbeidsomstandigheden. We worden als slechtbetaalde schoonmakers op onzekere 

halfjaarcontracten ingezet bij mensen die meer hulp nodig hebben in plaats van minder. 

 
Wie zich erin verdiept, ziet dat grote thuiszorgbedrijven als Cordaan, dat onlangs Joods 

Maatschappelijk Werk overnam, alleen nog in naam bestaan. Zo is de hulp-bij-huishoudentak van 

Cordaan overgenomen door de Schiedamse moloch Facilicom. 

 
Facilicom is begonnen als handelsonderneming in schoonmaakartikelen en is nu actief in een waaier 

aan bedrijfstakken, waaronder beveiliging, bedrijfsrecherche en kantorenschoonmaak. 

 
De gekozen naam Cordaan Thuisdiensten moet verhullen dat dit bedrijf nog iets met thuiszorg te 

maken heeft, maar het gaat om keiharde winsten en dus om aanhoudende personeelsversoberingen 

en het steeds meer korten op thuiszorguren voor individuele cliënten. 

 
In onze eigen tijd 

Ook de planners, die ons als thuiszorgers op de juiste plek bij de juiste cliënten moeten krijgen (een 

vak waarvoor zij speciaal zijn opgeleid), worden weggesnoeid. Wij moeten het plannen nu zelf gaan 

doen, onbetaald en in onze eigen tijd. 

 
Al bij de intake worden cliënten verzocht om ons vooral niets aan te bieden; dat kost alleen maar tijd 

 
We moeten onderling elkaars cliënten verdelen bij vakantie of ziekte en worden geacht om tijdens 

de vakanties de mensen toch vooral te verzoeken het tijdelijk zonder de thuiszorg te stellen. De 

thuiszorg die ze nodig hebben en waarop zij recht hebben. 

 
Het gaat dan om zieke en kwetsbare cliënten, die tot huilen gedreven worden omdat de planning 

weer eens fout loopt. Aan het eind van de dag ben je als thuiszorger doodmoe, opgejaagd door je 

werkgever, terwijl jij je cliënten maar gerust moet stellen. 

 
Een kopje koffie is er niet meer bij. Al bij de intake worden cliënten verzocht om ons vooral niets aan 

te bieden; dat kost alleen maar tijd. Volgens onze werkinstructies is iets drinken met de cliënt niet 

toegestaan, we moeten immers in korte tijd het huis aan kant hebben. 

 
Wij komen bij oude, zieke en kwetsbare Amsterdammers thuis over de vloer. Soms zijn wij het enige 

persoonlijke contact dat zij hebben op een dag. Dat kopje koffie is precies wat ons werk 

betekenisvol, bijzonder en ook belangrijk maakt: een praatje maken, een luisterend oor bieden, 

problemen signaleren en de mensen met al hun ellende een beetje opvangen. 
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Angst- en zwijgcultuur 

Door een angst- en zwijgcultuur komen onze klachten niet naar buiten, druk als we zijn met het 

tegen de klippen op goede zorg bieden. Of, zo lang het lukt, onze baan te behouden of het uit te 

zingen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Alleen juridisch onderbouwde klachten hebben een kans, 

terwijl wij liever zorg willen bieden, en medemenselijkheid. 

 
De thuiszorgsituatie in Amsterdam is een ramp in ontwikkeling 

 
Amsterdam heeft een grote groep kwetsbare thuiswonenden, die goede en voldoende thuiszorg 

nodig hebben. Zij verdienen beter dan te worden uitgeknepen door marktwerking! Wie echt wil dat 

mensen langer thuis blijven wonen, trekt zich deze noodkreet aan. 

 
Laten we als Amsterdammers besluiten dat dit geen manier van doen is voor onze inwoners. Laat de 

gemeente haar verantwoordelijkheid nemen door de marktwerking in de thuiszorg af te schaffen en 

het heft weer in eigen hand te nemen. 

 
Deze situatie is een ramp in ontwikkeling en moet een halt worden toegeroepen. Laat de Bekende 

Nederlander of Bekende Amsterdammer die dit leest en die zich ook zorgen maakt over toestanden 

in de Amsterdamse thuiszorg zich bij ons melden als pleitbezorger, in de voetsporen van Hugo Borst 

en Joop van Rijn. 

 
Te veel mensen gaan ervan uit dat de markt zijn werk wel doet. Maar marktwerking in de thuiszorg 

is kapitaalvernietiging. Vernietiging van menselijk kapitaal, bovenal. 

 
Dit opiniestuk is afkomstig van zeven medewerkers van verschillende Amsterdamse 

thuiszorgorganisaties, die uit angst om hun baan te verliezen niet durfden te ondertekenen. Hun 

namen en gegevens zijn bekend bij de redactie. 

 
2. HET PAROOL 26 MAART 2018, 12:06 

 
'Wat doet de cliëntenraad eigenlijk? Daar horen wij 
nooit wat van.' © ANP 

 
'Wat heb ik me toch vaak teleurgesteld gevoeld bij 
Cordaan' 

 

 
 

 
begrepen of niet gehoord.' 

Lezersbrief Cordaan is Cordaan niet meer, schrijft 
Noor Lucassen in een lezersbrief. 'De communicatie is 
bedroevend. Mijn boodschap werd (bewust?) niet 

 

Wat heb ik me toch vaak teleurgesteld gevoeld bij Cordaan. Zo was het niet in het begin (al meer dan 
13 jaar klant). Alles liep als een trein. En nu? Mijn klachten betreffen de organisatie, de 
communicatie en de voortdurende onzekerheid. 

 
Kennelijk is Cordaan Cordaan niet meer. Dacht u dat wij als cliënt wisten dat zij overgenomen was 
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door Facilicom (opiniestuk van zaterdag)? Wat doet de cliëntenraad eigenlijk? Daar horen wij nooit 
wat van. En weet de gemeente Amsterdam hiervan? En wat doet zij hiertegen? 

 
De communicatie is bedroevend. Heel vaak heb ik een leidinggevende verteld over mijn zorgen, 
zowel voor de medewerkers, als voor ons als klanten. Mijn boodschap werd (bewust?) niet begrepen 
of niet gehoord. 

 
Als ouderen langer thuis dienen te blijven, hoe kan Cordaan dat dan rijmen met elke keer weer een 
keukentafelgesprek, alsof dat geen geld kost. Dat betekent elke keer weer onzekerheid. Gaan er 
weer uren af? Houd ik nog wel hulp? Is dat geen politiek item? Wat gaat Groenlinks hieraan doen? 

 
Ik wil positief eindigen, met echt alle lof voor mijn vaste medewerkers; die niets van ons te lijden 
hebben, maar wel van de organisatie! 

 
Noor Lucassen, Amsterdam 

 
3. HET PAROOL - HET HOOGSTE WOORD - WOENSDAG 28 MAART 2018 

Thuiszorg 

Een schrijnend verhaal en moedig dat deze medewerkers naar de krant stappen en hun misstanden 
benoemen (Het Hoogste Woord, zaterdag). Zij roepen de gemeente op haar verantwoordelijkheid te 
nemen; een goede zet. Waar ik moeite mee heb, is dat zij hopen BN'ers te mobiliseren. Dit is toch 
een taak van de politiek? Die gaan er net met frisse moed tegenaan met winst voor links. Ik hoop dat 
het daar wordt opgepakt waar dit probleem thuishoort. 

 
Pauline Voortman 

 
4. HET PAROOL - HET HOOGSTE WOORD - PAGINA 67 - ZATERDAG 31 MAART 2018 

 
Brief van de dag 

 
Nieuw college moet snel thuiszorg redden 

 
Vorige week zaterdag deed een groep huishoudelijk thuiszorgmedewerkers op deze plek een oproep 

aan de politiek om een einde te maken aan de marktwerking in de WMO thuiszorg in Amsterdam. 

Door de huidige manier van aanbesteden zijn zowel cliënten als thuiszorgmedewerkers de dupe. 

 
Het vorige college besloot om een aanbieder een standaardbedrag te geven per cliënt voor 2,1 uur 

thuiszorg per week. Wat zij daarvoor moeten leveren is een 'schoon en leefbaar huis'. 

 
De verantwoordelijkheid voor de hoeveelheid te leveren huishoudelijke zorg wordt over de schutting 

gegooid bij de zorgaanbieders. Als de aanbieder besluit om minder zorg in te zetten, dan houdt de 

zorgaanbieder geld over en dat is natuurlijk mooi meegenomen voor de winst. 

 
Hiervan hebben wij bewijs. Een grote commerciële aanbieder draagt huishoudelijk verzorgenden op: 

"Er zijn cliënten bij met 3 tot 6 uur hulp bij huishouden per week. Sommigen nog meer ... je kunt je 

voorstellen, dat als de gemeente zo'n 2 uur betaalt per cliënt, dat wij geen 6 uur kunnen leveren 

zonder diep in de rode cijfers te belanden." 
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De thuiszorgmedewerker mag deze onheilsboodschap bezorgen bij zijn of haar eigen cliënten. 

Gevolg: cliënten krijgen onvoldoende hulp en de thuiszorgmedewerker werkt zich een slag in de 

rondte ten koste van de eigen gezondheid, of doet werk wat blijft liggen in eigen tijd. 

 
In 2016 heeft de rechtbank al bevestigd dat de gemeente Amsterdam in strijd handelt met de wet. 

Kwetsbare mensen in Amsterdam worden nu gedwongen om rechtszaken te voeren. Niet omdat ze 

dat willen, maar omdat ze geen andere keuze hebben. 

 
Als FNV roepen wij de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college op om dit beleid onmiddellijk bij 

te stellen en de huishoudelijke zorg weer zo in te richten als de bedoeling is: een 

maatwerkvoorziening en geen Amsterdamse eenheidsworst! 

 
Maureen van der Pligt 

Bestuurder FNV Zorg en Welzijn 
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5. MEDEWERKER CORDAAN IN REACTIE OP O.A. DE NOODKREET IN HET PAROOL 

 
Reactie medewerker Cordaan (n.a.v. mail van cliënt) op ingezonden brieven en het stuk in Parool, 

wat dus intern bekend is, zo blijkt hieruit. Bevestigt beeld aangaande Incluzio/schoonmaakbedrijf 

Facilicom. 

Verzonden: woensdag 4 april 2018 17:54 

Onderwerp: RE: reacties op ingezonden stuk 
 

Dit artikel was mij inderdaad bekend, goed om nu ook nog de reacties te lezen. Deze problematiek is 

bij de directie natuurlijk ook bekend. Het is alleen belangrijk om hier een onderscheid te maken 

tussen Cordaan Thuiszorg en Cordaan Thuisdiensten. Dit zijn twee aparte bedrijven. Dat dit zo 

ontstaan is heeft te maken met de bezuinigingen en de transities in het zorgstelsel door de overheid. 

De AWBZ, waar vroeger alle zorg die Cordaan leverde onder viel, is afgeschaft en er is een splitsing 

gemaakt naar 3 wetten: de WLZ (Wet Langdurige Zorg, zoals bijv. verpleeghuiszorg), de ZVW 

(Zorgverzekeringswet, hieronder valt o.a. de wijkverpleging) en de WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning, hieronder valt o.a. hulp bij huishouden). De WMO wordt uitgevoerd door de 

gemeenten, die hulp bij huishouden, begeleiding en dagbesteding regelen via aanbesteding. 
 

In de aanloop naar deze transitie heeft Cordaan Thuiszorg het WMO-onderdeel, de hulp bij 

huishouden, in 2013 overgedaan aan een ander bedrijf, Facilicom. Ik ken niet alle details, maar 

hiermee is gepoogd massaal ontslag van deze medewerkers te voorkomen (elders in het land zijn 

toen wel veel ontslagen gevallen). Facilicom is een groot schoonmaak-/dienstverlenings- 

/beveiligingsbedrijf wat ook sociaal wilde gaan ondernemen en heeft daarvoor een 

werkmaatschappij met de naam Incluzio opgericht. De Amsterdamse onderneming van Incluzio heet 

Cordaan Thuisdiensten, van dit bedrijf is Cordaan nog de aandeelhouder voor 48%, dus heeft wel 

invloed in de aandeelhoudersvergaderingen, maar niet op het bestuur van deze thuisdiensten- 

organisatie. Veel mensen weten niet hoe dit in elkaar zit en halen Cordaan Thuiszorg en 

Thuisdiensten door elkaar. Cordaan Thuiszorg levert echter alleen nog persoonlijke verzorging en 

verpleging. 
 

Al met al een ingewikkeld verhaal en historisch gezien is het zo dat veel mensen die thuiszorg van 

Cordaan ontvangen ook nog steeds hulp bij huishouden van Cordaan Thuisdiensten ontvangen. Zo 

komen klachten hierover dan ook vaak bij Cordaan terecht, maar eigenlijk horen die klachten dus 

thuis bij Incluzio of het Wmo-meldpunt van de gemeente. Nu blijkt dat Incluzio haar klachtenregeling 

en klankbordgroep (hun vorm van een cliëntenraad) nog steeds niet goed op orde heeft of 

onvoldoende bekend gemaakt. Maar als het goed is, kan men wel klagen (bij Thuisdiensten zelf of 

via de gemeente) en ook naar een geschillencommissie. Cordaan kan hier niet veel meer aan doen 

dan nog eens een hartig woordje spreken in het aandeelhoudersoverleg. En natuurlijk is het zo dat 

de slechte gang van zaken bij Cordaan Thuisdiensten zeker geen reclame is voor Cordaan, dus in dat 

opzicht moet het men zich wel aantrekken. En het is zeker goed als de cliëntenraden hiervan ook 

kennis nemen en dit monitoren. Echter: onze gebiedsraden kunnen in dit opzicht niet veel meer 

doen dan signaleren, dit doorgeven aan de directie en mensen die klachten hebben doorverwijzen 

naar Incluzio of het WMO-loket. Ik hoop dat ik het zo enigszins inzichtelijk gemaakt heb, en niet nog 

veel meer verwarrend. 
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6. Aan het nieuwe college (lezers zenden hun wensen in naar Het Parool, 24 april 2018) 
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BRANDBRIEF AAN DE BAAS 
THUISZORGERS HEBBEN ER SCHOON GENOEG VAN 

 
 

BRANDBRIEF 
 

Amsterdam, 16 januari 2018 
 

Planners zijn cruciaal voor een goede en rustige werkomgeving (een noodkreet) 
 

Samen met onze collega’s, allen met ruime ervaring bij Cordaan Thuiszorg, hebben we al veel mee 

gemaakt de afgelopen jaren maar het kan nog steeds gekker hebben we gemerkt. Er wordt ons nu 

een takenpakket opgedrongen bovenop onze al zo zware kerntaak – goede zorg binnen de gestelde 

tijd – waarbij het van hogerhand zo wordt voorgesteld dat dit ten goede komt van de medewerkers 

en de cliënt omdat we alles zogenaamd zelf in de hand hebben, maar het loopt juist uit de hand. 
 

Volgens dat nieuwe takenpakket moeten wij het werk van de planners overnemen. Dit betekent dat 

hetzelfde werk moet worden gedaan binnen dezelfde tijd met nog 3 banen erbij. Roosters plannen, 

er op toezien dat wie geen zorg heeft dat alsnog krijgt en aanspreekpunt zijn voor alle problemen die 

daar uit voort vloeien omdat een kind kan voorspellen dat de thuiszorgmedewerkers hier niet op zijn 

toegerust. 
 

We zitten nu volop in een overgangsfase terwijl het planningswerk op kantoor hoort te gebeuren 

door ter zake kundige mensen achter een computer die het overzicht hebben, de binnenkomende 
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gesprekken met de cliënten kunnen beantwoorden en naar behoren afhandelen en het werk 

verdelen. Thuiszorgmedewerkers die het werk in de straat en achter de deuren doen worden geacht 

dat nu onderweg naar, tijdens, voor of na hun werk te doen. 
 

De planners worden vervangen door de internet omgeving 'Remote Pro Mobile' (Remote betekend 

niet voor niets 'op een afstand, onvriendelijk') waar de thuiszorgmedewerkers 'alles zelf kunnen 

regelen' inclusief hun vakantie dagen waarbij ze zelf dan wel eerst moeten zorgen voor vervanging 

voor hun cliënten via hetzelfde internetportaal. Een recept voor chaos en in feite voor slecht 

betaalde zelfstandigen in loondienst. 
 

Wie zich verdiept in zelfsturende teams ziet dat als de insteek bezuiniging is dat niet alleen leidt tot 

achteruitgang van kwaliteit van zorg, te hoge werklast, ziekteverzuim en het niet meer kunnen 

dichten van de gaten in de roosters, maar ook dat er omheen de goedbetaalde (waar thuiszorgers 

zelf ondergewaardeerd en onderbetaald werk doen) cursuscultuur welig tiert. Van hulp bij stress 

door het werk (geen wonder) tot hoe om te gaan met de computer en het internetportaal Remote 

Pro wat helaas geen Thuiszorg werk overneemt. 
 

Is er wel eens navraag gedaan hoe hier breed gedragen over gedacht wordt? Wij horen in plaats 

daarvan slechts hosanna verhalen over een testteam waar het geweldig zou gaan terwijl van 

planning tot werkvloer het kaartenhuis instort en iedereen te druk bezig is met het tegen de klippen 

op goede zorg bieden, huishoudelijk medewerkers bij 
 

cliënten te krijgen die schreeuwen om hulp of zo lang het lukt zijn of haar baan te behouden of het 

uit te zingen tot de pensioengerechtigde leeftijd omdat ze gedesillusioneerd zijn. 
 

Het is gewoon de zoveelste ordinaire verkapte bezuiniging. 
 

Het al steeds vermoeiender geworden op de werkvloer, medewerkers krijgen almaar meer 

ergernissen van mensen te horen en steeds zwaardere cliënten. Het gaat om zieke cliënten met 

allerhande psychische en fysieke gebreken die nerveus en tot huilen toe gedreven worden omdat de 

planning weer niet goed is gegaan. 
 

En als men denkt dat het alleen maar schoonmaken is, het is veel meer dan dat, we zijn ook een 

luisterend oor, signaleren problemen en vangen mensen op met al hun ellende. Aan het eind van de 

dag ben je dan ook doodmoe. Planners zijn intermediair tussen werkvloer en cliënt, zodat wij ons 

werk goed kunnen doen! 
 

En nu wordt ons dus ook nog de planning toegeschoven. Nog meer boze mensen waar we mee te 

maken krijgen als het fout gaat. En als het spaak loopt bij wie ligt dan de schuld op het bordje en wie 

moet zich verantwoorden? Wie is aanspreekpunt? 

Planner is een beroep, zij zijn er om ons te steunen in moeilijke situaties en om een goed rooster 

neer te zetten wat al moeilijk genoeg is zodat wij ons zo hard nodige werk goed kunnen doen. Ze zijn 

er daarnaast ook voor de cliënt om te helpen met vragen en hen wegwijs te maken en van 

achtergrond te voorzien. Planners staan zelf onder druk en zijn krankzinnig genoeg met steeds 

minder mensen bezig om hun eigen baan op te heffen, in het verleden hebben we al vaak 

veranderingen meegemaakt met de planning waarbij om verschillende redenen werd gedacht dat 

het wel met minder planners toekon. Altijd moest dat weer terug gedraaid worden. Vanwege teveel 
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stress en werkdruk nota bene een terugkerend dilemma, maar dan waren de goede planners alweer 

gefrustreerd vertrokken en moesten weer nieuwe planners ingewerkt worden waardoor de 

problemen van voren af aan begonnen. 
 

Het is in al die jaren door wisselende planners al niet gelukt en in plaats daarvan wordt er nu van ons 

verwacht dit er maar zo naast te doen. 

Planners en huishoudelijk medewerkers gaan weg door te hoge werkdruk, zijn onzeker en krijgen 

nog maar een 1 jaar of ½ jaar contract en de planners die er nog zijn, zijn bezig zichzelf weg te 

werken! 
 

Wie begrijpt dit nog, of is het de bedoeling van de managers om het bedrijf failliet te laten gaan 

waarna het overgenomen kan worden onder nog slechtere omstandigheden? 

Daarnaast is het toch schrijnend wat de mensen die nu aangenomen worden nog als salaris 

ontvangen en daarbij in het onzekere worden gehouden of ze over een half jaar of een jaar nog wel 

verder kunnen. Als dit ter tafel komt in gesprekken is er overal ongeloof maar het is helaas wel 

werkelijkheid, iedereen vecht om te overleven waar we hier samen paal en perk aan zouden moeten 

stellen in het belang van zowel cliënten als onszelf en de toekomst van de zorg. Van de afdeling 

verzorging en de thuiszorg komen er al geluiden dat er een tekort is aan personeel en dat mensen 

die kanker hebben of terminaal zijn en naar huis mogen moeilijk zorg kunnen krijgen. 
 

Er wordt al niet meer over een zorginstelling gesproken maar over een hulp ondersteunend bedrijf 

waar de cliënt een klant is geworden. Als hulpbehoevenden dan over gaan naar een andere instelling 

wordt er gezegd dat ze wel weer terug komen want bij hen is het nog erger, dat kan toch niet de 

bedoeling zijn en mag toch helemaal niet gebeuren, we moeten garant staan voor goede zorg! Dat is 

onze kerntaak. 
 

Naar ons idee kan de naam (thuis) zorg dan ook wel geschrapt worden op dit moment. Het 

vervelende is dat er genoeg mensen voelen voor en willen werken in de zorg. Zeker in bijvoorbeeld 

de beroepsgroep beeldende kunsten maar als men dan hoort wat het inhoudt en wat de verdiensten 

zijn dan slaat men stijl achterover en zoekt andere wegen om de vaste lasten te kunnen betalen, 

waardoor het parttime geen alternatief is. 
 

Helaas is dit relaas geen fictie of cynisme maar werkelijkheid. Gaan we dan allen ten onder gezien de 

ontwikkeling met de planners die zichzelf overbodig maken en de gevolgen daarvan voor de 

huishoudelijk medewerkers die niet zijn toegerust voor deze taken? 
 

Waar is men mee bezig? Het lijkt er op dat Cordaan zichzelf om zeep helpt en ons daarin mee trekt 

terwijl er op de werkvloer keihard gewerkt wordt. 
 

Getekend door 16 medewerkers. Namen bekend bij de samenstellers van dit zwartboek. 

 

EERSTE REACTIE OR CORDAAN 
 

Onderwerp: Re: Planners zijn cruciaal voor een goede en rustige werkomgeving (een noodkreet) 

Datum: Wed, 17 Jan 2018 20:25:05 +0000 

Van: OR Thuishulp Incluzio <or-thuishulp@incluzio.nl> 
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Beste M, 
 

duidelijke noodkreet, wat je ons vertelt hebt en goed dat je het ons laat weten wat het met jullie 

doet. We nemen dit mee in de OR en zullen hier een terugkoppeling op geven. hopelijk jullie hier 

volgende mee geïnformeerd te hebben. 
 

met vriendelijke groet, 

E. V. 

Secretaris OR CordaanThuisdiensten en Axxicom 

or-thuishulp@incluzio.nl 
 

TWEEDE REACTIE OR CORDAAN 
 

Beste M, N, H en J, 
 

Een goed en duidelijk verhaal met een signaal dat een goed beeld geeft van hoe jullie het werk 

momenteel beleven. Inmiddels heeft de nieuwe bestuurder deze brief ook ontvangen en zal 

binnenkort haar bevindingen met ons delen. Wij hebben jullie brief binnen de OR besproken en 

vinden het fijn dat dit door jullie gedeeld wordt met de OR. Het is aan ons en de bestuurder om uit 

te zoeken hoe het werkelijk gaat. Indien nodig kan er dan een plan van aanpak gemaakt worden. 

Door goed naar elkaar te luisteren en open communicatie met elkaar kunnen we samen het verschil 

maken. Blijf vooral jullie bevindingen met de OR delen. 
 

REACTIE COORDINATOR CORDAAN OP BRANDBRIEF 
 

Onderwerp: RE: Planners zijn cruciaal voor een goede en rustige werkomgeving (een noodkreet) 

Datum: Wed, 17 Jan 2018 06:42:40 +0000 

Ik ben het helemaal met jullie eens , stuur de mail ook door naar de gemeente, uiteindelijk zijn zij 

verantwoordelijk voor het budget waar Cordaan alles van moet rond breien. En Ministerie van 

Volksgezondheid, want wat we achter de deur tegen komen is steeds ernstiger… Succes! 
 

Met vriendelijke groet, 

Cordaan Thuisdiensten 

Coordinator 

EERSTE REACTIE CLIËNTENRAAD CORDAAN 
 

Onderwerp: Re: Planners zijn cruciaal voor een goede en rustige werkomgeving (een noodkreet) 

Datum: Tue, 16 Jan 2018 22:23:20 +0100 
 

Beste M, 
 

Dank voor het informeren dmv deze brandbrief. Ik maak me al een tijd bezorgd over de gang van 

zaken bij de thuiszorg. Wat voor mij zeer zorgelijk is het gebrek aan informatie stromen van de 

cliënten van de thuiszorg. Hoe kan ik jullie helpen en tegelijkertijd de goede zorg veilig stellen? 

Met vriendelijke groet 
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D. S. 

Onafhankelijk Voorzitter Centrale Clientenraad Cordaan 
 

TWEEDE REACTIE CLIËNTENRAAD CORDAAN 
 

Onderwerp: Re: Planners zijn cruciaal voor een goede en rustige werkomgeving (een noodkreet) 

Datum: Wed, 17 Jan 2018 21:12:26 +0100 
 

Beste M, 
 

Dankjewel voor de reactie. In mijn functie als voorzitter van de cliëntenraad is het niet aan mij om 

mij te mengen in personele zaken. Laat dat duidelijk zijn. Indien de veiligheid én kwaliteit van de zorg 

voor de cliënten in het geding komt, wil graag op de hoogte worden gebracht. Veel succes en 

groeten. 
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VAN KASTJES EN MUREN 
OVER HOE IN BEZWAAR GAAN (NIET) GAAT 

 
 

Mevrouw B. en meneer M., beide achter in de zeventig, wonen in een huis met twee verdiepingen in 

Amsterdam-Oost. Mevrouw B. heeft een degeneratieve spierziekte en ligt 80% van haar dagen 

boven in bed. Meneer M. is haar mantelzorger. Maar ook meneer B. wordt een dagje ouder en is 

steeds minder vitaal. Zijn nieren geven het op, hij heeft jicht en voelt zich de hele dag moe. De 

vuilniszak buiten zetten is hem eigenlijk te veel: die zestig meter naar de vuilcontainer zijn niet meer 

zo kort als vroeger. 
 

Mevrouw B. heeft al jaren recht op Hulp bij het huishouden. Die wordt tegenwoordig verleend door 

thuiszorgbedrijf T-Zorg. Mevrouw en meneer zijn erg blij met hun vaste hulp die daar in dienst is. Ze 

willen haar graag houden omdat ze goed schoonmaakt en heel lief is. Echter is mevrouw B. er bij een 

recente indicatieronde sterk in hoeveelheid zorg op achteruit gegaan. In plaats van gemiddeld 4 uren 

per week Hulp bij het huishouden verdeeld over 2 x per week moet mevrouw B. volgens het 

thuiszorgbedrijf T-Zorg (dat beoordeelt hoeveel ondersteuning een cliënt krijgt)  kunnen volstaan 

met nog maar 2 uren per week. 
 

T-Zorg gaf tijdens de intake aan dat de gemeente maar 2 uur Hulp bij het huishouden per cliënt per 

week vergoedt. Mevrouw B. en meneer M., die bij de vorige indicatieronde al van 6 uren naar 4 uren 

waren gegaan, schrokken enorm van de halvering en gaven dat meteen aan. Ze waren immers ouder 
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en zieker dan een poosje geleden en konden minder zelf dan voorheen. De intaker van T-Zorg streek 

met de hand over het hart en zei dat mevrouw en meneer er dan bij hoge uitzonder 30 minuten bij 

kregen, ook al was dat niet de bedoeling. Bij het afscheid benadrukte de intaker – waarschijnlijk een 

misplaatste poging tot troost - hoe genereus ze was geweest. Immers moest ze nu naar de volgende 

cliënt om mede te delen dat die nog maar 2 uren kreeg in plaats van 5 uren. 
 

De hulp, toch een door de wol geverfde professional, heeft aan 2,5 uur per week niet genoeg om het 

huis van mevrouw B. en meneer M. aan kant te krijgen. Ze doet daarom alleen de bovenverdieping. 

Meneer M. probeert intussen de benedenverdieping netjes te houden, maar slaagt daar niet in. De 

keuken is vies, de woonkamer is stoffig en in de gang hangt het spinrag van het plafond. De hulp 

heeft bij haar leidinggevende geklaagd dat ze het huis vies achter moet laten en dat zij dit vreselijk 

vindt. Mevrouw B. neemt een slokje water want ze heeft een droge mond van de medicijnen. 

Meneer M. sloft naar de keuken en zakt daar door zijn krakkemikkige knieën om een vochtig doekje 

over de keukenvloer te halen. ‘Kijk eens hoe zwart,’ zegt hij droog. 

Mevrouw B. en meneer M. willen in bezwaar gaan tegen de nieuwe uren. Meneer M. stapt naar het 

Wmo-loket in Amsterdam-Oost. Die blijkt opgedoekt te zijn. De mensen van het stadsloket verwijzen 

hem door naar een internetpagina van de gemeente Amsterdam. Na wat zoeken op de 

gemeentelijke website met zijn oude laptop vindt meneer M. een doorverwijzing naar Hulp bij het 

huishouden. Na flink speuren klikt hij een paar links aan en vindt hij uiteindelijk een webformulier en 

daaronder een telefoonnummer van het Klachtenteam Sociaal Domein. 
 

 

De medewerker van het Klachtenteam vraagt of mevrouw B. (de rechthebbende op Hulp bij het 

huishouden) een beschikking heeft gekregen van de gemeente. Die is nodig voor het bezwaar, niet in 

de laatste plaats omdat daar de bezwaarprocedure op staat. Meneer M. pakt de dikke stapel 

geopende enveloppen van het secretaire. Het duurt even voordat hij twee brieven heeft opgediept: 
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een ondersteuningsplan van het Indicatieadviesbureau Amsterdam (IAB) uit 2017 en een 

afsprakenformulier zoals onlangs vastgesteld door T-Zorg met daarop het briefhoofd van de 

gemeente. De medewerker van het Klachtenteam zegt dat meneer M. voor klachten over het 

ondersteuningsplan bij het IAB moet zijn en dat als hij ontevreden is over de uitvoering van de Hulp 

bij het huishouden, hij een klacht moet indienen bij T-Zorg. 
 

Er zijn geen klachten over de uitvoering van de zorg: de hulp boent dat het blinkt. Er is 

eenvoudigweg te weinig van. Dus meneer M. moet bij het IAB zijn. Bij het IAB neemt een 

medewerker de telefoon op alsof ze voor Ghostbusters werkt. In aanhoudende onvriendelijkheid 

blaft deze medewerker dat IAB niet over klachten en bezwaren gaat en dat meneer maar bij de 

gemeente moet zijn. Ze verbindt hem door met het Wmo-Helpdesk van de gemeente. Bij het Wmo- 

Helpdesk weet een medewerker te vertellen dat er één beschikking voor mevrouw B. in haar dossier 

staat en dat die al is verjaard. Terug bij het Klachtenteam weet de medewerker het ook niet meer: 

wat nu de precies de beschikking is die mevrouw B. nodig heeft om in bezwaar te gaan, wie die 

verschaft heeft en bij wie mevrouw B. dan in bezwaar kan gaan? De medewerker gaat het uitzoeken. 

Daar zal wel enige tijd overheen gaan, waarschuwt hij. 
 

Meneer B. kan inmiddels zijn naam schrijven op de bovenkant van de cd-speler en neemt ten einde 

raad contact op met een gemeenteraadslid waarvan hij hoopt dat die hem zal helpen. Dat doet zij 

inderdaad: zij geeft de situatie van mevrouw B. en meneer M. direct door aan de dienst 

Kwaliteitsbewaking Wmo. Niet lang daarna zit een ambtenaar van de Kwaliteitsbewaking Wmo bij 

mevrouw B. en meneer M. aan tafel. Zij neemt nogmaals de afsprakenlijst door, stelt vast dat die in 

orde is en gaat met haar wijsvinger ‘stofbevindelijk’ door de huiskamer. Dit huis is schoon en 

leefbaar, noteert ze. Ze spreekt wel af om over vier weken weer langs te komen en dan nog eens te 

checken. 
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Er zijn vier weken voorbijgegaan. Mevrouw B. en meneer M. zijn geen steek verder gekomen en 

hebben de hulp ingeroepen van een vrijwilliger. Die constateert dat mevrouw B. en meneer M. veel 

minder kunnen en een veel kleiner netwerk hebben dan staat aangegeven op het 

afsprakenformulier met T-Zorg. Mevrouw B. wil bijvoorbeeld heel graag zelf de was doen maar moet 

toegeven dat ze daar eigenlijk te ziek en te zwak voor is. Toch heeft T-Zorg in de afsprakenlijst gezet 

dat mevrouw B. zelf de was doet. Meneer B. vindt het bijvoorbeeld heel fijn om zelf de dagelijkse 

boodschappen te doen. Maar het gesjouw met voorraden lukt hem nauwelijks: het is tobben met 

voordeelpakken wc-rollen, zakken aardappels en anderhalve literflessen. Toch heeft T-Zorg in de 

afsprakenlijst gezet dat meneer M. zelf de boodschappen doet, ‘of het netwerk’. 
 

‘Tja, het netwerk,’ zegt meneer M. ‘Dat zijn de buren van hiernaast. Hij is stokdoof en zij is 

hoogbejaard en mindervalide. Laatst heeft de buurvrouw twee uur op de grond in de keuken 

gelegen omdat ze gevallen was en haar man boven lag te slapen. Nee, die mensen durf ik niet te 

vragen voor dagelijkse boodschappen. Hooguit of ze eens iets kleins meenemen dat we niet meer in 

huis hebben.’ De vrijwilliger heeft de indruk dat tijdens de intakegesprekken de zelfredzaamheid en 

‘eigen kracht’ van mevrouw B. en meneer M. zwaar zijn overschat en dat ‘wens’ onterecht is opgevat 

als ‘werkelijkheid’. Alsof willen en kunnen niet heel verschillende dingen zijn. 

De vrijwilliger is aanwezig bij het tweede gesprek met de ambtenaar van Kwaliteitsbewaking Wmo. 

Die is verrast wanneer de vrijwilliger meldt dat mevrouw B. en meneer M. helemaal niet zo 

zelfredzaam zijn als het afsprakenformulier suggereert. ‘Oh, dit is nieuwe informatie voor me,’ zegt 

ze. Ze neemt opnieuw de afsprakenlijst door en komt deze keer tot de ontdekking dat die inderdaad 

niet klopt. Ze gaat nogmaals door het huis, opnieuw met haar vinger strijkend over boekenplanken 

en nachtkastjes (‘Ik had ook nooit gedacht dat ik dit zou moeten doen voor mijn werk’). Ze merkt op 

dat de benedenverdieping inderdaad vervuilt. Ze zal thuiszorgbedrijf T-Zorg opdracht geven om een 

nieuw afsprakenformulier te maken. Mogelijk krijgen mevrouw B. en meneer M. dan iets meer hulp 

voor de benedenverdieping. ‘Overigens geldt het afsprakenformulier met het thuiszorgbedrijf als 

beschikking van de gemeente,’ zegt de ambtenaar terloops. Mevrouw B. en meneer M. waren daar 

niet van op de hoogte. 
 

Voor boodschappen en maaltijden (werkzaamheden die zijn opgenomen in de nieuwste Maatstaf 

voor Hulp bij het huishouden en waarvoor de gemeente een hoger standaard tarief per cliënt is gaan 

betalen aan de thuiszorgbedrijven) moeten mevrouw B. en meneer M. gebruikmaken van een 

‘voorliggende voorziening’, in dit geval een betaalde boodschappenservice en maaltijdenservice. De 

boodschappenservice kost de cliënt(exclusief boodschappen) € 10,- aan inschrijfkosten, € 6,- aan 

bezorgkosten per keer met tot € 3,- extra voor specifieke wensen en € 1,- daar bovenop als de 

medewerker contant moet betalen bij de kassa. ‘Dus pas als iemand doof, blind en verlamd is, alleen 

woont en geen enkel netwerk heeft neemt het thuiszorgbedrijf de boodschappen op zich?’ vraagt de 

vrijwilliger schertsend. ‘Daar komt het wel op neer,’ geeft de ambtenaar toe. 
 

Het is twee weken later. Mevrouw B. en meneer M. krijgen nog steeds 2,5 uur Hulp bij het 

huishouden per week. Mevrouw H, manager bij T-Zorg, zit aan tafel ‘om dit probleem eens en voor 

altijd uit de wereld te helpen.’ De manager geeft aan dat zij is ingeseind door de ambtenaar. Ze is 

zeer verbolgen over twee dingen, zegt ze. 1. De ondersteuningsfrequentie zoals geïndiceerd door 

het IAB blijkt bindend te zijn, niet die van het thuiszorgbedrijf. H. was er telkens van uit gegaan dat 

de gemeente het specifiek aan de thuiszorgbedrijven overliet om de frequentie te bepalen en dat dít 
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bindend was. 2. Het IAB heeft verzaakt om na het ingaan van de nieuwste Maatstaf Hulp bij het 

huishouden (juni 2017) de betreffende data te uploaden in het digitale cliëntenvolgsysteem RIS. Van 

mevrouw B. zijn bij T-Zorg dus helemaal geen gegevens bekend. 
 

 

Evenwel bepaalt H. nu ter plekke dat mevrouw B. teruggaat naar haar oude uren en frequentie: 4,5 

uren verdeeld over 2 x per week, dinsdag en donderdag. Het afsprakenformulier wordt opnieuw 

afgevinkt, nu beter aansluitend op wat mevrouw B. en meneer M. nog wel en echt niet meer zelf 

kunnen. Bovendien geeft de manager op het formulier aan dat een paar grote schoonmaakklussen 

een paar keer per jaar moeten worden gedaan, zoals de ramen lappen en de keukenkastjes 

uitsoppen. Mevrouw B. en meneer M. zijn erg opgelucht dat ze nu weer de hulp krijgen die ze nodig 

hebben. Meneer M. vraagt aan H. of ze voor de zekerheid een andere hulp wil inzetten voor de 

donderdag. Dan houden ze hun vaste hulp voor de dinsdag. ‘Want vorige zomer was zij een maand 

op familiebezoek en toen hebben we een hele maand zonder gezeten. Met een tweede hulp achter 

de hand kunnen we dat deze zomer hopelijk een beetje spreiden.’ 
 

Inmiddels is de medewerker van het Klachtenteam erachter dat het ondersteuningsplan van het IAB 

geldt als officiële beschikking en niet het afsprakenformulier van het thuiszorgbedrijf, zoals de 

ambtenaar van Kwaliteitsbewaking Wmo beweerde. Hij is verrast en geschrokken om te horen dat 

het IAB volgens mevrouw H., de manager bij T-Zorg, bijna geen ondersteuningsplannen van cliënten 

heeft ingevoerd in het cliëntenvolgsysteem RIS. Dit betekent dat niemand inzage heeft in de 

ondersteuningsplannen. En dat cliënten geen bezwaar kunnen maken. Hij gaat nu uitzoeken hoe dat 

dan weer zit. Wordt vervolgd. 
 

Drie weken later. Mevrouw B. en meneer M. hebben weer twee keer per week hulp. De 

benedenverdieping ziet er tiptop – schoon en leefbaar – uit, een zichtbaar verschil met een paar 

weken geleden, toen de keukenplankjes plakten en de CD-speler een stofmagneet was. Ook 
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mevrouw B. en meneer M. zijn zichtbaar opgeknapt. Zij voelen zich weer thuis in hun eigen huis, 

alsof een last van hen is afgevallen. Mevrouw B. wijst naar een Arabische tekst in een lijst bij het 

raam. ‘Dat zijn woorden die het huis zegenen,’ zegt ze. 
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BIJLAGE 1 
VERTROUWELIJK, NIET BIJGESLOTEN 
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BIJLAGE 2 
VERTROUWELIJK, NIET BIJGESLOTEN 
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