
Roosendaal, 7 juni 2017 

 

Onderwerp: HbH-Plus ? Nee, HbH-Min ! 

 

Geachte Burgemeester & wethouders, leden van de gemeenteraad, 
 
 
Met nog 3 weken te gaan tot 1 juli kan Met Hart voor de Zorg de tussentijdse balans 
beginnen op te maken van de omschakeling van HbH naar HbH-Plus. De 
gemeenteraad en ook de bewoners van Roosendaal zijn een mooi plaatje 
voorgehouden hoe de zorg nu zoveel beter en ook veel dichter bij de bewoners 
georganiseerd zou gaan worden. Een vooruitgang op wat we tot nu toe aan HbH-
zorg hadden gehad in Roosendaal. En ook voor de medewerkers zou goed gezorgd 
worden door afspraken die in de aanbesteding vastgelegd waren. De realiteit blijkt er 
toch anders uit te zien. 
 
Was het niet de SP die met een reclame-filmpje duidelijk heeft willen maken hoeveel 
impact het aantal verschillende handen aan het bed/huis van een cliënt heeft ? Uit 
wat er tegen cliënten gezegd wordt tijdens de keukentafelgesprekken kunnen wij ons 
toch niet aan de indruk onttrekken dat die les die men aan Nederland jaren geleden 
heeft willen leren door de SP vergeten is. Tegen cliënten is gezegd dat zij niet meer 
van een vaste hulp op aan kunnen. De ene keer komt de ene medewerkster en een 
volgende keer weer een ander.  
Dat we geen schoon huis meer mochten verwachten als cliënten was ons ook al wel 
duidelijk toen er door de gemeente werd gesproken over een “leefbaar” huis. Wat 
leefbaar inhoud volgens de gemeente Roosendaal is inmiddels ook duidelijk 
geworden. Op basis van een keukentafelgesprek wordt een takenlijst opgesteld en 
de HbH-medewerker mag dat takenlijstje afwerken maar ook niet meer dan dat. 
Zodra het takenlijstje afgewerkt is moet de medewerker weer door naar de volgende 
cliënt. Volgens de wethouder zouden de cliënten nu echt gaan krijgen wat ze nodig 
hebben. Uit alles blijkt dat dat “echt” meer een absoluut minimum is waarbij al 
helemaal geen rekening gehouden wordt met het sociale aspect van de zorg. Alles is 
er op gericht dat de medewerker zo snel mogelijk weer het huis van de cliënt verlaat. 
 
Met name de cliënten die volledig afhankelijk zijn van zorg, zijn er bij de 
indicatiestelling zeer bekaaid vanaf gekomen. Een cliënt die zich bij ons meldde, 
kwam er op uit dat wilde ze het huis nog volgens haar eigen normen leefbaar houden 
ze feitelijk uit kwam op het 3 uur per week extra inkopen van dienstencheques. Haar 
indicatie van nu 6 uur per week wordt terug gedraaid naar “de ene week 4 uur en de 
andere week 3 uur”. Bij deze cliënt hoeft volgens de gemeente de douche maar 1 
keer per maand schoon gemaakt te worden. En ook het bed hoeft maar 1 keer per 2 
weken verschoont te worden. Stofzuigen ? 1 keer per 2 weken was wel voldoende. 
En dan te weten dat deze cliënt met longklachten, bijna volledig bedlegerig (met 
incontinentieproblematiek) en volledig afhankelijk is van hulp ! Deze cliënt voelt zich 
volledig in de kou gezet door de gemeente. En ze is niet de enige getuigen de 
cliënten die zich bij ons gemeld hebben met een zelfde verhalen  ! 

 



Aan de keukentafel is door de gemeente zeer veelvuldig verwezen naar 
dienstencheques. Wilt u 1 x per jaar de kastjes schoon laten maken, dat kan met 
dienstencheques. Toch dat bed elke week laten verschonen omdat het anders voelt 
alsof je 2 weken in gedragen kleding ligt ? De badkamer/wc toch vaker dan 1 keer 
per maand of 2 weken schoon laten maken ? Je ramen aan de buitenkant laten 
zemen ? Wekelijks stofzuigen i.p.v. 1 keer per 2 weken ? Het kan allemaal…. Zolang 
je er maar dienstencheques voor koopt bij de gemeente. Voorgenoemde cliënt zou 
per week 3 dienstencheques nodig hebben om in een voor haar leefbaar huis te 
kunnen wonen. Daarmee zou ze per 4 weken 60 euro kwijt zijn aan 
dienstencheques. Een meer dan verdrievoudiging van de eigen bijdrage die ze altijd 
moest betalen ! 
Op basis van alle meldingen die we binnen hebben gekregen is voor ons wel 
duidelijk geworden dat er over de gehele linie door de gemeente een 
bezuinigingsslag gemaakt is waarbij er aanzienlijk minder hulp is geïndiceerd dan er 
tot dan toe in de indicatie was opgenomen. Vooraf was er toch duidelijk gezegd dat 
het geen bezuiniging zou worden deze nieuwe indicatieronde ? Hoe kan het dan dat 
bijna alle cliënten en ook medewerkers die meldingen bij ons gedaan hebben hebben 
vastgesteld dat de indicatie verschraalt is en dat dienstencheques niet een 
incidentele aanvulling maar nu als een structurele voorziening wordt gezien ? 
 
En wat heeft de gemeente gedaan met de schriftelijke klachten en bezwaren die 
ingediend zijn door cliënten ? Tot op heden hebben de cliënten die zich bij ons 
gemeld hebben en die aangegeven hebben dat zij een schriftelijke klacht of bezwaar 
ingediend hebben nog niets van de gemeente vernomen. Legt de gemeente deze 
schriftelijke klachten en bezwaren naast zich neer omdat cliënten onder zware druk 
toch getekend hebben voor de nieuwe indicatie ? Want niet tekenen hield volgens de 
gemeente in dat er geen zorg meer verleend zou worden. De ene cliënt werd onder 
druk gezet om binnen 2 weken te tekenen, de ander moest zelfs binnen een week 
tekenen… en anders zou de zorg stop worden gezet.  Durf dan als cliënt die 
afhankelijk is van hulp en zorg maar eens niet te tekenen ! 
 
Wat is de belofte van de wethouder en gemeente waard dat waar cliënten het niet 
eens zijn met de indicatie of de veranderende zorg er een 2de gesprek zou plaats 
vinden en desnoods een 3de tot de cliënt tevreden zou zijn met de zorg die 
geindiceerd is. Hoeveel 2de gesprekken hebben cliënten gehad ? Bij ons is er in ieder 
geval niets over bekend, terwijl cliënten heel duidelijk in het keukentafelgesprek 
hebben aangegeven het helemaal niet eens te zijn met het verlies van keuzevrijheid, 
de vaste hulp en/of de indicatie. En dit verzet tevens hebben verzwaard door in 
eerste instantie de indicatie niet te ondertekenen, maar zoals aangegeven uiteindelijk 
onder druk van stopzetting van de zorg, onder protest, toch getekend hebben. 
 
Dit alles bij elkaar optellend kunnen wij dan ook niet anders dan de gemeente 
Roosendaal een dikke onvoldoende geven voor de wijze waarop de 
keukentafelgesprekken zijn uitgevoerd en de verschraling die over de hele linie 
duidelijk waarneembaar is. Wat ons betreft kan er dan ook geen sprake zijn van 
HbH-Plus maar is HbH-min veel meer op zijn plaats. 
 
De afgelopen maanden hebben wij als actiegroep stevig geprotesteerd tegen de 
gang van zaken rondom de overname van personeel door de nieuwe 
perceelhouders. Overname van personeel is totaal niet aan de orde geweest ! 



Medewerkers moesten zelf maar “overkomen” naar de nieuwe organisatie, waarbij 
we vast hebben gesteld dat daarbij door de aanbieder een geheel eigen wijze werd 
gehanteerd van het inschalen. Medewerkers in FWG15 zijn ingeschaald in FGW10 
(trede 4). Ja, met behoud van het huidige salaris. Maar zij lopen hun verdere uitloop 
in FWG15 mis en gaan er per 1 juli a.s. al direct op achteruit, omdat de 
loonsverhoging waar zij in FWG15 recht op hebben aan hun neus voorbij gaat. Wij 
hebben berekend wat het deze medewerkers gaat kosten de komende 6 jaar. Daarbij 
kwamen wij uit op een ruime 4000 euro (bruto) excl. pensioenopbouw, vakantiegeld 
en eindejaarsuitkering. Hoe kan een SP-wethouder hier mee akkoord gaan ? is er 
door de SP Roosendaal de afgelopen jaren niet volop gedemonstreerd voor het 
behoud van de rechtspositie en opgebouwde rechten van medewerkers ? Hoe kan 
het dan dat dit onder het toeziend oog van de wethouder gebeurd ? 
 
Met hart voor de Zorg Roosendaal kan dan ook niet anders dan tot de conclusie 
komen dat cliënten en medewerkers hele grote veren moeten laten. En dat  de Plus 
in HbH-Plus zeer ver te zoeken is. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens medewerkers en clienten, 
 
 
 
 
 
Met Hart voor de Zorg Roosendaal 
 


