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Aan het college van Burgemeester en Wethouders en 
de leden van de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal 
Postbus 500 
4700 KA  Roosendaal 
 
 
 
Roosendaal: 5 juli 2017  
Onderwerp: Brandbrief HbH"Plus" 
 
 
Geacht college en (burger) leden van de gemeenteraad, 
 
Op donderdag 6 april 2017 heeft de wethouder harde garanties aan de gemeenteraad en de inwoners van 
Roosendaal gegeven: Axxicom zou conform de gemaakte afspraken de huishoudelijke zorg in Roosendaal 
gaan leveren. Op woensdag 5 juli 2017 stellen wij vast, dat Axxicom tenminste 49 cliënten geen hulp kan 
bieden door een te kort aan medewerkers. 
 
Al vorige week werd duidelijk dat een grote groep cliënten voor het weekend geen uitsluitsel van Axxicom 
kreeg wanneer zij hulp bij het huishouden zouden krijgen deze week. Tevens kregen wij signalen dat er in 
teams namen stonden van thuiszorgmedewerkers die al eerder hadden aangegeven niet te willen gaan 
werken voor Axxicom. Sterker nog, ook de naam van een medewerkster van de thuiszorg die helemaal nog 
nooit gesolliciteerd had bij Axxicom ! 
 
In de afgelopen maanden hadden thuiszorgmedewerkers die bij Axxicom gesolliciteerd hadden en 
aangenomen waren zich ook al bij ons gemeld dat zij geen contract ontvingen en dat sommige ook na 
herhaaldelijke telefoontjes en emailtjes niet uitgenodigd werden voor de training. Een medewerkster heeft tot 
afgelopen vrijdag gewacht op een contract dat zelfs na heel veel vragen er nog niet was voor de datum van 
1 juli 2017. Wij konden ons niet aan de indruk onttrekken dat het overzicht niet alleen over het nieuwe 
personeel maar ook de nieuwe cliënten behoorlijk kwijt was. Want ook cliënten die zich tot Axxicom wendden 
na een positief verlopen keukentafelgesprek kregen te horen dat zij geen cliënt waren van Axxicom. 
 
Op dit moment zijn er volgens de wethouder 49 cliënten die geen hulp krijgen deze week ! Een aantal van 
deze cliënten hebben wij gesproken. Cliënten die totaal niet meer weten waar ze aan toe zijn. In situaties 
verkerend waarbij ze volledig afhankelijk zijn van meerdere vormen van (zware) zorg. Deze mensen hebben 
dagen lang in de stress gezeten en ervaren stuk voor stuk nadelige gevolgen op hun gezondheid. 
 
Nu Axxicom duidelijk de continuïteit van zorg op dit moment niet kan waar maken zien we de wethouder in 
reactie op vragen van dhr. Schijvenaars van de Nieuwe Democraten antwoorden dat hij geen noodzaak ziet 
om specifiek een gesprek met Axxicom te hebben. Onbegrijpelijk ! 
Gelooft de wethouder nu echt dat dit drama echt zo maar ineens is ontstaan en niet van te voren in te 
schatten was? Gelooft de wethouder het verhaal van Axxicom zonder hierover een heel stevig gesprek 1-op-
1 te hebben gehad ?  
 

www.facebook.com/methartvoordezorg 
methartvoordezorg@gmail.com 

http://lokaalfnv.nl/regio/west-brabant
http://www.facebook.com/methartvoordezorg


De stand van zaken op 4 juli 2017: 
- 49 cliënten ontvangen deze week geen thuiszorg en het is maar zeer de vraag of zij volgende week 

de zorg krijgen met daarbij het inhalen van deze week: 
- Het merendeel van de cliënten van Axxicom verliest de vaste medewerker 
- Personeel met FWG15 dat voor Axxicom wilde werken kon alleen in dienst treden wanneer zij 

accepteerde dat zij FWG10.4 met een toeslag zouden krijgen. (hierover is de wethouder direct 
geïnformeerd door MHVDZ omdat dit niet passend was binnen de Code Verantwoordelijk 
Marktgedrag); 

- De zorg is gehalveerd bij cliënten met een zware indicatie HbH en over de hele linie moeten cliënten 
uren zorg inleveren: 

- De HbH is nu "gratis" maar cliënten zien zich genoodzaakt om structureel een beroep te doen op 
dienstencheques om het huis leefbaar te houden volgens hun eigen normen i.p.v. die van de 
gemeente. 

 
Volgens de wethouder heeft de gemeente 4 bezwaarschriften ontvangen. Wij kunnen de wethouder alvast 
meedelen dat dit er nu heel wat meer gaan worden! Want pas nu wordt voor cliënten zichtbaar wat de 
nieuwe indicaties  tot gevolg hebben. In keukentafelgesprekken waar werd gezegd dat dezelfde taken in 
dezelfde frequentie als voorheen gedaan zouden worden,. stellen cliënten nu vast dat die taken niet in 3 uur, 
maar in 1,5 uur gedaan moeten worden. Medewerkers stellen vast dat dat binnen die tijd onmogelijk is! 
 
Wij hopen dat de wethouder er over zal waken dat er zorgvuldiger om gegaan zal worden met deze nieuwe 
bezwaarschriften. Over de 4 bezwaarschriften die via MHVDZ zijn gezonden aan de gemeente kunnen wij u 
melden, dat er op 3 niet gereageerd is door de gemeente. Niet binnen de termijn van 6 weken en ook niet 
binnen de termijn van 8 weken! Op de 4de is als telefonische reactie gekomen dat het bezwaar niet 
ontvankelijk was verklaard en dat de cliënt "het toch maar moest proberen met Axxicom".  U wethouder, was 
persoonlijk door de cliënt op de hoogte gebracht van de geschonden afspraken die tussen de cliënt en 
zorgorganisatie waren gemaakt en schriftelijk bevestigd.... en deed niets. Gaf zelfs geen reactie op de email 
van de cliënt. * 
 
Wethouder, wij hebben u al eerder gevraagd om de regie te nemen. Nu vragen wij het niet meer, wij zeggen 
het u: Neem de regie! Daar waar geen zorg geleverd kan worden moet per direct een oplossing gezocht 
worden bij de andere zorgaanbieders die wel zorg kunnen leveren. Wij willen de garantie en dit keer moet u 
dat waar maken, dat cliënten nog voor het einde van de week weten hoe hun zorg geregeld wordt en dat alle 
(!) cliënten volgende week zorg ontvangen.  
 
Wij hopen u naar behoren te hebben geïnformeerd en zijn uw reactie graag te gemoet. 
 
Hoogachtend, 
Namens de cliënten en medewerkers van de thuiszorg, 
Met Hart voor de Zorg Roosendaal, 
Lokaal FNV West-Brabant, 
  
 
        
 
 
A.J.J.M. van de Weijgert  (secretaris Lokaal FNV)                   
 
 
 
* Nb. Op 3-7 werd de cliënt bezocht door een extern ingehuurde WMO-consulent voor de aanvraag van een 
traplift. Hij had het HbH-dossier gezien en wilde het verhaal van de cliënt horen. Waarna op 4-7 een brief 
voor een zitting van de hoorcommissie arriveerde. 
 
Bijlage: BNDeStem 7 april 2017: Harde garantie thuiszorg: huishoudelijke hulp wordt geregeld door Axxicom 



Bijlage 
. 

Harde garantie thuiszorg: huishoudelijke hulp wordt geregeld door Axxicom 

ROOSENDAAL - Wethouder Corné van Poppel gaf de Roosendaalse 
thuiszorgmedewerkers, hun cliënten en de lokale politiek gisteravond de harde 
garantie dat de huishoudelijke hulp vanaf 1 juli volgens de afspraken wordt 
geregeld door de nieuwe thuiszorgorganisatie Axxicom. 

 
Door Frank Timmers 07-04-17, 07:37  
,,Op 1 juli weten we 100 procent zeker dat het goed geregeld is, de signalen zijn dat het 
goed komt. Mocht het verkeerd lopen en Axxicom houdt zich niet aan de afspraken, dan 
heb ik middelen en die zal ik ook gebruiken. Desnoods ontbinden we het contract met 
Axxicom", zegde hij toe om de onrust enigszins in te dammen. 

Protest 
Van Poppel wilde vooral het vertrouwen uitstralen dat er geen reden is tot paniek. Hoewel 
die er wel is. Bij de ruim dertig medewerkers tijdens het protest op de Markt voorafgaand 
aan de gemeenteraadsvergadering. En bij enkele politieke fracties. Zij vrezen dat de zorg 
per 1 juli niet goed is geregeld, dat medewerkers hun baan verliezen en cliënten niet de 
zorg krijgen die ze nodig hebben. 

Axxicom mag na een aanbesteding de hulp in de huishouding gaan verzorgen in de wijken 
Tolberg, Kroeven, een deel van Langdonk en Nispen. De gemeente Roosendaal voert 
keukentafelgesprekken met de cliënten en medewerkers kunnen solliciteren bij Axxicom. 
Waar mogelijk blijven zij gekoppeld aan de cliënten die vaak een vertrouwensband met de 
medewerkers hebben. 

 ,,De weg die wordt bewandeld is nieuw, onrust is daar onderdeel van. De paniek ontstaat 
doordat aannames worden gedaan en men zich niet op de feiten baseert", zei Van Poppel 
tegen de oppositiepartijen VLP, D66, PvdA en GroenLinks.  

Zij dienden een motie in waarin de afkeuring werd uitgesproken over het college en meer 
in het bijzonder wethouder Van Poppel over de wijze waarin hij zich tot op heden in dit 
dossier heeft gehandeld. VLP-voorman Arwen van Gestel had meerdere bezwaren, onder 
meer dat er in de aanbesteding geen ontbindende voorwaarde is opgenomen over 
bijvoorbeeld de keuzevrijheid voor de cliënten. 

Van Poppel herhaalde gisteravond dat die keuze er wel degelijk is. Cliënten kunnen zorg 
afnemen van Axxicom, een onderaannemer of hun persoonsgebonden budget (PGB) 
gebruiken om zelf zorg te regelen. 

 
 
 
 

 
 

http://www.bndestem.nl/roosendaal/thuiszorgmedewerkers-en-clienten-demonstreren-in-roosendaal~a9a180aa/

