
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geacht college en leden van de gemeenteraad,  
 
Met gemengde gevoelens hebben wij afgelopen periode kennis genomen van de standpunten van 
de FNV. Deze week werden wij geconfronteerd met de “brandbrief” van de FNV en van actiegroep 
Met Hart voor de Zorg. Via deze weg willen wij van de gelegenheid gebruik maken om te reageren 
op de genoemde brief. 
 
Met Hart voor de Zorg 
Voordat wij inhoudelijk reageren, willen wij u laten weten dat voor ons niet geheel is duidelijk wat 
de positie van  Hart voor de Zorg is en wie ze precies vertegenwoordigen. Wel is ons gebleken dat 
ze niet direct met ons communiceren. Mogelijk heeft dit er ook toe geleid dat zij onvolledig 
geïnformeerd waren (zoals uit eerdere situaties is gebleken) en diverse standpunten gebaseerd 
leken te zijn op aannames.  
 
Medewerkers in dienst van andere aanbieders en behoud klant-hulp relatie 
Axxicom heeft afgelopen periode voor een flinke opgave gestaan om de hulp bij het huishouden 
voor circa 600 klanten te organiseren. Samen met onze partners is er de afgelopen periode keihard 
gewerkt om dit mogelijk te maken. Naast de huisbezoeken hebben wij 92 medewerkers in dienst 
genomen. Zoals al in een vroeg stadium toegezegd hebben wij medewerkers van bestaande 
aanbieders in dienst genomen – uiteindelijk zelfs meer dan vijftig. Bijna al deze medewerkers 
kunnen bij hun huidige klanten blijven werken. Hiermee hebben wij zeer bewust ingezet op zoveel 
mogelijk behoud van de  bestaande van klant – hulp relatie. Dat dit niet altijd mogelijk zou zijn was 
vooraf al duidelijk omdat voorgaande aanbieders hun medewerkers inzetten in meerdere gebieden 
in Roosendaal. Met de huidige insteek per gebied en onze werkwijze in wijkteams, kunnen wij 
klanten een vast gezicht bieden. Mocht de vaste hulp verhinderd zijn, dan wordt vervanging uit het 
wijkteam aangeboden waardoor het aantal wisselende gezichten dat de klant ziet, tot een minimum 
beperkt zal worden.  
Ook hebben wij al onze hulpen gevraagd om voorafgaand aan de eerste keer dienstverlening, 
telefonisch contact op te nemen met hun klanten. Dit om de drempel voor zowel klant als 
medewerker wat te verlagen en het eerste contact te vergemakkelijken.   
 
Arbeidsrechtelijke zaken 
Op het gebied van arbeidsvoorwaarden hebben wij meer gedaan dan van ons verwacht mocht 
worden door medewerkers die een vast contract hadden een vast contract met hetzelfde uurloon 
aan te bieden. Met medewerkers die vragen of opmerkingen hebben over hun 
arbeidsovereenkomst gaan we in gesprek. Om de communicatie met medewerkers zo eenvoudig 
en laagdrempelig mogelijk te maken hebben we een lokaal inloopspreekuur voor medewerkers 
georganiseerd. We zullen dit de komende weken ook blijven organiseren voor onze medewerkers 
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 in Roosendaal zodat eventuele vragen van diverse aard snel en adequaat kunnen worden 

opgepakt.  
Naast het bovenstaand hebben wij vanzelfsprekend gehandeld conform de geldende CAO en de 
Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De in de brief genoemde aantijgingen herkennen wij dan ook 
niet. Ook eerdere aantijgingen over tijdelijke contracten en minimumloon van de afzenders van de 
“brandbrief” wijzen wij van de hand.  
Onze keuze voor het respecteren van vaste contracten brengt voor ons een flink financieel 
bedrijfsrisico met zich mee. Wanneer er nu iemand ziek wordt of onverhoopt ontslagen wordt, dan 
wordt het gehele arbeidsverleden meegenomen bij de berekening van een eventuele 
ontslagvergoeding. In een andere situatie waar wij als Axxicom de vertrekkende organisatie in een 
gemeente waren en medewerkers een nieuwe baan hebben gevonden, hebben wij ervoor gekozen 
om de transitievergoeding aan medewerkers uit te betalen om zodoende de nieuwe werkgever (in 
de zorg) niet te belasten met het arbeidsverleden van de medewerker en hierdoor de kans voor de 
medewerker om een nieuwe baan te vinden, te vergroten. Ons verzoek aan DAT, van wie veruit 
het grootste deel van de medewerkers afkomstig is die met een vast contract bij ons in dienst zijn 
gekomen, om dit principe te hanteren leverde nul op het rekest op.  In deze situatie hebben wij 
weldoordacht het belang van klant en medewerker boven ons bedrijfsbelang gesteld en gekozen 
om het arbeidsverleden van medewerkers over te nemen.  
 
Zorgorganisatie DAT en medewerkers 
Op verzoek van en met wethouder Van Poppel hebben wij begin april gesproken met de directie 
van zorgorganisatie DAT. Tijdens dit overleg zijn afspraken gemaakt over mogelijkheden om 
medewerkers van DAT in dienst te nemen bij Axxicom. Wij hebben hierbij de belofte gedaan om 
zoveel als mogelijk medewerkers van DAT in dienst te nemen. DAT heeft hiervoor gegevens 
aangeleverd. Dit heeft bijgedragen aan het in stand houden van klant-medewerker-relaties en er 
zou bij DAT geen werkgelegenheidsprobleem optreden.  
Het voelt wrang te constateren dat vorige week – een week voor de startdatum – maar liefst dertien 
medewerkers zich hebben terug getrokken waarvan het grootste aantal uiteindelijk heeft besloten 
om bij DAT te blijven. Wat hier precies is gebeurd weten wij niet. Wel is duidelijk geworden dat kort 
voor aanvang van het nieuwe contract een medewerkersbijeenkomst van DAT heeft 
plaatsgevonden. En waar door DAT in februari werd gesproken over mogelijk 120 gedwongen 
ontslagen is inmiddels duidelijk geworden dat DAT op zoek is naar nieuwe medewerkers en 
hiervoor recent een personeelsadvertentie heeft geplaatst. Wij hebben signalen ontvangen en 
kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat DAT medewerkers die met Axxicom een 
arbeidsovereenkomst hadden gesloten, actief heeft benaderd om bij DAT in dienst te blijven. Dit 
alles heeft zich vorige week (de laatste week van juni) afgespeeld en is veruit de belangrijkste 
reden dat wij helaas niet alle klanten van hulp hebben kunnen voorzien in de eerste week van 
levering.  
 
Geen hulp 
Want helaas hebben deze week inderdaad 49 mensen geen hulp ontvangen. Het plotselinge 
vertrek van dertien medewerkers betekent tevens dat wij ongewild niet in staat zijn om bij deze 
cliënten hun vertrouwde hulp in te zetten.  Wij betreuren dit ten zeerste. De cliënten die het betreft 
hebben wij met een bloemetje persoonlijk geïnformeerd. Hierbij hebben wij de belofte gedaan dat 
ze uiterlijk volgende week horen wanneer de hulp komt. Op dit moment werken wij hard aan een 
oplossing en wij doen ons uiterste best dat al deze mensen volgende week hulp ontvangen. Wij 
ontvangen hierbij gelukkig tevens hulp van onze lokale samenwerkingspartners waarmee wij 
inmiddels een goede band hebben opgebouwd.  
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 Opstartperiode 

Wij hadden niet de verwachting en illusie dat de opstart en implementatie van een nieuw gebied 
met zoveel klanten in een keer vlekkeloos zou verlopen. Wij nemen echter de verantwoordelijkheid 
voor zaken die nog niet goed lopen zeer hoog op en zullen de geschetste problemen oplossen.  
Toch willen wij ook noemen dat het er op dit moment op lijkt dat Axxicom de schuld krijgt van alles 
wat er mis gaat en dat vinden wij niet terecht. De eerdere signalen over wisselende hulpen bij 
bestaande cliënten bleken bij nader inzien niet over Axxicom te gaan. Ook van de andere signalen 
die betrekking hebben de situatie voor 1 juli willen wij aangeven dat wij toen nog geen klanten in 
zorg hadden die voorheen hulp van een andere aanbieder ontvingen. Ook de situatie die vorige 
week is ontstaan rondom de dertien medewerkers is niet iets waar wij direct iets aan kunnen doen. 
Wel zullen wij uiteraard de gevolgen hiervan zo snel als mogelijk proberen te verhelpen. 
 
Sollicitatieproces 
Over het sollicitatieproces willen wij aangeven dat medewerkers voorafgaand aan hun 
dienstverband bij ons een training hebben gevolgd. De medewerkers hebben tussen het 
sollicitatiegesprek en de training per e-mail de bevestiging van het aanbod en een 
arbeidsvoorwaardenvoorstel ontvangen. Ten tijde van de trainingen was er gelegenheid voor 
medewerkers om de arbeidsovereenkomsten te ontvangen en ondertekenen (of mee te nemen en 
later ondertekend bij ons aan te leveren). Met medewerkers die niet bij de training aanwezig 
konden zijn hebben wij andere afspraken gemaakt. Dat wij hierin geen overzicht hadden wijzen wij 
van de hand.  
 
Aantal uren hulp versus resultaatfinanciering 
Wij lezen verder vragen en opmerkingen over het aantal uur hulp dat mensen ontvangen. De 
gemeente heeft gekozen voor een resultaatgerichte manier van werken waarbij het 
ondersteuningsplan centraal staat. Hierin zijn ook de mogelijkheden van de klant en haar omgeving 
meegenomen. Wij zijn dan ook van mening dat wij ons niet moeten laten verleiden om te spreken 
over het aantal uur dat cliënten wel of niet krijgen maar het resultaat centraal stellen. Op het 
moment dat blijkt dat wij de resultaten die beschreven staan in het ondersteuningsplan structureel 
niet behalen dan mag u ons daar op aanspreken en dan zullen wij de situatie opnieuw beoordelen.  
 
Tot slot worden in de brandbrief HbH ”Plus” verschillende signalen en individuele situaties 
beschreven. Het is voor ons niet altijd duidelijk over welke zaak het gaat en wij kunnen daarom niet 
overal even specifiek op reageren. Wij roepen cliënten en medewerkers met vragen zich bij ons 
melden zodat wij hun vragen kunnen beantwoorden en eventuele problemen kunnen oplossen.  
 
Ik vertrouw erop u met het bovenstaande inzicht te hebben gegeven in hoe een aantal zaken is 
georganiseerd geweest en is verlopen. Dat het niet allemaal vlekkeloos loopt is waar. Dat naast de 
49 klanten die geen hulp hebben ontvangen, circa 550 klanten deze week wel hulp van hun 
vertrouwde of nieuwe medewerker hebben gekregen, is ook waar. Ik verzeker u nogmaals dat wij 
ons uiterste best doen om op zo kort mogelijke termijn alle klanten hulp te bieden, waarbij ons 
nadrukkelijke streven is dat dit volgende week is geregeld.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mariette Heemskerk 
Directeur Axxicom  
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Met vriendelijke groet, 
 
 
Axxicom Thuishulp BV 
 
 
 
 
 
 
 


