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Axxicom is inmiddets van start gegaan in Roosendaat. De werving is in votte gang,

keukentafetgesprekken zijn hoge verwachting gewekt en dat er aantoopprobtemen zijn viel te

verwachten.

Hetaas krijgen we nogal wat stevige ktachten binnen die in de votgende categorieën vatten t.w.
- Axxicom reageert niet op emaits van medewerkers die witten overstappen

- Axxicom komt afspraken onvotdoende na dat overgestapte medewerkers gekoppetd btijven aan

bestaande ctiënten

- Axxicom staagt er onvotdoende in om nieuwe cliënten op ktantgerichte wijze te bedienen met

vaste krachten en vaste tijden; eerder wordt van ctiënten verwacht dat zij zich aanpassen aan

Axxicom

FNV heeft inmiddels een speciate hetpdesk gevormd om atte vragen en ktachten te verwerken. En

zij organiseren woensdagavond 10 juti 2017 een speciate informatiebijeenkomst.

Wij hebben de votgende vragen:

Datum

Onderwerp

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting
in de cyctus?

Nee

Axxicom

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuittehouder Van Poppel

Schriftelijke vraag
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1. Wat is de stand van zaken inzake Axxicom qua overgang medewerkers, koppeting van cliënten

en atgehele dienstverlening?

2. Bent u op de hoogte van de ktachten en de wijze waarop FNV hier informatie over verstrekt

en mensen bijstaat, wat vindt u hiervan?

3. Hoevee[ klachten komen bij de gemeente Roosendaal binnen en op wetke wijze worden deze

opgelost?

4. ls er voor u aanleiding om opnieuw met Axxicom te gaan spreken over de huidige stand van

zaken?

Met vriendelijke groet,

Ton Schijvenaars, Nieuwe Democraten



Wij beantwoorden de vragen ats votgt.

De gemeenten votgt uiteraard nauwgezet de ontwikketingen rondom de HBH+ en dus ook
rondom de nieuwe aanbieder. Axxicom had 45 medewerkers aangenomen. Zij waren
werkzaam bij verschittende organisaties waaronder DAT. Vorige week hebben 12 medewerkers
zich uit dienst gemetd bij ¡r¡<x¡.or en zijn terug gegaan naar DAT. Deze medewerkers waren
a[ voorgestetd bij ctiënten en de hete week was ingepland. Er wordt nu hard gewerkt om
nieuwe medewerkers te werven en deze zo snel mogelijk in te plannen bij cliënten. Deze
week lukt dat niet meer, 49 ctiënten zutlen geen hulp krijgen. Zij worden door Axxicom
hierover gerhformeerd en de volgende weken gecompenseerd in de hutp.
Axxicom werkt met gebiedsteams, net ats team WegWijs van de gemeente. ln principe krijgen
ctiënten een vaste medewerker, bij vervanging wordt er een medewerker uit het bewuste
team ingezet.

2. Ja, ik ben hier van op de hoogte. lk heb in de afgetopen periode de FNV en Hart voor de Zorg
meerdere maten verzocht om concrete problemen en klachten bij ons voor te leggen zodat de
gemeente deze ktachten kan behandelen. Tot op heden heb ik er geen een mogen ontvangen.

3. Via de officiëte procedure hebben we vier klachten ontvangen. Deze worden verder
onderzocht en waar nodig actie ondernomen om het probteem op te lossen.

4. We hebben weketijks een overteg met de drie hoofdaannemers. Tijdens deze overteggen
wordt ook casur'stiek uitgebreid besproken. Vanzetfsprekend vindt er ook tussendoor in de
backoffice afstemming ptaats tussen onze medewerkers van WegWijs en de zorgaanbieders.
Voor ons is er op dit moment geen aanteiding om specifiek met Axxicom in gesprek te gaan.

Hoogachtend,
Het cottege van burgemeester en wethouders,
Namens deze,

n Poppel

Wethouder Jeugd, Votksgezondheid, Wetzij n, 7org, Decentralisaties (coördinerend)




