
  

  
 

  

 

 

Motie: Aanbesteding Hulp bij het huishouden   M1A 
 

Ondergetekende, leden van de gemeenteraad van Eindhoven, hebben de eer de 

volgende motie aan te bieden; 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders betreft Raadsvoorstel 

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Eindhoven (2012);  

 

Gehoord de gevoerde discussies in de vergadering van 7 februari 2012 

 

Overwegende, dat: 

� De werkgevers en werknemers in de gezondheidszorg een 

FunctieWaardering Gezondheidszorg (FWG) hebben ontwikkeld, waarin 

gewerkt wordt met schalen waarin omschreven staat welke handelingen je 

mag doen en welke opleiding daarvoor is vereist; 

� Voor het werken bij kwetsbare mensen in de huishouding is vastgelegd in 

het kwaliteitsdocument (getekend door het ministerie van VWS, de koepel 

van gemeenten VNG en de werkgeversorganisaties in de thuiszorg) dat 

signaleren een onlosmakende taak is van dat werk en dat het werk daardoor 

valt in FWG 15; 

� De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft geconstateerd dat het 

kwaliteitsdocument te weinig wordt toegepast en dat dit de kwaliteit van de 

hulp bij de huishoudelijke verzorging niet bevordert; 

� Dat in Eindhoven mensen worden ontslagen als zij geen lager salaris 

accepteren, waarbij een lagere FWG wordt gehanteerd waardoor signaleren 

geen onderdeel meer is van het werk; 

 

Van mening zijnde, dat: 

� Bij bestuurlijk aanbesteden het college vooraf een selectie moet maken uit 

het aantal aanbieders die aan minimale eisen kunnen voldoen zoals in het 

kwaliteitsdocument is omschreven; 

� Bij bestuurlijk aanbesteden het college soortgelijke of gelijkwaardige 

kwaliteitseisen in het bestek moet vastleggen zowel aan dienstverlening als 

aan personeel; 

� Hulp bij het huishouden geen schoonmaakwerk is, maar huishoudelijke zorg 

binnen de thuiszorg. 

 

Stelt de raad voor te besluiten: 

Het college van burgemeester en wethouders op te roepen om bij het toekennen van 

de aanbesteding alleen een keuze te maken tussen zorgaanbieders die werknemers 

voor hulp bij het huishouden minimaal uitbetalen volgens schaal FWG 15. 

 



Eindhoven, 7 februari 2012 

De leden van de raad, 

 

Ernest Maas (SP), voorsteller 

Kees Rijnders ('leefbaar eindhoven'), voorsteller 

 

______________________________________________________________________ 

Deze motie is aangenomen in de vergadering van 7 februari 2012. 

                            verworpen 

………………………., griffier 

 


