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INLEIDING
‘Het is niet menselijk meer.’ Dergelijke woorden horen we veel als we praten met werknemers en cliënten in de (thuis)zorg.
Werknemers voelen zich ingezet als robots. Voor menselijk contact is in de zorg geen tijd meer. Robot Rose1 werd zelfs bedacht om het werk van echte mensen te gaan overnemen in de toekomst. Medewerkers zijn druk met planningen maken en
hebben structureel te weinig tijd om hun werk goed te doen. De cliënten voelen zich niet meer als mens behandeld. Steeds
weer komt er iemand anders om ze te helpen; men mist het persoonlijke contact.
Bij de SP Eindhoven bereiken ons sinds medio 2014 geluiden waaruit blijkt dat het niet goed gaat met de thuiszorg. Meerdere
van onze leden zijn medewerkers bij Zuidzorg, waar een grote reorganisatie heeft plaatsgevonden: zij hebben de gevolgen van
de bezuinigen direct ondervonden.
De SP-Hulpdienst krijgt dan ook steeds vaker meldingen van absurde situaties in de zorg, zoals ouderen met een gebroken
heup die te vroeg uit een ziekenhuis ontslagen worden, een scootmobiel die het niet doet als het regent en geen enkele
instantie die daaraan wat doet, iemand met een dwarslaesie die geen hulp meer krijgt na een bezwaar tegen vermindering
van de hulp, een heel aantal mensen wiens hulp zonder overleg is gehalveerd, enzovoort, enzovoort. De SP-Hulpdienst zou
graag deze klachten per casus willen opschrijven, maar vindt dat ze dat niet kan doen, omdat zij de privacy van de mensen in
kwestie niet wil aantasten.
De SP Eindhoven wilde graag weten wat de ervaringen zijn van cliënten en medewerkers in de zorg naar aanleiding van alle
bezuinigingen: Is de zorg nog wel op een menswaardige wijze georganiseerd in onze regio? Daarom zijn we begonnen met de
actie ‘Hang de vuile was maar buiten, uitgekleed ben je al!’. In het kader van deze actie riepen wij mensen op hun ervaringen
in de zorg met ons te delen. De resultaten kunt u in dit rapport lezen. De zorg wordt uit allerlei bronnen gefinancierd. Ziektekostenverzekeraars, AWBZ en WMO. Alleen het WMO deel is te beïnvloeden vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld het werk van
de Zuidzorg wordt via verschillende wegen gefinancierd. De thuiszorg (wijkverpleging, persoonlijke verzorging) is niet overgeheveld van de AWBZ naar de WMO. De huishoudelijke verzorging is sinds 2007 een taak van de gemeente geworden.
In Eindhoven is beleid gevoerd om alle veranderingen in de WMO goed te laten landen. In de randgemeenten, waar ook een
aantal kaartjes vandaan kwamen is dat soms niet anders. Het doel van dit rapport is om een spiegel voor te houden, door de
concrete gevolgen van het beleid in de zorg te laten zien. We hopen hiermee een verandering ten goede in de zorg teweeg te
kunnen brengen. Het rapport sluit we dan ook af met conclusies en aanbevelingen. Deze zijn gericht op de gemeenten omdat
we daar het gesprek kunnen aangaan.
In bijlage 1 geven we de ‘vuile was’-kaart weer die mensen konden invullen en opsturen in het kader van onze actie ‘Hang de
vuile was maar buiten’. In bijlage 2 staan de gescoorde resultaten van deze actie. In bijlage 3 zijn twee mails die wij ontvingen
integraal meegenomen. Dit zijn uitgebreidere reacties die we tijdens onze actie kregen en mochten gebruiken. We hebben
meer van dergelijke verhalen gehoord in de afgelopen maanden. In bijlage 4 geven we de werklijsten weer, waaraan thuiszorgmedewerkers moeten voldoen. En in bijlage 5 gaan we in op de magere vergoeding die thuiszorgmedewerkers ontvangen en
de tarieven die een normaal salaris mogelijk maken.

1

www.win.tue.nl/tsr/

3

MENSELIJKE MAAT IN DE ZORG? • ERVARINGEN UIT DE ZORG IN DE REGIO EINDHOVEN

4

INHOUDSOPGAVE

INHOUD
Methode

6

Resultaten

7

Conclusies en aanbevelingen

12

Bijlage 1. ‘De vuile was’-kaart

14

Bijlage 2. Alle reacties op een rij

15

Bijlage 3. Twee uitgebreidere reacties

17

Bijlage 4. Werklijsten

19

Bijlage 5. Hetzelfde werk voor minder loon

21

5

METHODE

METHODE
We hebben medewerkers en gebruikers van de zorg opgeroepen ‘de vuile was buiten te hangen’. Mensen konden een kaartje
invullen met hun ervaringen in de zorg en deze vervolgens opsturen naar de SP Eindhoven. Deze kaartjes (zie bijlage 1) zijn
uitgedeeld bij Zuidzorg in Eindhoven en in de regio. Ook zijn de kaarten verspreid via diverse buurthuizen, de scootmobielclub, de Amandelpoortflat. In de wijk van Severinus is de kaart huis-aan-huis verspreid. De directeur van Zuidzorg is op de
hoogte van deze actie, en heeft aangegeven benieuwd te zijn naar resultaten. Onze actie heeft veel respons gekregen van medewerkers en cliënten van Zuidzorg. We gaan ervan uit dat de geluiden die deze mensen laten horen grotendeels dezelfde zijn
als de geluiden die bij andere thuiszorgorganisaties te horen zijn. De bezuinigingen in de thuiszorg hebben in heel Nederland
veel schade aangericht!
Er zijn 1.800 kaarten uitgedeeld; een retourscore van 10 procent is mooi bij een dergelijk onderzoek. We hebben uiteindelijk
244 ingevulde kaartjes teruggekregen. Dit geeft aan dat het leeft bij cliënten en medewerkers. Een paar kaartjes hebben we
niet verwerkt omdat de gemelde klachten te vaag waren en het onduidelijk was over welke organisatie het ging. 237 reacties
waren concreet genoeg om te verwerken. We kregen veel reacties van personeel van Zuidzorg. Ook cliënten van Zuidzorg reageerden vaak. We kregen minder meldingen binnen van andere organisaties. Toch vinden wij dat de ontvangen reacties een
globaal beeld geven van wat er speelt in de zorg. We hebben met veel mensen in de stad en omgeving over de zorg gesproken.
Lang niet iedereen durfde op papier te zetten wat er mondeling aan ons is meegedeeld. Zorgmedewerkers zijn bang voor hun
baan. En mensen die van de zorg afhankelijk zijn, zijn blij met alle hulp die ze krijgen, ook al is die hulp feitelijk ontoereikend.
De ingevulde kaartjes die wij binnenkregen vormen in onze ogen slechts het topje van de ijsberg van wat er allemaal mis is in
de zorg. Als één iemand melding maakt van een misstand in de zorg, dan zullen er waarschijnlijk veel meer mensen zijn in de
regio die hetzelfde probleem ervaren. Mensen weten vaak niet meer of een probleem nu bij de zorgverzekeraars, de zorgaanbieder of bij de gemeente ligt. Zo complex is de organisatie van de zorg inmiddels geworden. In dit rapport komen klachten
over allerlei vormen van zorg dan ook door elkaar naar voren.
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RESULTATEN
ZUIDZORG
Positief wordt gemeld de spontane waardering voor Zuidzorg door drie cliënten. Aan de andere kant kregen we ook veel negatieve berichten over Zuidzorg binnen. Door Zuidzorg is fors bezuinigd bij de huishoudelijke hulpen. Veel personeel is ontslagen en functies zijn vervallen. Soms kregen medewerkers de keuze tussen ontslag of werken voor een veel lager uurloon.
Men moet het werk met veel minder personeel doen. Indicaties zijn kleiner geworden, hetzelfde werk moet in veel minder tijd
gedaan worden. Men meldt dat dit ten koste gaat van de kwaliteit: er worden meer fouten gemaakt. De vervuiling bij sommige
cliënten neemt daardoor toe. Medewerkers missen de tijd voor een praatje of een luisterend oor. Een aantal hulpen werkt
dan maar door in eigen tijd. De belasting voor de hulpen is veel groter geworden: de fysieke belasting en werkdruk zijn hoog.
Daarnaast gaat er kostbare werktijd af voor administratie. Thuishulpen zijn veel tijd bezig met het invullen van de werklijsten
(bijlage4).

Het takenpakket is groter geworden. Planners zijn wegbezuinigd. Planning en andere taken zijn overgenomen door ‘sterrolhouders’. Dit zijn thuishulpen met een extra taak, ook al verdienen zij daar niks extra mee. Voor al het personeel zijn er
administratieve taken bijgekomen. Zij moeten hun eigen vervanging regelen bij ziekte en vakantie. Daarbij is het frustrerend
dat het computersysteem regelmatig plat ligt. Voor de extra taken is men niet aangenomen, en niet iedereen kan deze administratieve taken aan. Niet iedereen is even handig met de pc. Sommige mensen kunnen zich niet goed uitdrukken op papier.2
Het gebrek aan steun vanuit de organisatie zien wij als een groot probleem.

2

Werkende laaggeletterden zijn vooral werkzaam in de zorg- en welzijn sector (25%), industrie en energie (20%)
en handel en horeca (17%) zie ook voetnoot 3
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Er zijn veel medewerkers met een 100-uren contract (per jaar). In rustige perioden moeten zij hun uren (en dus hun cliënten)
afgeven aan medewerkers met een vast contract. Deze mensen hebben geen enkele financiële zekerheid. Als ze ziek worden,
krijgen ze niks betaald. Daarom melden sommige medewerkers dat zij ook doorwerken tijdens ziekte, iets dat de kwaliteit uiteraard niet ten goede komt. Wij horen dat thuishulpen aan cliënt worden gekoppeld op basis van contracturen en niet meer
op basis van persoonlijke kundigheid. Vroeger wist men van elkaar wie er goed met een bepaald soort cliënten om kon gaan,
en van die deskundigheid werd dan gebruik gemaakt. Maar zo werkt het nu niet meer.

Cliënten klagen over de lage kwaliteit van de hulp. Zij krijgen mensen over de vloer die vaak niet op de afgesproken tijd komen. Er wordt veel gemopperd over het feit dat goede hulpen zijn ingeruild voor hulpen die niet betrokken en/of niet professioneel zijn. Cliënten krijgen vaak te maken met wisselingen en onbekenden. Men moet meer betalen voor de hulp, terwijl daar
geen betere kwaliteit tegenover staat. Men betaalt de volledige eigen bijdrage, ook al is er in vier weken maar één keer iemand
geweest.
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Tijdens het bespreken van de uitkomsten van het onderzoek hoorden wij van de Zuidzorgmedewerkers dat men vroeger allerlei cursussen kreeg aangeboden, bijvoorbeeld over het omgaan met agressie of over veiligheid. Nu krijgen nieuwe medewerkers alleen een cursus over hoe het administratiesysteem werkt. Waar voorheen het observeren en signaleren van problemen
bij cliënten ook belangrijk was, daar gaat het nu alleen nog maar om poetsen en registreren van de geleverde zorg. Tijdens ons
overleg met thuiszorgmedewerkers ging het ook over het reilen en zeilen bij cliënten die een chemokuur krijgen. Normaal
gesproken dient de was van deze cliënten apart gehouden te worden, en moeten badkamer en toilet met handschoenen
schoongemaakt worden, vanwege het besmettingsgevaar. Tegenwoordig gebeurt dit echter niet. De huishoudelijke hulpen
worden niet meer op de hoogte gesteld van de bijbehorende gezondheidsrisico’s. Een schokkende ontdekking, die aan de
arbeidsinspectie gemeld moet worden.

Een groot probleem voor Zuidzorg lijkt, dat er steeds minder cliënten gebruik maken van de zorg. We horen vaker dat er geen
nieuwe cliënten meer bijkomen. Deze terugloop van cliënten werd ook gemeld door het Eindhovens Dagblad (20-7-2015).
Er wordt bijna geen gebruik gemaakt van de Huishoudelijke Hulp Toelage, waarmee cliënten goedkoper thuiszorg kunnen
inkopen. De bedoeling van de Toelage was om 180 voltijdbanen te creëren voor 500 medewerkers, maar er zijn slechts 10 voltijdbanen bijgekomen. Deze terugloop is begrijpelijk in het licht van alles wat we lezen en horen over Zuidzorg. We begrijpen
dat veel gebruikers van de zorg liever uitwijken naar een schoonmaakster die zwart werkt. Dat kost per uur even veel, en in
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vakantie of bij ziekte hoeft niet doorbetaald te worden. Bovendien heeft de cliënt dan meer controle over wat er in zijn/haar
huis gebeurt, waardoor de ervaren kwaliteit hoger is.

GEMEENTE
Opvallend is dat mensen melden dat de gemeente zonder keukentafelgesprek toch indicaties afgeeft. Mensen melden dat
ze veel lagere indicaties krijgen dan voorheen: ze krijgen minder hulp, terwijl men daar wel afhankelijk van is. We krijgen de
indruk dat er door de gemeente te gemakkelijk wordt doorverwezen naar mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen echter lang
niet altijd professionele zorg overnemen. We kregen dan ook veel signalen binnen van mantelzorgers die overbelast zijn. Zo
kregen we het verhaal binnen van een achttienjarig meisje dat niet normaal naar school kan omdat zij een taak als mantelzorger heeft. Laat de reguliere zorg zijn werk goed doen, zodat dit meisje een toekomst heeft!

Er is weliswaar een gemeentelijk loket voor klachten over de WMO, maar wij hebben de indruk dat veel mensen daar niet
goed terecht kunnen: veel mensen melden dat ze bang zijn dat ze helemaal geen zorg meer krijgen als ze klagen. Via onze
eigen SP-Hulpdienst horen wij dat mensen de weg naar WIJEindhoven niet goed weten te vinden. Mensen melden dat ze te
weinig informatie van de site van WIJEindhoven kunnen halen om de weg te kunnen vinden in de zorg. Kwetsbare mensen,
mensen die niet zo mondig zijn, die de Nederlandse taal niet goed beheersen, of die laaggeletterd zijn,3 dat zijn de mensen
waar wij ons zorgen over maken. Thuishulpen en ouderen melden dat men zich voor bepaalde zorg online moeten aanmelden. Veel ouderen hebben geen computer of weten niet hoe dat moet. Zij zullen dan om hulp moeten vragen bij buren of
vrienden. We vermoeden dat dit probleem ook meespeelt bij mensen met een verstandelijke handicap of gezinnen met veel
problemen. Deze mensen kunnen niet altijd omgaan met de administratieve rompslomp die nodig is om zorg te krijgen. Ook
is onduidelijk hoe de privacy van cliënten gewaarborgd blijft.

ZORGINSTELLINGEN
Ook hier geldt: er lijkt alleen tijd te zijn voor de basiszorg. De kwaliteit van leven lijkt van ondergeschikt belang. Voor mensen
die niet zo mondig zijn en in een zorginstelling verblijven, wordt daarmee het leven wel erg schraal. Er is nauwelijks ruimte
voor activiteiten die de kwaliteit van het leven verhogen. Voor gewoon goede zorg is al te weinig tijd.

3

Laaggeletterdheid komt vaker voor dan je denkt. Via de site van het CBS kun je een onderzoeksrapport vinden uit 2011. Een citaat uit het
rapport: ‘De Nederlandse beroepsbevolking telde in 2008 ongeveer 1,1 miljoen laaggeletterden. Dat is zo’n 10% van de 16-65-jarigen.
De helft van de laaggeletterden heeft werk. In de meerderheid van de gevallen (58%) zijn ze werkzaam in lagere of elementaire beroepen.
Werkende laaggeletterden zijn vooral werkzaam in de zorg- en welzijn sector (25%), industrie en energie (20%) en handel en horeca (17%).
Laaggeletterden zijn geen digibeten. De meerderheid beschikt over een computer en heeft internet.’ Bron: Laaggeletterdheid in Nederland.
Auteurs: Didier Fouarge (ROA), Willem Houtkoop (Ecbo) en Rolf van der Velden (ROA), Uitgave Expertisecentrum Beroepsonderwijs, September 2011.
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Doordat indicaties lastiger te krijgen zijn, zijn de doelgroepen bij de zorginstellingen verzwaard: alleen mensen met zeer
zware lichamelijke of psychische problemen kunnen nu nog in een instelling terecht. Dan is het extra triest te horen dat de
kwaliteit van de zorg niet gewaarborgd kan worden. Juist bij zware problematiek is deskundig en betrokken personeel belangrijk. Maar er wordt nu juist bezuinigd op personeel. Deskundig personeel vertrekt en laat een gat achter dat flexkrachten niet
kunnen opvullen.
We hebben verhalen gehoord van mensen die begeleid wonen, mensen met autisme, licht verstandelijk gehandicapten of
andere psychiatrische problematieken. Deze doelgroep reageert sterk op veranderingen of onzekerheid. Per 1 januari 2016
krijgen ze via de gemeente een nieuwe indicatie. Als ze niet de juiste indicatie krijgen, krijgen ze ook niet meer de begeleiding
die nodig is om zelfstandig te kunnen wonen. Dit betekent voor dat ze moeten verhuizen naar een instelling. Voor deze groep
kwetsbare mensen is dat een zeer groot probleem. De nieuwe indicaties worden pas afgegeven in oktober of nog later. Dat
zorgt voor een enorme onzekerheid en onrust bij deze doelgroep.
Het is erg jammer te moeten horen dat iemand geen zorg meer durft in te kopen, terwijl hij/zij daar wel recht op heeft. Alle
gedoe over PGB’s heeft namelijk een hoop onrust veroorzaakt, ook weer bij de meest kwetsbare mensen. Er zijn mensen bij
wie een PGB achteraf werd afgekeurd, met een schuld van duizenden euro’s als resultaat. Dat zo’n schuld een ramp is voor
mensen met een WAJONG-uitkering behoeft hier geen betoog.

ZORGVERZEKERAAR
We ervaren het natuurlijk allemaal: de kosten van de basisverzekering zijn omhoog gegaan, terwijl er steeds minder wordt
vergoed. Het zijn de meest kwetsbare mensen die hierdoor getroffen worden. Mensen die niet kunnen werken vanwege hun
handicap. Mensen die chronisch ziek zijn en veel zorg nodig hebben, en dus steeds veel hogere kosten krijgen. Mensen hebben te kampen gekregen met schulden door hogere zorgkosten en de stapeling. Dit terwijl de zorgverzekeraars veel winst
maken.
Opvallend vinden we de klacht over de halvering van de vergoede fysiotherapie. Daardoor hebben mensen meer last van
lichamelijke pijnen dan vroeger. Door deze halvering wordt de kans groter dat lichamelijke klachten uit de hand lopen,
waardoor een medische ingreep later noodzakelijk wordt. Ook wordt daarmee de kans groter dat mensen hun werk niet meer
kunnen doen.
Opnames in het ziekenhuis of de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) worden onverantwoord kort, of men
kan er helemaal niet terecht. Je kunt je afvragen wat de bezuinigingen op lange termijn gaan kosten. De kans is groot dat als
mensen met lichamelijke of psychische problemen nu niet de juiste hulp krijgen, zij later alsnog langdurig opgenomen moeten worden.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: HET IS NIET MENSELIJK MEER!
Het lezen van alle kaartjes heeft ons diep geraakt. Binnen de zorg in het algemeen lijkt weinig oog meer voor de menselijke
maat. Continuïteit van zorg, maar ook kwaliteit van leven lijken uit het oog verloren. We vragen ons af of wel eens is onderzocht hoeveel geld de bezuinigingen nou eigenlijk kosten. Het rechtzetten van fouten kost tijd, mensen die in gezondheid
achteruitgaan en in het (psychiatrisch) ziekenhuis belanden, kosten de samenleving uiteindelijk nog veel meer geld, nog
afgezien van het onnodige leed dat deze mensen wordt berokkend. We hopen van harte dat dit rapport bijdraagt aan een ommekeer in de zorg in Eindhoven en omgeving. Ja, men heeft te maken met kleinere budgetten, vandaar dat we dit ook zien als
signaal naar de landelijke politiek. Stop de bezuinigingen in de zorg! Maar op lokaal niveau kunnen dingen nu al aangepakt
worden, ondanks de bezuinigingen

LEER SNEL VAN DE FOUTEN EN STUUR BIJ
Zorg is mensenwerk, en daarbij worden altijd fouten gemaakt. Daar kunnen we alleen maar van leren. De gemeente Eindhoven had al bij het aantreden van de huidige coalitie beloofd een Ombudsman te zullen aanstellen. Dat is nog steeds niet
gebeurd, zodat mensen niet naar een onafhankelijk vertrouwenspersoon toe kunnen met hun klachten. Je gaat niet snel
klagen bij de instantie die ook beslist over jouw indicatie als je nog hoopt op een nieuwe indicatie. De gemeente moet leren
van gemaakte fouten uit het verleden en bijsturen waar dat nodig is.

ZORG VOOR EEN GOEDE WEGWIJZER IN HET ZORGDOOLHOF
We missen een leesbare en toegankelijke wegwijzer voor mensen die hulp nodig hebben. De gemeente moet rekening houden
met het feit dat sommige mensen, door de wirwar van alle regels, niet goed in staat zijn om de hulp aan te vragen die zij nodig
hebben. Het recht op goede cliëntondersteuning moet beter worden uitgewerkt. MEE vervulde vroeger hierin een hele goede
rol. Hier kan meer uitgehaald worden, zodat burgers het ook echt als onafhankelijke ondersteuning gaan ervaren. Daarnaast
moet het wijkteam/WIJEHV-team ook de weg kunnen wijzen als bepaalde zorg niet direct door de gemeente uitgevoerd kan
worden, bijvoorbeeld als iemand te vroeg wordt ontslagen uit het ziekenhuis of uit een GGZ-instelling. Hierbij moet medemenselijkheid het uitgangspunt zijn
Ook is het verstandig om de onnodige drempels bij het aanmelden weg te halen. Het is logisch dat men vraagt om digitale
aanmelding in deze tijd. Maar zorg dan ook voor een alternatieve aanmeldroute voor mensen die niet computervaardig zijn
en in hun eigen kring geen hulp hierbij kunnen krijgen.

ZORG VOOR EEN GOEDE COÖRDINATIE VAN ZORG
Signalen over verwaarlozing of over het ontbreken van de juiste zorg bij mensen met een ontoereikend sociaal netwerk
moeten worden opgepakt door de gemeente. Hierbij moet het niet uitmaken wie uiteindelijk de hulp zou moeten betalen (de
gemeente of een zorgverzekeraar of een andere instantie). Hierop moet regie komen. Een vaste medewerker van een WIJteam/wijkteam moet de ruimte krijgen om ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt.
Als iemand uit het ziekenhuis of een PAAZ ontslagen wordt, moet er soms snel vervolghulp komen. Dit is formeel (nog) geen
taak van de gemeente. Maar men kan wel de weg wijzen en met de ziekenhuizen en zorgorganisaties samenwerken om ervoor
te zorgen dat dit goed gecoördineerd wordt. Ook mantelzorgers moeten ergens terecht kunnen met vragen over dit soort
kwesties.

STA GARANT VOOR KWALITATIEF GOEDE ZORG
Wij zullen dit rapport ook bij Zuidzorg aanbieden. Wij raden de wethouder aan, stevige gesprekken aan te gaan met thuiszorginstellingen. De keuzes van de bestuurders van Zuidzorg zijn exemplarisch voor het droevige management in veel
zorginstellingen. We vinden dat bestuurders van zorginstellingen moeten opkomen voor hun personeel en hun cliënten. Het
is belachelijk dat zij alle bezuinigingen afgeschoven hebben op het personeel en indirect op de cliënten. In de slimste regio
van de wereld zouden bestuurders creatievere oplossingen moeten kunnen vinden, zonder over te gaan op robotisering. We
verwachten daadkracht van Zuidzorg, opleiding voor personeel, beter loon en goede planning en organisatie. Oog voor de
menselijke maat, zowel voor de cliënten als de medewerkers. De medewerkers verdienen respect en waardering. We hopen
dat continuïteit en stabiliteit in de zorg terugkeren, dat men weer tijd heeft voor persoonlijk contact.
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CONCREET KAN DE GEMEENTE HET VOLGENDE DOEN:
• Betaal aan de thuiszorginstellingen tarieven waarvan normale salarissen kunnen worden betaald.
• Zorg voor langere periodes van zekerheid, zodat zorginstellingen niet hoeven terugvallen op 100-urencontracten en tijdelijk werk.
• Wees bij opdrachtverstrekking voorzichtig met normen voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ze verdringen ervaren krachten die daardoor ofwel als ZZP’ers moeten gaan werken ofwel zelf in de bijstand
komen.
• Geef professionals de ruimte en verzin andere vormen van controle in plaats van al dat eindeloze papierwerk, bijvoorbeeld
een kwaliteitsmeting van cliënt- en medewerkerstevredenheid en een onafhankelijke ombudsman waar mensen met
klachten terecht kunnen.
• Zie toe op scholing van zorgmedewerkers.
• Zie toe op een goede regeling voor vervanging bij afwezigheid van een zorgmedewerker. In het tarief zit een kleine ruimte
voor vervanging bij vakantie en ziekte. Het is belachelijk dat cliënten toch moeten doorbetalen als hun thuiszorghulp door
ziekte of vakantie afwezig is en er geen vervanging geregeld kan worden. Als er wel vervanging geregeld kan worden, dan
moet dit elke week dezelfde medewerker zijn, niet elke keer een ander; dit geeft onnodig veel onrust bij de cliënten. Belachelijk is ook dat zieke thuiszorgmedewerkers zelfs vanuit het ziekenhuis vervangende hulp voor zichzelf moeten regelen.
Op termijn moet de gemeente naar haar inkoopbeleid kijken als het om zorg gaat. De zorg is geen markt. Aanbestedingen
werken averechts. Goede zorgorganisaties willen een samenwerkingspartner zijn voor de gemeente. Ze hebben ook geen dure
bestuurders, directeuren en managers nodig. Mensen met verstand van het managementvak en hart voor de zorg hoeven niet
meer te verdienen dan een wethouder.
Voorkom dat mensen in de schulden komen alleen maar omdat ze het zorgsysteem niet goed snappen. Hiermee doelen we
vooral op de PGB’s. Maak de zorg in natura zo aantrekkelijk en flexibel dat mensen geen PGB meer nodig hebben.
Besef dat een herindicatie stress oplevert.
Begeleiding is voor sommige mensen noodzakelijk om zich staande te houden in de maatschappij. Over deze begeleiding
zouden zij zich geen zorgen moeten maken. Dus:
• begin op tijd met de herindicatie en informeer mensen goed;
• maak de regels helder en zorg dat er een plek is waar mensen verhaal kunnen halen;
• zorg dat mensen een beroep kunnen doen op een cliëntondersteuner bij het keukentafelgesprek;
• tref een terugval-regeling bij een lagere indicatie voor mensen waarbij minder zorg/dagbesteding/begeleiding onbedoeld
slecht uitpakt, omdat hun netwerk niet goed functioneert of om allerlei andere redenen.

EEN GEMEENTELIJK BASISPAKKET VOOR DE WMO
De SP is er grote voorstander van dat er voor de WMO een gemeentelijk basispakket komt.
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HANG DE VUILE
WAS MAAR BUITEN,
UITGEKLEED BEN JE AL

HANG DE VUILE WAS
MAAR BUITEN,
UITGEKLEED
BEN JE AL

Er is in het afgelopen jaar veel veranderd in de zorg.
Hoe lang gaat dit nog door? De bestuurder bezuinigt en
zegt dat het zo moet. De wethouders in de regio denken
dat het goed gaat, want niemand protesteert. Wij weten
dat het niet waar is. Maar we praten er niet graag over.
Cliënten durven niet te klagen – of kunnen dat niet meer.
Niemand wil de vuile was buiten hangen. Maar als je er
niets van zegt gaat het maar door. Dus gaan we juist
wel de vuile was buiten hangen.
Je kunt vast een hele waslijst vullen met dingen die
misgaan sinds de bezuinigingen zijn gestart. Kies er een
of twee uit die waslijst. We vragen je deze twee dingen
op het T-shirt hiernaast te schrijven. Zo kun je jouw ‘vuile
was’ buiten hangen. Met ons allen kunnen we wel het
verschil maken.

De organisatie waar dit over gaat is:

EINDHOVEN.SP.NL

EINDHOVEN@SP.NL

EINDHOVEN.SP.NL • EINDHOVEN@SP.NL

22-05-15 09:49

SP
Antwoordnummer 407
3800 VB Amersfoort

Postzegel
niet nodig

R_VuileWasKaartDEF.indd 1-2

Deel de formulieren uit aan collega’s en stuur ze op
naar het antwoordnummer op de voorkant.
Begin juni gaan we naar het hoofdkantoor van
Zuidzorg om daar eens flink de vuile was buiten te
hangen. Je mag ook meedoen als je bij een andere
zorginstelling werkt. Als er genoeg reacties zijn,
gaan we ook langs bij de andere zorginstellingen.
Deze actie is bedoeld voor de hele regio. Dus
Eindhoven, Veldhoven, Geldrop, Nuenen, Oirschot,
Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-de Mierde,
Valkenswaard, Aalst-Waalre, Son en Breugel
en Best.
Iedereen die hart voor de zorg heeft mag meedoen.
We houden je op de hoogte via de facebookpagina
van de SP Eindhoven en de website van de
SP Eindhoven. Als je mee wilt gaan als we de
kaarten afgeven, dan kun je jezelf via een mail
naar eindhoven@sp.nl opgeven.

R_VuileWasKaartDEF.indd 3-4
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REACTIES VAN THUISZORGHULPEN VAN ZUIDZORG:
• Medewerkers melden dat zij in eigen tijd achter de pc moeten werken om het team draaiende te houden, planningen te
maken. Voorheen werd dit werk door een planner of teamleider gedaan. Het niveau van het werk is hiermee omhoog gegaan. Hierbij is weinig begeleiding aangeboden door Zuidzorg. Meer en moeilijker werk dus, in eigen tijd nog wel (39 keer).
• Invallers moeten zelf geregeld worden, bij ziekte en vakantie. In vakanties wordt er vaak ook niet of veel minder vervangen. Er wordt gemeld dat een huishoudelijke medewerker ziek is maar toch gaat werken, omdat ze anders geen geld krijgt
(12 keer).
• Minder tijd per cliënt voor hetzelfde werk, meer cliënten per dag dus, hierdoor wordt de fysieke belasting te hoog. Door
tijdsdruk wordt er onverantwoordelijk/ onzorgvuldig gewerkt en worden fouten gemaakt (28 keer).
• Hoge werkdruk, haastwerk (20 keer).
• Indicaties gaan omlaag, zelfs als problematiek groter wordt (16 keer).
• 20% loon ingeleverd, personeel komt in grote financiële problemen, de directie levert niks in (28 keer).
• Teamoverleg is wegbezuinigd (2 keer).
• Cliënten zijn vaker ernstig ziek (5 keer).
• Steun door het management wordt gemist, net als goede communicatie en begeleiding bij bijvoorbeeld nieuwe taken of
problemen (17 keer).
• Onzekerheid over uren/ontslagen/geld (9 keer).
• Steeds minder collega’s om op terug te vallen en het werk te doen(3 keer).
• Voor cliënten steeds minder mogelijk terwijl personeel steeds flexibeler moet zijn (7 keer).
• Tehuizen gaan dicht (1 keer).
• Ook huishoudelijk werk wordt regelmatig in eigen tijd gedaan omdat het anders niet af komt (8 keer).
• Er komen geen cliënten meer bij voor de BV, wel in de particuliere tak van Zuidzorg (6 keer).
• Minder tijd voor een luisterend oor of troost bieden (10 keer).
• Er gaat wel geld naar Griekenland en asielzoekers (2 keer).
• Voor min-uren die op tijd zijn aangegeven worden vakantie-uren ingeleverd (2 keer).
• Veel administratie wordt vanuit huis geregeld en het computersysteem ligt vaak plat (2 keer).
• Te weinig contracturen (7 keer).
• Manager is drukker met zijn eigen zorgbureau dan met Zuidzorg, cliënten zijn hiervan de dupe (1 keer).
• Meer zorgmijders door hogere eigen bijdrage (1 keer).
• Van cliënten wordt meer zelfredzaamheid verwacht dan ze aankunnen (1 keer).
• Overbelaste mantelzorgers (1 keer).
• Cliënten gaan geestelijk achteruit door minder aandacht (1 keer).
• Overspannen van alle ellende (1 keer).
• Zware patiënten mogen door een nieuwe indicaties niet meer door twee medewerkers verzorgd worden; de cliënten hebben daar onder te lijden (1 keer).
• Bij problemen kunnen cliënten nergens terecht (1 keer).
• Geen tijd voor een koffiepauze (1 keer).

REACTIES VAN CLIËNTEN VAN ZUIDZORG:
• Goed functionerende hulp wordt ingeruild voor iemand die niet zo goed functioneert (bijvoorbeeld iemand doe vanuit de
bijstand komt) (3 keer).
• Minder hulp, meer kosten, niet meer te betalen (14 keer).
• Steeds weer andere hulpen die je in je privé-situatie toelaat, bijvoorbeeld bij wassen; dat voelt onveilig (6vkeer).
• Thuishulpen komen niet op afgesproken tijd, waardoor mensen soms tot 12:00 uur op bed liggen (8 keer).
• Kan niet meer weg ‘s avonds want 22:00 uur is bedtijd, daarna is er geen hulp meer (1 keer).
• Hulp is niet goed, poetst slecht, kan bijvoorbeeld geen Nederlands (8 keer).
• Geen vervanging als hulp ziek is, maar moet je er wel voor betalen (2 keer).
• Fout in het systeem: cliënt krijgt geen hulp maar betaalt wel de eigen bijdrage (2 keer).
• Cliënten hebben niks te zeggen (1 keer).
• Ik ben tevreden met wat ik krijg (1 keer).
• Niet alleen wij, maar ook de mensen die het werk doen worden uitgekleed (1 keer).
• Veel personeel is wegbezuinigd (2 keer).
• Angst en onzekerheid over de toekomst (5 keer)
• Hulp werkt keihard maar heeft te weinig tijd (1 keer).
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• Klacht is nergens in te dienen, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd (1 keer).
• Aan de thuishulpen ligt het niet. Haastwerk. Alles moet veel te snel (1 keer).

REACTIES VAN MEDEWERKERS VAN SEVERINUS (ZORG VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN):
•
•
•
•

Te weinig uren voor goede zorg (2 keer).
Steeds kortere werkdagen dus meer dagen moeten gaan werken (1 keer).
Weinig activiteiten voor bewoners met hoger zorgniveau (1 keer).
Salaris te laag (1 keer).

REACTIES VAN JEUGDZORGMEDEWERKERS:
• Deskundig personeel is elders gaan werken (2 keer).
• Doelgroep jeugd is moeilijker geworden (1 keer).
• Flexibele krachten kunnen de problematiek niet opvangen, te weinig binding en ervaring (2 keer).

REACTIES VAN CLIËNTEN OVER DE GEMEENTE:
•
•
•
•
•

Krijg veel minder of geen hulp terwijl ik het zelf echt niet kan (11 keer).
Gemeente indiceert zonder keukentafelgesprek, dus zonder cliënt gezien te hebben (2 keer).
Mensen die het niet nodig hebben krijgen wel hulp (2 keer).
Mantelzorger overbelast (2 keer).
Onduidelijkheid over indicaties m.b.t. wonen, en veel kopzorgen daarover (1 keer).

REACTIES VAN VGZ-CLIËNTEN:
• Eigen risico omhoog (3 keer).
• Vijf weken te vroeg bevallen van tweeling met zwangerschapsvergiftiging, en dan moet je toch na drie dagen al naar huis (1
keer).
• Zorg voor chronisch zieken uitgekleed: mensen met diabetes en reuma krijgen nog maar om de week fysiotherapie i.p.v.
elke week. Fybromialgie wordt nier erkend, dus geen fysiotherapie, met als gevolg veel meer pijn (10 keer).
• Minder medicijnen vergoed (3 keer).
• Zorgverzekeraars maken zoveel winst, maar ze kleden wel de zorg uit (1 keer).

REACTIE VAN EEN CAK-CLIËNT:
• Hogere eigen bijdrage waardoor dagbesteding bijna helemaal is stopgezet (1 keer).

REACTIES OVER SVB:
•
•
•
•

Zorgverleners niet of foutief of te laat uitbetaald (6 keer).
Zorgovereenkomsten kwijt, heel vaak opgestuurd (2 keer).
Geen communicatie met de SBV mogelijk, telefonisch onbereikbaar, en mails worden niet beantwoord (1 keer).
Jaarbudgetten die niet kloppen, dit werd pas in mei rechtgezet. Mensen dachten dat ze veel meer te besteden hadden dan
dat ze daadwerkelijk te besteden hebben (1 keer).
• Budget veel gekort, de zorg thuis wordt veel zwaarder, dus ga je eerder kiezen voor uithuisplaatsing (1 keer).
• Durf geen dagbesteding meer in te kopen vanwege onduidelijkheid (1 keer).
• Zorg is verleend en betaald. Achteraf wordt het afgekeurd en nu moeten we veel geld terugbetalen (2 keer). (Dit probleem
is ondervangen door het huidige Trekkingsrecht, waarbij vooraf gecontroleerd wordt. Helaas is dit uiterlijke schijn, er
wordt vooraf inhoudelijk niks gecontroleerd, alleen de contracten moeten kloppen.)

REACTIE OVER ARCHIPEL:
• Als contract straks afloopt krijg ik minder hulp, dat geeft onzekerheid over de toekomst (1 keer).

REACTIES OVER SWZ/ SONNEHOVE:
•
•
•
•
•

Cliënten moeten zich haasten omdat er te weinig personeel is (1 keer).
Kinderen mogen niet meer logeren als ze geen 24/7-toezicht nodig hebben (1 keer).
Ambulant begeleider helpt me zo goed, bang dat ze wordt wegbezuinigd (2 keer).
Zou al voor 8:00 uur geholpen willen worden, maar dan is er nog niemand (1 keer).
Professionaliteit MOET blijven (1 keer).

REACTIES OVER PAAZ:
• Geen ruimte terwijl een opname nodig is (1 keer).
• Na één dag opname al weer naar huis, terwijl langer nodig is (1 keer).
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De onderstaande werklijsten moeten met de cliënt worden ingevuld. De eerste keer om af te spreken wat er moet gebeuren.
Daarna aftekenen dat het gebeurd is. Dit gaat af van de tijd die beschikbaar is voor schoonmaakwerk. Als een cliënt zieker wordt kan het zomaar zijn dat de routine van schoonmaken anders moet worden. Dit vergt weer administratief werk.
Bovendien zijn dergelijke formulieren voorbeelden van gestold wantrouwen. Een instantie die een dergelijke vastlegging eist,
vertrouwt kennelijk niet meer op de professionaliteit van de thuiszorgmedewerkers.
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BIJLAGE 5. HETZELFDE WERK VOOR MINDER LOON
Hieronder twee loonstrookjes van thuiszorgmedewerkers van Zuidzorg, één met een fulltime contract en één met een contract voor 24 uur per week. Voor december 2014 was het uurloon € 13,45, daarna werd het fors verlaagd naar € 9,46.

LOONSTROOKJE VAN EEN THUISZORGMEDEWERKER
Bruto
Voor dec. 2014

Netto
Nu

Voor dec. 2014

Nu

24 u/wk.

1.398,8

983,84

1.163,38

833,22

Fulltime

2.098,2

1.475,76

1.564,94

1.206,11

Bron: Twee medewerkers hebben hun bruto uurloon doorgegeven.

Werken in de thuiszorg loont dus fors minder dan in het verleden. En toen was het al geen vetpot. Aangezien het fysiek zware
arbeid is, is 24 uur per week al een optimale inzet. Een fulltime baan leidt sneller tot gezondheidsklachten en dus tot ziekteverzuim. Wij horen dat de meeste contracten niet groter zijn dan 24 uur per week. Een deel van deze medewerkers zijn alleenstaande moeders of vrouwen met een werkloze partner. Zij zijn dus van dit inkomen afhankelijk. Dan is € 833,22 per maand
wel erg weinig om van rond te komen. Het is ongehoord dat een van de fulltime thuiszorgmedewerksters, een alleenstaande
moeder van twee kinderen, toen ze zich beklaagde over het lagere salaris te horen kreeg dat ze ‘dan maar een extra baan
moest gaan nemen bij de McDonald’s’...
Wij hebben uitgerekend dat de totale personeelslasten per uur uitkomen op € 21,98 bij een salaris van € 13,45 per uur (inclusief 12% vakantiegeld en eindejaarsuitkering; 22% pensioenpremie; vervanging bij vakantie- en feestdagen; 4% ziekteverzuim, 4 dagen per fte voor opleiding en overleg). Dit is voor mensen die in de salarisschaal FWG 20 zitten, het maximum. De
norm is FWG 15. Dan zijn de uurloonkosten € 20,68 voor de werkgever. Als de gemeente een tarief van € 22,50 betaalt is er te
weinig over voor organisatiekosten en afdekking van het ondernemersrisico. Zuidzorg heeft bij haar ZZP’ers € 3,50 per uur
nodig voor het doen van de administratie. Daar zal vast ook wat winstopslag inzitten. Dus het moet voor € 24,- te doen zijn
met vast personeel en een fatsoenlijk salaris. Mogelijk met nog een losse subsidie voor opleiding of training.
Het is niet verwonderlijk dat een deel van de mensen ingaat op een aanbod om voor € 12,- per uur als ZZP’er te gaan werken.
Deze mensen hebben dan wat meer te besteden, waardoor ze minder diep in de armoede zitten. Ze nemen dan voor lief dat
ze geen pensioen opbouwen, niets ontvangen als ze op vakantie gaan en het zich niet kunnen permitteren om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Zuidzorg bemiddelt tussen klant en ZZP’er. Zuidzorg vraagt haar klanten € 15,50 voor
een uur thuiszorg en geeft de ZZP’er € 12,-. Zelf krijgt Zuidzorg dus €3,50 voor administratie per uur. Dat is €3.900,- per jaar
bij 24 uur per week. Zelf rekeningen maken, geld voor de belasting apart zetten en een boekhouder inhuren voor de belastingaangifte is veel goedkoper. Daarnaast moet de ZZP’er zelf een WA-zakelijk afsluiten en een arbeidsongeschiktheidsverzekering en sparen voor pensioen. Men komt dan vóór belasting onder de € 9,46, waardoor men als ZZP’er slechter af is. De SP is
dan ook voorstander van afschaffing van deze ZZP-constructies.
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