
‘Wij worden
steeds beter in
ac tievoeren’
Reportage
Thuiszorg

In Bronckhorst zijn de TSN-
thuishulpen ‘ge re d’ door twee
andere aanbieders. Hoewel zij
liever Buurtzorg als redder
zagen, zijn ze blij. „Ik krijg de
grijns niet van mijn gezicht af.”

Door onze correspondent
Annette Toonen

HENGELO. In een vakbondstent voor
het gemeentehuis van Bronckhorst is
het deze dinsdagmiddag feest. De ar-
tiesten Marga Bult en René Shuman
zingen. Het publiek wordt toegespro-
ken door strijdlustige politici en vak-
b o n d s b e s t u u rd e r s .

TSN-thuishulpen in deze gemeen-
te hebben net te horen gekregen dat
ze na een faillissement van TSN
Thuiszorg tot en met 2017 onder de-
zelfde arbeidsvoorwaarden aan de
slag kunnen bij de zorgaanbieders
Markenheem en Zorgkompas. Het
zijn organisaties waar de gemeente al
contracten mee heeft. De hulpen
houden hun werk en hun cliënten.

Het is second best – de medewer-
kers waren liever overgegaan naar de
nieuwe stichting Familiehulp van
Buurtzorg-oprichter Jos de Blok,
maar met dit resultaat zijn ze toch
ook heel tevreden. „Ik krijg de grijns
niet meer van mijn gezicht af”, zegt
een van hen.

„Het is mooi”, reageren ook de
feestende TSN-thuishulpen Saskia
Heinen en Anja Nijenhuis uit Win-
terswijk. Ze zijn „heel blij” voor hun
c o l l e g a’s. Later op de avond ver-
dwijnt hun vreugde als ze horen hoe
de gemeente waar zijzelf werken,
Winterswijk, het gaat oplossen. Die
gaat ook met aanbieders in zee waar-
mee al contracten zijn, maar waar-
schijnlijk is er geen plaats voor alle
TSN’ers. Nijenhuis: „De gemeente
heeft het over driekwart. Onduidelijk
is onder welke voorwaarden. Er staat
‘via de cao’. Dat klinkt goed, maar
daar kun je alle kanten mee op. We
weten ook niet of we dezelfde cliën-
ten kunnen houden.”

Gemeenten die contracten hebben
met het in surseance verkerende TSN
Thuiszorg moeten uiterlijk woens-
dag laten weten of zij ingaan op het
voorstel van Buurtzorg. Hij heeft 137
gemeenten aangeboden om de con-
tracten over te nemen.

Afgelopen weekeinde voerden
Heinen en Nijenhuis actie in Bronck-
horst. Ze bezetten er samen met col-
l e g a’s het gemeentehuis, om een be-
sluit af te dwingen. Daar worden ze
in de feesttent voor bedankt. Er zijn
bloemen en applaus voor deze „dap-
pere dames” – „Ja,ja, wij worden
steeds beter in het actievoeren”, zegt
Heinen. Als ex-medewerker van Sen-
sire stond ze samen met Nijenhuis
ook al op de barricaden toen hun ba-
nen daar op de tocht stonden.

Zondagavond laat besloot de bur-
gemeester van Bronckhorst de bezet-
ting van het gemeentehuis te beëin-
digen omdat „de grenzen van het be-
t a m e l i j ke” waren overschreden; de
protesterende hulpen hadden op ta-

fels gestaan. Was gezien op Twitter.
Twee arrestaties volgden.

De arrestanten betreden ook het
podium. Opnieuw applaus. Hoe was
het in de bak, vraagt campagneleider
Sarah Dobbe aan bestuurder Wim
van der Hoorn van FNV Zorg en Wel-
zijn, terwijl ze hem de microfoon
voorhoudt. „Ik ben een ervaring rij-
ker ”, zegt er een. Door de bezetting
trok Bronckhorst landelijk aandacht.

In het publiek ook Jos de Blok. Op
de vraag of hij teleurgesteld is dat
Bronckhorst niet op zijn aanbod is in-
gegaan, antwoordt hij: „Voor de men-
sen vind ik het jammer. Ik ben wel
blij dat ze goede voorwaarden heb-
ben geregeld. Daar is het mij om te
doen. Ik vind het belangrijk dat er
aandacht is voor de omstandigheden
waaronder zij hun werk moeten
doen, of dat nou bij mij is of een an-
der. Dat doet er niet toe.”

Tientallen gemeenten hebben la-
ten weten op zijn voorstel te willen
ingaan. Hoeveel het er uiteindelijk
worden, is nog niet duidelijk. „Ik zie
het wel. Ik kan het nu niet meer beïn-
v l o e d e n”, reageert hij.

Even later kondigt hij vanaf het

podium aan dat hij meedoet aan de
aanbesteding in 2017 in Bronckhorst.
En als het niet „de goede kant” op-
gaat, gaat hij desnoods zelf de poli-
tiek in, met een Partij voor de Zorg.

Wethouder Antoon Peppelman
(Zorg en Welzijn, PvdA) van de ge-
meente Bronckhorst is in het ge-
meentehuis gebleven. Wat hem be-
treft wordt er op de verkeerde plek
actie gevoerd. „Hier is het nu goed
ge re ge ld .” Dat de keuze niet op De
Blok is gevallen, heeft te maken met
het feit dat de Buurtzorg-oprichter
voor zijn plan miljoenen innovatie-
geld vraagt van de overheden. „D at
maakte het gemakkelijker om met de
aanbieders in zee te gaan die hier al
actief zijn. Zo blijven we uit de dis-
cussie over staatssteun.”

De thuishulpen Nijenhuis en Hei-
nen hopen ondertussen „dat goed
voorbeeld goed doet volgen”, en an-
ders trekken ze met de hele actieka-
ravaan door naar het volgende ge-
m e e nte h u i s .

In een feesttent in Bronckhorst vierden thuishulpen het behoud van hun baan onder dezelfde voorwaarden als bij TSN.
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Na een faillissement van
TSN kunnen de hulpen in
Bronckhorst aanblijven

HUISHOUDELIJKE HULP

Buurtzorg: maximaal 4.000 TSN-medewerkers over te nemen

Buurtzorg, de instelling
die geïnteresseerd is om
een deel van het werk van
TSN over te nemen, ver-
wacht dat met die operatie
maximaal 4.000 medewer-
kers zullen worden overge-
nomen. Jos de Blok, oprich-
ter en directeur van Buurt-
zorg, baseert die schatting
op de reacties tot nu toe van
Nederlandse gemeentes.

Buurtzorg deed eerder
deze maand een voorstel
aan ruwweg driekwart
van de gemeentes waar-
mee TSN (10.000 werkne-
mers) een contract heeft.

De marktleider in huishou-
delijke hulp, die eind vorig
jaar uitstel van betaling aan-
vroeg, heeft met circa 225
gemeentes een contract
om huishoudelijke hulp te
leveren. Van een kwart van
de gemeentes vindt TSN
dat de geboden tarieven op
voorhand te laag zijn.

Het betekent niet dat de
overige 6.000 werkne-
mers van TSN werkloos
wo r d e n . De gemeente
Bronckhorst koos er bij-
voorbeeld voor om het
TSN-contract onder te
brengen bij twee andere or-

ganisaties die huishoudelij-
ke hulpen voor de gemeen-
te leveren.

Complicatie is dat Buurt-
zorg de contracten alleen
wil overnemen als ge-
meenten eenmalig een bij-
drage leveren van in totaal
5,7 miljoen om de zorg on-
der een nieuwe paraplu
door te starten. Hiertoe die-
nen gemeentes een beroep
te doen op een noodfonds
dat staatssecretaris Van
Rijn (Zorg, PvdA) instelde.

Sommige gemeentes vre-
zen dat zij die extra steun

ook aan alle bestaande
aanbieders moeten betalen
als zij Buurtzorg eenmalig
financieel steunen. Dit is
bijvoorbeeld de reden
waarom de gemeente Har-
derwijk niet op het aanbod
van Buurtzorg in wil gaan.

De gemeente Zaanstad
kondigde dinsdag aan
zijn contractenwel bij
Buurtzorg over te sluiten.
Maar de gemeente was niet
in staat om te zeggen of dit
ook met aanvullende subsi-
die uit het noodfonds ge-
beurt, zoals Buurtzorg eist,
of niet.


