
 
 
 
 
 
 
          01 maart 2015 
 
Vragen ex artikel 41, n.a.v. de afspraken tussen FNV Zorg & Welzijn en de gemeente Oss. 
 
Aan het college van B&W, wethouder Peters. 
 
Geachte wethouder, 
 
Op zaterdag 28 februari is er een einde gekomen aan de bezetting van het Osse gemeentehuis, 
nadat FNV Zorg & Welzijn enerzijds en de gemeente Oss anderzijds een aantal afspraken heeft 
gemaakt over de huishoudelijke hulp. 
 
Aan het begin van die zaterdagmiddag heeft Ruud Kuin, vice voorzitter van de FNV, tegenover de 
actievoerende (ex)-medewerkers van Pantein-Vivent tot twee keer toe verklaard dat er in de 
gesprekken met het ministerie van VWS en de gemeente Oss op drie vlakken afspraken zijn 
gemaakt. 
 
Hij meldde dat: 

"-  staatssecretaris van Rijn bereid lijkt te zijn de voorwaarden voor het beschikbaar stellen  
      van de huishoudelijke hulp toelage te versoepelen; 
-  dat wethouder Peters financiële ruimte wil zoeken in de gemeentebegroting; 
-  dat Doekle Terpstra in beeld is als bemiddelaar tussen de lokale werkgevers en de bonden  
      over de arbeidsvoorwaarden van de voormalige medewerkers." 
 

Rond 15.30 uur diezelfde middag hebben FNV Zorg & Welzijn en de gemeente Oss een 
gezamenlijk persbericht uitgegeven waarin nog slechts twee van bovenstaande afspraken 
terugkomen: 

"Vandaag heeft het Interventieteam Hervorming Langdurige Zorg onder leiding van Doekle 
Terpstra een gesprek gevoerd met de gemeente Oss en de FNV gericht op de beëindiging van de 
bezetting van het gemeentehuis in Oss. Partijen gaan de inspanningsverplichting aan om dit via 
onderstaande op te lossen en realiseren zich dat dit financiële consequenties heeft. 

- Na overleg met VWS doet wethouder Peters een inspanning om met het ministerie de 
ruimte te verkennen om de huishoudelijke hulp toelage om te zetten in reëel zorgvolume 
voor de gemeente Oss. 

- Het Interventieteam HLZ faciliteert een gesprek tussen de lokale werkgevers en de bonden 
over de arbeidsvoorwaarden van de voormalige medewerkers." 

In het gezamenlijk persbericht komt een afspraak over het zoeken naar financiële ruimte in de 
gemeentebegroting niet terug. In een reactie op twitter zegt wethouder Rene Peters dat die 
afspraak ook niet is gemaakt. Waarop Ruud Kuin reageert dat er dan herrie is. 

Vraag 1: zijn er naast de afspraken, zoals genoemd in het gezamenlijk persbericht, nog 
mondelinge toezeggingen gedaan door het college van B&W over het zoeken naar extra financiële 
ruimte uit de gemeentebegroting voor de huishoudelijke hulp? 

Vraag 2: hoe gaat het college de raad betrekken in de verdere uitwerking van de gemaakte 
afspraken, zeker als daar financiële consequenties aan vast zitten? 

 



 
Op 20 januari 2015 heeft portefeillehouder Rene Peters besloten om de dienstverlening van 
Pantein-Vivent niet over te dragen aan ZuidZorg, maar aan de bestaande contractpartijen van de 
pilot huishoudelijke hulp. Eén van de argumenten daarvoor was de werkgelegenheid. 
Citaten uit de brief van wethouder Peters d.d. 20-01-2015: 

-  "Het aanbod van de contractpartijen biedt voor alle hulpen uit Oss en de regio 100% kans  
 op werkgelegenheid." 

-  "De curator heeft in het verslag aan de rechter commisaris aagegeven dat ZuidZorg  
 80% van de uitvoerende medewerkers van HHPVop de datum van het faillisement een  
 arbeidsovereenkomst (conform voorwaarden van ZuidZorg) wil aanbieden." 

 
Intussen is duidelijk geworden dat nog lang niet alle voormalige medewerkers van Pantein-Vivent 
een baan hebben gevonden bij de andere contractpartijen en dat de medewerkers die wel aan de 
slag zijn gegaan vaak veel uren in hebben geleverd met bovendien een tijdelijk contract. Van de 
100% kans op werkgelegenheid lijkt niet veel terecht te komen. 
 
Vraag 3: hoeveel van de voormalige medewerkers van Pantein-Vivent zijn intussen aan de slag 
gegaan bij de andere contractpartijen? Rekening houdend met de vermindering van uren, hoeveel 
is dat dan omgerekend in FTE's ? 

Vraag 4: weet het college of het moederbedrijf Pantein-Vivent iets heeft gedaan om medewerkers 
van de huishoudelijke hulp tak, bijvoorbeeld met inzet van de sectorgelden Zorg, naar ander werk 
te begeleiden? 
 

Toen er sprake was van een massaontslag bij MSD werd er door de gemeente Oss direct een 
taskforce opgericht om de mogelijke gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid in Oss op 
te vangen. Nu er door het faillisement van Pantein-Vivent veel ontslagen zijn gevallen en meer 
tegenvallers in de zorgsector niet uit te sluiten zijn, vragen wij ons af wat er door het college is of 
wordt gedaan om de gevolgen daarvan te beperken. 

Vraag 5: is er bij het college draagvlak om bij voorkeur in regionaal verband een taskforce Zorg op 
te richten, met als doel zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden? 
 
 


