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Omroep Gelderland berichtte op woensdag 30 november op haar website dat het contract 

tussen de gemeente Renkum en Buurtdiensten Nederland dat per 31 december 2016 

afloopt, hoogstwaarschijnlijk niet zal worden verlengd. Dit bericht is inmiddels op  sociale 

media veel gedeeld.  

Het gevolg van het niet verlengen van het contract is dat er per 31 december a.s. geen werk 

meer is voor 35 thuiszorgmedewerkers en dat voor zo’n 100 cliënten een nieuwe 

hulpverlener gezocht zal moeten worden. Als reden wordt genoemd dat het tarief dat door 

de gemeente wordt geboden voor Buurtdiensten Nederland te laag is. De gemeente betaalt 

op dit moment voor de schoonmaak van het huis € 21,85 per uur. Volgens Buurtdiensten 

dekt dit tarief amper de loonkosten. 

1 Is de berichtgeving van omroep Gelderland juist? Graag een onderbouwd 

antwoord. 

 

Op het moment dat het bericht verscheen liepen de gesprekken nog met 

Buurtdiensten over de verlenging van de lopende overeenkomst. De berichten 

waren daarmee prematuur. Buurtdiensten heeft met berokken medewerkers 

gecommuniceerd dat de gesprekken nog lopen en heeft voor de zekerheid er 

voor gekozen onder voorbehoud betrokken medewerkers ontslag aan te zeggen. 

 

2 Welk tarief is door de gemeente in de onderhandelingen aan Buurtdiensten 

geboden? 

 

Er is geen sprake van onderhandelingen. De aanbesteding is in 2015 uitgevoerd 

voor 2016 met 2x de optie om met een jaar te verlengen. De in de aanbesteding 

gemaakt afspraken blijven dus ook voor 2017 het uitgangspunt. 

 

Voor 2016  zijn de volgende maximum tarieven gehanteerd:  

Voor Hbh1: € 21,50; dit tarief is gebaseerd op in de Cao VVT overeengekomen 

beloning Fwg 10-4 van  € 10,36. Voor HBh1 geldt een factor van 207,5%  om op 

basis van salariëring per uur te komen tot een  all-in tarief.  
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Deze factor is afgeleid van een  door Berenschot voor Hbh  vastgestelde factor 

van 208,5% minus een (in de aanbesteding vastgestelde) efficiencykorting van 

1%. 

Voor Hbh2: € 23,50; dit tarief is gebaseerd op in de Cao VVT overeengekomen 

beloning Fwg 15-4 van  € 11,41. Voor HBh1 geldt een factor van 206%  om op 

basis van salariëring per uur te komen tot een  all-in tarief. Deze factor is afgeleid 

van een  door Berenschot voor Hbh  vastgestelde factor van 208,5% minus een (in 

de aanbesteding vastgestelde) efficiencykorting van 2,5%. 

 

Van de vijf aanbieders hebben twee aanbieders een lager tarief aangeboden dan 

het maximum.   

In de gesprekken met de aanbieders is ingegaan hoe om te gaan met de nieuwe 

Cao-afspraken over de salariëring (oplopend tot 1,65% in 2017) en de doorgroei 

van medewerkers in salarisschalen. Op basis daarvan is een tariefsverhoging van 

1,65% geboden op de geoffreerde tarieven en om tegemoet te komen aan de 

hogere salariskosten van medewerkers die een extra periodiek krijgen boven Fwg 

10-4 respectievelijk Fwg 15-4 een bijpassende verhoging van 1,9% en 2,7%.  

 

3 Graag ontvangen we inzicht in de opbouw van dat tarief.  Hoeveel bedraagt het 

uurloon en welk bedrag is nodig voor dekking van directe en indirecte kosten?  

 

Zie de beantwoording onder vraag 2. 

 

4 Welke cao ligt ten grondslag aan het gehanteerde uurloon? 

 

Cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) 

 

Volgens Buurtdiensten is Renkum één van de weinige gemeentes waar de 

teams niet uit de kosten komen. 

 

5 Wijkt het met Buurtdiensten overeengekomen tarief af van de tarieven die met 

andere thuiszorgorganisaties zijn overeengekomen? 

 

Nee, het maximum tarief is voor alle aanbieders gelijk en de wijze van berekening 

van het tarief is voor alle aanbieders gelijk; het uiteindelijke tarief is afhankelijk 

van het door aanbieders geoffreerde tarief en de inschaling van de medewerkers 

en zal daarmee voor de verschillende aanbieders verschillend uitpakken bij de 

eindafrekening die op basis van het geoffreerde tarief en de daadwerkelijke 

salariëring van betrokken medewerkers wordt opgesteld. 
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6 Wijkt het tarief van Renkum af van andere vergelijkbare gemeenten? 

 

Gemeenten hanteren verschillende tarieven. Gemeente Renkum zit globaal 

genomen in de middenmoot. 

 

Mocht een voorgenomen gesprek niets opleveren dan zullen, aldus het bericht, 

vier teams  met 35 thuiszorgers moeten stoppen en zal voor ruim 100 cliënten 

een andere zorgverlener moeten worden gezocht. 

 

7 Acht u het mogelijk op betrekkelijk korte termijn voor ruim 100 cliënten een 

nieuwe zorgverlener te vinden? Graag een onderbouwd antwoord. 

 

Ondertussen is bekend dat Buurtdiensten in 2017 Hbh blijft aanbieden. 

 

Naar wij hebben begrepen zijn onder de met ontslag bedreigde medewerkers 

een aantal mensen die eerder vanuit de bijstand weer aan het werk zijn 

gekomen.  

 

8 Hoe groot acht u het perspectief van de met ontslag bedreigde medewerkers en 

met name voor de hiervoor genoemde groep op doorstroom naar nieuw werk? 

Zie het vorige antwoord, de medewerkers zijn niet met ontslag bedreigd. 

 

Fractie PvdA Renkum 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2014/42/steeds-minder-mensen-vanuit-bijstand-aan-het-werk/uitstroom-bijstand-naar-werk

