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Aan de Raad, 

Eind 2015 bereikte ons het bericht dat TSN Thuiszorg, een aanbieder van Huishoudelijke Ondersteuning, 
surséance van betaling had aangevraagd. TSN Thuiszorg raakte in financiële problemen doordat een 
door hen doorgevoerde loonverlaging door de rechter werd teruggedraaid. 

TSN Thuiszorg is de grootste leverancier van Huishoudelijke Ondersteuning in Nederland en surseance 
van betaling raakt dan ook 307 gemeenten die contracten hebben met TSN, waaronder de Brabantse Wal 
gemeenten. 

TSN heeft samen met de VNG een plan gemaakt voor overname van haar werkzaamheden aan 
Buurtzorg. De VNG en TSN hebben gemeenten gevraagd om voor 24 februari een besluit te nemen of 
met Buurtzorg in zee gegaan werd of niet. 

Op 23 februari heeft het college besloten: 
1. In te stemmen met het beëindigen van de overeenkomst met Thuiszorg Service Nederland (TSN) 

na bevestiging van de bewindvoerder dat TSN failliet gaat. 
2. In te stemmen met het verder onderzoeken van overname van cliënten van TSN door huidige 

aanbieders waarmee de gemeente reeds een overeenkomst voor Huishoudelijk ondersteuning 
heeft, waarbij gestreefd wordt naar maximaal behoud van werkgelegenheid van de werknemers 
en de ambtelijke organisatie opdracht te geven om samen met de aanbieders een plan van 
aanpak op te stellen. 

3. Op dit moment niet in te stemmen met het aanbod van Buurtzorg, zoals dit nu voorligt en waarin 
Buurtzorg vraagt in te stemmen met overname van medewerkers en cliënten van TSN, maar 
Buurtzorg laten weten dat we wel in gesprek willen blijven. 

Naar aanleiding van beslispunt 2 is aan alle huidige contractpartijen Huishoudelijke Ondersteuning 
gevraagd om -als zij geïnteresseerd waren- een plan in te dienen voor de overname van cliënten en 
medewerkers van TSN. Hierop zijn zes reacties binnen gekomen die hieronder behandeld zullen worden. 

Naar aanleiding van beslispunt 3 is aan de bewindvoerder en Buurtzorg het besluit zoals hierboven 
benoemd gecommuniceerd. Hierop is een reactie van de bewindvoerder ontvangen dat dit besluit is 
aangemerkt als een besluit niet in te gaan op het aanbod van Buurtzorg. De reactie van de 
bewindvoerders en het gebrek aan een verdere reactie van Buurtzorg zelf, heeft er toe geleid dat 
Buurtzorg, in tegenstelling tot intentie van de gemeenten, geen onderdeel is geweest van het onderzoek 
naar mogelijke oplossingen. 

» Bieden van maximaal mogelijke werkgelegenheid wat leidt tot een toekomstbestendige huishoudelijke 
ondersteuning. 

« Zorgcontinuïteit voor de klanten: op basis van de wet, hier ligt de eerste verantwoordelijkheid van de 
gemeenten. 



» De relaties tussen werknemers en klanten worden zoveel mogelijk in stand gehouden. 
» Gemeenten streven naar een evenwichtige markt: geen monopolypositie(s). 
» Er wordt geen extra vergoeding betaald voor de overzetting van klanten en medewerkers. 
» Gemeenten streven naar het voorkomen van onrust bij klanten en personeel 

Op basis van deze uitgangspunten worden twee mogelijke scenario's voorzien waarvan hieronder kort de 
voor- en nadelen benoemd worden. 

Scenario 1: overname door één aanbieder 
Voordelen: 
» Voor klanten en medewerkers geeft deze optie de meeste duidelijkheid en veroorzaakt hierdoor het 

minste onrust. 
» Weinig extra werkzaamheden voor gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering en uit te voeren 

werkzaamheden in de backoffice. 

Nadelen 
» Overname door één aanbieder kan betekenen dat het probleem/de problemen waar TSN mee te 

kampen heeft verplaatst worden naar deze partij tenzij deze partij op voorhand maatregelen neemt dit 
te voorkomen. 

» Overname door één aanbieder betekent dat andere partijen niet beloond worden voor loyaliteit, 
innovatie en initiatief. 

Scenario 2: Verdeling van medewerkers en klanten over meerdere aanbieders 
Voordelen 
» Door met meerdere aanbieders te werken versterken we de relatie met al deze partijen: we tonen 

vertrouwen en belonen loyaliteit, innovatie en initiatief. 
» Door te verdelen stimuleren gemeenten het in stand houden van een evenwichtige markt. 
» Door te verdelen spreiden gemeenten het risico dat de problematiek van TSN zich in de toekomst 

herhaalt. 

Nadeel 
» Overdracht van klanten aan meerdere lokale aanbieders vraagt een grote coördinerende rol van de 

gemeenten en levert extra werkzaamheden op, op het gebied van bedrijfsvoering en uit te voeren 
werkzaamheden in de backoffice. 

» Overdracht van medewerkers naar meerdere lokale aanbieders veroorzaakt onrust en wellicht 
'shopgedrag' onder medewerkers. 

De genoemde uitgangspunten en de genoemde voor- en nadelen van de scenario's vormen samen het 
kader waarbinnen de aanbiedingen van de contractpartijen beoordeeld zijn. Aanvullend op de 
aanbiedingen zijn op 3 maart 2016 gesprekken gevoerd met vijf aanbieders waarin de plannen zijn 
toegelicht. 

Conclusies 
Op basis van de uitgangspunten, de beschreven scenario's en de plannen van de aanbieders heeft het 
college de volgende conclusies trekken: 
» Vier de partijen hebben een gedegen plan van aanpak gepresenteerd. 
» Actief Zorg biedt aan om alle medewerkers met behoud van het huidige uurloon, conform CAO, over te 

nemen. Op het uitgangspunt maximaal behoud van werkgelegenheid scoort Actief Zorg het beste. 
» Actief Zorg neemt daarnaast tegelijkertijd maatregelen om de werkzaamheden in overeenstemming te 

brengen met een marktconforme salariëring, enerzijds door scholing, anderzijds door op termijn de 

2 



lonen door middel van bevriezing langzaam (weer) in lijn te laten komen met de CAO. Op het 
uitgangspunt toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning scoort Actief Zorg het beste. 

» Doordat Actief Zorg momenteel een klein marktaandeel heeft (nieuwe aanbieder sinds 1 juli 2015) 
betekent overname van medewerkers en klanten door Actief Zorg geen verstoring van de markt omdat 
er nog meer aanbieders zijn met eenzelfde cliëntenomvang. 

Het college heeft dan ook besloten 
1. Te kiezen voor scenario 1: overname door één aanbieder als oplossing voor de ontstane situatie 

bij TSN Thuiszorg; 
2. ActiefZorg te vragen per uiterlijk 25 april 2016 de overname van medewerkers en klanten van 

TSN te gaan realiseren;. 
3. Aan de bewindvoerders van TSN te laten weten dat ActiefZorg de partij op de Brabantse Wal is 

die medewerkers en klanten van TSN wil gaan overnemen. 
4. De ambtelijke organisatie de opdracht te geven samen met ActiefZorg en TSN Thuiszorg een 

plan van aanpak te maken voor de overdracht van medewerkers en cliënten, inclusief een 
communicatieplan. 

Situatie Surplus I Nuevo 
Naast het faillissement van TSN speelt op de Brabantse Wal ook het faillissement van Nuevo. Nuevo is 
een onderaannemer van de thuiszorgaanbieder Surplus. Surplus is als hoofdaannemer verantwoordelijk 
voor de zorgcontinuiteit naar de klanten en heeft in die rol samen met de curator gezocht naar een 
oplossing voor de klanten. 
Deze oplossing is gevonden bij thuiszorgaanbieder Thuiszorg met Aandacht (TWB). Zij neemt voor een 
groot deel de medewerkers van Nuevo over en zal voorlopig aan de slag gaan als onderaannemer voor 
Surplus. De klanten van Surplus zijn reeds door Surplus hierover geïnformeerd. 

Op termijn zal samen met Surplus en Thuiszorg met Aandacht (TWB) bezien worden of de klanten van 
Surplus geheel overgedragen worden aan Thuiszorg met Aandacht zodat niet langer volgens de 
constructie van hoofdaannemer - onderaannemer gewerkt hoeft te worden. Dit is mogelijk omdat 
Thuiszorg met Aandacht reeds een overeenkomst met de Brabantse Wal gemeenten heeft afgesloten. 

Hoogachtend, 
: 

de burgemeester, jh c* 

R.A.J Belt, rs 

3 


