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Voorstel Sensire voor een samenhangend en toekomstbestendig model van 
dienstverlening binnen het kader van de WMO 
 
 
 
1. Inleiding  
In de achterliggende periode hebben wij met elkaar gesproken over de ontwikkelingen binnen de 
Wmo en de mogelijkheden van samenwerking om handen en voeten te geven aan de uitvoering van 
deze Wmo.  
 
Ik heb tijdens ons eerder overleg toegezegd om onze visie op de Wmo en de mogelijkheden van 
samenwerking op het onderwerp Huishoudelijke Verzorging nader uit te werken in een notitie.  
Met deze notitie wil ik u graag informeren over de plannen die Sensire heeft ten aanzien van de 
ontwikkeling van de organisatie naar een toekomstbestendig Wmo model gericht op dienstverlening 
die verder gaat dan Huishoudelijke Verzorging alleen.  
 
1.1 Achtergrond 
De ontwikkelingen rondom de Wmo staan niet stil. Als gevolg van overheidsbeleid dreigt een 
financieel tekort op de Wmo. Een korting op de middelen in het gemeentefonds enerzijds en een 
toename van het beroep op Wmo-voorzieningen leiden tot een onbalans tussen vraag en aanbod.  
 
Het overheidsbeleid is gericht op een terugtredende overheid waarbij meer verantwoordelijkheid voor 
zorg en welzijn bij burgers wordt neergelegd. Het streven is burgers een ander voorzieningenniveau 
aan te bieden waardoor zij beter in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en gelijktijdig 
de sociale omgeving te mobiliseren om deze eigen verantwoordelijkheid waar te maken. Het doel is 
dat hiermee het beroep op professionele zorg- of dienstverlening vermindert en daarmee tevens de 
collectieve uitgaven.  
 
De Wmo is volgens ons gericht op de volgende drie doelen: 
1. het bevorderen van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers; 
2. het verhogen van de participatie van alle burgers; 
3. het financieel beheersbaar maken van de Wmo. 
 
We constateren dat minder middelen beschikbaar zullen zijn om het huidige systeem van 
dienstverlening betaalbaar - of in stand - te houden. In de huidige vorm wordt de dienstverlening 
binnen de Wmo voor gemeenten in de toekomst onbetaalbaar.  
Dit geldt tevens voor Sensire. Het huidige Sensire bedrijfsmodel en het daarmee samenhangend 
personeelsbestand voor Huishoudelijke Verzorging past niet meer bij de beleidsontwikkelingen en de 
veranderende opvattingen over Huishoudelijke Verzorging binnen de gemeente. We zullen moeten 
zoeken naar  andere oplossingen om het systeem betaalbaar en toekomstbestendig te maken. 
 
1.2 Trends 
De volgende ontwikkelingen zien we terug als gevolg van de beleidsontwikkelingen en de andere 
opvattingen over Huishoudelijke Verzorging binnen de gemeenten in de Achterhoek: 

• Substitutie van HV2 naar HV1; 
• In het algemeen volume daling over de hele lijn van HV diensten; 
• Het totale budget van gemeenten staat onder druk; 
• Gemeenten hebben of starten zelf met alfabureaus.  

 
Onze verwachting is dat deze trends zich nadrukkelijk voortzetten in 2012 en de daarop volgende 
jaren.  
 
Het accent op eigen verantwoordelijkheid van burgers ten aanzien van huishoudelijke dienstverlening 
zal groter worden. Wij verwachten dat deze ontwikkelingen ook model zullen staan bij de keuze voor 
de invulling van Huishoudelijke Verzorging door gemeenten in 2013. 
 
1.3 Sense of Urgency 
Er is zowel voor de gemeenten als voor Sensire reden om op korte termijn handelend op te treden ten 
aanzien van het onderwerp Huishoudelijke Verzorging. Immers de Huishoudelijke Verzorging vormt de 
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grootste kostenpost in het Wmo-budget en met de aankomende bezuinigingen op dit budget is haast 
geboden om budgetoverschrijdingen te voorkomen.  
 
Als de geschetste beleidsontwikkelingen van de gemeenten zich in 2012 en de jaren daarna  
doorzetten en Sensire haar personele organisatie hierop niet kan aanpassen, zal  Sensire moeten 
stoppen met het leveren van Huishoudelijke Verzorging.  
 
 
2. Situatie Sensire 
Tot 2009 was Sensire in de gelegenheid om Huishoudelijke Verzorging aan te bieden met een eigen 
alfaconstructie. In 2009 dwingt de centrale overheid alle zorgorganisaties alfamedewerkers in 
loondienst te nemen. Hiermee zijn de kosten Huishoudelijke Verzorging voor de zorgaanbieder per 
uur fors verhoogd alsmede van de bijbehorende  ondersteunende organisatie. Parallel hieraan wordt 
de flexibiliteit van de zorgaanbieder om een passend aanbod aan burgers en gemeenten te bieden 
sterk verlaagd. 
 
Echter in de loop van 2011 is er bij een aantal gemeenten een beleidswijziging waar te nemen waarbij 
de verhouding tussen HV1 en HV2 in korte tijd verschuift richting HV1. Inmiddels is de verhouding 
tussen HV1 en HV2 in de uitvoering verschoven naar HV1 60% en HV2 40%. Gezien het tempo 
waarin de substitutie  van HV2 naar HV1 plaatsvindt,  verwachten wij dat eind 2012 het aandeel HV1 
ca. 80% zal zijn en HV2 20%. En ook het volume zal verder dalen.  
Het aantal uren Huishoudelijke Verzorging uitgevoerd door alfahulpen zal - in die gemeenten die voor 
dit model hebben gekozen - in 2012 en de jaren daarna sterk stijgen.   
 
Als de geschetste beleidsontwikkelingen van de gemeenten zich in 2012  doorzetten en Sensire haar 
organisatie hierop niet aanpast, zal  Sensire moeten stoppen met het leveren van Huishoudelijke 
Verzorging. 
 
Dit is niet de eerste keuze van Sensire. In onze visie maakt Huishoudelijke Verzorging onderdeel uit 
van een geheel van Wmo-gerelateerde diensten waar burgers nu en in de toekomst behoefte aan 
hebben. Huishoudelijke Verzorging past in onze optiek binnen een door de gemeenten duurzaam 
vorm te gegeven Wmo beleid.  
 
Optiek Sensire 
Huishoudelijke Verzorging is een belangrijk thema in de visie van Sensire op de toekomstige invulling 
van de Wmo en daarmee een belangrijk onderdeel van het palet van diensten die Sensire aanbiedt in 
de wijk 1.  
Sensire wil daarom in een ander bedrijfsmodel  huishoudelijke diensten blijven leveren. Ook alle 
mogelijke andere, door de gemeente  of burgers, gewenste vormen van dienstverlening, die burgers in 
staat stellen langer eigen verantwoordelijkheid en regie over het leven te behouden kunnen dan 
efficiënt en passend vormgegeven worden. Zorg en welzijn in de wijk komen nadrukkelijker bij elkaar. 
Door continuering van haar HV diensten is Sensire in staat hier haar bijdrage aan te leveren 
Sensire beschikt over de structuur voor coördinatie, signalering, preventie, en bemiddeling van 
diensten in de wijk. Waar mogelijk in samenwerking met andere aanbieders als welzijn en collega 
aanbieders. Deze aanwezigheid en de kennis van de burgers in de wijk  is van grote waarde en kan 
benut worden bij toekomstige beleidsontwikkeling op het terrein van zorg, welzijn en 
ondersteuning/participatie van burgers. Het in standhouden van deze wijkgerichte infrastructuur zorgt 
er ook voor dat de nog te ontwikkelen andere (voorliggende) diensten zonder veel extra 
coördinatiekosten en verlies van kennis van de gemeenschap kunnen plaatsen vinden. 
 
In gezamenlijkheid wil Sensire naar andere oplossingen zoeken om het domein van zorg en welzijn 
voor burger duurzaam vorm te geven.  
Voor Sensire betekent dit in de eerste plaats een reorganisatie van de huidige Huishoudelijke 
Verzorging.  
Sensire vindt dat de (toenmalige) alfaconstructie een beter antwoord geeft op de geschetste 
beleidsontwikkelingen van de gemeenten in de Achterhoek zowel op korte - als langer termijn. 
Daarom wil Sensire de alfaconstructie herintroduceren 
 

                                                 
1 Lees hierbij ook kern of gebied 
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3. Hoe kijkt Sensire naar de Wmo ? 
Sensire wil graag een bijdrage leveren aan het gezamenlijk verder ontwikkelen van een kwalitatief 
goed en betaalbaar alternatief voor de huidige Wmo-uitvoering. Een alternatief dat een 
samenhangend zorgaanbod biedt, dat de vraag van de cliënt als vertrekpunt neemt en de wijk als 
uitgangspunt neemt voor de organisatie van de zorg en welzijn. Tevens een alternatief dat kosten 
bespaart en een duurzaam gezonde financiële basis biedt voor de gemeenten. Kortom, bezuinigen én 
vernieuwen. 
 
3.1 Een wijkconcept 
De visie van Sensire op het verlenen van professionele zorg aan zelfstandig wonende klanten is dat 
deze zorg altijd volgend is op eigen verantwoordelijkheid en zelfregie, preventie/vroegsignalering en 
voorliggende voorzieningen, ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers en dan pas professionele zorg 
daar waar deze specifiek nodig is. Het wijkconcept kenmerkt zich als een laagdrempelige voorziening 
in de directe woonomgeving van de burger, door integrale samenwerking gericht op ondersteuning 
van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie (burgerschap) van alle burgers.  
Preventie, vroegsignalering, het voorkomen van dubbelingen in de uitvoering en lokale integrale 
samenwerking zijn daarbij belangrijke thema’s om het volume beheersbaar te maken en daardoor ook 
de financiële beheersbaarheid van de Wmo te verbeteren.  
Door het wijkgerichte samenwerkingsverband een eigen taakstellend budget te geven, waarin ruimte 
bestaat voor substitutie van middelen als de Wmo-hulpvraag verschuift, is sturing op output mogelijk.  
 
Sensire is bereid om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het welslagen van dit beleid.  
Daartoe kunnen we – onder meer  - de volgende inbreng leveren: 
 Samenwerking en coördinatie tussen het consultatiebureau, 

maatschappelijk werk, wijkzorg en thuishulp in de wijk; 
 Coördinatie op klantniveau om de samenwerking vanuit de 

klant tussen verschillende organisaties goed vorm te geven 
 De garantie van de samenhang met de huisarts; 
 (Bemiddeling van) een breed pallet aan (huishoudelijke) 

diensten; 
 Coördinatie van de inzet van vrijwilligers (zonodig); 
 De ondersteuning en scholing van vrijwilligers en 

mantelzorgers; 
 De ontwikkeling van de digitale community; 
 De samenhang met andere financieringsstromen; 
 Een breed pallet aan particuliere diensten. 
 
De bijdrage van de  Huishoudelijke Verzorging 
Het verlenen van huishoudelijke verzorging is in voorkomende gevallen een noodzakelijk element om 
thuis te blijven wonen en deel te nemen aan activiteiten in de wijk. Deze hulpverlening compenseert 
niet alleen het onvermogen van deze burger zelf, maar ook zonodig het tekortschieten van de 
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.  
 
De inzet van thuishulp wordt efficiënter als de thuishulp onderdeel uitmaakt van een op de betreffende 
burger afgestemd pallet van diensten, waaronder inzet van vrijwilligers, ondersteuning mantelzorg, 
digitale hulpmiddelen. Immers, de inzet van de thuishulp vormt het sluitstuk van de keten 
 
3.2 Waarom kiezen voor alfabemiddeling door Sensire? 
De vraag waarom de keuze op Sensire zou moeten vallen in plaats is legitiem. Sensire is natuurlijk 
niet de enige organisatie die alfabemiddeling kan organiseren binnen gemeenten. Toch denken we 
dat de keuze voor Sensire een keuze voor bewezen continuïteit en kwaliteit is. Sensire is als 
maatschappelijk organisatie al decennia lang onmiskenbaar onderdeel van het leven, werken en 
wonen in de Achterhoek. Daarnaast bieden we laagdrempelige integrale zorg- en dienstverlening aan 
de bewoners van de Achterhoek op grond van een klantgerichte visie en gericht op een zo’n groot 
mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de burger.  
Onze alfabemiddeling gaat dan ook verder dan het matchen van de vraag van de burger en 
alfamedewerker, maar behelst ook (vroeg)signalering en coördinatie naar het brede pakket binnen het 
wijkconcept. Het scholen van de alfamedewerker op relevante thema’s en het bewaken van de 
kwaliteit van de uitvoering horen daar uiteraard bij. Zij levert op deze wijze een stevige bijdrage aan 
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grote zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger. Ons wijkconcept wordt dagelijks 
verder ontwikkeld in de praktijk in de vorm van pilots. Sensire heeft veel ervaring met het verlenen van 
goede huishoudelijke verzorging en kunnen we de alfabemiddeling snel realiseren. En tenslotte willen 
graag in overleg met de gemeente kijken hoe we het totaal volume structureel naar beneden kunnen 
brengen door de inzet van andere concepten. 
 
Ter onderbouwing van het voorgaande verwijzen we graag naar de uitkomsten van een (landelijke) 
proef in het AWBZ domein waar Sensire aan heeft meegedaan. Deze proef was gericht op het 
verlagen van de complexiteit van de zorgverlening door het zoveel mogelijk regelvrij maken van het 
werken in de wijk. De wijkverpleegkundige en haar team waren binnen afgesproken kaders vrij om zelf 
samen met de klant in te vullen wat nodig was. Resultaten van deze proef waren een forse besparing 
van 60 uur per week (25% verlaging van het volume zorg) inzet van het betreffende team tegenover 
een extra inzet van 15 uur per maand door de wijkverpleegkundige. Het is onze overtuiging dat een 
dergelijke aanpak in het Wmo-domein tot soortgelijke besparingen zal leiden.  
 
Enkele voorbeelden uit de huidige praktijk 
De volgende voorbeelden komen uit de huidige praktijk en illustreren de ingezette weg van onze visie 
op de wijk en bemiddeling. 
1. Een klant komt uit het revalidatiecentrum en gaat kleiner wonen. De huidige indicatie is 6 uur 

per week. De gewijzigde woonomstandigheden zijn voor de klantbemiddelaar reden om iom de 
klant en de gemeente de hoogte van de inzet Huishoudelijke Verzorging bespreekbaar te 
maken. In overleg met de gemeente wordt besloten tot een overgangsperiode van 2 weken en 
de indicatie vervolgens aan te passen naar 3 uur, conform het advies van de klantbemiddelaar. 

 
2. De gemeente geeft een nieuwe indicatie af en verhoogd het aantal uren van 3 uur per week 

naar 5.45 uur per week. De klantbemiddelaar heeft samen met de klant en de thuishulp de 
behoefte aan Huishoudelijke Verzorging geïnventariseerd. Hieruit bleek dat de verhoging van 
het aantal uren niet noodzakelijk is, want de was wordt elders gedaan, de kinderen nemen na 
overleg met de klantbemiddelaar enkele huishoudelijke taken over en na advies van de 
klantbemiddelaar hebben de kinderen voor maaltijdvoorziening andere mogelijkheden gezocht. 
De verhoging is vervolgens teruggedraaid. 

 
3. De klant heeft een indicatie voor 9 uur per week, maar de hulp heeft aangegeven dat dit teveel 

is en dat zij die tijd niet nodig heeft. De klantbemiddelaar heeft met de klant gesproken over de 
mogelijkheden en beperking van de klant. Daarbij is de focus gelegd op wat de klant nog zelf 
kan en wat de mogelijkheden van de omgeving zijn. In goed overleg met de klant is besloten dat 
de uren terug kunnen naar  6 uur per week. Dit is gecommuniceerd door de klantbemiddelaar 
met het gemeenteloket. 

 
4. Klant krijgt haar volwassen zoon in huis en deze zoon heeft geen beperkingen. De 

klantbemiddelaar heeft met de klant en haar zoon gekeken of zij in staat waren samen de 
huishouding te organiseren. De hulp is volledig gestopt. 
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4.  Voorstel bedrijfsmodel Huishoudelijke verzorging 
Elke gemeente is zelf de regisseur van de vernieuwing van de Wmo binnen haar grenzen en zal 
vanuit haar eigen verantwoordelijkheid een toekomstgericht, betaalbaar en effectief Wmo-beleid willen 
ontwikkelen. Dit beleid zal gericht zijn op een integrale aanpak van wonen, welzijn, zorg, gezondheid, 
werk en onderwijs. Vervolgens zal dit beleid nader gespecificeerd kunnen worden naar beleid richting 
(kwetsbare) doelgroepen en beleid vanuit de consequenties van alle Wmo-prestatievelden.  
 
Door de toename van de vraag en de gewenste participatie van de burger zal het aantal collectieve 
voorzieningen waar iedereen aan kan deelnemen - burgers met of zonder indicatie - vergroot moeten 
kunnen worden. Hierbij is de behoefte aan een betaalbare organisatieconstructie.  
 
Sensire wil ten aanzien van het onderdeel Huishoudelijke verzorging de alfaconstructie 
herintroduceren; en bemiddeling van ondersteuning voor burgers met en zonder indicatie organiseren. 
 
4.1 De contouren van het bedrijfsmodel Huishoudelijke Verzorging 
• De huidige medewerkers van Thuishulp Sensire wordt aangeboden om als alfahulpen verder te 

gaan.  
Binnen de alfaconstructie kan het ondersteuningsaanbod worden 
verbreed. Naast hulp in de huishouding kan ondermeer 
tuinonderhoud, glasbewassing, ondersteuning bij regievoering over 
het eigen huishouden en administratieve ondersteuning worden 
toegevoegd. Allemaal diensten die  burgers helpen zelfstandig te 
blijven wonen en leven, hun welzijn te verhogen. De financiering van 
deze dienstverlening is particulier dan wel door de zorgverzekeraar of 
de gemeente; 

• De bestaande relatie tussen de voormalige medewerker (nu als 
alfahulp werkzaam) en klant blijft gehandhaafd;   

• Sensire verzorgt de bemiddeling tussen alfahulp en klant; 
Bemiddeling  - kan naast het faciliteren van burgers en alfahulpen -  ; 
tevens een signaleringsfunctie inhouden voor de gemeente, die de  
coördinatie tussen het  Wmo domein en de AWBZ ten goede komt; 
Natuurlijk is deze functie een onmisbaar onderdeel van  
het bovengenoemd wijkconcept 

• De gemeente betaalt de alfahulp (zoals nu al gebeurd door de meerderheid van de gemeenten  
met alfahulpen), of de gemeente geeft alfacheques uit; of de gemeente betaalt de klant en de 
klant betaalt zelf de alfahulp (PGB); 

• Sensire zorgt voor kennis, vaardigheid en ontwikkeling van de alfahulpen. Met de mogelijkheid dat  
de alfahulpen in de toekomst breder ingezet kunnen worden binnen het domein van zorg en 
welzijn, in en rond het huishouden en  lichte vormen van begeleiding; 

• Het in stand houden van een infrastructuur waarop het toekomstig WMO beleid vormgegeven zou 
kunnen worden. 
 

4.2 Prestatieafspraken 
Het bedrijfsmodel Huishoudelijke verzorging dient gepaard te gaan met een transparant 
financieringsmodel, waarin sprake is van een directe kostenreductie en de beheersing van de huidige 
en toekomstige kosten van de Huishoudelijke Verzorging.  
 
Eerder is gesteld dat elke gemeente regisseur is van haar eigen vernieuwing van de Wmo. We willen 
graag in overleg met elke gemeente komen tot meerjarige afspraken om het totaal volume van de 
individuele dienstverlening op het gebied van huishoudelijke verzorging te verlagen. Dit ondanks de 
verwachte groei van de vraag en daarmee een bijdrage leveren aan de structurele verlaging van de 
kosten van de huishoudelijke verzorging voor de gemeenten. 
 
Wij verwachten met dit model een substantiële verlaging van de totale kosten HV  te kunnen 
bewerkstellingen. In 2012 kan dit al voor de gemeenten een verlaging betekenen, gebaseerd op het 
huidige tarief, van ca. € 250.000 per maand2; 
 
4.3 Wat zijn de overige voordelen? 
                                                 
2 besparing voor alle 9 gemeenten samen per maand 
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De alfaconstructie is voor Sensire niet nieuw. Sensire heeft vele jaren ervaring in het organiseren van 
alfabemiddeling en kan medio mei 2012 een nieuw  substantieel operationeel bedrijf  hebben staan 
die via de alfaconstructie zorg- en welzijnsdiensten kan bemiddelen.   
 
Andere belangrijke voordelen zijn; 
• Geen onrust onder burgers, voor hen verandert er weinig en zij behouden hun hulp; daarmee 

wordt tevens aan draagvlak gewonnen voor de gewenste transitie onder de bevolking. 
• Beperkte onrust onder medewerkers. De medewerkers gaan er qua netto inkomen op vooruit, dit 

gaat ten koste van andere voorwaarden zoals de opbouw van pensioenrechten. Sommige 
medewerkers zullen ervoor kiezen om naar een andere werkgever te gaan. 

• Flexibiliteit: Gemeenten en Sensire kunnen meer op maat oplossingen bieden al naar gelang de 
vraag; 

• De huidige infrastructuur blijft gehandhaafd en is toekomstgericht;  
Het is een toekomstbestendig model omdat er snelle aanpassingen aan de vraag en 
ontwikkelingen mogelijk zijn.   

• De omvang, - alleen al de 1800 medewerkers vanuit Sensire in de Achterhoek -, vereist een 
professionele (bemiddelings) organisatie en die is met dit model gewaarborgd.  
 

Wat zijn de nadelen? 
• De boodschap heeft consequenties voor de medewerkers; 
• Het opnieuw inregelen van het betaalverkeer over en weer zal extra aandacht vragen. 

 
4.4 Randvoorwaarden 
Sensire heeft bovenstaande juridisch en fiscaal laten toetsen. Op basis van deze toetsing kan er – 
indien partijen dat wensen - gestart worden;  
• Sensire heeft de voorgenomen alfaconstructie fiscaal- en aanbestedingsrechtelijk getoetst.  
• Sensire heeft tevens de huidige overeenkomst en de afspraken in het kader van de aanbesteding 

en de mogelijkheden binnen de Wmo juridisch laten toetsen.  
De onderbouwing hiervan is terug te vinden in de bijlage van Loyens & Loeff. 

 
4.5 Conclusie  
De vernieuwde alfaconstructie kan een substantiële bijdrage leveren bij de uitvoering van zorg en 
welzijnsvragen binnen het toekomstbestendige Wmo beleid. Bovendien kan de constructie direct  - 
reeds in 2012  - een substantiële besparing opleveren voor de gemeente.  
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5. Voorstel voortgang 
Sensire stelt concreet voor dat partijen (de gemeente en Sensire) de huidige raamovereenkomsten 
met wederzijds goedvinden opzeggen. Dan kunnen partijen gelijktijdig een overeenkomst sluiten met 
betrekking tot bemiddeling alfamedewerkers of andere diensten zoals hierboven benoemd. Alle 
medewerkers worden ontslagen maar kunnen dan direct als alfahulp bij hun klanten blijven. Dit biedt 
rust bij klanten, levert een directe besparing op voor de gemeente, zonder verminderde inzet , 
kwaliteitsverlies en  een kostenbesparing in het kader van het niet hoeven uitvoeren van intensieve 
herindicatie trajecten in 2012. Het biedt een goed perspectief voor het verder invullen van de lokale 
samenwerking en het invulling geven aan de veranderende opvatting over de participatie van de 
burger; 
 
We hebben reeds met de ondernemingsraad en de cliëntenraad Thuishulp Sensire BV als ook met de 
vakorganisaties overeenstemming bereikt over het bovenstaand bedrijfsmodel.  
 
5.1 Alternatieven 
1. Indien de raamovereenkomsten worden gecontinueerd kunnen we pas in 2013 starten met 

alfabemiddeling.  Hierbij zullen wij onze medewerkers gefaseerd in 2012 moeten ontslaan. Wij 
zien als nadelen, geen besparingen voor de gemeente in 2012, meer onrust rondom de levering 
van Huishoudelijke Verzorging en wij vragen ons af of wij in staat zijn onze medewerkers te 
blijven binden om in 2013 alsnog als alfahulp bemiddeld te worden3; 

2. Als wij er niet in slagen om met u als gemeente samenwerkingafspraken te maken, dan zien wij 
als enige optie afscheid nemen van 1.800 medewerkers (ontslag van 1.000 medewerkers en 
van 800 medewerkers wordt het contract niet verlengd), voor beide groepen zonder uitzicht op 
arbeidscontinuïteit.  Voor onze medewerkers betekent dit tevens geen perspectief op behoud 
van huidig (of hoger) netto inkomen. Wij verwachten (sociale) onrust onder zowel klanten als 
medewerker. Ultimo biedt dit geen continuïteit voor de klant.   

 
 

6. Afsluiting 
Natuurlijk komt Sensire te allen tijde de afspraken vanuit de lopende raamovereenkomst na, maar ik  
hoop met deze notitie een nadere uitwerking te hebben gegeven van een bedrijfsmodel 
Huishoudelijke Verzorging, dat voor zowel de burgers als voor u als gemeenten een aantrekkelijk 
alternatief kan vormen voor de huidige werkwijze. Graag licht ik de notitie tijdens ons overleg nader 
toe en maken we afspraken voor de vervolgstappen.  
 
Ik vertrouw erop dat u deze notitie vertrouwelijk behandeld. En ik wil graag samen met u de 
communicatie hierover afstemmen en vormgeven. 
 

                                                 
3 Wij vrezen voor een verlies aan arbeidspotentieel op de zorgmarkt, doordat andere HV aanbieders op deze situatie zullen 
wachten en medewerkers met veel ongunstigere arbeidsvoorwaarden zullen trachten te contracteren. Het werken als hulp in de 
huishouding wordt hiermee onaantrekkelijker en het animo om in de huishouding te werken zal afnemen. Dit geldt voor zowel 
optie een als twee bij de alternatieven in hoofdstuk 5. 


