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Beste meneer Peterse,

Tzorg
U heeft een brief gestuurd naar de Gemeente Weert, artikel 40 Reglement van Orde,
betreffende Tzorg. Namens de SP fractie Weert stelt u daarin een aantal vragen.
In deze brief ontvangt u onze reactie.

Televisie uitzending
De uitzending van NCRV Monitor van 28 februari jongsleden is bij ons bekend.
In verband met de door u gestelde vragen over Tzorg naar aanleiding van dit programma,
hebben wij contact opgenomen met dhr. Rene Akkermans, manager operatie bij Tzorg.

Conclusie en reactie Tzorg
Op grond van de antwoorden die dhr. Akkermans gegeven heeft op de door ons
voorgelegde vragen komen wij tot de volgende conclusie.
In het televisie programma zijn de feiten met een zekere kleuring weergegeven. Dit heeft
ertoe geleid dat er een niet geheel getrouw beeld van de werkelijkheid wordt gegeven. In
de bijlage treft u de reactie van Tzorg op de door u gestelde vragen aan. Kortheidshalve
verwijzen wij daar naar.

Inkoop huishoudelijke ondersteuning
De huishoudelijke ondersteuning in Weert wordt door diverse aanbieders uitgevoerd
waaronder Tzorg. De prijsafspraken zijn gebaseerd op een door de aanbieders
voorgelegde transparante kostenopbouw. Hierdoor wordt voor de huishoudelijke
ondersteuning een passende prijs betaald. Het door u genoemde "veilingsysteem" waarin
de bodem van de prijsstelling wordt opgezocht, is in Weert niet aan de orde.

Bijlages bij de brief
Als bijlage treft u aan de reeds eerder genoemde reactie van Tzorg op de door u gestelde
vragen. (Bijlage 1)
Tevens is hieraan toegevoegd het officiêle persbericht van Tzorg naar aanleiding van de
televisie-uitzending Monitor. (Bijlage 2)
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Met elijke groet,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



Bíjlage 1: Reactie van Tzorg naar aanleiding van vragen SP fractie.

Op 3 maart is door Tzorg de volgende verklaring gegeven met betrekking tot de inhoud van de TV

uitzending van het programma Monitor van de NCRV op 28 februari 20L6.

1. ls het col¡ege bekend met de uitzending van NGRV De Monitor (28 februari2016) en
de getoonde praktijken?

De 4 dames die in de monitor te zien zijn werkten eerst bij STMRI in Rivierentand. Met
SIMR had Tzorg in eerste instantie in maart van dat jaar een overeenkomst tot overname
van onderneming gesloten. Doordat de gemeente in mei aankondigde op een andere manier
te gaan werken bleek al snel dat het voorsteltot overname per 1 januarivan het volgende
jaar geen stand kon houden. Deze overeenkomst tot overname hebben we dan ook met
wederzijds goedvinden ontbonden. Hierdoor moest SIMR alsnog ontslag aanvragen voor
haar medewerkers. Doordat we wel al medewerkers gei'nformeerd hadden hebben veel
medewerkers van STMR toch de keuze gemaakt om bijTzorg te solliciteren. In persoonlijke
gesprekken hebben we de belangen van de medewerkers besproken en daar waar de
rnferesse wederzijds was zijn deze medewerkers in dienst genomen. FNV geeft nu aan dat
het ondanks de ontbinding van de overeenkomst fussen Tzorg en STMR alsnog een
overname van onderneming betreft. Hieruoor heeft zij ook een rechtszaak aanhangig
gemaakt. Deze rechtszaak gaat dus niet over een eventuele CAO kwestie maar enkel over
het feit of STMR naar Tzorg een overgang van onderneming betreft of niet. Wanneer de
rechter bes/rsf dat het een overgang van onderneming betreft zijn wfi genoodzaakt om met
terugwerkende kracht wel de oude contracturen van STMR uit te betalen.W| zijn echter van
mening dat het geen overgang van onderneming betreft en wijdus handelen conform
wetgeving en CAO en s/ecfifs verantwoordelijk zijn voor het betalen van de contracturen die
zij bij Tzorg hebben en niet de uren die zij b'rj hun vorige werkgever hadden.

2. Was het college bij het over gaan van de thuiszorg van de Zorggroep naar Tzorg
bekend dat Tzorg geen salaris betaalt over contractueel afgesproken uren?

Het feit dat Tzorg geen salaris zou betalen over contractueel overeen gekomen uren is
onjuist. Tzorg betaalt iedereen de contracturen uit, echter niet per periode. ln bovenstaande
gemeenten hebben we dit op jaarbasis bekeken. Tzorg kijkt hier over het jaar heen wat
iemand onder het contract heeft gewerkt en trekt dat in een keer recht. Wanneer iemand
bijvoorbeeld een 10 uurs contract heeft en s/echfs 9 uur per week werkt dan betaalt Tzorg
aan het einde van het jaar deze medewerker 13 perioden keer 4 weken keer 1 uur uit. In
Limburg echter is afgesproken met de Ondernemingsraad van de Zorggroep dat we dít per
periode doen dus voor Weeft spee/f deze kwestie sowieso niet.

3. Komt het ook in Weert voor dat medewerkers van Tzorg geen salaris betaalt over
contractueel afgesproken uren? Zo ja, welke actie gaat u richting lzorg
ondernemen?
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Zoals bovenstaand vermeld heeft Tzorg in de overname van De Zorggroep met beide
Ondernemingsraden afgesproken dat de contracturen iedere periode worden betaald. De
min-uren (uren waarvoor niet gewerkt wordt maar die wel op contract staan) worden dus wel
betaald echter in de volgende periode ingehaald en dan dus niet meer betaald. Als
voorbeeld; wanneer iemand een 10 uurs contract heeft en s/echfs g uur per week heeft
gewerkt zal hij/z'tj in deze periode toch 40 uur betaald krijgen conform contract. In de periode
erna zal deze medewerker 11 uur per week gepland worden en krijgt ook dan maar 10 uur
betaald.

4. Deelt het college de mening dat Tzorg de cao-afspraken niet na komt?

Tzorg komt absoluut alle CAO VVT afspraken na en wordt hier als landelijke speler zelfs in
diverse accountantscontroles op gecontroleerd. Wat een maatregel zou kunnen zijn is de
CAO VVT controle opnemen in de accountantscontrole en hier staat Tzorg dan ook absoluut
achter. Wat ons betreft wordt dit (om eventueel geschaad vertrouwen door de uitzending van
de monitor) opgenomen als addendum bijde accountantscontrole over 2016.

5. Gaat het college Tzorg hier op aanspreken? En indien Tzorg geen verbetering laat
zien, welke consequenties kan dat in de ogen van het college hebben?

Laten we afspreken in overleg te blijven en wanneer er signalen zijn die anders doen
vermoeden dat Tzorg zich aan de CAO WT houdt dat dit direct bespreekbaar wordt
gemaakt en opgelost. Dit kan namelijk enkel op misverstanden berusten.

6. ln de uitzending wordt ook gewerkt met een'veilingsysteem' om de thuiszorg in te
kopen. Wil het college hier nadrukkelijk afstand van dergelijke praktijken nemen?

Dat hoopt Tzorg in ieder geval van harte. Gemeenten die werken met het veilingsysteem
horen wat ons betreft niet in de code verantwoord marktgedrag thuis. S/echfs 1 gemeente
waar Tzorg levert werkt met dit veilingsysteem. Het rs s/ecfifs omdat deze gemeenfe rs
overgestapt op het sysfeem en wfl uit betrokkenheid bij onze cliënten en medewerkers dit
contract hebben getekend om de continuiteit te waarborgen. Met alle andere gemeenten die
werken met het veilingsysteem hebben wij uit principe geen contract gesloten.

2



Bijlage 2: Persbericht Tzorg

Betreft: Uitzending de monitor

Het programma De Monitor is op zondag 28 februari om 22.35 uur op NPO 2 ingegaan op
de ontwikkelingen in de huishoudelijke zorg. Daarbij wordt aandacht besteed aan de
tarieven, de rol van gemeenten, veilingen van cliënten en ook de rol van de aanbieder. De
gevolgen voor cliënten en medewerkers staan centraal. We betreuren hêt dat Tzorg
daarbij in de uitzending ter sprake is geweest. Het specifiek associëren van Tzorg met de
algemene brancheproblematiek van bezuinigingen en teruglopende tarieven en (uur)lonen
is onjuist en onterecht. Door de specifieke situatie in de regio Rivierenland en de mening
van enkele van onze medewerkers daar wordt een ongenuanceerd en onterecht beeld van
de gehele organisatie gewekt.

We benadrukken dat Tzorg een professionele en op de Wmo gespecialiseerde aanbieder
van thuisondersteuning is in 310 gemeenten in Nederland. We werken voor 40.000
cliënten met 9.000 medewerkers conform CAO WT, zijn Hl(Z-gecertificeerd,
ondertekenaar van de Code verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning en hebben
een hoge mate van tevredenheid onder gemeenten, cliënten en medewerkers.

We hebben uiteraard nota genomen van de mening van deze mensen en de vakbond over
de naleving van de CAO. Tzorg is van mening te werken conform de CAO WT en heeft
opnieuw aangegeven dat we graag met de vakbond in gesprek gaan over de wederzijdse
interpretaties van enkele CAO onderdelen. Tzorg respecteert de CAO WT dus indien
blijkt dat aanpassingen nodig zijn, dan zullen we dit uiteraard doen. We nemen altijd onze
verantwoordelijkheid en bieden medewerkers de juiste arbeidsvoon¡raarden conform CAO

Met vriendelijke groet,
Tzorg

Rene Akkermans
Manager Operatie

Verlengde velmolen 1

5406 NT Uden
T 088-0025500
M06-23720621
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