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Geachte mevrouw Van den Hout, 

 

Op 23 januari is vanuit de gemeente Goirle een brief verstuurd aan alle inwoners, die vanuit de WMO 

huishoudelijke ondersteuning ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn vertegenwoordigers van onze 

werkgroep in Goirle op 7 februari jongstleden in gesprek geweest met de hierbij betrokken 

ambtenaren. Als aanvulling hierop sturen wij u deze brief.  

Begrijpelijk dat u naar wegen zoekt om de beschikbare (middelen voor) huishoudelijke ondersteuning 

goed te verdelen. Naar onze mening past het echter beter om nu ruimte te maken voor het 

ontwikkelen van een toekomstbestendig plan van aanpak. 

 

Er is sprake van een fors personeelstekort in de huishoudelijke zorg. 

En zeker in combinatie met de aanzuigende werking, die de invoering van het abonnementstarief 

heeft gehad, kan dit tot nijpende problemen lijden. Toch vinden wij het versturen van een dergelijke 

brief voorbarig. Wij zijn van mening dat er andere oplossingen mogelijk zijn, die als ‘bijkomstigheid’ 

méér problemen oplossen dan alleen het personeelstekort. 

 

Wij werken momenteel aan een brede visie op huishoudelijke zorg. 

Deze ontwikkelen we samen met medewerkers, cliënten, werkgevers en andere betrokkenen. We 

onderzoeken de problemen en oplossingsrichtingen. Met als doel de huishoudelijke zorg voor alle 

partijen meer toekomstbestendig te maken. 

Maar, omdat de brief nú verstuurd is en de uitdagingen nu al fors zijn, willen we, vooruitlopend op 

de presentatie van onze visie, u alvast meenemen in de basis hiervan. 
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We zien al jaren dat er een steeds nijpender personeelstekort is in de gehele zorg.  

De twee belangrijkste oorzaken hiervan zijn de hoge werkdruk en het lage salaris, dat 6 tot 9% 

achterloopt op andere sectoren. Dát, terwijl de zorg in de toekomst een steeds belangrijkere rol zal 

gaan spelen, omdat we steeds ouder worden en er steeds meer ouderen bijkomen door de 

vergrijzing. 

 

Het vakgebied waar het lage salaris en de hoge werkdruk op een opvallende manier samenkomen, 

is de huishoudelijke zorg… 

de eerste cruciale schakel in de zorgketen, waar op dit moment een fors tekort is aan medewerkers. 

Met wachtlijsten en alle gevolgen van het ontbreken van deze ondersteuning voor cliënten. 

 

Medewerkers in de huishoudelijke zorg zijn onmisbaar. 

Ze voorkomen vervuiling, vereenzaming en verwaarlozing en vergroten de zelfredzaamheid van 

inwoners. Daardoor verminderen ze stress en vergroten geluk. Ze leveren dus een belangrijke 

bijdrage aan de algehele gezondheid van heel veel mensen. Ze signaleren knelpunten zó vroeg, dat ze 

opgelost kunnen worden voor er echt problemen ontstaan. 

 

Toch behoort deze groep werknemers tot de werkende armen. 

Vooral, omdat het salaris de eerste 3 jaar onder de €14,- per uur ligt. Drie jaar lang werken deze 

medewerkers voor een salaris dat ónder de grens van de Europese richtlijn minimumlonen ligt.   

Daar komt nog bij, dat de werkdruk (fysieke belasting) van dit werk zó hoog is, dat medewerkers 

lichamelijk niet in staat zijn om fulltime te werken.  

 

Inschaling vanaf trede 3 in de loonschaal voor Huishoudelijk Hulp kan daar verandering in brengen. 

Medewerkers krijgen dan minimaal €14,- per uur betaald, waarmee armoede onder deze groep 

werkende inwoners van Goirle, bij de bron wordt aangepakt. Voorwaarde is dat deze inschaling 

onderdeel is van de tarieven die de gemeente beschikbaar stelt.   

 

Ook wordt het aantrekkelijker om in deze functie te gaan werken. 

Wat een voorwaarde is voor de oplossing van de personeelstekorten. En bijdraagt aan de 

noodzakelijke instroom binnen de gehele thuiszorg in Goirle. Het is een cruciale bijdrage aan het 

oplossen van de wachtlijsten. Het geeft ruimte voor de juiste focus, waardoor inwoners de zorg 

kunnen krijgen die ze nodig hebben.  

 

Ook betekent het rust op dit dossier… 

Voor medewerkers en cliënten, waardoor verder gebouwd kan worden aan een toekomstbestendige 

huishoudelijke zorg. Bijvoorbeeld door het experimenteren met variëren met (fysiek lichtere) taken 

voor medewerkers, waardoor ze in staat zijn meer uren te werken. Wij denken hier graag over mee. 

 

Het is consequent 

Aangezien de werknemers, die dírect in dienst zijn van de gemeente (zonder tussenkomst van een 

zorgaanbieder) minimaal €14,- per uur betaald krijgen. 
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Wij zijn van mening dat Goirle, hiermee toonaangevend en een voorbeeld voor andere gemeenten 

kan zijn.  

Wat ons betreft is deze brief de opening van een gesprek. We kijken daarom uit naar uw reactie.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Werkgroep Lokaal Sociaal Beleid Goirle, 

 

Louis Marcelis,     Kim Baudewijns, 

Voorzitter Lokaal FNV Midden Brabant  Vakbondsbestuurder FNV 


