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Zekerheid over 280 zorgbanen
MARCEL LOODEN

WINSCHOTEN Thuiszorg Oosterleng-
te verzorgt ook de komende drie
jaar thuishulp in de gemeente Old-
ambt. Daarmee is er eindelijk ze-
kerheid voor 280 medewerkers.

Gisteren maakten burgemeester en
wethouders van Oldambt bekend
dat ze verder willen met Oosterleng-
te. ,,En met zes andere zorgaanbie-
ders sluiten we ook een contract’’,
zei wethouder Bard Boon (Partij van
het Noorden). ,,Zij voldoen ook aan
onze voorwaarden. Het nieuwe con-

tract gaat op 1 juli in en loopt drie
jaar. Ik ben er blij mee.’’

In Oldambt krijgen meer dan 1300
mensen huishoudelijke hulp. Oos-
terlengte is daarbij veruit de groot-
ste ‘speler’. Zij helpt zo’n 1100 men-
sen en zet daarvoor 280 mensen in.

Eind vorig jaar dreigden de perso-
neelsleden hun baan te verliezen. De
gemeente zette toen al een nieuwe
aanbesteding in gang en bood de
zorgaanbieders een tarief dat Oos-
terlengte-directeur Hennie Sanders
veel te laag vond. Zij vond het daar-
om toen onverantwoord om zich
opnieuw in te schrijven.

Oosterlengte een
van aanbieders
van thuishulp
in Oldambt

De vakbond FNV protesteerde te-
gen dat tarief en ook binnen de ge-
meenteraad stak de zorg over het
dreigende banenverlies de kop op.
Uiteindelijk werd besloten de aanbe-
steding op te schorten en zich nog

eens te buigen over onder meer de
cao-tarieven. Uiteindelijk werden
die zo bijgesteld dat Sanders het ver-
antwoord vond in te schrijven. Gis-
teren hoorde ook zij het goede
nieuws. ,,Dit geeft rust en zekerheid
voor in elke geval drie jaar, bij het
personeel en ook bij onze cliënten.
Daar ben ik heel blij mee.’’

Van de zes andere zorgaanbieders
waren drie de afgelopen jaren ook al
actief in Oldambt. Hun aantal cliën-
ten was veel kleiner dan dat van Oos-
terlengte. ,,Alleen zorgaanbieder De
Gouden Provincies heeft per 1 juli
geen contract meer met ons’’, aldus

Boon. ,,Die organisatie helpt 24 men-
sen. Zij kunnen voor een andere aan-
bieder kiezen. Alle 1300 cliënten
kunnen dat trouwens doen. De erva-
ring leert dat de meeste vasthouden
aan hun huidige hulp.’’

Boon benadrukt dat ook de ko-
mende drie jaar de cliënten geen ei-
gen bijdrage voor de huishoudelijke
hulp hoeven te betalen. ,,We krijgen
een rijksbudget voor deze hulp en
leggen zelf ook 1 miljoen euro per
jaar op tafel. Daardoor is de hulp gra-
tis.’’

@ marcel.looden@dvhn.nl


