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Bericht voor raadsleden en College B&W 

Beste Griffier, 

In deze email vindt u belangrijke informatie over de WMO-checklist voor de Huishoudelijke 

Verzorging van de FNV. Aan u het verzoek om deze email over de  WMO-checklist per 

email door te zetten naar alle gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en 

wethouders. Daarnaast het verzoek om dit stuk tevens  officieel als ingezonden stuk op de 

raadsagenda te plaatsen. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Maureen van der Pligt 

Bestuurder FNV Zorg en Welzijn  

  
   

 

WMO Checklist 

Beste Raadslid/wethouder/burgemeester, 

De FNV maakt zich al lang zorgen over de thuiszorg in Nederland. Honderdduizenden 

kwetsbare ouderen en gehandicapten zijn afhankelijk van de thuiszorg om nog zelfstandig 

thuis te kunnen wonen. Maar sinds de invoering van de WMO op 1 januari 2015 zijn vele 

van deze kwetsbare groep gekort op hun uren thuiszorg of zijn die in zijn geheel kwijt 

geraakt. Met het verminderen van uren thuiszorg voor cliënten verminderde ook de 

werkgelegenheid voor thuiszorgmedewerkers. Elk uur die een gemeente kort bij een cliënt 

is een uur minder werk voor een thuiszorgmedewerker. De FNV wil dat er voor zowel de 

cliënten als de thuiszorgmedewerkers meer zekerheid komt. Daarom sturen wij u de 

WMO-checklist zodat u het beleid in uw gemeente kunt controleren of het voldoet aan de 

WMO wet van 2015 en de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016. 

Daarnaast biedt het een handreiking om de aanbesteding zo in te richten dat er 

fatsoenlijke lonen van kunnen worden betaald. 

 

Download hier de WMO-checklist>> 

 

Juridische toetsing 

Sinds de invoering van de nieuwe WMO regende door het hele land klachten van cliënten 

die gekort zijn op hun thuiszorg. Dit leidde tot een recordaantal rechtszaken tegen de 

gemeenten. Het overgrote deel van de bezwaren van cliënten werd gegrond verklaard. 

Toch moesten cliënten doorprocederen tot de Centrale Raad van Beroep. In de uitspraak 

http://subscriber.mailing.fnv.nl/link1113V117Q70493V127Q71V856822623Q1V123Q1.html
http://subscriber.mailing.fnv.nl/link1113V117Q70494V150Q71V856822623Q1V123Q1.html
http://subscriber.mailing.fnv.nl/link1113V117Q70495V221Q71V856822623Q1V123Q1.html
http://subscriber.mailing.fnv.nl/link1113V117Q70492V179Q71V856822623Q1V123Q1.html?image_id=59


 

van 18 mei 2016 van de Centrale Raad van Beroep gaf de hoogste bestuursrechter duidelijk 

neer wat wel en niet mag. Deze uitspraak samen met andere jurisprudentie en de WMO 

zelf vormde de basis voor een juridische toetsing van de FNV van het thuiszorgbeleid van 

alle gemeenten in Nederland. Hieruit bleek dat ruim driekwart van de gemeenten juridisch 

fout of zeer discutabel beleid hanteert. In de WMO-checklist hebben we de voorwaarden 

voor een juridisch correct beleid opgenomen. 

De resultaten van het WMO-onderzoek, ook per gemeente, zijn terug te vinden op 

http://www.fnvvoorzorg.nl/wmo 

 

Einde aan de race naar de bodem 

Sinds de invoering van de WMO gingen tientallen thuiszorgorganisaties failliet of 

probeerde ze de lonen van thuiszorgmedewerkers met wel 30 procent te verlagen. Dit is 

geen natuurverschijnsel, maar een direct gevolg van te lage tarieven in de aanbestedingen 

van gemeenten. Tienduizenden thuiszorgmedewerkers hebben hun baan verloren of 

moesten voor minder loon hetzelfde werk blijven doen. Een race naar de bodem die het 

gevolg is van gemeentelijk beleid. Waar het bovengenoemde WMO-onderzoek van de FNV 

zich alleen richtte op de juridische aspecten van het thuiszorgbeleid, blijkt dat veel 

gemeenten nog steeds te lage tarieven hanteren voor de thuiszorg. Momenteel zijn we 

bezig om ook dit in kaart te brengen. Binnenkort komen we naar buiten met het resultaat 

van dit onderzoek. Vooruitlopend op de resultaten hebben we al een norm voor de 

tarieven in de checklist opgenomen. 

 

2017 het jaar van goede thuiszorg 

De FNV blijft samen met duizenden thuiszorgmedewerkers ook in 2017 zich inzetten voor 

goede thuiszorg. We hopen dit samen met u en uw gemeente te doen. We verzoeken u 

dan ook met de WMO-checklist nogmaals kritisch te kijken naar uw WMO-beleid en indien 

nodig dit aan te passen. We horen graag als u het thuiszorgbeleid gaat aanpassen zodat we 

het overzicht van ons onderzoek kunnen updaten. De FNV zal samen met duizenden 

thuiszorgmedewerkers en onze lokale afdelingen de ontwikkelingen op lokaal niveau 

kritisch en actief blijven volgen. Voor vragen, opmerkingen en wijzigingen kunt u mailen 

naar: fnvvoorzorg@fnv.nl 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Maureen van der Pligt 

Bestuurder FNV Zorg & Welzijn 

 

Download hier de WMO-checklist>> 
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