
 
 

                                                                                                  
Den Haag 17 februari 2011 
Aan: De voorzitter van de Gemeenteraad van Den Haag 
Spui 70 
2511 BT Den Haag 
 
 
 
Onderwerp: Thuiszorgmedewerkers Cardia kunnen kiezen tussen loonsverlaging, ander 
werk of werkeloosheid 
 
 
Op de SP fractie kwam vandaag een telefonische melding binnen van een verontruste 
(thuiszorg)medewerker van stichting Cardia. Ook Omroep west berichtte op haar site over de 
situatie bij Cardia. Thuiszorgmedewerkers kunnen kiezen voor minder salaris, of totaal ander 
werk, bijvoorbeeld in de catering of in de schoonmaak. Als ze willen blijven werken in de 
thuiszorg betekent dit dat ze terug gaan van schaal 15 naar schaal 10, en dat ze een aantal 
periodieken verliezen. De medewerker die belde maakt zich ernstig zorgen over de 
toekomstige kwaliteit van de geleverde zorg door Cardia, hij overweegt akkoord te gaan met 
salarisverlaging, niet omdat hij het ermee eens is, maar omdat hij dan zeker weet dat “zijn” 
cliënten de zorg krijgen die ze verdienen. Ook vandaag kwam er een melding binnen van een 
medewerkster van de Respect-zorggroep, zij vertelde dat de Respect-zorggroep helemaal stopt 
met het aanbieden van thuiszorg omdat de gemeente minder geld is gaan betalen in 2011.  
 
 
 
Als gevolg van artikel 38 van het reglement van orde van de gemeenteraad Den Haag stelt de 
SP fractie de volgende vragen: 
 

1. Is het college op de hoogte van de situatie bij stichting Cardia? Zo nee, is het college 
bereid zich met spoed op de hoogte te stellen? 

2. Cardia stelt dat ze wel moet omdat de gemeente Den Haag veel minder is gaan betalen 
voor thuiszorg in 2011. Klopt dit? Zo ja, wanneer is dit door de raad besloten?  

3. De Respect-zorggroep stelt niet langer in staat te zijn thuiszorg aan te bieden voor het 
bedrag wat de gemeente hiervoor betaalt, en dat de gemeente veel minder is gaan 
betalen. Klopt dit? Zo ja, wanneer is dit door de raad besloten? 

4. Wat vind het college ervan dat de medewerkers van Cardia, net als de ex-medewerkers 
van Meavita (overgenomen door TSN) teruggaan van schaal 15 naar schaal 10? En dat 
ze een aantal periodieken verliezen? 

5. Wat vind het college ervan dat de Respect-zorggroep stopt met het aanbieden van 
thuiszorg in Den Haag?  

6. Wat is de invloed op het aanbod van thuiszorg in Den Haag van de stop van 
Respectzorg? Is er voldoende aanbod voor alle mensen in Den Haag die afhankelijk 
zijn van thuiszorg? 



7. Is het college met de SP van mening dat werk in de thuiszorg uitermate belangrijk is 
voor de stad en dus ook beloond moet worden met een salaris wat de medewerkers in 
staat stelt om fatsoenlijk rond te komen? 

8. Is het college met de SP van mening dat het belang van goede zorg uitstijgt boven het 
belang van stenen stapelen, het bouwen van een cultuurforum of het verlagen van de 
OZB? Zo ja, wanneer kan de raad voorstellen van het college om het budget voor 
(thuis)zorg op te hogen tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?  

 
 
 
Bart van Kent 
SP fractie 
 
 
 
 
 
 
 
 


