
Geachte raadsleden, geachte meneer van Swam,  

Wij zijn gewone thuiszorghulpen en wij zijn helemaal niet zo dat wij altijd vooraan staan om te klagen 

en te mopperen.  Politiek is niets voor ons. Wij zijn de zorg in gegaan om mensen te helpen, en hier 

te moeten staan vinden we eigenlijk helemaal niks.  

Maar nu moeten we wel want vorige week stond in de krant dat u ontevreden bent over de kwaliteit 

die Axxicom te bieden heeft nadat er ontslag is aangevraagd voor 5 collega’s. En de conclusie dat 

mensen weglopen omdat wij slecht werk afleveren is dan snel getrokken. Wij zijn er al op 

aangesproken door familie en bekenden. Hoe denkt u nu dat wij ons voelen? Er is overal wel eens 

wat, maar de meeste cliënten zijn blij dat wij er zijn en zouden het verschrikkelijk vinden als ze wéér 

een andere hulp kregen. Denkt u dat het nu makkelijker wordt om te solliciteren als er zoiets in de 

krant staat? Denkt u dat Axxicom er nu nog cliënten bij krijgt? Mooie reclame maakt u voor ons! Bent 

u vergeten dat ook wij inwoners van West Maas en Waal zijn?  

Wij hopen dat u deze uitspraken niet zo bedoeld heeft en dit ook wilt verklaren.    

Want de reden dat cliënten naar de zorggroep gaan is omdat ze daar meer uren krijgen en omdat 

Axxicom bij de indicatiestelling niet eens meer genoemd wordt. Niet omdat wij slecht werk afleveren. 

Dit hele gedoe is begonnen omdat mensen geen uren meer krijgen toebedeeld. De gemeente heeft 

jaar na jaar een onmenselijk laag bedrag uitgetrokken voor de thuiszorg. Hierdoor is er gekort op de 

uren en moeten wij meer doen in minder tijd. Mensen gaan terug van 4 uur naar anderhalf en wij 

krijgen te horen dat de keukenkastjes, de koelkast en de magnetron niet van binnen schoongemaakt 

hoeven te worden. Maar wij laten onze cliënten niet in de steek en komen regelmatig in eigen tijd 

terug. De werkdruk is ontzettend hoog en daardoor ook het ziekteverzuim. Dit is een probleem voor 

Axxicom omdat wij allemaal vrij grote contracten hebben. Wij hebben gehoord dat onze collega’s bij 

de zorggroep juist hele kleine contracten hebben maar wel heel veel overuren maken. Bij ziekte 

worden ze niet doorbetaald. Wat Axxicom bij de cliënten weghaalt, halen ze daar bij de 

medewerkers.  

Wethouder en raadsleden,  wij denken dat Axxicom het op deze manier niet gaat redden en wij 

maken ons zorgen voor de toekomst. Niet alleen om ons werk, maar vooral om de cliënten.  

Wij weten dat er cliënten van ons naar de Zorgroep gaan en wij zouden graag met ze meegaan. De 

beslissing om geen uren meer toe te kennen maar een schoon en leefbaar huis is door u genomen. 

Daarom vinden wij dat u  verantwoordelijk bent voor wat er nu met ons gebeurt. Dus niet alles op 

Axxicom afschuiven, maar ook zelf uw verantwoordelijkheid nemen.   Dat is wat wij vragen.    

Beste wethouder, de hoop van cliënten en van ons is op u gevestigd. Wilt u zich inzetten voor de vijf 

collega’s die nu ontslagen worden en de cliënten die hun hulpen verliezen? Wilt u in gesprek gaan 

met zorggroep Maas en Waal? 

U heeft afgelopen jaren wat steekjes laten vallen. Wij hebben dat steekje weer opgeraapt en bieden 

u dat aan, samen met de hoop dat u er iets goed mee doet.  

Dank u voor uw aandacht  

 

 


