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Datum:
Van collegelid:
Aan:
Onderwerp:

11 juli 2018
Dhr. H.J. Berkhoff
Raads- en commissieleden via de raadsinfo
Stand van zaken inzake Faillissement Vérian Care & Clean BV

Toezegging gedaan tijdens de vergadering van:
 de gemeenteraad
 de commissie Samenleving
 de commissie Ruimte
 Themabespreking
 Werkgroep [Werkgroep]
 anders

van
van
van
van
van

[Datum]
19 juni 2018
[Datum]
[Datum]
[Datum]

Omschrijving van de toezegging:
Wethouder Berkhoff heeft tijdens de commissievergadering op 19 juni toegezegd dat, zodra
daarvoor aanleiding is, nadere informatie aan de raad volgt. Inmiddels heeft er een gesprek met de
vakbonden plaatsgevonden. Inzet van het college is continuïteit van de zorg voor cliënten en geen
nadelige effecten voor het personeel.
Antwoord (in te vullen door organisatie):
Hierbij geven we u de stand van zaken inzake het faillissement van Vérian Care & Clean BV en de
brief van het FNV omtrent deze situatie.
Tevens wordt er antwoord gegeven op de vragen die door de PvdA-fractie (mw. Vijge) gesteld zijn in
de raadsvergadering van 9 juli 2018.
Stichting Vérian heeft in de gemeente Heerde circa 280 klanten die via de algemene voorziening
‘schoon en leefbaar huis’ huishoudelijke ondersteuning ontvangen. Stichting Vérian heeft de
gemeente Heerde geïnformeerd over de surseance van betaling en daarna het faillissement van
Vérian Care & Clean BV. Vérian Care & Clean BV voerde de huishoudelijke ondersteuning uit als
onderaanbieder van Stichting Vérian.
Het proces van faillissement wordt door de aangewezen curator begeleid. Bij het zoeken naar een
passende oplossing zijn de vakbonden betrokken. Pas in een latere fase in dit proces is de gemeente
Heerde door de vakbonden geïnformeerd. De gemeente heeft in deze fase geen regierol. Deze ligt
bij de curator en vakbonden.
Stichting Vérian heeft aangegeven dat ze een andere onderaannemer (Vérian huishoudelijke hulp
B.V.) heeft gevonden waarmee de werkgelegenheid en zorg continuïteit zijn gewaarborgd. De
vakbonden hebben hun voorkeur aangegeven voor de huishoudelijke hulp aanbieder TVO. Deze
aanbieder heeft geen lokaal contract met de gemeente Heerde en kan ook niet toetreden in het
huidige contract. Ze zijn door de gemeente Heerde geïnformeerd dat het wel mogelijk is om als
onderaanbieder bij een gecontracteerde partij werkzaamheden uit te voeren in de gemeente Heerde.

Dit sjabloon is bedoeld voor toezeggingen aan de raad die niet in het verslag verwerkt kunnen worden. Vragen hierover
kunnen worden gesteld tijdens de rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo
ter bespreking te agenderen voor een eerstvolgende commissievergadering.

De huishoudelijke hulpen die ontslagen zijn bij Vérian Care & Clean BV hebben vanuit Vérian
Huishoudelijke hulp BV en TVO (maar ook vanuit andere organisaties) een aanbod gekregen om hun
werkzaamheden als huishoudelijke hulp voort te zetten.
De vakbond FNV heeft de gemeente een brief toegestuurd (zie bijlage 1) waarin kort samengevat
een uiteenzetting van het proces zoals die volgens haar is verlopen en doet daarbij een aantal
oproepen aan de gemeente. De gemeente heeft hierop gereageerd middels een brief (bijlage 2).
De gemeente kan niet in alle oproepen van de vakbond FNV meegaan. Volgens contract is
onderaannemersschap toegestaan en ook gebruikelijk zodat aanbieders een flexibele schil kunnen
creëren voor ziekte en vakanties. Als gemeente konden we geen regie nemen aangezien deze bij de
curator en vakbonden lag. We hebben wel onze verantwoordelijkheid voor de zorg continuïteit en
werkgelegenheid genomen in onze afstemmingen met Stichting Vérian. Daarbij is ook aandacht
geweest voor de arbeidsvoorwaarden van werknemers/medeburgers en het in stand houden van de
relatie cliëntzorgverlener.
Als laatste dient vermeld te worden dat de gemeente Heerde reëele tarieven hanteert voor de WMO
huishoudelijk zorg volgens de per 1 juni 2017 ingevoerde Algemene Maatregel van Bestuur inzake
het hanteren van een reëel tarief.
Vragen in de raadsvergadering van 9 juli 2018
Vragen:
1. Klopt het dat oude medewerkers van Vérian Clean en Care worden aangenomen/
overgenomen door Verian Huishoudelijke hulp B.V. tegen dezelfde voorwaarden?
2. Geld dit ook voor de zieke medewerkers?
3. Zijn er in dit proces van faillissement ook opties verkend om mensen uit te plaatsen?
Vérian heeft op 7 juni 2018 aan ons college en de beleidsambtenaren een brief gestuurd als haar
reactie op de brief van het FNV. Deze brief is als bijlage bij deze ARI opgenomen. De bovenstaande
vragen worden hierin beantwoord en toegelicht. Samengevat is onze reactie dan als volgt:
Antwoord vraag 1:
Vérian Huishoudelijke Hulp BV heeft iedereen die nu in de uitvoering werkzaam is een aanbod
gedaan met dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun huidige contract.
Antwoord vraag 2 en 3:
Het is juist dat Vérian de zieke medewerkers niet op voorhand een aanbod heeft gedaan. Wel heeft
Vérian de garantie gegeven om met deze zieke medewerkers individueel in gesprek te gaan en de
mogelijkheden van re-integratie te bespreken. Velen van hen zullen dan alsnog een overeenkomst
aangeboden krijgen. Langdurig zieken krijgen een terugkeergarantie.
Bijlagen:
Bijlage 1 brief van FNV aan (o.a.) de gemeente Heerde
Bijlage 2 brief van Vérian inzake de brief FNV aan het college gemeente Heerde
Bijlage 3 Brief van de gemeente Heerde aan de vakbond FNV
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