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College van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren 
Heremastate 1 
8511 AA Joure 
 
 
Joure,  20 juli 2018 
 
 
Betreft: toevoeging van een sociale paragraaf bij aanbestedingen  

  
 
Geacht College,  
 
 
Zoals u bekend is er een toenemende druk om de tarieven voor diensten van organisaties in 
het sociaal domein te verlagen. De race naar beneden lijkt ingezet. 
Vanuit de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, waarvan de Adviesraad Sociaal Domein De 
Fryske Marren lid is, bereiken ons steeds meer berichten dat thuiszorgorganisaties en ook 
vervoersbedrijven  proberen om het hardst een opdracht binnen te slepen. Dit tegen zo laag 
mogelijke tarieven.  
De (te) lage tarieven hebben veelal gevolgen voor het personeel. Meestal gaat het nog (steeds) 
goed, soms ook niet en gaat het gegunde bedrijf failliet. Een recent voorbeeld uit onze 
gemeente is taxibedrijf Oenema. 
 
We horen ook dat de gegunde  thuiszorgorganisatie  het personeel van de verliezende 
partij(en) overneemt en vervolgens iedereen in een salarisschaal lager plaatst. Men houdt zich 
dan ogenschijnlijk aan de CAO, de kwaliteit lijkt geborgd met min of meer hetzelfde personeel, 
maar sociaal is dit niet en het past evenmin in het beleid van de rijksoverheid. 
 
Bij vervoersbedrijven lijkt de landelijke praktijk gericht op het werken met zo min mogelijk vast 
personeel en een zo groot mogelijke flexibele schil. Medewerkers zijn vier maal zes maanden in 
dienst van een uitzendbureau en hebben daarmee zicht op een vaste aanstelling, maar het 
vervoersbedrijf neemt tegen die tijd een ander uitzendbureau in de arm. Het vervoer gaat 
gewoon door maar men wisselt om de twee jaar van uitzendbureau. Eén van de gevolgen is dat 
jongere chauffeurs een sterk wisselend inkomen hebben en dus bestaansonzekerheid ervaren. 
Zo zullen ze bijvoorbeeld geen hypotheek kunnen krijgen. 
 
Deze methoden zijn ons inziens strijdig met het rijksbeleid. Onze vraag is nu in hoe verre de 
gemeente  de Fryske Marren (als mede-overheid) met deze praktijken bekend is en deze 
gedoogt. 
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Als dat het geval is adviseren wij u dringend op dit punt nadere eisen stellen aan de aanbieders  
en een sociale paragraaf toe te voegen aan de aanbestedingsvoorwaarden. Over de inhoud van 
die sociale paragraaf willen we nader overleg met u hebben. Dat dit advies financiële gevolgen 
kan hebben, daar zijn we ons van bewust. 
  
 
Met vriendelijke groet,  
 

Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren, 

 

 

 

 

H.J. Laros, voorzitter                                                        J. Bosma, secretaris      

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: bij een grote thuiszorgorganisatie in het zuiden des lands heeft een nieuwe directeur de 
hierboven geschetste keten doorbroken, waardoor de totale loonlast  in één maand met            
€ 100.000 steeg. De betreffende directeur meent sterk genoeg te staan bij een volgende 
aanbesteding (bron : NRC d.d. 27 april 2018 ‘Strijd tegen onderbetalende gemeenten in de 
thuiszorg’).  
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