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Honderden welzijnswerkers dreigen hun baan te verliezen door aanbestedingen en bezuinigingen. Zij
willen dat de gemeente de regie in handen neemt om gedwongen ontslagen te voorkomen.
Medewerkers van Cumulus Welzijn, Doenja dienstverlening en Portes hebben daarom samen met
AbvaKabo FNV het Actiecomité Welzijn opgericht.
In het kader van ‘Vernieuwend welzijn’ is de gemeente Utrecht vorig jaar begonnen met het
aanbesteden van het welzijnswerk. Dat leidde er onder meer toe dat Cumulus Welzijn per augustus
ophoudt te bestaan. “Alle organisaties konden op de aanbesteding intekenen”, licht Cumuluswoordvoerder Tjitske van der Woude toe. “Blijkbaar was onze offerte zwakker dan die van andere
organisaties. Gevolg is dat vierhonderd medewerkers boventallig zijn verklaard.”
Waar Cumulus Welzijn zich altijd ontfermde over een groot deel van het welzijnswerk in Noordoost
en Overvecht, komt die taak nu in handen van welzijnsorganisatie Careyn. Een bij de aanbestedingen
gemaakte afspraak was wel dat de ‘winnende’ organisaties werk en personeel zouden overnemen
van organisaties die het welzijnswerk eerder uitvoerden. Volgens het Actiecomité Welzijn komt daar
in de praktijk weinig van terecht. Van der Woude bevestigt dat: “Careyn zegt het af te kunnen met de
vierhonderd fte’s die zij al in dienst heeft. Bovendien kan er alleen gesolliciteerd worden op banen
met een jaarcontract.”

‘ Ouderen zijn de dupe’
Het actiecomité Welzijn vreest dat als gevolg van de aanbestedingen en de daarmee gepaard gaande
bezuinigingen veel Utrechters die baat hebben bij welzijnswerk buiten de boot gaan vallen. “In ons
gebied is de zorg voor jongeren en gezinnen goed opgevangen”, erkent Tjitske van der Woude van
Cumulus Welzijn. “Het zijn vooral de ouderen die de dupe worden. Veel van de geleverde zorg wordt
gezien als ‘slechts recreatie’, maar het betekent zoveel meer. Voor ouderen zal er straks minder tijd
en aandacht zijn, met als gevolg dat een grootdeel te maken krijgt met eenzaamheid en in een sociaal
isolement terecht komt. Helaas worden dergelijke problemen vaak pas gesignaleerd als het te laat is.”
Actiecomité heeft zijn hoop nu gevestigd op de politiek. Die zou de winnaar van de aanbestedingen
moeten wijzen op de gemaakte afspraken.
‘Eeuwig zonde’
Van der Woude: “Het is niet zo dat we vinden dat de aanbesteding oneerlijk is verlopen en opnieuw
moet. Cumulus is het niet geworden; balen, maar het zij zo. Wel willenen we dat de gemeente er op
toeziet dat , in ons geval, Careyn de afspraken nakomt. Cumulus-medewerkers met dertig jaar
ervaring dreigen hun baan te verliezen. Dat is niet alleen oneerlijk, als hun expertise verloren gaat is
dat ook eeuwig zonde.”

