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Kleine zorgorganisaties vinden dat de gemeente Sittard-Geleen hen bewust buitensluit 
in het nieuwe inkoopbeleid voor Wmo-contracten. Ze beraden zich op juridische 
stappen. 

 

Ze hebben zware kritiek op de inkoop van nieuwe contracten, die de gemeente in januari 
invoert. Ze menen dat de gemeente bewust kleine zorgaanbieders buitensluit, door 
ingewikkelde regels, focus op papierwerk, cao’s en financiële huishouding. Vijftien kleine 
zorgorganisaties kwamen vorige week bijeen om hun grieven te bespreken. 
Peter Geilen, directeur van zorgcoöperatie Zorg & Co, met 300 leden: „Veel kleine 
aanbieders blijken geen contract te krijgen, op grond van procedurefouten bij het 
inkoopproces, onduidelijkheden bij het aanbod, of omdat ze niet geheel voldoen aan 
voorwaarden. Daardoor blijven vooral grotere aanbieders over. Kwaliteit en prijs lijken een 
ondergeschikte rol te spelen.” Inmiddels zijn circa 30 kleine organisaties buiten de boot 
gevallen. 
De gemeente weerspreekt dat. „Reduceren van het aantal aanbieders, groot of klein, is nooit 
het uitgangspunt geweest. Het bieden van kwaliteit op basis van maatwerk wel. In 
gesprekken met partijen ging het juist ook daarover. Het stellen van minimumeisen is 
noodzakelijk.” 

Bewijsstukken 

Geilen roept kleine organisaties op documenten te verzamelen om het vermoeden te 
onderbouwen dat de gemeente aanstuurt op afwijzing van kleine partijen. Op basis daarvan 
wordt overwogen juridische stappen te nemen. „Er moet recht worden gedaan aan het 
belang van cliënten en kleine organisaties.” 
Een zorgaanbieder: „Ik ben afgewezen, enkel omdat ik nog geen cao heb.” Een andere 
aanbieder zegt dat ‘hard maken’ van vermoedens lastig is: „Wij vinden dat we worden 
uitgesloten op onjuiste gronden. Maar dat moeten we wel kunnen bewijzen.” 
Geilen laakt de handelwijze van de gemeente: „Er is cliënten verteld een andere 
zorgverlener te kiezen, terwijl organisaties nog van niets wisten en nog in 
bezwaarprocedures verwikkeld waren. Dit leidt tot onbegrip en paniek onder cliënten.” 
De gemeente zegt eerst hoofdaannemers te hebben geïnformeerd. „Die moeten zelf 
onderaannemers informeren. Wij kozen er bewust voor om cliënten op dezelfde dag per brief 
te informeren, het is onze taak hen tijdig te informeren.” 

Oplossing 

De directeur van Zorg & Co ziet een oplossing in bundeling van een aantal kleine partijen. 
„Dan kunnen zij voortbestaan, en kan de gemeente het aantal partners verkleinen.” 
Als kleine organisaties terecht worden afgewezen, wijst Geilen de gemeente op een ‘zachte 
landing’. „Zij heeft de plicht voor financiële genoegdoening te zorgen. Uit afwijzingsbrieven 
blijkt dat dit niet geregeld is.” 
De gemeente wijst dat af. „De huidige overeenkomst loopt tot 1 januari. Daarom is een nieuw 
inkoopproces gestart. Wij hebben aanbieders tijdig geïnformeerd. Er is geen contractuele 
grondslag voor een financiële compensatie.” 

 


