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Geacht college, 

In het Eindhovens Dagblad van 19 augustus  stond het artikel ‘Weer ontslaggolf ZuidZorg’. 

Het verlies van banen treft vooral Helpende (niveau 2) en Verzorgenden (niveau 3). Juist een tweetal 

kwetsbare groepen wanneer het gaat om het vinden van een nieuwe baan. 

In het voorjaar hebben we als gemeente Eindhoven succesvol afspraken gemaakt om banen bij de 

Zuidzorg te behouden. Begin juni heeft de PvdA al vragen gesteld over een toen dreigende 

ontslagronde bij de Zuidzorg. Uit de beantwoording van de Wethouder bleek toen dat Eindhovense 

medewerkers Huishoudelijke Zorg van de Zuidzorg buiten deze ontslagronde zouden blijven. We 

gaan er van uit dat deze belofte en afspraak met de Zuidzorg ook nu nog steeds stand houdt.  

Met betrekking tot deze nieuwe ontslagronde heeft de PvdA de volgende vragen: 

1.  Kunt u ons uitleggen waarom er alsnog zoveel banen verdwijnen bij de Zuidzorg?  

2a.  Mocht het toch zo zijn dat door toedoen van de gemeente Eindhoven banen blijven 

behouden, hoeveel zijn dit er dan en over welke functies hebben we het dan? 

2b.  Kunt u aangeven of bij deze ontslagronde nu wel Eindhovense medewerkers zijn betrokken 

aangezien het nu andere functies betreft? Zo ja, over hoeveel mensen gaat het dan? 

 

In het artikel lezen we verder dat vanaf 2016 hoogstwaarschijnlijk weer vraag zal ontstaan naar 

mogelijk dezelfde medewerkers die nu worden ontslagen. Dit roept bij de PvdA fractie de gedachte 

op of deze periode niet te overbruggen is zodat betreffende medewerkers van ZuidZorg hun werk in 

de toekomst kunnen blijven behouden. Het zou jammer zijn als deze ervaring en kennis verloren 

gaat. 

Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan NedCar, waar UWV in gezamenlijkheid met de nieuwe eigenaar 

VDL indertijd ervaren en gediplomeerde medewerkers heeft weten te behouden. Verder hebben 

verzekeraars reserves opgebouwd die mogelijk ter overbrugging ingezet kunnen worden voor een 

dergelijk werkgelegenheidsplan. 

3. De PvdA vraagt de Wethouder om verzekeraars op te roepen hetzelfde te doen als 

Eindhoven en een deel van hun reserves in te zetten voor deze overbrugging. 
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4.  Zou u het initiatief kunnen of willen nemen om eventueel samen met de gemeenten uit de 

SRE regio, collectief, verzekeraars op te roepen hun reserves aan te spreken, om bijvoorbeeld 

samen met het UWV te komen tot een soort overbrugging waarbij werkgelegenheid en 

ervaring in de regio al dan niet helemaal of gedeeltelijk kan worden behouden? 

 

Graag zien wij met belangstelling uw antwoorden tegemoet. 

 

Namens de PvdA Eindhoven. 

 

Ward Overeem 

Raadslid 


