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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2998
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over het faillissement van zorgorganisatie Diafaan
(ingezonden 6 juni 2016).
Antwoord van Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
(ontvangen 29 juni 2016)
Vraag 1, 2 en 3
Hoe oordeelt u over het faillissement van zorgorganisatie Diafaan die 900
werknemers in dienst heeft, en zorg biedt aan 1.800 cliënten?1
Wat is precies de reden waarom Diafaan failliet gaat? Is de reactie van
Diafaan, die aangeeft onvoldoende in staat te zijn geweest om te reageren op
veranderingen in de financiering van vastgoed en de zorg, waar?
Bent u – net als bij TSN Thuiszorg – betrokken bij de afwikkeling van het
faillissement van Diafaan? Zet u zich er bijvoorbeeld voor in dat personeel
zijn arbeidsvoorwaarden behoudt, koppels van zorgverleners en cliënten bij
elkaar blijven, en iedereen zijn of haar zorg behoudt? Zo neen, waarom niet?
Antwoord 1, 2 en 3
Het faillissement van Diafaan is voor alle betrokkenen een hele nare situatie,
met name voor de medewerkers en de cliënten. Net zoals bij het faillissement
van TSN Thuiszorg, staan voor mij twee zaken voorop. De eerste is de
continuïteit van goede zorg en ondersteuning aan mensen die dat nodig
hebben en het tweede is het behoud van werk met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Over beide zaken laat ik mij op de hoogte houden door de curator
van Diafaan (zie ook mijn antwoorden op de vragen 4 t/m 7).
Voor wat betreft de oorzaak van het faillissement van Diafaan, geldt het
volgende. De curator heeft mij laten weten dat de toenmalige bestuurder van
Diafaan in het surseanceverzoek heeft opgenomen dat de organisatie kampte
met overcapaciteit in intramurale huisvesting, waardoor de vaste lasten te
hoog waren. Tegelijkertijd was er volgens de bestuurder sprake van een
liquiditeitstekort en onvoldoende reserves om tekorten te kunnen opvangen.
De curator onderzoekt momenteel of dit de (enige) aanleiding was voor het
faillissement.
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Vraag 4
Is het waar dat bij het overnameproces koppels van thuiszorgmedewerkers en
cliënten verbroken worden door belangen van zorgaanbieders en gemeenten?
Antwoord 4
De curator heeft mij laten weten dat de betrokken gemeenten hebben
besloten de activiteiten van Diafaan op het terrein van huishoudelijke hulp
onder te brengen bij de overige door hen gecontracteerde aanbieders. De
cliënten konden zelf, desgewenst in overleg met hun hulp, kiezen naar welke
van deze gecontracteerde aanbieders zij overstapten. De betrokken gemeenten hebben mij laten weten dat er geen koppels van cliënten en hulpen
verbroken zijn als gevolg van belangen van zorgaanbieders en gemeenten. Bij
de curator zijn dergelijke voorbeelden niet bekend.
Vraag 5 en 6
Klopt het dat zorgaanbieders verlaging van salaris (loondump) en arbeidsvoorwaarden voorstellen bij overname van thuiszorgmedewerkers? Gaat u
hiertegen optreden? Zo neen, waarom niet?2
Hoe verloopt de overname van de instellingszorg van Diafaan? Gaat
personeel één op één over, met behoud van arbeidsvoorwaarden en salaris?
Zo neen, waarom niet?
Antwoord 5 en 6
De curator heeft mij laten weten dat het overnameproces inmiddels is
afgerond. De continuïteit van zorg en ondersteuning is niet in gevaar
gekomen. De curator geeft aan dat niet alle medewerkers van Diafaan één op
één over zijn gegaan naar de partijen die Diafaan hebben overgenomen (er
zijn nog geen definitieve aantallen bekend). Hij geeft aan dat hem daarbij
gevallen bekend zijn van medewerkers die er uitdrukkelijk voor hebben
gekozen elders te gaan werken dan bij één van deze partijen. Er zijn ook
medewerkers waarvoor geldt dat zij er qua salaris en arbeidsvoorwaarden op
achteruit zijn gegaan na het faillissement. Ik betreur dat voor deze medewerkers. Ik ben geen partij in de salarisonderhandelingen tussen werknemers en
werkgevers.
Vraag 7
Kunt u de Kamer informatie toen toekomen hoe het overnameproces precies
is geregeld voor cliënten die gecombineerde zorg krijgen van persoonlijke
verzorging en huishoudelijke verzorging? Wat betekent dit precies voor het
personeel, en het behouden van koppels met zorgverleners? Kunt u uw
antwoord toelichten?
Antwoord 7
Diafaan leverde zowel intramurale zorg vanuit de Wlz, als extramurale zorg
vanuit de Zvw en ondersteuning vanuit de Wmo. De failliete organisatie is
overgenomen door drie organisaties (Liemerije, Sensire en Pleyade) die de
Wlz- en de Zvw-zorg van Diafaan voortzetten. Voor de huishoudelijke hulp
geldt dat dit wordt overgenomen door vijf partijen die door de betrokken
gemeenten al gecontracteerd waren. Voor cliënten die eerder via Diafaan
zowel persoonlijke verzorging als huishoudelijk hulp ontvingen, geldt dat zij
nu mogelijk zorg/ondersteuning ontvangen vanuit meerdere organisaties. Zie
verder mijn antwoorden op vraag 4 en 5/6.
Vraag 8
Bent u voornemens in de algemene maatregel van bestuur die u naar de
Kamer gaat sturen op te nemen dat loondump strikt verboden wordt, en
arbeidsvoorwaarden altijd behouden blijven als er sprake is van faillissementen, of als een zorgorganisatie besluit te stoppen met het bieden van zorg? Zo
neen, waarom niet?
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Antwoord 8
Momenteel wordt door mij een algemene maatregel van bestuur op grond
van de Wmo 2015 voorbereid. Deze maatregel heeft tot doel dat gemeenten
maatschappelijke ondersteuning inkopen op basis van inhoud en kwaliteit en
concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt tegen gegaan. De met de FNV en
CNV en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) overeengekomen
uitgangspunten voor de langdurige zorg en ondersteuning vormen het kader
voor de algemene maatregel van bestuur. In het kader van de voorhangprocedure wordt het voorstel voor de algemene maatregel van bestuur op korte
termijn door mij aan uw Kamer toegezonden.
Vraag 9
Hoe oordeelt u over de berichtgeving dat Diafaan al jarenlang verlies leed,
maar ondertussen wel tonnen euro’s uitbetaalde aan zijn bestuurders? Vindt
u dit gerechtvaardigd nu de banen van 900 mensen, en de zorg aan 1.800
cliënten op het spel staat? Kunt u uw antwoord toelichten?3
Antwoord 9
Over hoogte van beloningen en ontslagvergoedingen zijn regels vastgelegd
in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dat neemt niet weg dat de
onzekerheid voor medewerkers als gevolg van het faillissement zeer te
betreuren is. Het is heel goed dat de continuïteit van zorg en ondersteuning
aan cliënten niet in gevaar is gekomen, mede dankzij de inspanningen van de
medewerkers van Diafaan en de curator.
Vraag 10
Erkent u dat het van belang is dat er onderzoek wordt gedaan of bestuurders
van Diafaan bestuurlijk en juridisch juist gehandeld hebben in de periode
voor het faillissement? Zo ja, bent u bereid te bewerkstelligen dat er een
onderzoek naar wanbeheer en wanbeleid bij de Ondernemingskamer wordt
aangevraagd? Zo neen, waarom niet?
Antwoord 10
De curator doet momenteel onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
van Diafaan en kijkt daarbinnen (zoals gebruikelijk is) ook naar het handelen
van de bestuurders. Na afronding van dat onderzoek is het aan de curator om
te besluiten of de resultaten hem aanleiding geven tot vervolgstappen.
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