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Inleiding 

Uw gemeente kan te maken krijgen met het  faillissement van een gecontracteerde aanbieder die 

voor uw gemeente een of meer voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Uw 

gemeente zal daarvan op de een of andere manier gevolgen ondervinden. U zult per direct moeten 

bepalen op welke wijze de continuïteit van de ondersteuning in uw gemeente kan worden gewaar-

borgd. Om u daarbij behulpzaam te zijn hebben wij een aantal belangrijke wettelijke uitgangspunten 

en een aantal nuttige vragen en antwoorden opgesteld. 

Wij merken vooraf op dat de gevolgen en dus ook de door u te treffen maatregelen erg afhankelijk 

zijn van de lokale omstandigheden. Niet uitgesloten is dat de curator per gemeente of clusters van 

gemeenten zal beoordelen of de dienstverlening kostendekkend kan worden doorgeleverd of overge-

nomen om zodoende ontslagen te voorkomen. Veel zal afhangen van de concrete situatie in uw 

gemeente, met name van de wijze waarop u de diensten hebt aanbesteed, hoe groot het aandeel van 

de failliet verklaarde aanbieder is van het totaal gecontracteerde aanbod, het aantal aanbieders dat 

uw gemeenten heeft gecontracteerd en de specifieke contractvoorwaarden. 

Voor alle gemeenten geldt: de gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van de continuïteit van 

de hulp aan cliënten en de communicatie met de cliënten. Het is aan gemeenten om direct het initia-

tief te nemen, cliënten gerust te stellen en met de overige gecontracteerde aanbieders om de tafel te 

gaan zitten en afspraken te maken over de continuïteit van de hulp. 

Het doel van deze handreiking is niet om antwoord te geven op elke denkbare vraag. Daar is de 

uitvoeringspraktijk te divers voor. Wel proberen we u op een aantal belangrijke punten op het juiste 

spoor te zetten, zodat u de relevante aspecten van uw situatie snel op een rij kunt zetten. Wij hopen u 

hiermee te ondersteunen bij de invulling van uw wettelijke plicht om zorg te dragen voor maatschap-

pelijke ondersteuning. Heeft u na het lezen van deze handreiking nog vragen dan kunt u uw vraag 

stellen aan het ondersteuningsteam decentralisaties (OTD) van de VNG. U kunt het OTD bereiken op 

telefoonnummer: 070 - 373 83 98. U kunt ook per mail corresponderen. Stuur uw vraag dan naar: 

OTD@VNG.nl
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1.   Belangrijke algemene wettelijk kaders 
bij faillissement WMO-aanbieders

De Wmo 2015

De Wmo 2015 bevat het wettelijk kader voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning 

door gemeenten. Het college van B en W is verantwoordelijk voor het verlenen van maatschappelijke 

ondersteuning aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Ook in het geval van een faillissement 

van een aanbieder blijft het college primair verantwoordelijk voor het continueren van de hulp aan 

cliënten. Het is aan het college om ervoor te zorgen dat de hulp wordt voorgezet en de cliënt zo min 

mogelijk hinder ondervindt van het faillissement.

Hierna komen een aantal bepalingen uit de Wmo 2015 aan de orde die belangrijk zijn in het licht van 

de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning. De tekst van de wettelijke bepalingen die 

hierna aan de orde komen zijn opgenomen in bijlage I bij deze handreiking.  

Taak van de gemeente

In artikel 1.2.1 Wmo 2015  is opgenomen dat de ingezetenen van Nederland overeenkomstig 

de bepalingen van de Wmo 2015 in aanmerking komen voor een algemene voorziening of een 

maatwerkvoorziening die bestaat uit ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie, 

beschermd wonen en opvang. De maatwerkvoorziening wordt door  het college van de gemeente 

verstrekt.

Zorgen voor de continuïteit van de ondersteuning

In het tweede lid van artikel 2.1.1 Wmo 2015 is vastgelegd dat het gemeentebestuur zorg draagt voor 

de maatschappelijke ondersteuning en de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen.

Faillissement- en aanbestedingsrecht

Het is bij grote ondernemingen niet ongebruikelijk dat het faillissement niet direct wordt 

uitgesproken, maar dat eerst een uitstel van betaling (surseance) door de onderneming wordt 

aangevraagd, om zo de gelegenheid te krijgen een eventuele doorstart voor te bereiden. Vaak 

wordt het faillissement dan in een periode van enkele dagen tot twee weken na de surseance alsnog 

uitgesproken. Tegenwoordig bestaat ook de mogelijkheid van een fase van stille bewindvoering 

voordat een faillissement wordt uitgesproken. Ook die fase kan dan gebruikt worden om te 

onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Er is wetgeving in voorbereiding en de meeste rechtbanken 

werken nu al mee aan toekenning van een stille bewindvoering. 

Wanneer er daadwerkelijk sprake is van een faillissement, zal de curator overgaan tot liquidatie van de 

onderneming, waarbij alle bezittingen worden verkocht en daarmee de schulden van de onderneming 

zoveel mogelijk worden afgelost. In het belang daarvan wordt primair gezocht naar een partij die 

de hele onderneming, of een gedeelte daarvan als geheel zal willen overnemen. Om dat mogelijk te 

maken, zal de curator vaak een korte periode de onderneming voortzetten, mits dat niet tot (grote) 

verliezen lijdt. Daartoe zal de curator naar alle waarschijnlijk op het individuele contractniveau van 

gemeenten bezien wat hij doet. 

Het faillissement zelf heeft geen gevolgen voor de inhoud van lopende contracten. Maar vaak zal in 

contracten een regeling zijn opgenomen die beëindiging mogelijk maakt in geval van faillissement 

of leidt tot beëindiging als een rechtstreeks gevolg van een faillissement. Ook heeft een faillissement 

wel gevolgen voor de vraag of nakoming van de verplichtingen uit hoofde van het contract nog 

kan worden afgedwongen. De curator kan proberen contracten als geheel over te dragen, maar 

daarvoor zal wel medewerking van de gemeente nodig zijn. Het is maar de vraag of de gemeente 
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die medewerking zonder meer kan en mag geven. Voor de beoordeling daarvan is bijvoorbeeld van 

belang wat voor andere afspraken de gemeente heeft gemaakt met andere aanbieders. 

Iedere opdracht door een gemeente (of een regio) met de zorgaanbieder zal op zichzelf moeten 

worden beoordeeld. Zodoende kan worden bezien wat de verschillende mogelijkheden voor 

opdrachtgever zijn en wat de beste handelwijze is om de dienstverlening voor burgers te garanderen. 

Met name de mogelijkheden voor contractovername en het aanbestedingsrechtelijke kader zullen 

zorgvuldig in kaart moeten worden gebracht. Zo niet, dan loopt de opdrachtgever bijvoorbeeld het 

risico op bezwaren van de overige contractpartijen of derde partijen.

Wanneer voortzetting of overname niet mogelijk blijkt, om wat voor reden dan ook, ontstaat er een 

probleem. De dienstverlening zal immers niet worden voortgezet, althans niet op de langere termijn. 

In het aanbestedingsrecht speelt een grote rol de beantwoording van de vraag hoe de continuïteit van 

de dienstverlening kan worden gegarandeerd bij faillissement van een dienstverlener. Afhankelijk van 

de situatie zijn zeer uiteenlopende varianten denkbaar voor hoe een opdracht kan worden verstrekt 

om het wegvallen van een dienstverlener door faillissement op te vangen. Het is daarom van groot 

belang om allereerst uw specifieke situatie in kaart te brengen. Onderstaand beknopt stappenplan 

kan u daarbij helpen. Naast het gebruik van het stappenplan wordt u geadviseerd om specialistisch 

juridisch advies in te winnen. Het stappenplan dient slechts om enkele handvatten te geven voor het in 

kaart brengen van uw positie en is niet uitputtend bedoeld.

1.    Stel vast om welke dienstverlening het in uw gemeente gaat en onder welk aanbestedingsregime u 

dit in de markt heeft gezet.

Bij diensten van huishoudelijke hulp gaat het veelal om zogenaamde IIB diensten waarop slechts 

een verlicht aanbestedingsregime van toepassing is met zeer beperkte verplichtingen: U mag bij IIB 

diensten geen discriminatoire technische specificaties hanteren en u moet de gunning achteraf bekend 

maken via het Publicatiebureau van de EU. In de praktijk wordt daarom vaak gezegd dat IIB diensten 

niet aanbesteed hoeven te worden. Hoewel dat gelet op de beperkte verplichtingen heel begrijpelijk 

is, is het formeel niet juist omdat dus wel degelijk een aanbestedingsregime geldt, hoe beperkt ook.

Soms kan ook sprake zijn van zogenaamde IIA diensten waarop het volledige regime van de 

Aanbestedingswet van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer het gaat om schoonmaakdiensten. Ook 

komt het voor dat IIB diensten – hoewel onverplicht – vrijwillig zijn aanbesteed, al dan niet onder het 

volledige regime van de Aanbestedingswet. Op basis van directe concurrentie, dan wel op basis van 

een aanbestedingsmodel zonder directe concurrentie zoals bijvoorbeeld bestuurlijk aanbesteden.

Indien IIB diensten op vrijwillige basis in concurrentie zijn gegund, dan bestaat mogelijk een 

verplichting om het door faillissement ‘vrijgevallen’ contract opnieuw aan te besteden. Zijn de IIB 

diensten zonder directe concurrentie aanbesteed via bijvoorbeeld bestuurlijk aanbesteden of het 

Zeeuws model, dan zal de door het faillissement ontstane leemte hoogstwaarschijnlijk door een andere 

dienstverlener kunnen worden gevuld, althans in aanbestedingsrechtelijke zin. Of dat praktisch gezien 

ook mogelijk is, is een tweede.

Tot slot: wanneer sprake is van een combinatie van IIA en IIB diensten zal kort gezegd de verhouding 

tussen beide de doorslag geven voor het regime dat van toepassing is. Bestaat het merendeel uit IIA 

diensten, dan is het volledige regime van toepassing en vice versa.

2.   Stel vast of er naast de gefailleerde partij nog andere dienstverleners zijn gecontracteerd.

Zijn er geen andere partijen gecontracteerd, dan zult u de opdracht in principe opnieuw in de markt 

moeten zetten. Wanneer het gaat om IIA diensten zal daarbij een Europese aanbestedingsprocedure 

moeten worden gevolgd. De diensten van de gefailleerde partij kunnen dan niet rechtstreeks 

onderhands worden overgenomen door een andere partij.

Bij IIB diensten is een aanbestedingsprocedure niet verplicht en kan ook onderhands worden 

gegund zolang u geen discriminatoire technische specificaties stelt. Ook moet u het resultaat van 
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gunning achteraf bekend maken via het Publicatiebureau van de EU. Verder bent u op grond van de 

Aanbestedingswet verplicht om – op verzoek van een ondernemer – uw keuze voor een procedure 

(bv. meervoudig onderhands) en uw keuze voor de ondernemer(s) die worden toegelaten tot die 

procedure toe te lichten.

Wanneer er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang kan er sprake zijn van een 

transparantieverplichting die noopt tot het in acht nemen van een ‘passende mate van openbaarheid’. 

Gelet op de aard van de diensten zal daarvan bij diensten voor huishoudelijke hulp niet snel sprake 

zijn. 

3.   Stel vast op welke wijze ander dienstverleners zijn gecontracteerd.

Als er wel andere dienstverleners gecontracteerd zijn, dan geldt het volgende. De wijze waarop de 

contracten met dienstverleners tot stand zijn gekomen maakt verschil ten aanzien van de mogelijkheid 

of de dienstverlening kan worden overgenomen door een andere partij. Is gebruik gemaakt 

van bestuurlijk aanbesteden of een andere vorm van ‘concurrentievrij’ aanbesteden, dan zal de 

dienstverlening in principe – in ieder geval vanuit juridisch oogpunt – overgenomen kunnen worden 

door een andere partij. Is sprake geweest van concurrentie om de opdracht dan geldt dat niet en 

kan de dienstverlening in principe alleen worden overgenomen indien de contractuele voorwaarden 

daarvoor een mogelijkheid bieden.

4.   Stel vast of er in de contractuele voorwaarden met de andere gecontracteerde dienstverleners iets 

is opgenomen voor een situatie waarbij een dienstverlener failliet gaat.

Zijn er wel andere dienstverleners gecontracteerd dan is het zaak om na te gaan of de contractuele 

voorwaarden bepalingen bevatten over overname van diensten in geval van faillissement van een van 

de dienstverleners. Zo die er zijn, kunnen die voorwaarden (afhankelijk van de specifieke inhoud) een 

rechtsgrondslag vormen voor rechtstreekse onderhandse overname van de diensten door een andere 

partij. Vooral van belang zijn eventuele zogenaamde ‘wachtkamerovereenkomsten’ die soms worden 

afgesloten met de als nr. 2 in een aanbesteding geëindigde partij, waarin uitdrukkelijk wordt voorzien 

in de opvolging van de winnaar mocht die bijvoorbeeld tijdens de dienstverlening failleren.

Is geen sprake van dergelijke contractuele bepalingen, dan geldt in grote lijnen het volgende.

Bij IIA diensten is er sprake van een nieuwe aanbestedingsplichtige opdracht. Mogelijk kan een 

uitzondering op de aanbestedingsplicht worden ingeroepen wegens ‘dwingende spoed’. Dat zal echter 

alleen kunnen wanneer sprake is van een noodsituatie en dan slechts voor een proportionele periode, 

dat wil zeggen de periode die nodig is om een aanbestedingsprocedure te doorlopen om te komen 

tot een nieuwe contractpartner. Vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief is niet snel sprake van een 

noodsituatie. Dit zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld.

Bij IIB diensten zult u moeten voldoen aan de verplichtingen zoals hierboven reeds genoemd. Ook hier 

zou ‘dwingende spoed’ een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld ter motivering waarom wordt gekozen 

voor onderhandse gunning aan één partij. 
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2.  Vragen en Antwoorden

2.1.    Een thuiszorgorganisatie gaat failliet: wat is nodig om de continuïteit  

van de ondersteuning te regelen.  

Wanneer een faillissement van een thuiszorgorganisatie zich voordoet is het belangrijk direct cliënten 

te informeren en hen gerust te stellen. Daarnaast is het belangrijk om als gemeente direct met de 

overige gecontracteerde aanbieders (onder alle voorbehoud) om tafel te gaan om te bespreken of 

zij in staat zijn de cliënten van de failliete thuiszorgorganisatie over te nemen en in kaart te brengen 

welke bestuurlijke, juridische en financiële afspraken nodig zouden zijn om de continuïteit van de hulp 

aan cliënten te regelen. 

Het is goed om direct een stappenplan op stellen en binnen de gemeente voldoende capaciteit vrij te 

maken om snel en besluitvormend te kunnen handelen. Een stappenplan kan bestaan uit de volgende 

acties.

1.  Bespreek met de wethouder en of het college de uitgangspunten voor de gemeentelijke aanpak en 

informeer de gemeenteraad.

2.  Stel binnen de ambtelijke organisatie een projectleider die intern het overzicht bewaakt en 

mandaat krijgt om afspraken te kunnen maken met de curator, de overige gecontracteerde 

aanbieders en indien van toepassing de regiogemeenten waarmee wordt samengewerkt. Breng 

juridische kennis over inkoop, contracteren en aanbestedingen aan tafel. Zorg er ook voor dat 

medewerkers binnen de gemeenten (zoals Wmo-consulenten, telefonistes en loketmedewerkers en 

dergelijke) op de hoogte zijn van de situatie.

3.  Stel een persbericht op over de gemeentelijke aanpak en informeer de lokale pers. Stel een 

nieuwsbericht op de gemeentelijke website, huis-aan-huisbladen en lokale media. Neem daarin op 

waar cliënten met vragen terecht kunnen. Breng de woordvoerder van de gemeente aan tafel. 

4.  Maak een overzicht van het aantal cliënten dat huishoudelijke hulp krijgt van de failliete 

thuiszorgorganisatie en maak een bestand aan met alle persoon- en adresgegevens. Als 

het overzicht niet compleet is, vraag de cliëntgegevens dan op bij de curator en of failliete 

thuiszorgorganisatie. 

5.  Informeer alle cliënten die geraakt worden door het faillissement met indien mogelijk een 

persoonlijke brief en stel hen gerust. Informeer cliënten dat zij het nieuws kunnen volgen 

op de gemeentelijke website en informeer hen over het telefoonnummer dat cliënten met 

vragen kunnen bellen. Plaats deze brief samen met veel gestelde vragen en antwoorden op de 

gemeentelijke website. Stel een vraag- en antwoordoverzicht op voor de medewerkers van het 

klantcontactcentrum en actualiseer dit overzicht aan de hand van de meest gestelde vragen. 

Mensen zullen altijd bellen met vragen, al is het maar ter bevestiging van de informatie die in de 

brief staat vermeld. 

6.  Ga direct met de overige gecontracteerde aanbieders om tafel en breng  de omgang van de groep 

cliënten en hulpen waarover het gaat in kaart. 

a.  Om hoeveel cliënten met hoeveel uren hulp gaat het?

b.  Hoeveel hulpen worden door het faillissement geraakt?

c.  Welke mogelijkheden en bereidheid hebben de overige gecontracteerde aanbieders om deze 

cliënten over te nemen en hulpen een arbeidscontract aan te bieden. 

7.  Breng de juridische en financiële mogelijkheden in kaart: 

a.  Op welke wijze zijn de contracten vormgegeven? Zijn de contracten opgesteld op basis van een 

aanbesteding en zo ja, welke voorwaarden en of beperkingen brengt dit met zich mee (zie ook het 

stappenplan rondom aanbesteding in hoofdstuk 1).
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b.  Hoe ziet het gemeentelijke beleid eruit voor cliënten? Hebben cliënten de mogelijkheid om zelf 

het initiatief te nemen en over te stappen naar een andere gecontracteerde thuiszorgorganisatie? 

Zo ja, benut deze mogelijkheden en informeer cliënten over de wijze waarop zij zich kunnen 

aanmelden bij deze thuiszorgorganisatie.

c.  Welke voorkeuren en of voorstellen doet de curator? In welke mate passen deze voorstellen binnen 

de juridische en financiële mogelijkheden van de gemeente? Passen de voorstellen van de curator 

binnen de afspraken die de gemeente heeft met de overige gecontracteerde aanbieders?

d.  Hoe zien de arbeidscontracten van de hulpen eruit? 

  i.  Bijvoorbeeld tijdelijke contracten, deze worden direct beëindigd met het faillissement. Voor 

cliënten met een hulp met een tijdelijk contract zal direct vervangende hulp moeten worden 

geregeld. Desnoods met behulp van een tijdelijke oplossing.

  ii.  Voor cliënten met een hulp met een vast contract kan zich voordoen dat de curator besluit dat 

zij nog een periode werkzaam blijven. Hoe lang deze periode duurt, is op voorhand niet te 

zeggen en afhankelijk van de besluiten van de curator.

8.  Actualiseer dagelijks het overzicht aan acties en houdt bij voor hoeveel cliënten een tijdelijke of 

structurele oplossing is geregeld. Houd daarbij zeker oog voor de positie van de hulpen, maar leg 

de eerste prioriteit bij het continueren van de hulp aan de cliënten. 

In bijlage II treft u voorbeelden aan van brieven, nieuwsberichten en vraag- en antwoordformulieren. 

Een voorbeeld van een videoboodschap door wethouders over de voortzetting van huishoudelijke 

hulp: https://www.youtube.com/watch?v=kpeMekosVW0

2.2.   Wat moet de gemeente doen de als de dienstverlening van de zorgaanbieder wegvalt? 

Allereerst is van belang dat u op de kortst mogelijk termijn voor uw gemeente duidelijkheid krijgt 

over de vraag of de (curator van de) zorgaanbieder hun dienstverlening in uw gemeenten voortzet of 

daarmee direct of binnen afzienbare termijn stopt. 

Ingeval de dienstverlening van de failliete aanbieder direct wegvalt en het risico bestaat dat de 

continuïteit van de ondersteuning van cliënten gevaar loopt is het aan te raden een crisisteam in het 

leven te roepen met als doel de problemen te voorkomen dan wel zo snel mogelijk op te lossen. Zorg 

daarbij voor voldoende kennis in  het crisisteam en zorg voor korte lijnen, zo dat snel beslissingen 

kunnen worden genomen. 

Tref indien dat nodig is als gemeente een voorziening op basis waarvan u in staat bent om in echte 

noodgevallen direct de ondersteuning te hervatten.

Eén van de belangrijkste zaken is het in kaart brengen van uw juridische positie en de mogelijkheden 

voor continuering van de dienstverlening. Het in hoofdstuk 1 uiteengezette stappenplan rondom 

aanbesteding kan u daarbij helpen. Het stappenplan geeft enkele handvatten en is nadrukkelijk niet 

alomvattend bedoeld. Dat is gelet op de waaier aan mogelijke situaties ook niet mogelijk. U wordt 

daarom aangeraden ook specialistisch juridisch advies in te winnen bij het analyseren van uw juridische 

positie.

Maak indien uw gemeente bij de aanbesteding van HH met andere gemeenten heeft samengewerkt 

een bewuste afweging of u bij het garanderen van de continuïteit van de ondersteuning ook met deze 

gemeenten wilt samenwerken. Heb daarbij oog voor het feit dat de omvang van het probleem en 

daarmee ook de oplossing ervan van gemeente tot gemeente kan verschillen.

2.3.   Welke partijen moet de gemeente betrekken?

De gemeente is verantwoordelijk voor het goed informeren van de betrokkenen en het heeft de regie 

in de communicatie. Het is voor het draagvlak van het beleid dat de gemeente voert van belang dat de 

gemeente alle betrokkenen actief en zo volledig mogelijk informeert. Het gaat dan naast de cliënten 

en werknemers van de zorgaanbieder om de gemeenteraad, de Wmo raad, cliëntenorganisaties, 

betrokken aanbieders betrokken werknemersorganisaties.
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Het is daarnaast gewenst om ook de inwoners te informeren over de inzet van de gemeente, omdat 

veel inwoners  op enigerlei wijze betrokken zijn bij cliënten die HH ontvangen.

De boodschap zou moeten zijn dat de gemeente alles doet wat binnen haar vermogen ligt om de 

continuïteit van de ondersteuning van cliënten te garanderen en dat het streven er daarbij op gericht 

is om ook de relatie tussen cliënt en ondersteuner in stand te houden. 

Geef, indien de omstandigheden daarvoor aanleiding geven, aan dat je er als gemeente alles aan doet 

om eventuele problemen bij de verlening van HH te voorkomen, maar dat dat wellicht niet in alle 

gevallen mogelijk zal zijn. Wek geen verwachtingen die je als gemeente niet waar kunt maken.

Wees er op voorbereid dat lokale en regionale media het faillissement oppikken en uw gemeente om 

een reactie zullen vragen.

2.4.   Wat gebeurt er als de gemeente de continuïteit van ondersteuning niet kan garanderen? 

De gemeenteraad is verantwoordelijk om toe te zien dat de hulp wordt voortgezet na een 

faillissement. Indien het onverhoopt niet lukt om binnen een redelijke termijn de hulp voort te zetten 

is het aan de gemeenteraad en college om te besluiten op welke wijze de hulp alsnog op korte termijn 

kan worden geregeld. Het ministerie van VWS heeft hierin geen rol.

Als blijkt dat de gemeente structureel en op grote schaal niet in staat is de hulp voor mensen te 

regelen, en daarmee feitelijk blijk geeft niet in staat te zijn de Wmo 2015 uit te voeren, zal het Rijk 

maatregelen treffen, zodat de hulp voor mensen alsnog wordt geregeld. Het Rijk zal de kosten van 

deze maatregelen neerleggen bij de betreffende gemeente.

2.5.   Kan de gemeente in geval van nood zelf aanbieder van HH wil worden? 

Een gemeente kan natuurlijk altijd zelf bepaalde diensten uitvoeren. Daarvoor zal ze wel de vereiste 

vaardigheden en expertise in huis moeten hebben. Verder moet de gemeente wel de overige 

contracten met andere aanbieders respecteren. Tot slot dient de gemeente zich te houden aan de Wet 

Markt en Overheid.

2.6.   Wanneer bestaande aanbieders de cliënten niet willen of kunnen overnemen mag de 

gemeente dan een uitzendbureau inzetten?  

Opnieuw zal dit van de specifieke omstandigheden afhangen. Wanneer het gaat om IIB diensten 

geldt slechts een zeer beperkt regime en kan in principe onderhands gegund worden. Wel moet de 

keuze voor de procedure en de keuze voor de tot die procedure toegelaten ondernemer(s) op verzoek 

gemotiveerd kunnen worden. Wanneer sprake is van noodsituatie zal dat de motivering inhoud 

kunnen geven. Zeker wanneer het gaat om een overbruggingsperiode.

Bij IIA diensten geldt in principe een aanbestedingsplicht. Dat kan anders zijn in geval van ‘dwingende 

spoed’ veroorzaakt door een noodsituatie. Dan kan een uitzondering op de aanbestedingsplicht 

bestaan. Of daarvan sprake is, is niet eenvoudig te zeggen. Enerzijds omdat er weinig jurisprudentie 

bestaat over dit begrip en, anderzijds, omdat steeds naar het specifieke geval moet worden gekeken.

Of ontslagen personeel via een uitzendbureau aan het werk kan blijven zal van de omstandigheden 

van het geval afhangen. Zolang de gemeente een contract heeft met het uitzendbureau zou dat in 

principe moeten kunnen. 

2.7.   Wat te doen als de aanbieder tijdens de aanbestedingsprocedure failliet gaat ? 

Dit zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Een onderneming die failliet gaat tijdens een 

aanbestedingsprocedure kan op basis van artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 worden uitgesloten 

van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De aanbestedingsprocedure hoeft dan niet te worden 

overgedaan. Dit artikel is slechts van toepassing op aanbestedingen van IIA diensten. Ook kan het 

vrijwillig van toepassing zijn verklaard op een IIB aanbesteding. Is bijvoorbeeld sprake van bestuurlijk 

aanbesteden, dan zult u moeten nagaan of specifieke afspraken zijn gemaakt over faillissement 
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gedurende de procedure. Doorgaans zullen er met dienstverleners eerst basisafspraken zijn gemaakt 

over bijvoorbeeld communicatie, overleg en besluitvorming. Die afspraken zijn doorgaans vastgelegd, 

bijvoorbeeld in een convenant. Op basis daarvan wordt met dienstverleners onderhandeld en 

vervolgens worden individuele inhoudelijke afspraken gemaakt en vastgelegd. Bij een faillissement 

zal de curator de gemaakte afspraken in veel gevallen niet kunnen of willen nakomen. Of hij zal geen 

inhoudelijke afspraken meer willen maken. Bij een doorstart of overname kan dat anders liggen. 

Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of uitsluiting van de failliete partij daadwerkelijk 

vereist is (een gefailleerde partij zal zich vaak terugtrekken) en, zo ja, wat daarvoor de mogelijkheden 

zijn.

2.8.   Kan de gemeente de in faillissement verkerende aanbieder tijdelijk een hoger tarief betalen?

Het is niet ongebruikelijk dat een curator aanbiedt dat hij bereid is de dienstverlening (de 

overeenkomst) van de gefailleerde voort te laten zetten, maar dat hij in ruil daarvoor een garantie 

vraagt dat dit geen verlies oplevert. 

De vraag of het de gemeenten is toegestaan om (tijdelijk) een hoger tarief te betalen zal opnieuw 

afhangen van de wijze waarop het contract tot stand is gekomen. In zijn algemeenheid zijn 

tariefwijzigingen bij aanbestedingsplichtige IIA diensten niet toegestaan. Er is dan sprake van een 

wezenlijke wijziging van de opdracht welke noopt tot een nieuwe aanbesteding. Bij contracten voor 

IIB diensten kunnen tariefwijzigingen onder omstandigheden toelaatbaar zijn. Bijvoorbeeld wanneer 

de tarieven op basis van één op één onderhandeling tot stand zijn gekomen. Wanneer sprake is van 

‘groepstarieven’ is het kwetsbaar om het tarief van één van de aanbieders te verhogen. Afhankelijk 

van de omstandigheden zou dat in strijd kunnen zijn met het beginsel van gelijke behandeling. U zult 

op dit punt uw eigen positie nauwkeurig moeten bezien. Specialistisch juridisch advies valt daarbij aan 

te bevelen.

2.9.   Is het contract met de zorgaanbieder na faillissement automatisch beëindigd?  

Dat zal van geval tot geval verschillen. Zo kan het contract een bepaling bevatten dat het contract 

van rechtswege eindigt in geval van faillissement. Ook is denkbaar dat de contractuele voorwaarden 

voorzien in een mogelijkheid tot beëindiging of ontbinding door de opdrachtgever bij faillissement 

door opdrachtnemer. De curator zal steeds wel aanspraak maken op betaling voor de geleverde 

diensten. 

Wanneer de gefailleerde partij echter niet meer nakomt en de curator ook niet verklaart – na 

een daartoe door de gemeente gestelde redelijke termijn -  dat hij het contract gestand wil 

doen, dan verliest de curator het recht nakoming van het contract te vorderen. Dit volgt uit 

artikel 37 Faillissementswet. Zodra de overeenkomst is ontbonden geldt voor beide partijen een 

ongedaanmakingsverplichting of waardevergoedingsverplichting. Daarvan kan de curator wel 

nakoming vragen. 

2.10.   Mag de gemeente aanbieders verzoeken de cliënten en het personeel over te nemen, of moet 

dit deel opnieuw worden aanbesteed?

Dat zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. In zijn algemeenheid geldt het volgende. 

Indien bestuurlijk is aanbesteed, dan kunnen andere aanbieders cliënten (vanuit juridisch oogpunt) 

eenvoudig overnemen. Cliënten kunnen immers zelf een aanbieder kiezen. Is de dienstverlening in 

concurrentie in de markt gezet en zijn meerdere partijen gecontracteerd, dan zal moeten worden 

bezien of de contractuele voorwaarden ruimte bieden voor overname. Bieden de contractuele 

voorwaarden geen ruimte of was slechts de gefailleerde partij gecontracteerd, dan zal beoordeeld 

moeten worden hoe de betreffende dienstverlening opnieuw in de markt kan worden gezet. Het 

stappenplan rondom aanbesteding uit hoofdstuk 1 kan u hierbij helpen. Het blijft echter raadzaam om 

specifiek juridisch advies in te winnen ten aanzien van uw positie.
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2.11. Is de gemeente tegenover een cliënt aansprakelijk  voor het niet leveren van ondersteuning? 

De Wmo 2015 verplicht gemeenten zorg te dragen voor de maatschappelijke ondersteuning en de 

kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen. Als een gemeente (tijdelijk) nalaat de toegezegde 

ondersteuning (middels een derde) te leveren, kan zij tegenover een cliënt aansprakelijk zijn voor de 

schade die deze daardoor lijdt. Dat is het geval, als het niet leveren van de ondersteuning te wijten 

is aan de gemeente of aan een oorzaak die voor rekening van de gemeente komt. De schade die de 

cliënt claimt moet het rechtstreeks gevolg zijn van het nalaten van de gemeente. Overmacht kan 

het nalaten rechtvaardigen, als de gemeente aantoont alles te hebben gedaan om vervangende 

ondersteuning te regelen. 

2.12 Wat zijn de gevolgen voor werknemers 

De thuiszorgorganisatie is primair verantwoordelijk voor de communicatie met hun werknemers. Bij 

een faillissement van de thuiszorgorganisatie gaat deze verantwoordelijkheid van het management 

van de thuiszorgorganisatie over naar de curator. Het is aan de curator om te onderzoeken 

welke afspraken gemaakt kunnen worden over de overname van medewerkers door andere 

thuiszorgorganisaties. 

De communicatie van de gemeente richt zich primair op de cliënt.

De kans is groot dat veel werknemers door de curator in het faillissement van een thuiszorgorganisatie 

zullen worden ontslagen. Dat kan op grond van de Faillissementswet met inachtneming van een 

vrij korte opzegtermijn van maximaal zes weken. De curator kan van werknemers gedurende de 

opzegperiode vragen om hun werkzaamheden voort te zetten, maar hij hoeft dit niet te doen. 

Als er sprake is van een achterstand in de betaling van loon, vakantiegeld of vakantiedagen aan de 

werknemers dan kunnen zij een beroep doen op de loongarantieregeling van het UWV. Ook voor het 

verschuldigde loon en andere aanspraken over de opzegperiode kunnen de werknemers een beroep 

doen op de loongarantieregeling van het UWV. 

Het UWV zal, in overleg met de curator, afspraken maken om een intake met alle werknemers te 

organiseren. Bij grote faillissementen is het niet ongebruikelijk dat het UWV op locaties van de 

gefailleerde afspreekt en de werknemers ondersteunt bij het invullen van de benodigde formulieren. 

Het UWV krijgt na het uitspreken van het faillissement digitaal van de salarisadministratie van de 

werkgever de benodigde gegevens digitaal aangeleverd om de loonovername vast te stellen. De 

werkgever draagt er zorg voor dat alle werknemers die een aanvraag voor een loongarantieregeling 

willen doen de werkgever machtigen om deze aanvraag namens de werknemers te doen. Pas als UWV 

over deze digitale salarisadministratie en ondertekende machtiging van de werknemers beschikt, kan 

UWV de aanvragen in behandeling nemen. Doorgaans gaat dat vrij snel.

2.13 Welke rol heeft de gemeente als het gaat om het ontslag van personeel bij de aanbieder?

De gemeente heeft geen directe rol bij het ontslag van personeel in het geval van een faillissement van 

een zorgaanbieder. Het enige wat de gemeente zou kunnen doen, is proberen partijen bij elkaar te 

brengen om te proberen de gevolgen voor de medewerkers van de gefailleerde zorgaanbieder zoveel 

mogelijk te beperken. Zo zou de gemeente - bij het maken van afspraken met aanbieders over het 

overnemen van de dienstverlening van de failliete zorgaanbieder – kunnen proberen ervoor te zorgen 

dat de relatie cliënt en ondersteuner in stand blijft en personeel wordt overgenomen door de nieuwe 

aanbieder. 

2.14  Mogen andere gecontracteerde aanbieders het personeel van de failliete aanbieder overnemen 

tegen andere (slechtere) voorwaarden?

Indien voormalige werknemers van een failliete zorgaanbieder aan de slag gaan bij een andere 

werkgever dan zijn de arbeidsvoorwaarden in beginsel vrij onderhandelbaar. De arbeidsvoorwaarden 

moeten echter wel passen binnen de wettelijke eisen en de van toepassing zijnde CAO. 



12 Vereniging Van nederlandse gemeenten

De CAO VVT kent een overnamebepaling voor de functie ‘uitvoerend hulp bij het huishouden’ waarbij 

de nieuwe werkgever verplicht is dezelfde arbeidsvoorwaarden toe te kennen, waaronder salaris en 

dienstjaren, die laatstelijk van toepassing waren bij de oude werkgever. Maar, of deze bepaling ook 

geldt in geval van faillissement is niet bepaald in de CAO. Dat is aan Cao-partijen zelf en uiteindelijk 

aan de rechter om dat te bepalen.

Daarnaast werkt soms het oude dienstverband wel door na faillissement als de verkrijger als opvolgend 

werkgever is te beschouwen (in het kader van de Wet werk en zekerheid). Onder de Wet Werk en 

Zekerheid (WWZ) kan sprake van opvolgend werkgeverschap zijn als de werknemer in dienst treedt bij 

de werkgever waarnaar ook het werk verhuist. Dit leidt ertoe dat:

•  De verkrijger geen proeftijdbeding kan overeenkomen. 

•  Eerdere arbeidsovereenkomsten meetellen bij de berekening van de opzegtermijn en bij de 

toepassing van de ketenregeling (op basis waarvan een vast contract ontstaat). De ketenregeling 

bepaalt overigens niet dat ook het eerdere loon bij de verkrijger moet worden betaald. 

•  Er kan een transitievergoeding verschuldigd zijn (bij een dienstverband van ten minste 2 jaar) 

omdat de dienstjaren bij de failliet meetellen. 

•  De anciënniteit bij de vorige werkgever geldt mogelijk ook voor wachtgeldaanspraken.

2.15   Is de gemeente bij een faillissement eventuele voorschotten kwijt?

De kans dat u uw bevoorschotte middelen kwijt bent is zeer groot. Als meer bevoorschot is dan door 

de zorgaanbieder is geleverd, heeft de gemeente in feite een vordering op de gefailleerde. Aan deze 

vordering is op grond van de wet geen voorrang verbonden; het is een ‘concurrente vordering’ in het 

faillissement tenzij de gemeente een geldend zekerheidsrecht heeft verkregen. 

In een grote meerderheid van de faillissementen wordt niet toegekomen aan enige betaling op 

de concurrente crediteuren. En als al wordt toegekomen aan betaling, is dat vaak maar een zeer 

gedeeltelijke betaling. 

Voor de vraag of de gemeente een vordering heeft, zal een afrekening per faillissementsdatum tot 

stand moeten komen waarin worden vergeleken welke diensten precies geleverd zijn en wat de 

vergoeding is die daarvoor geldt en welke vergoeding al in de vorm van een voorschot is verstrekt. 

Als de curator na faillissementsdatum doorwerkt, zal hij daar als voorwaarde aan verbinden dat hij dan 

ook (zelfs als al een voorschot is verstrekt) daadwerkelijke betaling door de gemeente zal ontvangen 

voor de werkzaamheden vanaf faillissementsdatum.

Verschillende categorieën schuldeisers

In het faillissementsrecht worden verschillende categorieën schuldeisers onderscheiden. Grosso modo 

zijn dat de volgende categorieën: 

Boedelschulden

Dit zijn schuldeisers van de faillissementsboedel zelf. Bijvoorbeeld de vordering van de curator voor 

zijn salaris, of de schuld die ontstaat als de curator een taxateur inschakelt. Ook de vordering van het 

UWV die ontstaat als gevolg van de overname van de loonbetalingsverplichting aan de werknemers 

over de opzegperiode (dus de periode vanaf de faillissementsdatum) levert een boedelschuld op. De 

boedelschulden worden als eerste voldaan uit de opbrengst in de faillissementsboedel. Alleen als er 

na betaling van alle boedelschuldeisers een saldo in de boedel resteert, dan kan dit saldo worden 

uitgekeerd aan preferente en concurrente crediteuren.

Preferente en concurrente schuldeisers

Preferente schuldeisers zijn bijvoorbeeld het UWV voor de overgenomen loonvorderingen van vóór 

faillissementsdatum en de Belastingdienst. Deze schuldeisers krijgen hun vorderingen voldaan voor 

de concurrente schuldeisers. Een schuldeiser met een concurrente faillissementsvordering krijgt bij 
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faillissement van zijn schuldenaar in de meeste gevallen slechts een klein gedeelte van zijn vordering 

uitgekeerd. Concurrente schuldeisers worden uitbetaald uit het eventueel overgebleven boedelactief 

in de verhouding van de omvang van hun vordering. Als er al tot uitkering wordt overgegaan zal dat 

dus slechts een proportioneel deel van de vordering zijn. De kans daarop is doorgaans zeer klein. 

Separatisten

Separatisten zijn schuldeisers met een zakelijk zekerheidsrecht zoals een pandrecht of een hypotheek-

recht. Deze schuldeisers kunnen hun vordering verhalen op de verpande of verhypothekeerde goede-

ren alsof er geen faillissement is. Vaak heeft de bank dit soort zekerheidsrechten. De opbrengst die 

naar de separatisten vloeit, komt niet in de boedel terecht. Deze schuldeisers doen doorgaans alleen 

in het faillissement mee voor zover zij een restantvordering hebben die niet meer is te verhalen op de 

verpande of verhypothekeerde goederen.

Wel heeft de fiscus in sommige gevallen een bijzonder voorrecht dat vóór gaat op het recht van een 

(stil) pandhouder wanneer het pandrecht rust op bodemzaken (roerende zaken die op de bodem 

staan van de belastingschuldige en die daar ook dienstbaar aan zijn). In een dergelijk geval komt de 

opbrengst alsnog wel in de boedel terecht. 

2.16  Indien de gefailleerde zorgaanbieder naast huishoudelijke hulp ook zorg levert vanuit de 

Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw), is de gemeente daar ook voor 

verantwoordelijk? 

Gemeenten hebben hierin geen verantwoordelijkheid. Voor Zvw- en Wlz-zorg geldt dat respectievelijk 

zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders een zorgplicht hebben. Dat betekent dat zij de plicht hebben 

om ervoor te zorgen dat cliënten gewoon de zorg behouden die ze eerder via de failliete aanbieder 

kregen (bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de cliënten bij een andere wijkverpleegkundige over 

de vloer krijgen). 

Mochten inwoners uit met vragen over Zvw- of Wlz-zorg bij uw gemeente aankloppen, dan kunt u 

aangeven dat zij voor meer informatie terecht kunnen bij hun eigen zorgverzekeraar. 

Wel is het mogelijk dat de gefailleerde zorgaanbieder behalve  huishoudelijke hulp ook begeleiding 

en persoonlijke verzorging op grond van de Wmo levert.  In dat geval is de gemeente verantwoordelijk 

om voor die cliënten zorg te dragen voor continuïteit van de ondersteuning.  
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3.  BIJLAGE I: relevante artikelen 
van de Wmo 2015

Artikel 1.2.1

Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor 

een maatwerkvoorziening, bestaande uit:

a. door het college van de gemeente waarvan hij ingezetene is, te verstrekken ondersteuning van zijn 

zelfredzaamheid en participatie, voor zover hij in verband met een beperking, chronische psychische of 

psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van 

andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie,

b. beschermd wonen, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, voor 

zover hij in verband met psychische of psychosociale problemen niet in staat is zich op eigen kracht, 

met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te 

handhaven in de samenleving, dan wel

c. opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de 

thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van 

huiselijk geweld, en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of 

met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving.

Artikel 2.1.1

1.  Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuning.

2.  Het gemeentebestuur draagt zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen.
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4.  BIJLAGE II: Voorbeeldbrieven, 
rapportages en instructies

1.   Draaiboek voor faillissementen in het sociaal domein

Dit draaiboek voor faillissementen is in eerste instantie opgesteld voor faillissementen van aanbieders 

in het sociaal domein (Jeugdzorg, Wmo, participatiewet). In grote lijnen is dit draaiboek ook te 

gebruiken voor faillissementen op andere terreinen of eventueel bij dreigende faillissementen.  Dit 

draaiboek is een algemene richtlijn hoe wij omgaan met een faillissement. Telkens opnieuw zullen we 

de afweging moeten maken of we dit draaiboek gebruiken. Ook zal niet telkens elke stap toegepast 

worden. Dit is mede afhankelijk van de grote van de aanbieder (aantal medewerkers, aantal cliënten, 

de omzet, etc).

De contracteigenaar/budgethouder is eigenaar van alle activiteiten die moeten worden verricht op het 

moment dat een contractpartner failliet is gegaan. De eerste stap die de contracteigenaar altijd moet 

zetten bij een faillissement is dit communiceren naar Juridische Zaken. Aan de hand van het draaiboek 

bekijken zij samen wat de vervolgstappen zijn.

Inleiding

Een draaiboek voor hoe te handelen bij het faillissement van een aanbieder in het sociaal domein is 

om verschillende redenen wenselijk. Vaak is het een wettelijke taak van de gemeente om te zorgen 

dat cliënten van de failliete aanbieder diensten en ondersteuning blijven ontvangen wanneer de 

failliete aanbieder dit niet meer kan bieden. Juridisch gezien is de gemeente dan verplicht om in te 

grijpen (zorgplicht). Daarnaast is het in het (economisch) belang van de gemeente dat de medewerkers 

van de failliete organisatie snel weer aan het werk kunnen. Ook politieke en maatschappelijke 

belangen kunnen een rol spelen bij een faillissement in het sociaal domein, zoals het voorkomen van 

maatschappelijke onrust.

Gezien de verschillende belangen zijn er ook verschillende deelproblemen die opgelost moeten 

worden. Deze zijn ook afhankelijk van de omvang van het probleem.  

Omvang probleem

Hoe problematisch een faillissement is, is van meerdere factoren afhankelijk. Allereerst is de grootte 

van de failliete aanbieder van belang. De omzet, het aantal cliënten, het aantal medewerkers en het 

marktaandeel van de aanbieder bepalen samen de grootte. Hoe groter de omvang van de failliete 

aanbieder, des te groter zijn de implicaties van het faillissement voor de gemeente.

Niet alleen de grootte van de aanbieder, ook het aantal deelovereenkomsten dat de gemeente met de 

aanbieder heeft afgesloten is van belang. Wanneer het faillissement meer zorgtaken behelst, zal voor 

meer zorgtaken een vervangende aanbieder gevonden moeten worden en is het probleem voor de 

gemeente groter.

De politieke en/of maatschappelijke gevoeligheid van het faillissement is een andere factor die de 

omvang van het probleem bepaalt. Zo kan een faillissement bijvoorbeeld gevoeliger liggen tijdens 

verkiezingsperioden of in tijden van maatschappelijke onrust in de betreffende sector. In dit geval kan 

het zijn dat het faillissement aanleiding is voor het aankaarten van bredere problemen.
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Betrokken actoren

Bij het faillissement van een aanbieder in het sociaal domein kunnen verschillende actoren betrokken 

zijn, afhankelijk van de precieze situatie. Mogelijke betrokken partijen zijn:

•  De failliete organisatie/curator

•  Cliënten

•  Het college van B&W

•  De gemeenteraad

•  Medewerkers failliete organisatie

•  Andere aanbieders

•  Andere gemeenten in de regio

•  Media

•  Vakbonden

•  Het regionaal werkbedrijf/UWV

•  De eigen sociale dienst

Opstarten projectteam

Wanneer een faillissement zich voordoet, wordt er een (operationeel) projectteam opgestart dat alles 

omtrent het faillissement regelt. Het team bestaat in ieder geval uit:

•  Juridische Zaken

•  De betrokken beleidsafdeling

•  De betrokken uitvoerende afdeling

•  Communicatie

•  Het betrokken afdelingshoofd

•  Secretariële ondersteuning

De contracteigenaar is als eerste op de hoogte van een faillissement. Hij meldt dit bij Inkoop, die 

vervolgens het projectteam opstart met bovengenoemde personen. Wie dit specifiek zijn wordt ook 

door Inkoop bekeken. Onder het team worden dit draaiboek en de bijbehorende bijlagen verspreid.

Alvorens aan de slag te gaan bespreekt dit basisteam de precieze context van het faillissement. Waar 

nodig worden extra partijen aan het team toegevoegd:

Op welk niveau speelt het probleem zich af: gemeentelijk, binnen regionale samenwerking of binnen 

de volledige regio? 

Wanneer het probleem zich afspeelt binnen een regionaal samenwerkingsverband, zullen ook andere 

betrokken gemeenten aan het team toegevoegd moeten worden. Wanneer er sprake is van een 

regionale projectgroep kan het beste de projectleider aan het team worden toegevoegd.

Hoe gevoelig ligt het probleem politiek/bestuurlijk? 

Wanneer de politieke gevoeligheid hoog is kan het verstandig zijn de gemeentesecretaris toe te 

voegen aan het team. Eventueel kan ook de betreffende wethouder betrokken worden, als onderdeel 

van het team of meer op afstand. Ook kan het bij een groot probleem zijn de betrokken directie bij 

het team te betrekken.

Is er veel media-aandacht voor het probleem? 

Wanneer dit het geval is, is het verstandig nauw contact te houden met andere betrokken partijen over 

communicatie naar de media. Zo voorkom je tegenstrijdige berichten en daarmee maatschappelijke 

onrust.

Werkwijze projectteam

Zodra het team volledig is samengesteld, wordt er een projectleider aangewezen. De projectleider is 

het eerste aanspreekpunt van het team, bewaakt het proces en houdt het totale overzicht.
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Het team formuleert gezamenlijk een plan van aanpak, waarin kaders en prioriteiten waarbinnen 

gehandeld wordt gesteld worden. Het is belangrijk aandacht te besteden aan de consequenties van de 

gekozen aanpak, zodat het team zich hier bewust van is.

Hierna worden de taken en verantwoordelijkheden binnen het team verdeeld. Welke taken opgepakt 

moeten worden zal afhankelijk zijn van de precieze situatie en de eerder gestelde kaders, maar ten 

minste zullen de volgende taken verdeeld moeten worden:

 Wettelijke taak voortzetten (zorgplicht)

•  De zorg voor de cliënten van de failliete aanbieder dient voortgezet te worden. Daarbij zal 

onderzocht moeten worden of de taken/zorg door al gecontracteerde aanbieders overgenomen 

mogen en kunnen worden (juridische toets op inkoopregels en bestaande contracten), dan wel een 

nieuwe inkoopprocedure gestart moet worden.

•  Inventarisatie van welke al gecontracteerde aanbieders eventueel cliënten over zouden kunnen en 

willen nemen.

•  Wanneer dit niet voldoende is, zal de gemeente met nieuwe aanbieders in overleg moeten. 

 Communicatie

•  Naar de betrokken partijen dient gecommuniceerd te worden over de stand van zaken. Cliënten 

dienen op de hoogte te worden gesteld van de situatie en wat zij kunnen verwachten. Het is 

verstandig deze communicatie af te stemmen met de failliete aanbieder, zodat cliënten geen 

tegenstrijdige berichten ontvangen.

•  Ook communicatie met de politiek is van belang. De raad dient geïnformeerd te worden over de 

gang van zaken en de stappen die gezet worden om de problemen rond het faillissement op te 

lossen, voordat een en ander in de media verschijnt. Hiervoor kan contact worden opgenomen met 

de griffie.

•  Daarnaast zal goed gecommuniceerd moeten worden met andere regionale partners en hoe zij met 

de situatie omgaan.

 Financiën

•  Om de financiën op orde te krijgen dient in gesprek gegaan te worden met de curator.

•  Alle betalingen van de gemeente naar de failliete aanbieder dienen te worden stopgezet.

•  Er dient gecontroleerd te worden of er bankgaranties zijn.

 Secrtarieel

•  Een dossier van het faillissement moet worden aangelegd. Een helder overzicht van de contractuele 

rechten en plichten mag niet ontbreken.

•  Er dienen afsprakenlijsten te worden bijgehouden, inclusief wie wanneer wat af moet hebben.

•  Een tijdslijn van acties en genomen (politieke) besluiten uit het verleden maken biedt overzicht.

•  Ook is het verstandig om per zorgaanbieder een logboek bij te houden over de stand van zaken. 

In de bijlagen (3 t/m 5) zijn meer gedetailleerde checklists en andere hulpmiddelen te vinden voor het 

uitvoeren van deze taken. Schematisch zijn de stappen weergegeven in een stroommodel (bijlage 2).

Erg belangrijk is de secretariële ondersteuning, die zorgt voor een duidelijk overzicht van de 

bekende feiten en stand van zaken en coördineert de dossiervorming rondom het faillissement. 

Deze dossiervorming is essentieel, omdat iedereen ten allen tijde het overzicht van de situatie moet 

hebben. Belangrijk om hierbij te onthouden is wel dat ook feitelijke cijfers op verschillende wijzen 

geïnterpreteerd kunnen worden.

Verantwoordelijkheden binnen het team dienen helder gecommuniceerd en op papier gezet te 

worden. Zo weet iedereen wat men van elkaar kan verwachten. Ook kan men hierdoor eenvoudig 
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elkaars taken oppakken wanneer iemand van het team tijdelijk niet beschikbaar is. Het dossier helpt 

hier ook bij.

Situationele verschillen

De zojuist beschreven basis kom bij vrijwel elk faillissement in het sociaal domein kijken, maar daar 

omheen is elke situatie toch net anders. Verschillende zaken kunnen de situatie bijzonder maken, 

voorbeelden waar men aan kan denken zijn:

Politieke/Maatschappelijke onrust: in dit geval zal de wethouder meer betrokken moeten worden 

bij het projectteam. Ook communicatie naar de media zal bij politieke gevoeligheid een grotere rol 

spelen.

Groter probleem dat boven het faillissement zweeft: uit regionale overleggen kan blijken dat er 

eigenlijk een groter probleem speelt dan het faillissement. In dit geval is het belangrijk dit probleem 

door te spelen naar de juiste tafel, dit zou bijvoorbeeld de G32, het VNG of het betreffende ministerie 

kunnen zijn.

Grote/Langdurige werkloosheid: wanneer er al sprake is van grote werkloosheid in de gemeente, 

zal een groot faillissement dit probleem verergeren. Dit zal waarschijnlijk ook doorwerken op de 

maatschappelijke onrust

Samenwerkingspartners: wanneer de failliete aanbieder of de taak die zij uitvoert onderdeel is van een 

samenwerkingsverband, dan zal er in samenwerking met deze partners gehandeld moeten worden. 

Er moet voor gewaakt worden dat het faillissement van de ene aanbieder niet doorwerkt naar andere 

aanbieders.

Wanneer een van deze scenario’s lijkt te spelen, is het belangrijk dat dit wordt erkend door het 

projectteam. De hierbij behorende verantwoordelijkheden dienen dan binnen het team opgepakt te 

worden.

2.   Schematische weergave stappenplan

Faillissement Opstarten basis 

crisisteam

Probleem helder 

krijgen

Plan van aanpak

Taakverdeling

Continuering 
zorg

Communicatie 
intern/extern

Financiën

Secretariële 
ondersteuning

Faillissement binnen 
(regionaal) samen-
werkingsverband?

Betrokken 
gemeenten 
toegoeven 
aan team

Gemeentesecretaris 
toevoegen aan team

Wethouder betrekken

Overleg andere 
partijen over externe 

berichtgeving

Grote politiek 
gevoeligheid?

Veel media-
aandacht?

Ja

Ja

Ja

Ja
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3.   Checklists

acties financiële administratie wat wie

financiën stopzetten alle betalingen GF&C

  onderzoeken openstaande vorderingen GF&C

  onderzoeken niet betaalde prestaties GF&C

  afstemming met curator JZ

  coda/grootboek aanpassen? GF&C

  fin. Adm. Aanpassen? GF&C

  openstaande vorderingen failliet/curator betalen GF&C

gemeenten afstemmen acties GF&C

Administratie wat wie

Wmo klantsysteem Klant omzetten op nieuwe aanbieder in GWS administratie gemeente

     

controleren bestanden 

overgang

afspreken format registratie klant aanbieder PZ

  definitief format verspreiden naar aanbieders en ter info aan 

gemeenten

PZ

  Plan van aanpak opstellen voor controleren bestanden PZ

  controleren op niet aangemelde klanten administratie gemeente

  controleren op aanmelding bij meerdere aanbieders van de-

zelfde klant

administratie gemeente

  met zorgaanbieders stand van zaken bespreken en afstemmen 

vervolg

projectteam

     

facturatie afspraken maken periodes GMJZ met curator

  afspraken periode  doorgeven aan gemeenten PZ

  Afspraken maken over facturatie periode GMJZ met curator

  Afspraken maken met aanbieders over periode x factureren projectteam met aanbieders

  gemeenten informeren over facturatie periode x projectteam  

     

CAK (eigen bijdrage) Afspraken maken met curator over aanlevering CAK GMJZ

  afspraken maken met aanbieders over aanlevering CAK over-

gangsperiode

projectteam

  Gemeenten informeren over CAK periode 2 Projectteam

  Cak aanmelding nieuwe klanten nieuwe aanbieder van klant

Communicatie naar: wat wie

klant brief met keuzemogelijkheden sturen aan gemeenten medew vakafd

  brief sturen aan klanten medew gemeente

  Q&A op website zetten communicatieadviseur

  Persbericht opstellen communicatieadviseur

  Persbericht verspreiden media regionaal communicatieadviseur

  persbericht verspreiden media lokaal communicatieadviseur

  Persbericht op website gemeente communicatieadviseur

     

Gemeenten contactpersonen intern en met regio afstemmen/bepalen GMCO

  Q&A 21-1 1e versie naar gemeenten PZ

  Q&A naar gemeenten PZ

  Telefonistes en consulenten instrueren Q&A PZ

  Persbericht verspreiden naar gemeenten GMCO

  Raad informeren over besluit overdracht cliënten failliet beleid

  Raad informeren over de voortgang overdracht beleid

  Brief seniorenraad beantwoorden beleid

  Afspraak inplannen projectgroep PZ

  Afspraak inplannen afstemmingsgroep PZ

  Raadsinformatiebrief  maken PZ

  Raadsinformatiebrief delen met afstemmingsgroep PZ

  Afspraak inplannen wethouder en zorgaanbieders secretariaat wethouder
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Aanbieders informeren besluit college PZ

  informeren definitieve versie persbericht, q&a GMCO

  afstemmen klantbrief PZ/GMCO

  agenderen spoedoverleg overlegtafel team inkoop

  bespreken consequenties faillissement aan overlegtafel team inkoop

  afsprakenlijst met overnemende zorgaanbieder(s) maken en 

verzenden

PZ

  afsprakenlijst met zorgaanbieders getekend ontvangen PZ

  afsprakenlijst verzenden naar alle betrokken gemeenten PZ

  Maken en updaten logboek zorgaanbieders PZ

Externen ivm klanten welzijnsorganisaties informeren (klantbrief, Q&A en persbericht) 

i.v.m. mogelijke vragen van klanten

GMCO

  Gecontracteerde aanbieders informeren over communicatie rich-

ting klant

PZ

Wmo raad Informeren Wmo raad (Q&A en Brief klanten) PZ

Medewerkers failliet informatie op website gemeenten conform info aan klant communicatieadviseur

  gegevens medewerkers opvragen bij curator (niet verplicht om mee 

te werken)

JZ

  informatie aanleveren aan curator om op website te zetten t.b.v. 

personeel failliet

communicatie 

  brief/mail naar werknemers met verwijzing naar website gemeente curator

  uitzoeken of ontslag is aangevraagd door de curator JZ

  uitzoeken welke periode het salaris wordt doorbetaald door het 

UWV

PZ

  Welke periode moeten medewerkers van failliet doorwerken? JZ

  tot welke datum en waarom garandeert de curator dienstverle-

ning?

JZ

  Wat kan het UWV betekenen voor de medewerkers van failliet? 

Vraag is enerzijds gericht op inzicht in medewerkers en evt naar 

woonplaats en evt met onderscheid hulpen en overhead.

Teamleider team werk PWI

  Wat kunnen we nog meer doen om werk-naar-werk te bevorde-

ren?

PZ

  Maken en updaten logboek medewerkers PZ

juridische acties naar: wat wie

financiën stopzetten alle betalingen JZ

  onderzoeken openstaande vorderingen GF&C

  onderzoeken niet betaalde prestaties GF&C

  afstemming met curator JZ

  openstaande vorderingen failliet/curator betalen GF&C

  verrekenen advocaat of faillissementskosten met vordering curator JZ

curator gesprek met curator JZ

  check bij curator of ontslag is aangevraagd JZ

  check bij curator per wanneer definitief einde dienstverlening JZ

  gestandsdoeningsbrief (aangetekend en per mail) JZ

  beëindigingsbrief aan curator (aangetekend en mail) JZ

gemeenten afstemmen acties JZ

  mandaat regio zinvol aan advocaat ? beleid

  advocaat inschakelen? JZ

  delen gestandsdoeningsbrief PZ

  delen legal opinion PZ

  delen beëindigingsbrief aan curator PZ

     

contracten onderzoek contract(en) met failliet naar juridische (on)mogelijkheden. JZ

  onderzoek contract(en) bestaande overige aanbieders naar juridische (on)

mogelijkheden

JZ

  opstellen legal opinion JZ

     

inkoop nieuwe aanbesteding/overlegtafel JZ

  opstellen (indien nodig) nieuw(e ) contract(en) JZ
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4.   Plan van aanpak verwerken gegevens zorgaanbieders

Actie Wie

Ontvangen lijst zorgaanbieder Naar reguliere contactpersoon factuurafhandeling 

Vergelijking met klantenbestand failliete aanbieder

• Controle op dubbelingen verschillende aanbieders

• Controle op ontbrekende klanten

Financiële administratie

Gegevens verkregen in vorige stap melden bij afstem-

mingsgroepslid

Financiële administratie

Gegevens vorige stap doorgeven aan consulenten 

gemeenten

Afstemmingsgroepslid

Contact opnemen met zwevende klanten Consulenten gemeente

Contact opnemen met klanten die zich bij meerdere 

aanbieders gemeld hebben

Consulenten gemeente

Aanbieder die niet levert informeren (bij dubbele 

levering)

Administratief medewerker

Cliënten omzetten in het administratieve systeem (oplet-

ten wanneer er met betaalperioden gewerkt wordt)

Administratief medewerker/Applicatiebeheer

5.   Faillissementswet, Artikel 371

Artikel 37 Faillissementswet luidt als volgt:

1.  Indien een wederkerige overeenkomst ten tijde van de faillietverklaring zowel door de schuldenaar 

als door zijn wederpartij in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen en de curator zich 

niet binnen een hem daartoe schriftelijk door de wederpartij gestelde redelijke termijn bereid 

verklaart de overeenkomst gestand te doen, verliest de curator het recht zijnerzijds nakoming van 

de overeenkomst te vorderen.

2.  Indien de curator zich wel tot nakoming van de overeenkomst bereid verklaart, is hij verplicht bij 

die verklaring voor deze nakoming zekerheid te stellen.

3.  De vorige leden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij de gefailleerde slechts 

verbintenissen op zich heeft genomen tot door hem persoonlijk te verrichten handelingen.

6.   Voorbeeldbrief naar aanbieders

Alle voorbeeldbrieven zijn ook als worddocument beschikbaar op vng.nl

Beste aanbieders,

Wethouder [naam] wil graag met u in gesprek over de voortgang van de overdracht van cliënten en 

medewerkers van [naam failliete organisatie].

Hij nodigt u hiervoor uit op: 

Datum en tijd

Locatie 

Ik hoop dat u hier allen bij aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groet,

Team Zorg

1   Volledige wet te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/TitelI/Tweedeafdeling/Artikel37/ 
geldigheidsdatum_24-03-2015
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7.   Voorbeeld brief 1 aan cliënten: bekendmaking faillissement

Geachte heer of mevrouw,

Afgelopen donderdag is bekend geworden dat [naam] failliet is verklaard.

Uiteraard betreuren wij dat ten zeerste. 

Uit onze gegevens blijkt dat u huishoudelijke hulp krijgt van [naam]. In deze brief lichten wij toe wat 

dit voor u betekent. Er zijn twee mogelijke situaties:  

1.  U hebt een hulp die een vast dienstverband heeft met [naam]? 

Voor u geldt het volgende:

Wat gaat er gebeuren?

De medewerkers van [naam] is gevraagd om in januari nog bij u te komen voor het huishoudelijke werk.

De medewerker krijgt daarvoor gewoon betaald. 

Moet ik mijn hulp voor de gewerkte uren dienstencheques meegeven?

Ja, u moet uw hulp gewoon de dienstencheques meegeven, zoals u dat gewend bent.

Moet ik de dienstencheques bewaren?

Ja, de dienstencheques staan op uw naam. U kunt deze straks gewoon aan een nieuwe hulp geven die 

van een andere zorgverlener komt. Immers alle zorgverleners  werken binnen de gemeente Tilburg op 

dezelfde manier.

Wat gebeurt er na [datum]?

De gemeente, curatoren en zorgverleners  zijn druk in gesprek om ervoor te zorgen dat de hulp na 

januari overgenomen wordt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. 

Wat moet ik nu als klant doen?

U hoeft niets te doen. Wij nemen in januari contact met u op om afspraken met u te maken voor de 

toekomst. 

Mijn hulp heeft zich ziek gemeld, wat nu?

Ook voor uw hulp kan het faillissement een zware klap zijn. Als uw hulp niet bij u kan komen, dan kan  

[naam] niet voor vervanging zorgen. U zult dan enkele weken geen hulp hebben. Mocht u hierdoor in 

grote problemen komen, kunt u zich melden bij een van de andere zorgverleners die een contract met 

de gemeente [naam] hebben. Zij zullen met u de mogelijkheden voor tijdelijke hulp bespreken.

2.   Uw hulp heeft een tijdelijk contract tot 26 december.

Voor u geldt het volgende:

Wat gaat er gebeuren?

[naam] kan u  vanaf [datum] geen hulp meer bieden.

Wij hebben andere zorgverleners  bereid gevonden voor u zo snel mogelijk nieuwe hulp te regelen. 

Wat moet u doen?

Onderaan deze brief vindt u de contactgegevens van vijf zorgverleners. Zij bieden allemaal 

huishoudelijke hulp zoals dat in [gemeente] is afgesproken.
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U kiest één van deze vijf aanbieders. Neem zo snel mogelijk contact op met de vraag of zij u als klant 

willen overnemen. Zij zullen vervolgens met u nieuwe afspraken maken over de huishoudelijke hulp. 

Wat moet u doen met de dienstencheques?

Deze kunnen gewoon ingeleverd worden bij de nieuwe hulp. Deze cheques staan immers op uw naam. 

Behoud ik mijn uren?

Ja, de uren die met u zijn afgesproken blijven gewoon staan. 

Blijf ik hetzelfde betalen?

Ja, alle aanbieders die voor de gemeente [x] werken hebben dezelfde tarieven. 

Ik was heel tevreden over mijn hulp, kan ik die niet behouden?

Heeft u nog contact met uw hulp? Vraag haar/hem dan om zich te melden bij de zorgverlener van uw 

keuze. Deze zorgverlener zal dan de mogelijkheden met uw hulp bespreken.

Kan het zijn dat ik toch een paar weken geen hulp krijg?

Uiteraard doen wij en de zorgverleners ons uiterste best om alles zo snel mogelijk voor u op te lossen. 

We hopen op uw begrip als u toch een aantal weken geen hulp heeft. 

Overzicht zorgverleners:

[naam]    [telefoonnummer]  [e-mail]

[naam] [telefoonnummer] [e-mail]

[naam] [telefoonnummer] [e-mail]

[naam] [telefoonnummer] [e-mail]

[naam] [telefoonnummer] [e-mail]

Tot slot:

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de problemen zo snel mogelijk opgelost worden.

Wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Namens het college,

[naam] 

teammanager Maatschappelijke Ondersteuning 
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8.  Voorbeeld brief 2 aan cliënten: de hulp blijft nog een periode 

Geachte heer of mevrouw,

Afgelopen donderdag is bekend geworden dat [naam] failliet is verklaard.

Uiteraard betreuren wij dat ten zeerste. 

Uit onze gegevens blijkt dat u huishoudelijke hulp krijgt van [naam].

Wat gaat er gebeuren:

De medewerkers van [naam] is gevraagd om in [maand] nog bij u te komen voor het huishoudelijke 

werk.

De medewerker krijgt daarvoor gewoon betaald. 

Moet ik mijn hulp voor de gewerkte uren dienstencheques meegeven?

Ja, u moet uw hulp gewoon de dienstencheques meegeven, zoals u dat gewend bent.

Moet ik de dienstencheques bewaren?

Ja, de dienstencheques staan op uw naam. U kunt deze straks gewoon aan een nieuwe hulp geven die 

van een andere zorgverlener komt. Immers alle zorgverleners  werken binnen de gemeente Tilburg op 

dezelfde manier.

Wat gebeurt er na januari?

De gemeente, curatoren en zorgverleners  zijn druk in gesprek om ervoor te zorgen dat de hulp na 

januari overgenomen wordt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. 

Wat moet ik nu als klant doen?

U hoeft niets te doen. Wij nemen in [maand] contact met u op om afspraken met u te maken voor de 

toekomst. 

Mijn hulp heeft zich ziek gemeld, wat nu?

Ook voor uw hulp kan het faillissement een zware klap zijn. Als uw hulp niet bij u kan komen, dan kan 

[naam] niet voor vervanging zorgen. U zult dan enkele weken geen hulp hebben. Mocht u hierdoor 

in grote problemen komen, kunt u zich melden bij een van de andere zorgverleners die een contract 

met de gemeente [x] hebben. Zij zullen met u de mogelijkheden voor tijdelijke hulp bespreken.  Meer 

informatie over de zorgverleners vindt u op [website gemeente] onder [huishoudelijke hulp].

Met vriendelijke groet,

Namens het college,
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9.  Voorbeeld brief 3 aan cliënten: de hulp is direct gestopt

Geachte heer of mevrouw,

Afgelopen donderdag is bekend geworden dat [naam] failliet is verklaard.

Uiteraard betreuren wij dat ten zeerste. 

Uit onze gegevens blijkt dat u huishoudelijke hulp krijgt van [naam].

Tevens hebben wij van [naam] begrepen dat uw hulp een tijdelijk contract heeft tot [datum].

[naam] kan u hierdoor  vanaf [datum] geen hulp meer bieden.

Wij hebben andere zorgverleners bereid gevonden voor u zo snel mogelijk nieuwe hulp te regelen. 

Wat moet u doen?

Onderaan deze brief vindt u de contactgegevens van vijf zorgverleners. Zij bieden allemaal 

huishoudelijke hulp zoals dat in [gemeente] is afgesproken.

U kiest één van deze vijf aanbieders. Neem zo snel mogelijk contact op met de vraag of zij u als klant 

willen overnemen. Zij zullen vervolgens met u nieuwe afspraken maken over de huishoudelijke hulp. 

Wat moet u doen met de dienstencheques?

Deze kunnen gewoon ingeleverd worden bij de nieuwe hulp. Deze cheques staan immers op uw naam. 

Behoud ik mijn uren?

Ja, de uren die met u zijn afgesproken blijven gewoon staan. 

Blijf ik hetzelfde betalen?

Ja, alle aanbieders die voor de gemeente [x] werken hebben dezelfde tarieven. 

Ik was heel tevreden over mijn hulp, kan ik die niet behouden?

Heeft u nog contact met uw hulp? Vraag haar/hem dan om zich te melden bij de zorgverlener van uw 

keuze. Deze zorgverlener zal dan de mogelijkheden met uw hulp bespreken.

Kan het zijn dat ik toch een paar weken geen hulp krijg?

Uiteraard doen wij en de zorgverleners ons uiterste best om alles zo snel mogelijk voor u op te lossen. 

We hopen op uw begrip als u toch een aantal weken geen hulp heeft. 

De vijf zorgverleners  waar u uit kunt kiezen:

[naam]    [telefoonnummer]  [e-mail]

[naam] [telefoonnummer] [e-mail]

[naam] [telefoonnummer] [e-mail]

[naam] [telefoonnummer] [e-mail]

[naam] [telefoonnummer] [e-mail]

Met vriendelijke groet,

Namens het college,
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10.  Voorbeeld brief 4 aan cliënten: overstappen naar een andere aanbieder

Geachte mevrouw, mijnheer,

Uit onze gegevens blijkt dat u huishoudelijke hulp krijgt van [failliete aanbieder]. U hebt misschien al 

gehoord of gelezen dat [naam aanbieder] het faillissement heeft aangevraagd. In deze brief leest u 

wat dat voor u betekent en hoe we gaan regelen dat u huishoudelijke hulp krijgt na [datum].  

Ben ik verzekerd van huishoudelijke hulp na [datum]?

Ja, u krijgt huishoudelijke hulp van de andere zorgaanbieders waarmee we al een contract hebben. 

Voor [dorp of stad] en [dorp of stad] zijn dat de vertrouwde organisaties [naam], [naam] en [naam]. We 

gaan samen met de zorgaanbieders onze uiterste best doen om alles zo snel mogelijk te regelen. We 

hopen op uw begrip als dat nog niet helemaal lukt in de eerste week van februari.  

Kies zelf de zorgaanbieder van uw voorkeur

De gemeente heeft een contract met [naam], [naam] en [naam]. Zij willen u de huishoudelijke hulp 

bieden zoals u gewend was. Deze zorgaanbieders werken volgens de regels die met de gemeente zijn 

afgesproken. [naam], [naam] en [naam] zijn op de hoogte van de situatie en weten dat u contact met 

hen kunt opnemen. Wilt u dat een van hen vanaf [datum] huishoudelijke hulp levert? Bel of mail dan 

zo snel mogelijk met de zorgaanbieder van uw keuze, zodat zij met u afspraken kunnen maken over 

de dienstverlening. 

•  naam telefoon e-mail website

•  naam telefoon e-mail website 

•  naam telefoon  e-mail website 

 

Krijg ik dezelfde dienstverlening?  

Ja, de overgang naar een andere zorgaanbieder heeft geen invloed op de afspraken die met u zijn 

gemaakt. Dat geldt ook voor de eigen bijdrage die u betaalt.  

Kan ik mijn eigen huishoudelijke hulp behouden? 

We willen graag dat zoveel mogelijk cliënten hun vaste hulp houden, maar we kunnen die garantie 

niet geven. Uw hulp kan zelf contact opnemen met [naam], [naam] en [naam] om de  mogelijkheid te 

bespreken van een dienstverband.  

Hebt u vragen?

Neem contact op met [naam], [naam] of [naam] om afspraken te maken over de huishoudelijke hulp. 

Hebt u een vraag aan de gemeente? Bel dan naar [telefoon] of mail naar [e-mail].

Met vriendelijke groet,

Het hoofd van de afdeling Mens en Wijk,
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11.  Voorbeeld brief 5 aan cliënten: overstappen naar een andere aanbieder

Geachte mevrouw, mijnheer,

U krijgt huishoudelijke hulp van [failliete aanbieder]. Dit bedrijf is op [datum] failliet gegaan. Dat 

hebben wij u vorige week laten weten. In deze brief leest u wat dat voor u betekent en hoe uw 

huishoudelijk hulp na [datum] doorloopt. 

Ben ik verzekerd van huishoudelijke hulp?

Ja, u kunt kiezen uit: [lijst met andere aanbieders plus contactgegevens, hier enkele voorbeelden]

• [naam]: telefoon [invullen]; mail: [invullen]; website: [invullen]

• [naam]: telefoon [invullen]; mail: [invullen]; website: [invullen]

• [naam]: telefoon [invullen]; mail: [invullen]; website: [invullen]

• [naam]: telefoon [invullen]; mail: [invullen]; website: [invullen]

• [naam]: telefoon [invullen]; mail: [invullen]; website: [invullen]

• [naam]: telefoon [invullen]; mail: [invullen]; website: [invullen]

Wat moet u hiervoor doen? 

U kunt zelf contact opnemen met één van de bovenstaande zorgaanbieders. Bespreek dat ook met 

uw vaste hulp. Alle aanbieders werken volgens de regels die met de gemeente zijn afgesproken.  Bel 

of mail dan zo snel mogelijk met de zorgaanbieder van uw keuze. Zij weten dat u contact met hen 

opneemt. U maakt met hen afspraken over de dienstverlening. Bij contact met een zorgaanbieder is 

het belangrijk dat u het nummer boven aan deze brief (bij ons kenmerk) bij de hand hebt (gaat om 

BSN-nummer;).

We gaan samen met de zorgaanbieders onze uiterste best doen om alles zo snel mogelijk te regelen. 

We hopen op uw begrip als dat nog niet helemaal lukt in de eerste week van februari.  

Kan ik mijn vaste hulp behouden? 

We willen graag dat zoveel mogelijk cliënten hun vaste hulp houden, maar we kunnen die garantie 

niet geven. Uw hulp kan zelf contact opnemen met een van de zorgaanbieders over een nieuw 

dienstverband. Het is belangrijk dat u dit samen met uw hulp bespreekt. Dan hebt u de meeste kans 

dat u uw vaste hulp kunt houden. Er is altijd een aanbieder waar u met uw hulp terecht kunt.

Hebt u vragen?

Hebt u een vraag aan de gemeente? Bel dan naar [invullen] of mail naar [invullen]nl.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Afdeling Zorg
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12.  Voorbeeld brief 6 aan cliënten: de gemeente regelt uw overstap na geen bericht

Beste heer of mevrouw,

In [maand] hebt u van ons het bericht ontvangen dat [naam] failliet is verklaard. Op [datum] ontving u 

van de curator een brief met de mededeling dat [naam] en [naam] de hulp overnemen. U hoefde niets 

te doen omdat u samen met uw hulp overstapt naar een nieuwe zorgverlener. Uw hulp maakt hierover 

afspraken met zijn/haar nieuwe werkgever.

Waarom dan toch deze brief?

Uit onze gegevens blijkt dat uw overstap naar een van onze andere zorgverleners nog niet is geregeld. 

Dit kan zijn omdat uw hulp nog geen keus heeft gemaakt over de voortzetting van het werk. In dit 

geval hebt u vanaf [datum] geen huishoudelijke hulp meer. 

Wat moet u doen?

Uiteraard willen we dat voorkomen. Daarom hebben we uw gegevens doorgegeven aan

[naam]. Deze zorgverlener biedt huishoudelijke hulp zoals wij dat in [gemeente] hebben afgesproken. 

De zorgverlener zal zelf uiterlijk [datum] contact met u opnemen met het aanbod om de hulp aan u te 

gaan leveren. 

Indien u dit niet wenst dient u  uiterlijk [datum] u aan te melden bij een van de andere zorgverleners. 

De adressen vindt u onderaan deze brief.

Indien u uiterlijk [datum] niet gereageerd hebt,  gaan wij ervan uit dat u zelf een passende oplossing 

hebt gevonden. Is huishoudelijke hulp via de gemeente na verloop van tijd toch gewenst, wendt u zich 

dan tot loket [wmo].  

Bent u al overgestapt naar een andere zorgverlener? Dan hebben de gegevens elkaar wellicht gekruist. 

In dat geval hoeft u niets te doen.

Hoogachtend,

Namens het college

[naam] 

teammanager Maatschappelijke Ondersteuning 

[naam aanbieder]    [ telefoonnummer]  

[e-mail]

[naam aanbieder] [telefoonnummer] [e-mail]

[naam aanbieder] [telefoonnummer] [e-mail]

[naam aanbieder] [telefoonnummer] [e-mail]

[naam aanbieder] [telefoonnummer] [e-mail]
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13.  Voorbeeld belscript voor klantcontactcentrum

Belscript n.a.v. brief die [datum] verstuurd gaat worden. 

Ik weet niet of mijn hulp blijft werken, wat moet ik doen?

U wordt benaderd door de zorgverlener die in uw brief staat. Indien u niet weet wat uw hulp gaat doen 

raden wij u aan om het aanbod van deze zorgverlener te accepteren. Uiteraard kunt u ook voor een van 

de andere zorgverleners kiezen, maar dan moet u zelf met de zorgverlener van uw keus contact opnemen.

Ik heb mezelf al aangemeld bij een andere zorgverlener, en krijg nu weer een brief. Kan ik er dan toch 

op vertrouwen dat mijn gegevens goed verwerkt worden?

Als u twijfelt neemt u dan contact op met de zorgverlener die volgens u de hulp bij u gaat leveren. En 

vraag na of u bij hen in het bestand staat. Als dit zo is, hoeft u verder niets te doen.

Is dit niet zo, dan kunt u zich alsnog bij deze zorgverlener  aanmelden of ervoor kiezen om in te gaan op 

het aanbod van de zorgverlener die in uw brief vermeld is.

Ik was al aangemeld bij een aanbieder, en mijn hulp zou daar ook gaan werken.  Maar mijn hulp heeft 

nu toch gekozen om bij een andere zorgaanbieder te gaan werken. Wat moet ik doen?

U kunt overstappen naar de zorgverlener waar uw hulp is gaan werken. Uiteraard kunt u er ook voor 

kiezen om  bij de zorgverlener te blijven waar u zich al bij aangemeld heeft. In dat geval krijgt u uiteraard 

wel een nieuwe hulp. 

Ik dacht dat de hulp na 1 februari gewoon zou doorgaan. Nu krijg ik een brief dat dit niet het geval is. 

Hoe kan dit?

Alle medewerkers van [naam] hebben een aanbod gekregen om bij een andere zorgverlener te gaan 

werken zo hun eigen klanten ook te behouden. 

Tot onze spijt is er niet tussen alle medewerkers en de nieuwe zorgorganisaties een contract tot stand 

gekomen. Het gevolg hiervan is dat u  nog niet aangemeld bij een zorgverlener. Om te voorkomen dat u 

lange tijd geen hulp krijgt, hebben wij uw gegevens nu doorgegeven aan een zorgverlener die zo snel als 

mogelijk gaat zorgen dat de hulp aan u voortgezet kan worden.

Hoe lang heb ik nu geen hulp?

Omdat uw hulp niet is mee gegaan naar de nieuwe zorgverlener moet de zorgverlener een nieuwe hulp 

voor u regelen. De zorgverleners doen hun uiterste best om u zo snel mogelijk van hulp te voorzien. 

Houdt u er echter rekening mee dat hier wel enkele weken overheen kunnen gaan. We raden u aan om te 

kijken of er iemand is in uw omgeving/familie die u deze weken even kan helpen .

Ik wil even geen hulp van de gemeente. Als ik over een tijdje toch weer hulp wil krijg ik dan gewoon 

mijn uren die ik nu ook heb?

We vinden het fijn dat u een andere oplossing hebt gevonden. Uiteraard kunnen de omstandigheden 

veranderen. Dan moet u gewoon naar loket [naam] gaan. Daar zal met u naar uw situatie gekeken 

worden en beslist of u in aanmerking komt voor hulp aan huis. U kunt geen aanspraak meer maken op 

het aantal uren wat u nu heeft.
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14.  Voorbeeld informatiebericht over hulp bij het huishouden en het faillissement

Hulp bij het huishouden en het faillissement van [naam] in [gemeente]

Failliet

Op [datum] is [naam] verklaard. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de lonen van de hulpen 

die hoger zijn dan gemiddeld voor HbH, doordat ze reeds lang voor [naam] werken. Ook de hoge 

overhead van [naam] kan een oorzaak zijn.

Andere takken van [naam] blijven gewoon bestaan (zoals wijkverpleging en begeleiding).

Cliënten van [naam]

Door het faillissement van [naam] komen ongeveer 100 cliënten zonder zorgaanbieder te zitten. 

Waarvan ongeveer 60 cliënten met HbH1 en 40 cliënten met HbH2. 25 van deze cliënten hebben een 

indicatie die op [datum] afloopt of eerder.

Overgang

Voor al deze cliënten moet een andere zorgaanbieder gevonden worden. Diverse zorgaanbieders zijn 

bereid cliënten over te nemen en in sommige gevallen ook de hulpen. Echter omdat de contracten met 

de gemeente [naam] maar tot [datum] lopen, zullen dit flexibele en kortlopende contracten zijn.

Sommige zorgaanbieders kunnen cliënten opnemen en een hulpverlener toewijzen die reeds bij hen 

in dienst is. Sommige zorgaanbieders hebben nog geen personeel in onze regio en willen graag de 

hulpen samen met de cliënten over nemen. Natuurlijk hebben alle zorgaanbieders een voorkeur voor 

HbH2.

Contracten HbH

Met 10 aanbieders van HbH is een contract gesloten tot 1 juli 2015 voor de levering van HbH1 en HbH2. 

Een aantal aanbieders willen graag cliënten opnemen en verdelen onder hun zittende personeel. 

Een aantal aanbieders hebben geen capaciteit en willen graag cliënten met hun hulpen overnemen. 

Natuurlijk hebben alle partijen een voorkeur voor HbH2.

Een aantal partijen zijn nog niet actief in [naam] en niet geïnteresseerd in cliënten en hulpen, of 

reageren niet op telefoontjes en/of mails. Hier hoeven cliënten en hulpen niet naar doorverwezen te 

worden.

[naam] kan cliënten helpen aan een alfahulp en eventueel hulpen inschrijven om bemiddeld te 

worden.

Contractpartij cliënten opnemen hulpen telefoon e-mail

[naam] ouderen in [dorp] onbekend [invullen] [invullen]
[naam] ja eventueel na sollicitatie [invullen] [invullen]
[naam] ja, enkel met hulp na sollicitatie [invullen] [invullen]
[naam] ja, graag met hulp na sollicitatie [invullen] [invullen]
[naam] ja, graag met hulp na sollicitatie [invullen] [invullen]
[naam] ja na sollicitatie [invullen] [invullen]
[naam] niet actief niet actief    
[naam] nee nee    
[naam] niet actief niet actief    
         
[naam] ja, mits keuze voor pgb individuele bemiddeling [invullen] [invullen]
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Hulpen moeten rekening houden met een kortlopend contract met minder goede arbeidsvoorwaarden, 

bij alle contractpartijen. Wellicht dat zij besluiten dat de WW voor hen aantrekkelijker is.

HbH vanaf [datum]

In het [x] kwartaal van 2015 neemt de gemeenteraad een besluit over hoe het verder gaat met hulp 

bij het huishouden na [datum]. De raad heeft de opdracht gegeven vooral de variant met HbH1 als 

algemene voorziening verder uit te werken. HbH2 zou daarbij in stand blijven. Hiervoor zullen dan 

nieuwe overeenkomsten gesloten gaan worden. In het voorstel wordt uitgegaan van een hoge subsidie 

op HbH zodat het aantrekkelijk is voor cliënten om HbH te blijven afnemen.

Bijeenkomst gemeentehuis [datum] van [tijd] uur tot [tijd] uur

Om cliënten en hulpverleners een overzicht te geven van hun mogelijkheden organiseert de gemeente 

maandagmiddag [datum] een bijeenkomst op het gemeentehuis van [tijd] uur tot [tijd] uur. Hier zal de 

gemeente een toelichting geven over de gang van zaken en de toekomstplannen met HbH. Ook zullen 

een aantal zorgaanbieders zich voorstellen en informatie geven over hun mogelijkheden voor cliënt en 

hulpverlener.

We vragen de curator om in zijn brieven aan hulpverlener en cliënt de uitnodiging voor de bijeenkomst 

op maandagmiddag [datum] op het gemeentehuis van [tijd] uur tot [tijd] uur op te nemen. Daarnaast 

wordt er een passage opgenomen waarin staat dat ze contact kunnen opnemen met de gemeente 

voor meer informatie. 
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15.  Voorbeeld informatiebericht over hulp bij het huishouden en het faillissement

Hulp bij het huishouden en het faillissement van [naam aanbieder] in [naam gemeente]

Met 10 aanbieders van HbH is een contract gesloten tot 1 juli 2015 voor de levering van HbH1 en HbH2.

In het [x] kwartaal van 2015 neemt de gemeenteraad een besluit over hoe het verder gaat met hulp 

bij het huishouden na [datum]. De raad heeft de opdracht gegeven vooral de variant met HbH1 als 

algemene voorziening verder uit te werken. HbH2 zou daarbij in stand blijven. Hiervoor zullen dan 

nieuwe overeenkomsten gesloten gaan worden.

Door het faillissement van [naam] komen ongeveer 100 cliënten zonder zorgaanbieder te zitten. 

Waarvan ongeveer 60 cliënten met HbH1 en 40 cliënten met HbH2. 25 van deze cliënten hebben een 

indicatie die op [datum] afloopt of eerder.

Voor al deze cliënten moet een andere zorgaanbieder gevonden worden. Diverse zorgaanbieders zijn 

bereid cliënten over te nemen en in sommige gevallen ook de hulpen. Echter omdat de contracten met 

de gemeente [naam] maar tot [datum] lopen, zullen dit flexibele en kortlopende contracten zijn.

Sommige zorgaanbieders kunnen cliënten opnemen en een hulpverlener toewijzen die reeds bij hen 

in dienst is. Sommige zorgaanbieders hebben nog geen personeel in onze regio en willen graag de 

hulpen samen met de cliënten over nemen. Natuurlijk hebben alle zorgaanbieders een voorkeur voor 

HbH2.

Om cliënten en hulpverleners een overzicht te geven van hun mogelijkheden organiseert de gemeente 

maandagmiddag [datum] een bijeenkomst op het gemeentehuis van [tijd] uur tot [tijd] uur. Hier zal de 

gemeente een toelichting geven over de gang van zaken en de toekomstplannen met HbH. Ook zullen 

een aantal zorgaanbieders zich voorstellen en informatie geven over hun mogelijkheden voor cliënt en 

hulpverlener.

We vragen de curator om in zijn brieven aan hulpverlener en cliënt de uitnodiging voor de bijeenkomst 

op maandagmiddag [datum] op het gemeentehuis van [tijd] uur tot [tijd] uur op te nemen. Daarnaast 

wordt er een passage opgenomen waarin staat dat ze contact kunnen opnemen met de gemeente 

voor meer informatie. 
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16.  Voorbeeld keuzeformulier voor cliënten

Omzetformulier HbH

(Graag de gewenste optie aankruisen)

Ik wil graag mijn hulp behouden.  Mijn hulp gaat werken

n   bij [naam]

n   bij [naam]

n   bij [naam]

n   bij [naam]

n   bij [naam]

n   bij [naam]

n   als alfahulp (bemiddeling door [naam])

Ik stel geen prijs op het behouden van dezelfde hulp,

n ik wil zorg in natura, via één van de bovenstaande zorgaanbieders

n ik wil een alfahulp via [naam] en kies daarom voor een PGB 

Uw handtekening 
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17.  Voorbeeld brief aan de gemeenteraad over faillissement

Geacht raadslid, 

Zoals u reeds eerder hebt vernomen , is [naam] failliet verklaard. 

Vandaag hebben wij het bericht ontvangen van de curatoren dat zij een overeenkomst hebben bereikt 

met twee grote zorgaanbieders, namelijk [naam] en [naam]. Zij zetten de zorg per [datum] door in 

onze gemeente. Hiermee wordt de zorg voor cliënten gecontinueerd en blijft de werkgelegenheid 

voor medewerkers waar mogelijk bestaan.

[naam] en [naam] zullen de hulpen van [naam] die klanten hebben binnen [gemeente] een aanbod 

doen om bij hen in dienst te treden. Hierdoor hoeft er voor cliënten zo min mogelijk te veranderen. Op 

de nieuwe arbeidsovereenkomst is de cao VVT van toepassing.

Zowel cliënten als hulpen zullen vandaag middels een brief ingelicht worden. 

Uiteraard zijn er de afgelopen weken al diverse klanten overgestapt naar een andere aanbieder waar 

de gemeente een contract mee heeft. Deze klanten kunnen gewoon bij deze nieuwe aanbieder blijven. 

Klanten van [gemeente] blijven immers de vrijheid behouden om over te stappen naar de aanbieder 

van zijn keuze. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het college,

[naam] 

wethouder
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18.  Voorbeeld brief aan gemeenteraad over voortgang

Geacht raadslid,

Graag breng ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ten gevolge van het faillissement van 

[naam].

Zoals al eerder gemeld trof het faillissement ruim 1400 klanten  in [gemeente]. 

In de maand januari is hard gewerkt aan het overnemen van de klanten door onze andere 

gecontracteerde zorgaanbieders. 

De gecontracteerde zorgaanbieders hebben tevens het aanbod gedaan om de hulpen van [naam] een 

baan aan te bieden, zodat de koppeling tussen klanten en de hulp zoveel als mogelijk in stand kon 

blijven. Ook hierover heb ik u destijds bericht. 

Eind januari hebben we moeten constateren dat ruim 350 klanten de weg naar een andere 

zorgaanbieder nog niet heeft gevonden. 

Om te voorkomen dat deze klanten te lang verstoken zijn van huishoudelijke hulp, zijn hun gegevens 

doorgegeven en verdeeld over de vier grootste gecontracteerde zorgaanbieders, te weten [naam], 

[naam], [naam] en [naam]. Zij zullen uiterlijk [datum] met deze klanten contact opnemen met het 

aanbod om de hulp aan hen te gaan leveren. 

Uiteraard staat het de klant vrij om dit te weigeren of alsnog voor een andere door ons 

gecontracteerde zorgaanbieder te kiezen. 

De 350 klanten ontvangen morgen een informatiebrief hierover.

Met vriendelijke groet, 

[naam] 

wethouder
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19.  Voorbeeld informatiebrief aan gemeenteraad over oplossing

Geachte raadsleden,

Het college heeft [datum] in haar vergadering als volgt besloten:

1. Niet in te stemmen met overname van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met 

betrekking tot de uitvoering van hulp bij het huishouden en huishoudelijke verzorging tussen de 

gemeente [naam gemeente] en [naam aanbieder]. 

2. De dienstverlening van [naam] in [gemeente] over te dragen aan de overige contractpartijen van 

hulp bij het huishouden en huishoudelijke verzorging. 

3. De curator de motivatie schriftelijk toelichten voor dinsdag 15.00 uur. 

4. De overeenkomst met [naam] met ingang van [datum] ontbinden op basis van artikel 37 van de 

faillissementswet. 

5. Beëindigingsbrief aangetekend verzenden naar de curator in het faillissement van [naam].

6. Cliënten per brief zo spoedig mogelijk informeren

Uit bijgevoegde legal opinion van de advocaat blijkt dat er vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief 

geen mogelijkheid is om [naam] of een andere nog niet gecontracteerde partij de rechten en 

verplichtingen uit de overeenkomst met [naam] over te laten nemen. De continuïteit en kwaliteit 

van dienstverlening wordt met deze oplossing het beste geborgd. De contractpartijen zijn bereid een 

baan aan te bieden aan alle huishoudelijke hulpen van [naam] die op dit moment ingezet worden bij 

cliënten in de gemeenten. Dit biedt de meeste kans dat de cliënten in onze gemeente hun vertrouwde 

hulp kunnen behouden. Er is ook keuzevrijheid voor cliënten en medewerkers van [naam] om te kiezen 

tussen de gecontracteerde aanbieders.

De gemeenten [naam],  [naam], [naam],  [naam],  [naam], [naam], [naam] en [naam] werken sinds 2014 

samen in hulp bij het huishouden. Zij hebben voor huishoudelijke verzorging contracten met nog acht 

zorgaanbieders. 

Alle gemeenten hebben vandaag hetzelfde besluit genomen. De gemeenten dragen 2.500 cliënten met 

huishoudelijke hulp van het failliete [naam] over aan deze zorgaanbieders. 

Het college meent met dit besluit het meest tegemoet te komen aan de belangen van de cliënten 

en de medewerkers. Met de huidige aanbieders gaan we nu zo snel als mogelijk de overdracht van 

cliënten en medewerkers vormgeven. 

In de bijlage vindt u het volledige collegeadvies met de daarbij behorende bijlages.  

Met vriendelijke groet,

Wethouder
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20.  Voorbeeld gestandsdoeningsbrief curator

Geachte [naam],

Wij hebben vernomen dat u als curator optreedt in de afwikkeling van het faillissement van 

[organisatie].

De Gemeente  [naam] is op [datum] met [organisatie] een overeenkomst aangegaan voor uitvoering 

van [project/taak]. De overeenkomst is door [organisatie] niet nagekomen; [reden, bv.] het werk is in 

onvoltooide staat achtergelaten kort na aanvang van de werkzaamheden.

Wij sommeren u om binnen 8 dagen na dagtekening van deze sommatie aan ons te verklaren of u 

bereid bent tot volledige gestanddoening van de overeenkomst.

Hoogachtend,

Gemeente [naam],

[naam]

Hoofd afdeling Juridische Zaken
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21.  Voorbeeld aangetekende brief aan curator

Amice,

Bij brief [datum] [welke brief tevens per email en per fax aan u is verstuurd] heb ik u in het kader van 

het faillissement van [naam] verzocht om mij uiterlijk [datum] om 15:00 uur schriftelijk te verklaren 

of u de Overeenkomst met [naam] met betrekking tot de uitvoering van hulp bij het huishouden 

huishoudelijke verzorging in het kader van de [naam], inclusief de daarbij behorende bijlage [verder: 

“de Overeenkomst”], gestand doet. 

In uw e-mail d.d. [datum en tijd] geeft u aan dat u [ongeacht of de gemeenten instemmen met de door 

u voorgestelde doorstart door [naam]] voornemens bent om de activiteiten zoveel mogelijk voort te 

zetten tot [datum] aanstaande. De rechter-commissaris heeft u daarvoor reeds toestemming verleend. 

U geeft daarnaast aan dat, in het geval de gemeenten niet instemmen met de voorgestelde transactie, 

de activiteiten zoals u op dit moment kunt beoordelen sowieso zullen staken per [datum]. 

Uit uw e-mail volgt niet dat u, onder het stellen van de vereiste zekerheid, de overeenkomst gestand 

doet na [datum]. Door middel van dit schrijven ga ik derhalve over tot ontbinding per [datum] van de 

tussen cliënte [de Gemeente naam] en [naam] gesloten Overeenkomst en wel op grond van de regeling 

van artikel 37 Faillissementswet.

De bestaande contractspartijen hebben aangegeven alle huidige klanten en alle huishoudelijke hulpen 

die in de regio [naam] werken een dienstverband aan te bieden tegen marktconforme voorwaarden.

Om het belang van behoud van werkgelegenheid en continuïteit van de zorg optimaal te dienen, 

verzoek ik u, mede namens de bestaande contractspartijen, om mij uiterlijk [datum] om [tijd] kenbaar 

te maken hoe u de personeelsgegevens van de bij uw failliet werkzame personeelsleden in de 

Gemeente [naam], te delen. De gemeente wil graag met u in gesprek blijven om hierboven omschreven 

belangen optimaal te dienen, mede ook met het oog op de snel naderende dag van [datum]. 

Ik verneem graag van u en in het geval van vragen kunt u uiteraard contact opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

[naam]

Alle voorbeeldbrieven zijn ook als worddocument beschikbaar op vng.nl


