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Al jaren verlies bij Pantein
Faillissement
zorgaanbieder
was niet te
vermijden, zo
schrijft de
curator.
door Tilly van Uffelen
en Henk Snijders
BOSCH – Zorgaanbieder
Pantein-Vivent heeft de afgelopen jaren al bijna 3 miljoen euro
verlies geleden. Dat blijkt uit het
eerste verslag van curator Floris
Dix. Hij schrijft dat bij het voortzetten van de activiteiten er nog
maandelijks 100.000 à 200.000 euro per maand aan verlies bij zou
zijn gekomen. Omdat ook het eigen vermogen negatief is was een
faillissement onvermijdelijk, aldus Dix.
Pleisters plakken, zoals de loonsverlaging van 10 procent die medewerkers in de zomer van 2014
accepteerden, is onvoldoende gebleken. Alleen het fors terugdringen van de overheadkosten en het
ziekteverzuim (nu 15 tot 16 procent) hadden de organisatie mogelijk kunnen redden. Curator Dix
heeft geconstateerd dat de al genomen maatregelen onvoldoende
zijn gebleken en hij had ook geen
vertrouwen voor de toekomst.
De oorzaak ligt in eerste instantie
bij de overheidsbezuinigingen
waardoor de vraag naar huishoudelijke hulp vanuit de gemeenten
fors is gedaald, heeft Dix gehoord
van de directie van Pantein-Vivent. Gemeenten nemen minder
uren af en dat voor een lagere
prijs per uur. Dat betekende voor
Pantein-Vivent een omzetdaling
van bijna 6 miljoen euro in twee
jaar: van 26 miljoen in 2012 naar
ruim 20 miljoen in 2014. Dix gaat
een uitgebreid boekenonderzoek
verrichten. Vooralsnog heeft hij
geen aanwijzingen gevonden dat
er sprake was van mismanagement.
Voor een eventuele overname benaderde curator Dix 173 partijen
die in de zorg actief zijn. Uiteindelijk kwamen er zeven biedingen
binnen bij de curator, waarvan
die van ZuidZorg de beste was.

DEN

䡵 Karim Skalli van FNV (links) en Jacob Riepe van CNV (midden) bieden de petitie aan aan wethouder Huib van Olden van Den Bosch. foto Sandra Peerenboom

‘Voor zieke personeelsleden wordt het moeilijk’
door Tilly van Uffelen
en Henk Snijders
DEN BOSCH – Voor huishoudelijk

hulp personeel van Pantein-Vivent dat langdurig ziek thuis zit,
wordt het moeilijk om werk te behouden, verwacht curator Floris
Dix. Het ziekteverzuim bij de organisatie is met 15 procent hoog.
„ZuidZorg is vrij in het selecteren
van personeel. Het is niet aan mij
om te kijken wie ze een aanbod
doen maar ik kan me voorstellen
dat iemand die een jaar ziek is,

䊳 Personeel moet er rekening
mee houden allemaal in
schaal 10 te worden
geplaatst bij overname

de

zorg
geen arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt”, aldus Dix.
De curator verwacht vandaag of
uiterlijk in de loop van woensdag
duidelijkheid of gemeente ZuidZorg als overnamekandidaat voor
het failliete Pantein-Vivent willen. Gisteravond laat leek de kans
daarop klein. Concurrent TZorg
heeft gezegd bereid te zijn een
deel van het personeel en cliënten over te nemen, als gemeenten
daarom vragen. Opmerkelijk is
dat TZorg eerder afzag van een
overnamebod. TZorg biedt al huis-

Toekomst eik tussen A58 onzeker
door Nico Schapendonk
ULVENHOUT – Weinig bomen zijn
zo beeldbepalend en karakteristiek dat ze op Wikipedia terug
zijn te vinden. De ruim 150 jaar
oude eik tussen twee weghelften
van de A58 onder Ulvenhout is
een van die bomen die het zover
heeft geschopt. Toch is er een grote kans dat de karakteristieke reus
zijn langste tijd in de middenberm heeft gehad. Wanneer de
A58 wordt verbreed kan hij name-

lijk wel eens in de weg staan.
Rijkswaterstaat houdt er rekening
mee dat de A58 2 x 3 rijbanen
krijgt. Dat houdt in dat het viaduct in de Annevillelaan moet
worden aangepast ‘en dat betekent dat behoud van de boom
heel moeilijk of zelfs onmogelijk
wordt’.
De vraag wat te doen we met de
eik heeft Rijkswaterstaat voorgelegd aan belangenverenigingen en
mensen die in de buurt van de
boom wonen.

Eric van Beerendonk van Rijkswaterstaat: „Eerst moet worden besloten of de A58 wordt verbreed,
of dat de vluchtstrook wordt omgebouwd tot spitsstrook. Wanneer voor het laatste wordt gekozen blijft de boom staan”, zegt
Van Beerendonk. „Maar wordt
het 2 x 3 rijstroken, dan heeft dat
consequenties voor de eik.”
Als wordt besloten om de snelweg te verbreden, dan nog duurt
het tot 2023 voordat wordt begonnen met de werkzaamheden.

houdelijke hulp in 15 van de 20 gemeenten waar Pantein- Vivent actief was. Erwin Vos, woordvoerder van TZorg, geeft aan niet mogen melden waarom zijn organisatie geen bod heeft uitgebracht.
Jacob Riepe van CNV Zorg & Welzijn meldt dat TZorg personeel
van Pantein-Vivent achtief benadert en personeel voor het blok
zet om snel contracten te ondertekenen. Vos ontkent niet er gesproken wordt met Pantein-personeel
maar zegt dat het initiatief vanuit
personeel of cliënten komt.
Personeel moet er rekening mee
houden allemaal in schaal 10 te
worden geplaatst bij overname
door welke kandidaat dan ook. De
eventuele opvolgers mogen zelf
de voorwaarden bepalen waarop
het personeel wordt aangenomen.
In schaal 10 ontvangt een huis-

houdelijke hulp maximaal 10,18
euro bruto per uur. Mogelijk
maakt de nieuwe cao de rechten
van personeel sterker, zegt Karim
Skalli van FNV Zorg & Welzijn.
In de nieuwe cao staat bij faillissement bestaande arbeidsvoorwaarden overgenomen moeten worden. De cao wordt een dezer weken afgerond. Het salaris voor
huishoudelijke hulpen ligt dan
tussen de 10,50 en 12, 50 euro. Gisteren boden FNV en CNV Zorg
en Welzijn een petitie aan in Den
Bosch, Boxtel, Oss en Cuijk. Bonden vroegen gemeenten reële tarieven te betalen voor huishoudelijke hulp zodat personeel volgens
cao betaald kan blijven worden
en bedrijven overeind blijven.

bd.nl/zorg en bd.nl/pantein

Nieuwe partij: Lokaal Brabant
TILBURG – Vorig jaar kondigden ze
het al aan, vrijdag presenteren ze
hun nieuwe Brabantse partij:
Lokaal Brabant. Initiatiefnemers
zijn twee oud-raadsleden van de
gemeente Tilburg: Jan Heijman
en John van Gorp. Heijman wordt
lijsttrekker, Van Gorp staat bij de
eerste tien. Hij is ook voorzitter
van de partij, die volgens Heijman gesteund wordt door 38 lokale partijen in heel Brabant.
Heijman was raadslid voor de
VVD, maar is overgestapt naar de
TVP, de Tilburgse Volkspartij. Hij

is nu commissielid voor die partij.
Van Gorp zat voor Trots in de Tilburgse raad. Lokaal Brabant heeft
de definitieve lijst nog niet klaar,
zegt Heijman. Op de lijst staan in
elk geval Pim Bouman, wethouder van Aalburg, het Waalrese
raadslid Nan Zevenhek en Jos
Schijven, die twintig jaar wethouder is geweest in Rucphen.
Een van de programmapunten
van Lokaal Brabant is het tegengaan van gemeentelijke samenvoegingen als die worden opgelegd door rijk of provincie.

