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Notulen 
eerste plenaire sessie fysieke overlegtafel 

 
Hulp bij het Huishouden DGOWW 2017 

 
 

 

donderdag 13 april 2017 
09.30 uur – 11.30 uur   

Vergaderlocatie: gemeentehuis Geertruidenberg, Raadzaal 
Adres: Vrijheidstraat 2 te Raamsdonksveer 

Voorzitter: S. van Loenen (Contractmanagement vanuit Inkoopbureau West-
Brabant) 
 

Aanwezigen: Anja Burger (Het Hoge Veer), Maryke Kloen en Mary Keulemans 
(zorgteam Oosterhout) Leo Arnold (DSO) Cees Jaspers (De Wijngaerd), 

Sanne Sanders (Actief Zorg) Melanie van Beijnen (Hulp te huur), Lilianne 
Donkersloot (Correct zorg), Margot Hanegraaf (gemeente Werkendam 

&Woudrichem), Michiel de Munk (Tzorg), Koen Storm (gemeente 
Oosterhout), Carlijn Sieberink (gemeente Geertruidenberg) Karin Klomp 

(gemeente Oosterhout), Eelco Horvers (gemeente Werkendam 
&Woudrichem) Henk Stam (gemeente Drimmelen) Susan van Loenen en 

Karen Impens (notulist) (Inkoopbureau) 

 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter en allen worden welkom 

geheten. 
Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt vastgesteld. 

 
2. (evt) Kennismakingsronde nieuwe partijen 

 
Er wordt een korte voorstelronde gemaakt. 

 
3. Procesafspraken 

a. FOT 
 

Er zullen 3 fysieke overlegtafels in 2017 plaatsvinden. Daarnaast zullen er 
individuele contractgesprekken plaatsvinden in de maanden juni/juli en 
september/oktober. 

 
b. Contractgesprekken 

De individuele contractgesprekken zullen worden gehouden in juni, juli, 
september en oktober. De agenda voor dit gesprek zal vooraf worden 

verstuurd. De contractmanager en een beleidsmedewerker van één van de 
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gemeenten zullen hierbij aanwezig zijn. Dhr. Jaspers (De Wijngaerd) vraagt 

wie men bij dit overleg verwacht vanuit de Dienstverlener? Het is eigen keuze 
van de Dienstverlener, maar het is handig als degene ook bij de FOT 

aanwezig is.  
 

 
4. Stand van zaken uitvoering contract  

a. Uitvoering artikel 5.11 (Eelco Horvers) 
 

De vraag vanuit de gemeenten is hoe het nu loopt met de uitvoering van dit 
artikel. Punt voor punt worden onderdelen van dit artikel besproken. Ook de 

Wmo adviesraden vinden dit belangrijk onderdeel.  
Lid 1: Dienstverlener kijkt bij toewijzing van haar personeel aan cliënten goed 

of betreffende medewerker past bij de cliënt.  
Hoe loopt dit punt in de praktijk? Zorgteam Oosterhout reageert dat zij goed 
bekijken wie zij aannemen. Zij kijken vervolgens of een hulp past bij een 

cliënt, of er een klik is. Er moet vertrouwen zijn. Zij hanteren vaste hulpen en 
vaste vervanging. Tzorg meldt dat zij ook kijken naar de beschikbaarheid en 

naar extra wensen. Het is een persoonlijkheidskwestie, een en ander moet 
blijken uit de praktijk. Het gaat doorgaans goed, zo niet dan komt er een 

seintje vanuit de medewerker of vanuit de cliënt. Tzorg gaat ook op bezoek 
voor een evaluatie. De laatste stap is het eventueel wisselen van hulp. Actief 

Zorg meldt dat zij medewerkers trainen, voorbeeld op het onderwerp 
dementie.  

 
Gevraagd wordt vanuit de gemeenten hoe er geëvalueerd wordt? Tzorg 

reageert dat er standaarden voor zijn: 4 weken na de start van de zorg en 
tussentijds als er iets veranderd is. Doorgaans zo’n 3 à 4 keer per jaar. 

Tussendoor wordt er ook gesproken met cliënten, er vindt 2 wekelijks contact 
plaats. Zorgteam Oosterhout reageert dat er een evaluatie plaatsvindt als er 
een nieuwe hulp komt, waarbij men elkaar twee weken de ruimte geeft om 

‘het aan te kijken’. Met moet tenslotte ook aan elkaar wennen. Na de tweede 
week wordt er gevraagd hoe het gegaan is, dan belt het kantoor de cliënt. Als 

de cliënt dan zegt dat er is geen klik, houden zij dit in het vizier. Mocht het 
niet veranderen, dan wisselen zij de hulp. DSO meldt dat zij anticiperen op de 

situatie en geven daarbij aan dat wanneer ze drie keer een melding van een 
cliënt krijgen dat iets niet in orde is, zij actie ondernemen. Zorgteam 

Oosterhout merkt nog op dat de cliënt tegenwoordig mondiger is. 
Tzorg geeft aan dat zij het in principe nooit tot een onwerkbare situatie laten 

komen. Voordat er eventueel gewisseld wordt van hulp, willen zij wel alles 
geprobeerd hebben. De gemeenten vragen of er kwalitatief wordt 

uitgevraagd wat er leeft bij een cliënt. De Dienstverleners antwoorden dat dat 
zo is.   

 
Lid 2: Bij het eerste contact met de cliënt legitimeert de betreffende hulp 

zich. Alle Dienstverleners antwoorden volmondig ja.  
 
Lid 3: Dienstverlener informeert na 2 maanden proactief bij de cliënt of deze 

tevreden is over de toegewezen huishoudelijke hulp (is er een ‘klik’). 
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Dienstverleners reageren dat dit al eerder gebeurt, namelijk na de eerste 

paar weken. De gemeenten vragen of dit telefonisch gebeurt of dat men 
langsgaat bij de cliënt? Dit gebeurt het meest telefonisch. Zorgteam 

Oosterhout voegt toe dat wanneer er iets aan de hand is, zij er binnen een 
week naar toe gaan. De Wijngaerd meldt dat de coördinator Dienstverlening 

& Uitvoering altijd op bezoek gaat, dit in verband met de check met 
betrekking tot de ARBO en de veiligheid in de woning voor de cliënt. De 

gemeenten vragen hoe de cliënten hierop reageren? De Wijngaerd antwoordt 
dat dit als prettig ervaren wordt, er wordt tevens vaak iemand extra 

uitgenodigd door de cliënt voor dit gesprek, bijvoorbeeld de mantelzorger of 
zoon/dochter. 

DSO geeft aan dat zij de plicht missen om te signaleren/escaleren. Gemeente 
Drimmelen geeft aan dat dit ergens anders in de overeenkomst terugkomt. 

Actief Zorg geeft aan dat zij het signaleren een belangrijk item vinden en dat 
zij hun medewerkers hiervoor instrueren, bijvoorbeeld dat zij de koelkast 
checken.   

 
Lid 4: Wanneer een cliënt niet tevreden is, wordt in overleg met de cliënt een 

passende oplossing gezocht.  
De gemeenten vragen hoe dit gaat in de praktijk? DSO geeft aan dat er niet 

klakkeloos moet worden gewisseld van hulp wanneer een cliënt aangeeft niet 
tevreden te zijn. Men moet ook waken over de medewerkers. Als het echt 

niet meer gaat, zal er van Dienstverlener gewisseld moeten worden. Tzorg 
geeft aan dat afhangt van de reden waarom iemand niet tevreden is. 

De Wijngaerd geeft aan dat de leverafspraken gemeten worden. De 
gemeente vat samen dat de sleutel dus ligt in optimaal contact. 

Contractmanagement merkt nog op dat zomaar ‘wisselen van Dienstverlener’ 
op initiatief van de Dienstverlener niet zondermeer mogelijk is. Er is sprake 

van acceptatieplicht (en weigeringsgronden) in het contract. Het begint met 
een gesprek tussen Dienstverlener, cliënt en wmo consulent.  
 

Lid 5: Dienstverlener communiceert tijdig en in goed overleg met de cliënt 
over vervanging van uren van dienstverlening als deze zouden te komen 

vervallen in verband met vrije dagen, feestdagen of ziekte. 
De Wijngaerd reageert dat dit 1 op 1 gebeurt, dus uitvoerende hulp in 

contact met de cliënt. Zorgteam Oosterhout reageert dat zij werken met 
vaste vervanging. Zij voegen daaraan toe dat het op de kalender van de 

cliént wordt gezet i.v.m. mogelijk vergeten van afspraak bij de cliënt. Actief 
Zorg mailt de medewerker welke vervanger er bij de cliënt komt en laat dit 

bij de cliënt op de kalender zetten. Tzorg geeft aan dat zij hiervoor ook een 
cliëntmap hanteren. 

 
Lid 6: Dienstverlener speelt flexibel in op een specifieke schoonmaakwens 

van de cliënt (bonusvraag). Dit bij uitzondering en passend binnen de kaders 
van de opdracht en de beschikbare tijdsruimte. 

Tzorg meldt dat zij heel vaak bonusvragen krijgen, zoals de tuin doen of de 
was ophangen. 
De Wijngaerd geeft aan dat zij een bonusdienstverlening hebben voor 

bijvoorbeeld transfer (ophalen medicatie) en de krant uit de brievenbus 
halen. Dit is nu een pilot met een looptijd van 3 maanden. Men noemt dit 
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‘aan zorg schurende vraag kunnen voldoen’. Tot nu toe wordt het goed 

ontvangen en de Wijngaerd gaat bekijken of er markt voor blijft. Zij geven 
verder aan dat het andere vragen zijn dan 2 jaar geleden, omdat men langer 

thuis blijft wonen en er geen zorgmedewerker ter plaatste is. De gemeente 
vraagt welke prijs er tegenover staat en of men hier een grijs gebied te 

pakken heeft, grenzend aan thuiszorg, maar reikend naar vrijwilligerswerk. 
De Wijngaerd is van mening dat wanneer het past naast de HBH, het 

uitgevoerd kan worden. Zorgteam Oosterhout beaamt dat kinderen geen of 
weinig tijd hebben en er dus meer sprake is van bonusvragen. Actief Zorg 

geeft aan dat zij project ‘geluk dichtbij’ hebben. Kort gezegd betekent dit 
‘Doe op dat moment wat een cliënt gelukkig maakt’, bijvoorbeeld een 

boodschap halen, een luisterend oor bieden of een ommetje naar het 
buurthuis maken. De gemeente vraagt of dit een discussie oproept tussen 

hulp en cliënt. Actief Zorg geeft aan dat een discussie kan ontstaan, maar zij 
hebben dit nog niet meegemaakt. Voorop staat een schoon en leefbaar huis, 
want het moet tenslotte hygiënisch zijn. Overigens wordt het project niet 

geadverteerd bij cliënten, maar de hulp wordt wel geïnstrueerd. Dit kan 
alleen als er tijd over is. De gemeente vraagt of dit wel echt betrekking heeft 

op de bonusvraag zoals bedoeld in de overeenkomst. Voor dit soort zaken 
zijn bijvoorbeeld ook andere initiatieven zoals Zorg voor elkaar of contact met 

het dorpsteam en swo (in Drimmelen).  
 

b. KPI’s en financiële monitor (Henk Stam) 
De gemeenten willen graag KPI’s opstellen op basis waarvan de stand van 

zaken met betrekking tot uitvoering van het contract HBH gemeten kan 
worden, kwalitatief of kwantitatief. Een KPI is geen doel op zich, maar een 

middel om zicht te houden op de kwaliteit. De gemeenten willen dit inrichten 
in goed overleg met de Dienstverleners. De gemeenten hebben een voorzet 

gedaan.  
 
De gemeenten geven aan dat zij graag horen van de Dienstverleners wat ze 

er van vinden en hoe dit ingevuld kan worden. De vraag zal met het 
versturen van de notulen per mail nogmaals worden voorgelegd. Aan de hand 

van een powerpoint-presentatie wordt dit onderdeel toegelicht. 
 

KPI 1. Inhoud en Dienstverlening: 
 Artikel 5.11 

 Acceptatieplicht 
 Doorlevering na overlijden 

 
Deze punten zijn bij vorig agendapunt uitvoerig aan de orde geweest. 

 
KPI 2. Lokale verbinding: 

 Kennis sociale kaart 
 Signalering 

 Meldcode huiselijk geweld 
 
Zorgteam Oosterhout meldt dat zij nog geen situaties aan de hand hebben 

gehad met betrekking tot de meldcode huiselijk geweld. Tzorg meldt dat er 
dan sprake moet zijn van signaleren en actie ondernemen. Dit is opgenomen 
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in protocollen. DSO bespreekt een situatie waarbij de hulp weggestuurd 

werd, omdat de politie kwam. Valt dit onder huishoudelijk geweld? Waar laat 
je dit soort signalering? Dit soort inhoudelijke kwesties dient te worden 

nagevraagd bij de collega Dienstverleners als een Dienstverlener niet weet 
hoe te handelen. Het is immers verantwoordelijkheid van de Dienstverlener 

om dit op orde te hebben. Tzorg geeft aan dat wanneer er geen acuut gevaar 
is, dit meteen gemeld moet worden bij de gemeente. Bij accuut gevaar dient 

de medewerker onmiddellijk te worden ‘weggehaald’.  Belangrijk is dat 
hulpen geen persoonsgegevens afgeven aan de cliënten. DSO geeft aan dat 

zij dat melden, maar dat veel hulpen wel hun privé nummer afgeven. De 
Wijngaerd en Zorgteam Oosterhout melden heel duidelijk dat zij geen 

telefoonnummers afgeven, maar in de praktijk gebeurt het toch.  
Contractmanagement concludeert dat signalering een belangrijk item is en 

dat dit geborgd moet zijn in de praktijk. Actief Zorg geeft aan dat zij 
bijeenkomsten geven aan de teams, waarin de meldcode onder de aandacht 
wordt gebracht en hoe men hiermee om moet gaan. Deze werkwijze kan men 

aangeven bij de gemeente en Inkoopbureau, zodat duidelijk is dat dit in orde 
is bij de Dienstverleners. Op deze manier zou bijvoorbeeld deze KPI getoetst 

kunnen worden. 
 

De KPI’s en de wijze van meten roept bij eenieder vragen op. De gemeenten 
zijn zich ervan bewust dat niet alles al is uitgedacht. Men wil dit in 

gezamenlijkheid met de Dienstverleners doen. Ook kwalitatieve KPI’s wil men 
kunnen toetsen. Grote vraag is hoe we ze borgen en hoe maken we dit 

zichtbaar? 
Conclusie kan zijn dat het regelmatig besproken moet worden. Dit kan 

bijvoorbeeld in contractgesprekken, echter het gevaar is dat je dan alleen 
bespreekt wat er op dat moment speelt i.p.v. dat je vaststelt wat er het 

afgelopen jaar is gebeurd. 
 
KPI 3. Interne kwaliteit Aanbieder: 

 Certificaat of kwaliteitsplan 
 VOG 

 Klachtenregeling 
 Cao VVT 

 Deskundigheid medewerkers  
 Beheersing Nederlandse taal medewerkers 

 
DSO meldt dat de beheersing Nederlandse taal in woord vaak in orde is, maar 

dat het schrijven van een verslag in het Nederlands vaak lastiger is. Daarbij 
voegt DSO toe dat het soms juist een voordeel is dat de hulp de taal van de 

cliënt spreekt. Zorgteam Oosterhout vindt dat de medewerker tegelijkertijd 
wel moet kunnen communiceren met de Dienstverlener.  

Gemeente Oosterhout wijst hierbij op Het Taalhuis, zij kunnen hierbij 
ondersteunen.   

 
KPI 4. Klanttevredenheid: 

 Geen wachttijden en wachtlijsten 

 Medezeggenschap cliënten 
 Cliëntervaringsonderzoek 
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 Klachtenrapportage 

 
Tzorg is van mening dat de genoemde KPI’s niet allemaal echte KPI’s zijn 

(bijv. medezeggenschap cliënten). Sommige punten zijn zaken die we kunnen 
uitleggen bij de gemeente. 

 
De gemeenten geven aan dat het gaat om ‘tellen en vertellen’, dus het hoeft 

niet altijd meetbaar te zijn, maar men moet het wel kunnen uitleggen. 
 

Het Hoge Veer vraagt of de gemeenten ook bewijsmateriaal willen zien? 
Contractmanagement meldt dat men daarover nog in discussie is, maar dat 

dit wel aannemelijk is.  
DSO vraagt hoe oud een VOG mag zijn? Er wordt verwezen naar de 

overeenkomst. 
De Wijngaerd meldt dat zij soms klachten krijgen over dat de voorkeur voor 
een Dienstverlener van de cliënt niet erkend door het wmo-loket. 

Contractmanagement geeft aan dat dit direct aan contractmanagement mag 
worden doorgegeven, want dit is niet de bedoeling. 

 
Tzorg geeft aan dat veel zaken met betrekking tot de KPI’s al geborgd zijn in 

de audit voor de HKZ certificering. 
 

Actiepunt voor allen: nadenken hoe de KPI’s ingevuld kunnen worden en of er 
zaken gemist worden. 

 
Met betrekking tot de financiële gegevens wordt aangegeven dat 

Contractmanagement deze opvraagt bij gemeenten en niet bij de 
Dienstverleners. 

 
 

c. Resultaatfinanciering 

 
De gemeenten geven aan dat het onderdeel Resultaatfinanciering en het 

onderzoek hiertoe is opgenomen in het contract. De gemeenten gaan zich 
daar nu over buigen. Dit wordt ook meegenomen in de contractgesprekken. 

 
Actiepunt: Hoe denken Dienstverleners hierover? Graag doorgeven aan 

Contractmanagement. 
 

Tzorg geeft aan dat zij hierover veel kennis hebben.  
 

 
5. Werkafsprakenboek 

 
a. Praktische afspraak 

Het werkafsprakenboek is aanvullend op het contract. De inhoud betreft de 
praktische uitvoering van het contract. Bedoeling is dat een tijdelijke 
werkgroep hier inhoud aan gaat geven. Deze bestaat uit 

contractmanagement, aantal Dienstverleners en een aantal medewerkers van 
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gemeenten, zoals de wmo-consulenten. De Wijngaerd geeft aan 

belangstelling te hebben. 
 

Wie zou in een werkgroep mee willen denken over de te maken 
werkafspraken? 

 
b. Accountantsverklaring 

Het voorstel is om dit gelijk te trekken met de Wmo Begeleiding. Voor een 
omzet boven € 50.000,- (gemeenten tezamen) dient een vorm van een 

verklaring te worden afgegeven.  
 

Allen zijn akkoord. 
 

 
c. iWmo 

De gemeenten zijn voornemens het iWmo-berichtenverkeer live te gaan 

zetten. DSO geeft aan dit te kunnen vanaf 1 juli 2017. Het Hoge Veer en 
Zorgteam Oosterhout zijn hiermee niet bekend. Hulp te huur en Correct zorg 

geven aan dat zij de juiste software hebben, maar dat zij het tevens prima 
vinden hoe het nu gaat. 

Tzorg geeft aan dat het ‘aan de achterkant’ nog veel mis gaat. Men is 
voorstander van digitalisering, maar praktisch gezien is het prima zoals het 

nu loopt. 
Contractmanagement heeft het voorstel om een praktische werkgroep iWmo 

en facturering in te richten, met name gericht op de live-gang. Deze bestaat 
al voor de Wmo Begeleiding. De eerstvolgende bijeenkomst van deze 

werkgroep is op 31 mei 14.00 uur bij gemeente Oosterhout. Voorstel is om 
deze werkgroep hierna te houden, dus 31 mei om 15.00 uur te gemeente 

Oosterhout. Welke Dienstverleners hebben hiervoor belangstelling? Zorgteam 
Oosterhout, DSO, Tzorg en Actief zorg geven aan belangstelling te hebben. 
De officiële uitnodiging volgt nog. 

 
 

6. Rondvraag en sluiting 
 

DSO vraagt aandacht voor gelijke manier van berichtgeven, bijvoorbeeld het 
CAK gebruikt niet de standaard. De gemeenten begrijpen dit, maar hebben 

geen invloed op de werkwijze van het CAK. 
 

Hulp te huur meldt dat zij het een zinvolle bijeenkomst vond, maar dat veel 
ook logisch nadenken en ‘normale’ dienstverlening betreft.  

 
Met dank aan allen wordt de vergadering gesloten. 


