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Notulen 

vierde plenaire sessie fysieke overlegtafel 
 

Hulp bij het Huishouden DGOWW 2018 
 

dinsdag 6 november 2018 

09.30 uur – 11.30 uur   

Vergaderlocatie: Woonvizier te Made (tegenover gemeentehuis Drimmelen) 

Adres: Park 1 te Made (hier kunt u parkeren) 

Voorzitter: H. Hellendoorn 

 

Aanwezigen:  

Renée Sonnemans (Impegno Begeleiding B.V.), Lia van Galen (actiefzorg) Sophie van 

Boekhold (Actiefzorg), Bart Hoefnagel (Tzorg) Melanie van Bijnen (Hulp te Huur), Cees 

Jaspers (de Wijngaerd), Peggy van Turnhout (de Wijngaerd), Maryke Kloen en Mary 

Keulemans (Zorgteam Oosterhout),Wil van Bussel (Poetszorg, poetsen met een praatje), 

Lilian Donkvloot (Correct zorg), Els Bouwman (Correctzorg) Kees Bakkenist (DSO), 

Furneds Matilda (Matilda),Henk Stam (gemeente Drimmelen), Koen Storm (gemeente 

Oosterhout) Glencora Soentpiet (gemeente Oosterhout), Carlijn Siemerink (gemeente 

Geertruidenberg), Susan van Loenen (Inkoopbureau West-Brabant), Kimberley van Meer 

(Inkoopbureau West-Brabant) 

 

1. Opening 
De voorzitter vraagt of er nog toevoegingen zijn voor de agenda vandaag.  

 

DSO stelt de vraag hoe het zit met de praktische zaken rondom de afronding van het 

tarief 2018. Contractmanagement geeft aan dat dit later terugkomt.  

 

De agenda wordt vastgesteld.  

 
2. Notulen vorige overleg 

De voorzitter vraagt of de notulen een correcte en zorgvuldige weergave van het gesprek 

van de vorige keer zijn? De inhoudelijke punten komen vandaag nog aan bod.  

 

DSO kaart het item ziekteverzuim aan. Ziekteverzuim moet goed gedefinieerd zijn. Het is 

in de notulen wel opgeschreven zoals besproken is. DSO geeft aan dat het ziekteverzuim 

niet te hoog gewaardeerd moet worden, omdat organisaties ook iets eraan moeten willen 

doen. Onder de 4%, daar is aan te komen door een goed beleid.  

 

Actiefzorg heeft een opmerking over het bezwaar van Actiefzorg m.b.t. de inzetmix op p. 

5. Actiefzorg geeft aan dat de gemeenten destijds nadrukkelijk hebben gevraagd alle TSN 

medewerkers over te nemen met behoud van salaris. Actiefzorg heeft hier nog e-

mailwisseling van. Actiefzorg vindt het jammer dat het nu zo in de notulen staat, omdat 

dit een slappe weergave van de realiteit is. Het is niet de waarheid.  

 

Tzorg heeft nog een aanvullend punt over p.14. Tzorg mist het deel dat het gaat om een 

pragmatisch akkoord voor 2018, omdat er een achterstand is voor de facturatie en 2018 

nog maar een paar maanden duurt. De voorzitter is het er mee eens. Dat is nadrukkelijk 

besproken de vorige keer.  

 

DSO geeft aan dat het puntje risico en resultaat niet van te voren voor Dienstverleners 

moet worden ingevuld en worden bepaald. De voorzitter geeft aan dat dit een 

inhoudelijke discussie is.  
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Actiefzorg heeft nog een aanvullende opmerking op p.7. Daar staat dat het ziekteverzuim 

is gecompenseerd onder risico en resultaat volgens de gemeenten. Daarbij wordt de post 

risico en resultaat al deels ingevuld.   

 

De gemeenten geven aan dat ze niet het ziekteverzuim van alle individuele organisaties 

kunnen compenseren.  

 

Contractmanagement vult aan dat het model is ingevuld met een aantal percentages en 

dat als deze percentages voor een bepaalde organisatie niet allemaal toereikend zijn dit 

inderdaad bij het percentage risico en resultaat gecompenseerd kan worden.  

 

De voorzitter geeft aan dat de gemeenten rekenen met een gemiddelde en als dat niet 

past, dan moet dit onder de post risico en resultaat worden berekend.  

 

Actiefzorg geeft aan dat dit dan uiteindelijk voor alle posten geldt. Dat is een stukje 

bedrijfsvoering. Het is prettig om van een situatie zoals deze uit te gaan en dan een 

tarief af te spreken.  

 

De gemeenten vragen over welke situatie er dan wordt gesproken, de situatie van 

Actiefzorg? De gemeenten kunnen niet met alle organisaties rekening houden.  

  

De voorzitter benadrukt dat het gaat om een reële kostprijs voor deze regio.  

 

Actiefzorg geeft aan dat er bij andere gemeenten meer redelijkheid is. Het tarief in de 

Dongemond is erg laag. Actiefzorg zou graag zien dat er meer rekening wordt gehouden 

met de werkelijkheid.  

 

Impegno geeft aan dat de feitelijke informatie toch is uitgevraagd vanuit de gemeenten.  

De voorzitter vult aan dat de inzetmix vandaag nog op de agenda staat. 

 

DSO geeft aan dat het erom gaat dat risico en resultaat beschikbaar moet blijven voor 

zaken die onder risico en resultaat vallen.  

 

De voorzitter geeft aan dat de kanttekeningen bij de notulen bij deze zijn goedgekeurd 

en de notulen van 16 oktober jl. daarmee is vastgesteld.  

 

De voorzitter vat de afspraken van vorig overleg samen. Actiefzorg en Tzorg hebben 

destijds geen akkoord kunnen geven op de tarieven 2018. De overige aanwezige 

Dienstverleners wel. De ziekteverzuim en inzetmix gegevens zijn bij Dienstverleners 

opgevraagd. De afspraken van de vorige vergadering zijn nagekomen.  

 
3. Toelichting gemeenten 2018  

De gemeenten lichten toe dat wat betreft het tarief 2018 de meerderheid van de 

Dienstverleners heeft aangegeven akkoord te zijn met de voorgestelde tarieven, met 

uitzondering van twee Dienstverleners. Deze twee Dienstverleners hebben na intern 

beraad aangegeven (nog) niet akkoord te gaan. De gemeenten hebben van hen 

begrepen dat de situatie wordt/is voorgelegd aan de Landelijke regiegroep en dat zij de 

uitspraak van de regiegroep afwachten.   

De gemeenten blijven bij het standpunt om het tarief 2018 per 10 september 2018 in te 

voeren. Dit omdat het overgrote deel van de Dienstverleners akkoord is met de tarieven 

en de gemeenten hier graag recht aan willen doen. Bovendien kan dan de facturering ook 

worden voortgezet. De gemeenten verwachten namelijk niet dat de regiegroep op korte 

termijn uitspraak doet. Dat de gemeenten de tarieven alvast invoeren, neemt niet weg 

dat zij de uitspraak van de regiegroep met belangstelling tegemoetzien.  

Contractmanagement geeft aan dat er nog niks is vernomen van de regiegroep. 

Actiefzorg reageert dat zij een aanvraag met spoed hebben gedaan, maar ook nog niks 
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erover hebben gehoord. Zij hebben gehoord dat er meer casussen bij de regiegroep 

liggen dus het is druk. Er is in de week van 24 oktober melding gedaan bij de regiegroep.  

 

De voorzitter geeft aan dat de uitspraak van de regiegroep dan wellicht pas in januari 

plaats zal vinden. De vraag: wat gaan we nu doen?  

 

De gemeenten herhalen dat zij de nieuwe tarieven 2018 willen invoeren per 10/9 om 

daarmee ook recht te doen aan de Dienstverleners die wel akkoord zijn. 

  

De voorzitter vraagt of Tzorg en Actiefzorg daarmee akkoord zijn. 

 

Actiefzorg en Tzorg zijn akkoord onder voorbehoud. Zij gaan daar om praktische redenen 

in mee tot de uitspraak van de regiegroep bekend is.  

 

DSO vraagt wat de gemeenten gaan doen met de uitspraak van de regiegroep.  
 

De gemeenten geven aan dat de uitspraak van de regiegroep adviserend is. De 

regiegroep heeft tot nu toe alleen uitspraken gedaan over het proces en niet over de 

hoogte van een tarief. De regiegroep zal niet zo snel iets vinden over bepaalde 

percentages. De gemeenten kunnen pas hun standpunt met betrekking tot de uitspraak 

van de regiegroep bepalen, zodra de uitspraak is gedaan.  

 

Contractmanagement vult aan dat de tarieven 2018 dus vanaf 10/9 tot einde van dit jaar 

gelden. Aan het einde van het jaar wordt er een bulkfactuur ingediend in verband met 

iWmo. Deze bulkfactuur moet alles omvatten van het afgelopen jaar. 

Contractmanagement zal via de e-mail nog kenbaar maken hoe dit praktisch verder zal 

verlopen en daarbij aangeven wat er in de bulkfactuur moet staan.  
 

4. Tariefopbouw 2019:  

a. Proces 
b. Grondslagen 

c. Percentages 
 

5. Samenvatting en conclusie 2019  
Agendapunt 4 en 5 komen aan de orde bij agendapunt 6. 

6. Tariefopbouw 2020 
Tijdens de vorige FOT hebben de gemeenten toegezegd een aantal componenten van de 

tariefopbouw nader te zullen bekijken. Dit betreft de inzetmix en het ziekteverzuim. De 

gemeenten hebben ook toegezegd te kijken hoe het tarief voor 2019 zodanig vastgesteld 

kan worden dat er recht wordt gedaan aan de AMvB zonder bij elke wijziging in de cao of 

anderszins steeds opnieuw met elkaar in discussie te hoeven te treden. 
 

Met het oog hierop hebben de gemeenten gevraagd gegevens aan te leveren voor de 

inzetmix en het ziekteverzuim. De gemeenten hebben van 9 Dienstverleners een reactie 

ontvangen. Waarvoor dank. 
 

De gemeenten hebben hierover gesproken en zij leggen graag hun standpunt hierover 

aan de Dienstverleners voor ter bespreking. 
 

De voorzitter kaart als eerste punt de inzetmix aan. Wat is er binnengekomen en wat 

kunnen de gemeenten ermee?  

 

De gemeenten hebben de input van de Dienstverleners verzameld en bekeken. Er is één 

Dienstverlener die geen onderscheid heeft gemaakt tussen HbH 1 en HbH 2. De input van 

deze Dienstverlener hebben we bij de berekening van HbH 1 gezet. Dit werkt ten gunste 
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van de Dienstverleners. De gemeenten hebben gekeken hoeveel procent er in HV0, HV1 

etc. zit aan de hand van de aangeleverde cijfers. Uit de reacties blijken de volgende 

gemiddelde: 18.7% zit in in HV0, 45,7% in HV1, 27,4% in HV2, 2,1% in HV3, 1,8% in 

HV4 en 4,3% in HV5.  

 

Het voorstel van de gemeenten is de volgende inzetmix voor HbH 1 2019:  

15% HV0, 50% HV1, 35% HV2 

 

De inzetmix HV3, HV4 en HV5 is bij HV2 opgeteld. Voor HbH 1 is er bij het aangaan van 

het contract afgesproken dat medewerkers maximaal via loonschaal 10.4 FWG 

(vergelijkbaar met HV.1) werden beloond, dat is nu HV2. Uiteraard is hogere inschaling 

toegestaan, maar dit is aan de dienstverleners. 

 

De voorzitter kijkt naar Actiefzorg; klopt dit vanuit jullie oogpunt?  

 
Actiefzorg geeft aan dat zo’n 21% van haar medewerkers in schaal HV5 zit.  

 

De gemeenten geven aan dat dit is meegenomen in het gemiddelde. De gemeenten zijn 

op zoek naar een reëel tarief. De gemeenten begrijpen dat Actiefzorg heel hoog in de 

schalen zit, maar zij zijn op zoek naar reëel tarief dat recht doet aan alle Dienstverleners.  

 

Actiefzorg begrijpt dat de gemeenten hebben gekeken naar het gemiddelde, maar het 

pijnpunt zit ergens anders. Dat zij concessies moeten doen snappen zij ook, maar de 

realiteit is nou eenmaal anders dan dit gemiddelde.   

 

De gemeenten geven aan dat er aan het begin van het contract nooit is aangegeven dat 

het tarief niet voldoende was om de medewerkers vanuit TSN met behoud van 

salarisafspraken over te nemen.  

 

Actiefzorg geeft aan dat dit inderdaad zo is. Het is alleen jammer te lezen dat het zo is 

gebracht.  
 

De voorzitter vraagt of er te leven is met het gemiddelde.  

Actiefzorg reageert dat ze daar mee kunnen leven. De frustratie ging hen ergens anders 

om. Het gaat om samenwerking en vertrouwen.  

 

Tzorg reageert dat 15% HV0 betekent dat er 15% nieuwe medewerkers moeten worden 

aangenomen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is dit niet realistisch. Het is een 

extreem hoog percentage.  

 

De gemeenten geven aan dat ze dit percentage zelfs naar beneden hebben bijgesteld ten 

opzichte van het gemiddelde.  

 
De voorzitter vult aan dat uit de uitvraag blijkt dat 18,7% in HV0 zit.  

 

Actiefzorg vraagt of alle Dienstverleners wel input hebben geleverd met het oog op april 

2019 of dat Dienstverleners het in hebben gevuld per 1 jan 2019.  

Contractmanagement reageert dat er een uitvraag is gedaan voor heel 2019.  

 

Tzorg vraagt of er is gekeken naar het gewogen gemiddelde. De gemeenten geven aan 

dat er niet gekeken is naar het gewogen gemiddelde. Actiefzorg vraagt waarop die keuze 

is gebaseerd. De gemeenten reageren dat de cijfers van elke organisatie evenveel 

hebben meegewogen. Er is daarvan een gemiddelde genomen en dat is een keuze 

geweest van de gemeenten.  

 

De voorzitter vraagt aan gemeenten of het logischer is om een gewogen gemiddelde te 

nemen. 
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Contractmanagement reageert dat ze de cijfers voor deze regio, voor deze cliënten en 

deze periode hebben opgevraagd. Een grote organisatie kan een hele kleine impact 

hebben en andersom.  
 

Tzorg vindt het logischer om naar het marktaandeel te kijken en dan de percentages te 

berekenen.  

 

De voorzitter geeft aan dat het een begrijpelijke claim is dat als je 50% marktaandeel 

hebt, er een andere uitkomst is. Dit omdat je naar het grotere geheel kijkt.  

 

De gemeenten geven aan dat wat deze uitvraag ook laat zien, is dat er grote verschillen 

zijn tussen Dienstverleners. Er zijn organisaties die een laag ziekteverzuim, lage 

overhead en overal laag in zitten en er zijn organisaties die juist een hoog ziekteverzuim 

hebben en hoge overhead etc. De vraag is waarom er per se een gewogen gemiddelde 

moet worden genomen.  
 

Tzorg antwoord dat je daarmee de meest reële prijs kan bepalen.  

 

Contractmanagement reageert dat er dan een reële prijs wordt bepaald voor die 

organisatie. Voor de andere organisaties is die prijs niet reëel, maar juist heel riant. Het 

wordt voor gemeenten een raar verhaal op deze manier en het is bijna niet meer uit te 

leggen wat er met gemeenschapsgeld gebeurt. De uitkomst en de uitwerking van het 

gewogen gemiddelde staat niet in juiste verhouding tot de werkelijkheid.  
 

Actiefzorg reageert dat ze hier zit voor de medewerkers die al jaar en dag zorg leveren in 

deze gemeenten. Ze zijn niet voor niks in deze loonschalen terecht gekomen. Zij zitten 

hier voor een reëel tarief voor alle medewerkers. Het gaat niet alleen om de 

medewerkers, maar ook om de burgers van deze gemeenten.  

 

De gemeenten vragen hoe de Dienstverleners tegenover het riant betalen van zo’n 50% 

van de Dienstverleners staan met gemeenschapsgeld. Dat is volgens de gemeenten het 

minst reële.  
Matilda reageert dat als de 15% in HV0 wordt weggehaald en onder HV1 en HV2 worden 

verspreid, Dienstverleners wellicht meer vrede met de inzetmix kunnen hebben.  

 
De gemeenten vragen of de Dienstverleners hun dilemma snappen.  

Actiefzorg geeft aan het dilemma te snappen, maar merkt op dat er nog een middenweg 

zit tussen uitkomst 1 en 2. Dit is gewoon niet redelijk. Actiefzorg strijdt hier voor haar 

medewerkers.  

 

De voorzitter geeft aan dat dit een lastig punt is. Er wordt gesteld dat 15% HV0 niet bij 

de realiteit past.  

 

Tzorg vult aan dat 50% in HV1 ook behoorlijk veel is. Het is een gek percentage. Bij 

welke Dienstverlener zitten de medewerkers nu dan in 10.3 FGW vraagt Tzorg zich af.  

 

Contractmanagement geeft aan dat dit toch de cijfers zijn die zijn aangeleverd. 

Actiefzorg reageert dat daarom eerder de vraag is gesteld hoe dit is ingevuld, met de 

gegevens van januari of april 2019?  

 

De voorzitter vraagt wie er geen rekening heeft gehouden met de ontwikkelingen in april 

2019.  

 

Poetszorg, poetsen met een praatje geeft aan dat zo niet te weten. Hierover moet 

navraag worden gedaan.  
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De voorzitter geeft aan dat er verder geen reacties komen. Eén Dienstverlener moet dus 

navraag doen.  

 

Tzorg reageert dat de inzetmix eerder realistisch is met uitgangspunt 1 januari, maar 

niet per 1 april 2019. Tzorg wil hier wel een opmerking over plaatsen.  

 

Actiefzorg vult aan dat 1 partij zijn twijfels heeft, dit is wel belangrijk. Het is wellicht 

belangrijk dat iedereen nogmaals de gegevens nagaat en navraag doet hoe het is 

ingevuld. Actiefzorg heeft er zelf wel rekening mee gehouden. Zij weten niet exact wat 

de in- en uitstroom zal zijn. Het is moeilijk omdat niemand weet hoe 2019 eruit zal zien.  

 

De voorzitter reageert dat het doel is om standpunten te bepalen om de komende 2 jaar 

door te kunnen gaan. Er kan ook voor worden gekozen om elk jaar een uitvraag te doen, 

maar er is tijdens het vorig overleg aangegeven dat niemand dit prettig vindt. We zijn op 

zoek naar werkbare uitgangspunten, met de aantekening dat als er extreme 

ontwikkelingen zijn er alsnog naar kan worden gekeken.  

 

Tzorg geef aan dat tegen 95% zekerheid wel kan worden voorspeld wat er in 2019 gaat 

gebeuren.  

 

De voorzitter geeft het woord weer aan de gemeenten om het verhaal rondom 2019 af te 

maken.  

 

De gemeenten geven aan dat de inzetmix de basis is. Als er wordt gekeken naar de input 

voor het ziekteverzuim dan is er een grote variatie. Het gemiddelde van de aangeleverde 

cijfers qua ziekteverzuim is 6,18%. Het landelijk gemiddelde ligt op 6,67%. Als het 

hoogste en laagste cijfer eruit worden gehaald is het gemiddelde 5%. Er kan ook op een 

andere manier naar ziekteverzuim worden gekeken. Het streven is om te zorgen dat het 

ziekteverzuim op orde is. Als er wordt gekeken naar de mediaan dan zit het percentage 

op 4,8%. 5 van 9 Dienstverleners die gegevens hebben aangeleverd, zitten onder of op 

deze mediaan. De gemeenten willen het ziekteverzuim in de Dongemond regio zo laag 

mogelijk houden. 4,8% netto is 5,99% bruto in het model. Dit als basis nemende: hoe 

kijken we dan naar 2020? De gemeenten willen komen tot een indexpercentage. Zij 

willen samen tot een indexcijfer komen voor 2019 en 2020. Daarmee dragen de 

gemeenten en Dienstverleners beiden een risico. De vraag is hoe we dit acceptabel 

maken. De gemeenten vragen wat de Dienstverleners verwachten van de CAO-

ontwikkelingen.  
 

Tzorg stelt dat de verwachting 5% is. Impegno geeft aan 4% te hebben gehoord. Het is 

nog onbekend of nieuwe afspraken echt in zullen gaan per 1 juli 2019. 

De gemeenten vatten samen dat het dus 4 a 5 % is, op z’n vroegst per 1 juli.  

Matilda stelt de vraag of dit in- of exclusief eindejaarsuitkering is. De eindejaarsuitkering 

gaat omhoog naar 8,33% per december 2019.  

Tzorg geeft aan dat het gewogen gemiddelde voor 2019 7,48% aan eindejaarsuitkering 

is, met een minimum van 98 cent.  

 

De voorzitter geeft aan dat in het model het oude percentage is opgenomen. Dit zal dan 

nog moeten worden aangepast. 7,48% is dan de compensatie voor de 

eindejaarsuitkering.  

 

Tzorg reageert dat 4,8% ziekteverzuim erg krap is. Vernet heeft de cijfers zelfs verhoogd 

naar 6,93% en in de HbH sector ligt het ziekteverzuim nou eenmaal hoger.  
 
De gemeenten geven aan te zijn uitgegaan van T-1 jaar voor HBH in deze regio.  

 

Tzorg stelt dat als de mediaan wordt aangehouden er alsnog geen reëel percentage qua 

ziekteverzuim is. Zij zijn al heel ambitieus om het ziekteverzuim laag te houden.  



7 
 

 

De voorzitter vraagt waarom de uitkomst van de mediaan niet reëel is ten opzichte van 

wat?  

 

Tzorg antwoordt dat 4,8% niet reëel is. Het gemiddelde is al 6,18%.  

 

De gemeenten geven aan dat het gemiddelde klopt, maar als de extremen eruit worden 

gehaald zit het op 5%.  

 

Tzorg vindt dit erg scherp.  
Actiefzorg vraagt zich af waarom het ziekteverzuim anders wordt berekend dan de 

inzetmix.  
 
De gemeenten geven aan dat in het ziekteverzuim een ambitie en streven zit. 

 

Actiefzorg vraagt zich af of er dan ook een actie vanuit de gemeenten kan worden 

verwacht. Zij zetten namelijk al heel erg in voor laag ziekteverzuim.  

 

De voorzitter vraagt of Actiefzorg daar een idee bij heeft.  

 

Actiefzorg reageert negatief, maar vraagt zich af of er een idee achter zit vanuit de 

gemeenten.  

 

De gemeenten geven aan dat het idee is om Dienstverleners te prikkelen. Tzorg 

antwoordt dat ze niet geprikkeld hoeven te worden. Actiefzorg vult aan dat een lager 

ziekteverzuim ook investeringen met zich meebrengt. Als zij die lage ziekteverzuim 

percentages zien, dan krijgen ze onrust.  
 
De gemeenten geven aan dat 5 Dienstverleners van de 9 die gegevens aangeleverd 

hebben op of onder de mediaan zitten. Contractmanagement vult aan dat tussen de vijf 

laagste ongeveer elke keer 1 procent er tussen zit.  

 

De voorzitter vraagt of Dienstverleners kunnen leven met deze systematiek.  

 

Impegno vraagt zich af waarom het ziekteverzuim niet gewoon op het gemiddelde wordt 

gezet, dus 5%. Waar hebben we het dan over, 4,8% of 5%.  

 

De gemeenten geven aan dat het dan om heel veel gaat.  

 
Impegno reageert met de vraag waarom zij dubbel moeten worden gestraft. Wij hebben 

al te maken met hoge kosten voor ziekteverzuim.  

 

De gemeenten herhalen dat die 4,8% voor 5 van de 9 Dienstverleners wel reëel is, blijkt 

uit de uitvraag. Daarnaast geven zij aan dat voor het ziekteverzuim een normatieve 

benadering is gekozen.  

Als dit de basis is, dan is de vraag hoe er wordt omgegaan met onzekerheden. De 

insteek van de gemeenten is om naar een reëel indexcijfer te gaan. De CAO-

ontwikkelingen komen er aan. Voor 2019 willen de gemeenten de index op 2% zetten. 

Dan hebben de gemeenten en Dienstverleners beiden risico. 2% is het jaargemiddelde 

van de verwachte loonstijgingen bij een nieuwe cao (op z’n vroegst per 1 juli 2019). 

 
De voorzitter vraagt of er dan voor excessen aparte afspraken moeten worden gemaakt. 

Dat is de vorige keer ook besproken.  

 

De gemeenten vragen wat dan een exces is.  
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De voorzitter geeft aan dat er een rode zone kan worden afgesproken. Alles wat in de 

rode zone valt, wordt niks op aangepast. Als er echt onvoorziene omstandigheden zijn, 

dan kunnen partijen elkaar weer hierop aanspreken.  

 

De gemeenten geven aan dat de normale gang van zaken bij aanbestedingen is dat er 

een indexpercentage wordt afgesproken. De index moet de basis zijn. Voor 2020 is het 

standpunt van de gemeenten; dit moet een eenmalige exercitie zijn. Voor 2020 willen de 

gemeenten dus naar een index gaan. Voorstel vanuit gemeenten: 80% OVA index en 

20% CPI index. Daar komt nu uit: 3,8%, is daarbij de voorspelling. Hierin zitten de 

loonontwikkelingen verdisconteerd. Het benadert de werkelijkheid, volgens de 

gemeenten. De gemeenten willen zo min mogelijk discussie hebben na de afspraken. 

Beide partijen moeten accepteren dat ze risico lopen.  

 

De gemeenten geven aan dat voor 2019 niet de OVA index wordt gevolgd, omdat de 

loonontwikkelingen (inzetmix) al worden meegenomen in de tariefbepaling. Nu weten 

partijen ongeveer wat er gaat gebeuren in 2019. Voor 2020 is dat nog onbekend. De OVA 

index is een index met gedeeld risico.  

 

Tzorg vraagt waarom niet de verhoging van de CAO VVT als index wordt gevolgd. Alle 

medewerkers stromen door naar een volgende loonschaal in 2020 en dat komt uit op 

5%. Er zijn daarnaast nog andere ontwikkelingen waardoor we uitkomen op 7%. De OVA 

index doet geen recht aan de CAO VVT ontwikkelingen.  
 

De gemeenten geven aan dat daarom de 80-20 mix OVA en CPI als uitgangspunt geldt. 

De gemeenten begrijpen dat medewerkers doorstromen, maar niemand kan voorspellen 

wat de exacte doorstroom is.  

 

Actiefzorg vraagt zich af waarom 2020 wel is uitgevraagd, maar hier niks mee is gedaan.  

De gemeenten geven aan dat te weinig Dienstverleners iets hebben ingediend voor 2020. 

Hierdoor hebben we te weinig gegevens om een berekening te kunnen maken.  

 
Actiefzorg vraagt waarom de gemeenten hier niks mee doen. Zij kunnen er toch niks aan 

doen dat andere Dienstverleners laks zijn met aanleveren van deze gegevens.  

 

De voorzitter vat samen dat er gekeken is of er überhaupt iets gedaan kan worden met 

de cijfers over 2020, maar dat er te weinig gegevens zijn ontvangen om een berekening 

te kunnen maken. Bovendien is 2020 nog erg onzeker, iets dat Actiefzorg eerder in het 

overleg ook aangaf. 
 
Tzorg vraagt of partijen niet van de gedachte af moeten dat er maar 1 keer per jaar een 

tarief wordt vastgesteld.  

 

Contractmanagement geeft aan dat dit (het 1 keer per jaar bepalen, aan de hand van 

een index) in iedere andere branche wel mogelijk is.  

 
Tzorg antwoordt dat het nu wel een extreem geval is, gezien de ontwikkelingen CAO 

VVT.  

 

De voorzitter geeft aan dat dit ook geldt voor de gemeenten. Dan zou de begroting 

iedere keer ook weer terug moeten naar de gemeenteraad.  

 

Tzorg geeft aan dat er een goede basis voor 2019 kan worden afgesproken en daarna de 

inzetmix etc. opnieuw uitvragen, zodra de CAO ontwikkelingen bekend zijn.  
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De voorzitter geeft aan dat de uitgangspunten van de gemeenten bekend zijn. Er zijn 

bezwaren en andere ideeën hierover geuit. De vraag is of er overeenstemming kan 

worden bereikt over 2019.  
 

Zorgteam Oosterhout geeft aan van wel. De verhoging van juli 2019 kan ook pas in 

oktober komen, dat weet niemand nog. Zij wensen gewoon te starten en dan wel weer te 

kijken hoe het loopt.  

 

Actiefzorg vraagt zich af waarom de inzetmix en ziekteverzuim voor 2019 en 2020 nu 

vast zouden moeten staan. Waarom niet een nieuwe uitvraag voor 2020? Dan blijft de 

inzetmix bij de realiteit. De inzetmix voor 2019 voelt voor Actiefzorg niet realistisch.  

 

De voorzitter geeft aan dat er nu kan worden bepaald of er voor 2019 en 2020 met een 

index kan worden gewerkt of een nieuwe uitvraag.  

 

De Wijngaerd geeft aan dat herijken van de inzetmix eind of midden 2019 ook een goed 

idee is.  

Hulp te huur, Matilda, Tzorg, Correctzorg en Zorgteam Oosterhout zijn het daar mee 

eens. Impegno is het daar ook mee eens, maar voegt toe dat deze discussie niet nodig 

is. Het kost te veel tijd. Bij andere gemeenten wordt deze discussie al veel eerder 

afgekapt met de mededeling ‘take it or leave it’.  

 

Contractmanagement geeft aan dat het geloof bij de gemeenten weg is als het gaat om 

‘alles snel regelen en afspreken’ wanneer er nieuwe uitvragen worden gedaan voor het 

jaar 2020. Het risico is dat we daarna weer in enorme discussies verstrikt raken. Daarom 

zeggen de gemeenten nu: laten we een afspraak maken voor 2019 én 2020.  

 

De voorzitter geeft aan dat de Dienstverleners 2 jaar ‘te ver vooruitkijken vinden’ om een 

goede afspraak te maken. Maar wellicht kunnen partijen nu uitgangspunten afspreken 

wanneer er herijkt dient te worden? Wat zijn de elementen die uitgevraagd moeten 

worden en wat zijn de waarden die daaraan gegeven worden? 

 

De gemeenten vragen of Dienstverleners in kunnen stemmen met de standpunten van de 

gemeenten voor 2019.  

 

De Wijngaerd geeft aan dat dit net is gezegd. Dit is het voor 2019 en in 2019 kijken we 

weer verder.  

 
De gemeenten geven aan wat de inzetmix voor HBH2 zal zijn. Uit de uitvraag blijkt een 

gemiddelde van HV0 1%, 27% HV1, 16% HV2, 9% HV3, 34% HV4, 13% HV5. Inzetmix 

voorstel vanuit gemeenten is 70% HV4 en 30% HV5. 

 

Actiefzorg reageert dat dit redelijk is.  

 

De voorzitter vat samen dat er geen bezwaren zijn geuit voor de inzetmix van HbH2. De 

bezwaren zijn geuit op HbH1. Het standpunt van de gemeenten is de inzetmix zoals 

eerder weergegeven voor de HbH1, 4,8% ziekteverzuim, 2% index en 7,48% 

eindejaarsuitkering. De methodiek van de elementen dient niet meer ter discussie te 

worden gesteld in 2020. Welke componenten dienen herijkt te worden in 2020? 

Ziekteverzuim en inzetmix? Wordt de inzetmix niet opgevangen door de OVA?  

 

Tzorg geeft aan dat dit naar hun mening niet alle loonontwikkelingen opvangt.   

 

Actiefzorg vult aan dat er net is besproken dat 2020 nog heel ver weg is. Zij stelt voor 

om weer de inzetmix en het ziekteverzuim uit te vragen en te rekenen met realistische 

cijfers voor 2020.  

 



10 
 

De voorzitter geeft aan dat het uitgangspunt ook de index kan zijn en door middel van 

een uitvraag toetsen of het een realistische index is. Kunnen de gemeenten dit in 

overweging nemen?  

De gemeenten geven aan daar nu geen antwoord op te kunnen geven. Daarop schort de 

voorzitter het overleg met 10 minuten.  

 

De voorzitter vraagt na de schorsing het standpunt van de gemeenten.  

 

De gemeenten geven aan dat zij nu niet kunnen beslissen over de overweging om ergens 

tweede helft 2019 te kijken naar een herijking. Dit moet worden teruggekoppeld met het 

bestuur. Zij gaan de overweging bespreken om een toetsmoment voor de inzetmix en 

ziekteverzuim halverwege 2019 plaats te laten vinden met daarbij de marge van 2,5% 

op de afgesproken index. Dit betekent dat als uit de cijfers blijkt dat het tarief met het 

indexpercentage 2,5% naar boven of naar beneden afwijkt ten opzichte van het tarief 

berekent met het actuele ziekteverzuim (T-1) en de geschatte inzetmix 2020, de index 

zal worden aangepast. Zoals aangegeven kunnen de gemeenten hier nu niet over 

beslissen, maar ze nemen het in overweging.  

 

De voorzitter vraagt hoe nu verder?  

 

Tzorg geeft aan dat er zo duidelijkheid is over de inzetmix en ziekteverzuim, maar er zijn 

volgens Tzorg nog meer punten in de rekentool die ter discussie staan zoals Overhead en 

Reiskosten. Hoe gaan de gemeenten hier mee om? 

 

De gemeenten geven aan dat zij gebruik hebben gemaakt van het meest actuele ACTIZ-

BTN model.  

 

Tzorg geeft aan dat in het huidige model bijvoorbeeld niet de minimale vakantietoeslag 

terugkomt. Dat is 1,02 euro in 2019.  

 

De gemeenten geven aan dat zij het actuele model hebben genomen. Zij willen niet elke 

keer een nieuw model invullen.  

 

Tzorg begrijpt dit standpunt, maar dan moeten er nu wel de juiste uitgangspunten 

worden genomen met de juiste percentages. Die zijn nu al bekend voor 2019.  

 

De voorzitter vraagt of dit niet wordt afdekt voor de 2% indexering. 

Tzorg geeft aan dat dit deels wordt afgedekt.  

 

De voorzitter geeft aan dat de looncomponenten en inzetmix voor een groot deel worden 

gecompenseerd door de OVA index. Kunnen partijen afspreken dat ze alleen de inzetmix 

en ziekteverzuim herijken indien de gemeenten hiermee instemmen?   

 

De Dienstverleners zijn hiermee akkoord.  

 

De voorzitter vat samen dat alle andere componenten in het rekenmodel blijven staan 

zoals ze nu staan.  

 

Contractmanagement geeft aan dat het percentage onder Overige kosten in totaal 19% 

is en de index 2%.  

 

7. Afspraken en sluiting  
Contractmanagement zal voor 2018 een e-mail sturen met alle praktische zaken. Voor 

2019 zal het tarief worden gecommuniceerd zodra de berekeningen zijn gedaan. 

Daarnaast komen er nog een aantal addenda met betrekking tot de fusie gemeente 

Altena, HbH1 Drimmelen en de tarieven. In het addendum met betrekking tot het tarief 

2019 zal tevens een ingevulde rekentool als uitgangspunt worden toegevoegd. 
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Besluitvorming over 2020 zal zo spoedig als mogelijk of in ieder geval ergens begin 2019 

plaatsvinden. Dienstverleners worden te zijner tijd geïnformeerd.  

 

Contractmanagement geeft aan dat de agendapunten vanuit de reguliere FOT’s in 2018 

naar 2019 worden doorgeschoven.  

 

Er zijn geen opmerkingen of vragen in de rondvraag.  

 

Met dank aan allen wordt dit overleg afgesloten. 


