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Notulen 
eerste plenaire sessie fysieke overlegtafel 

Hulp bij het Huishouden DGOWW 2018 
 

dinsdag 5 juni 2018  
09.30 uur – 11.30 uur  

Vergaderlocatie: gemeentehuis Drimmelen, Raadzaal  
Adres: Park 1 te Made  

Voorzitter: S. van Loenen  
 

Aanwezigen:  
Furneds Matilda (Matilda), Renée Sonnemans (Impegno Begeleiding B.V.), Marjolijn 

de Lint (Actief Zorg), Bart Hoefnagel (Tzorg) Marie Louise Freling (Tzorg), Melanie 
van Bijnen (Hulp te Huur), Cees Jaspers (de Wijngaerd), Leo Arnold (DSO), Kees 

Bakkenist (DSO), Khadijah Hendrikcks (Laverna), Diana Matenohoru (Laverna), 
Maryke Kloen en Mary Keulemans (Zorgteam Oosterhout), Glencora Soentpiet 

(gemeente Oosterhout), Irmgard van de Weijer (gemeente Oosterhout), Henk 

Stam (gemeente Drimmelen), Margot Hanegraaf (gemeenten Werkendam & 

Woudrichem), Carlijn Siemerink (gemeente Geertruidenberg), Susan van Loenen 
(Inkoopbureau West-Brabant), Kimberley van Meer (Inkoopbureau West-Brabant) 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda (eventueel kennismakingsronde nieuwe 
partijen)  

 
De voorzitter opent de vergadering en iedereen stelt zich even kort voor.  

 
2. Mededelingen:  

a. Algemene voorziening Drimmelen  

De gemeente Drimmelen heeft voor HBH 1 een algemene voorziening. Er zijn 

diverse ontwikkelingen geweest, waaronder uitspraken van de rechter en reactie 
vanuit de regering. Het plan is nu om per 1 jan 2019 te stoppen met de algemene 

voorziening voor de HbH 1 en de inzet van de Alphahulpen. Voor HbH 1 is dan het 
plan om de maatwerkvoorziening te hanteren. Gemeente Drimmelen geeft aan dat 

dit momenteel het plan is, maar dit plan nog niet definitief is. De gemeenteraad 
moet er nog een besluit over nemen. Voor wie geïnteresseerd is, staat er op de 

website van de gemeente nog aanvullende informatie.  

Actiefzorg vraagt wat dit praktisch betekent; Alphahulpen moeten dan in dienst 

komen?  

Gemeente Drimmelen geeft aan dat SWO zich ook als Dienstverlener van Zorg in 
Natura zal ontwikkelen. Hoe dit precies zal gaan, daar heeft gemeente Drimmelen 

geen invloed op. De cliënten moeten een keuze maken van wie zij de hulp willen 
krijgen. Het is niet zo dat alle cliënten automatisch bij SWO terecht komen. SWO 

heeft echter wel een goede relatie met cliënten en alphahulpen. Tzorg vraagt of in 
loondienst nemen ook betekent dat de CAO VVT van toepassing is? Gemeente 

Drimmelen geeft aan dat dit klopt. SWO gaat zich ontwikkelen als ZIN 
Dienstverlener. Er zal dus een nieuwe Dienstverlener op de markt komen als ze 

voldoen aan alle andere eisen. Het speelveld is voor iedereen dan weer gelijk. 

https://nl.linkedin.com/in/irmgard-van-de-weijer-van-der-nat-761ba0116
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Alphahulpen kunnen dan alleen in een PGB constructie nog werkzaam zijn. Het is 
aan de klant om te beslissen of ze toch een PGB willen en doorgaan met die relatie. 

Tzorg geeft aan dat waarschijnlijk niet alle alphahulpen in loondienst willen.  

Gemeente Drimmelen stelt de vraag hoe de Dienstverleners hier tegenover staan. 

Zijn de Dienstverleners bereidt om cliënten en hulpen over te nemen? Matilda geeft 
aan dat dit geen probleem is. Tzorg geeft aan dat hulpen altijd welkom zijn om te 

solliciteren. De Wijngaerd vraagt wanneer het definitieve besluit hierover komt. 
Gemeente Drimmelen geeft aan dat dit waarschijnlijk tijdens de 

gemeenteraadsvergadering van 5 juli a.s. zal worden behandeld.  

 

b. SRoI  

Door contractmanagement is er een uitvraag bij alle Dienstverleners gedaan om de 

stand van zaken met betrekking tot SRoI door te geven. Er is nog niet door 
iedereen gereageerd. Het verzoek wordt gedaan om alsnog te reageren. Deze 
vraag is bij Dienstverleners gesteld om inzicht te krijgen wat wel en niet mogelijk is 

met betrekking tot de SRoI doelstelling. Er is nu in het contract 5% SRoI gesteld, 
maar het is de vraag of dit mogelijk is of niet. Het is dus van belang om vanuit 

Dienstverleners informatie hierover te krijgen.  

Actiefzorg geeft aan dat niet duidelijk is wat er onder Social Return valt. 

Contractmanagement geeft aan dat het inderdaad een vaag begrip is. Het is een 
verplichting vanuit de aanbestedingswet. Die 5% kan je op verschillende manieren 

berekenen en het heeft met diverse zaken te maken. Het gaat 
contractmanagement niet perse om het strak vasthouden van die 5%, maar het 

gaat om het proces. Het is belangrijk om in kaart te brengen wat er allemaal 
mogelijk is, het doel is belangrijk. Actiefzorg geeft aan dat er gemeenten zijn die er 

hele berekeningen op los laten. Dat geeft wel meer inzicht waar we als 
Dienstverleners aan moeten denken. Contractmanagement geeft aan dat ze in de 

D6 gemeenten bijvoorbeeld bezig zijn met beleid op SRoI. Daar hebben ze een 
overzicht met bouwblokken en dat is ook een mogelijkheid om naar SRoI te kijken. 

Contractmanagement geeft aan dat we het in dit contract via een andere manier 
willen benaderen. We moeten kijken of dat dit de juiste manier is. Het is een 
proces. DSO geeft aan dat er een organisatie is (Z) die een aantal 

beoordelingssystematieken heeft ontwikkeld om Social Return in kaart te brengen. 
Daarbij geven ze ook aan wat de definitie is. Contractmanagement geeft aan dat 

het streven is om tijdens het volgende FOT iets concreets te melden omtrent de 
SRoI.   

 

c. iWmo  

Contractmanagement vraagt hoe het gaat met het iWmo berichtenverkeer. Er 
wordt gewerkt met het iWmo berichtenverkeer, behalve 303 en 304 (declaraties). 

De vraag is of er Dienstverleners tegen problemen aanlopen.  

Impegno geeft aan dat Oosterhout een duaal systeem heeft, iWmo en e-mail. 

Cliënten melden ze via e-mail aan. Het wordt wel beter, maar nog niet optimaal. De 
facturatie loopt dan verkeerd. Actiefzorg sluit zich daarbij aan. Het gaat bij de 

gemeente Oosterhout nog wat moeizaam. Er mist vaker informatie. Zorgteam 
Oosterhout heeft hier ook ervaring mee. Er zijn cliënten waar ze al jaren hulp 

leveren en dan komen de gegevens en berichten bij de gemeente Oosterhout niet 
aan. De gemeente Oosterhout ging dit op de 301 berichten zetten. De 302 
berichten kwamen eerst ook niet aan. Zorgteam Oosterhout mist nog steeds 
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cliënten die al vanaf 2015 bij hun hulp afnemen. Impegno geeft aan dat het iWmo 
bericht vaak later aankomt dan de papieren beschikking. De gemeente Oosterhout 

gaat kijken wat er aan de hand is.   

 

Aangegeven wordt door gemeente Drimmelen dat iWmo afwijkt van de standaard 
(voor HbH1). Voor HbH2 conformeert de gemeente Drimmelen zich aan de iWmo. 

Voor het laatste half jaar algemene voorziening (HbH 1) kan gemeente Drimmelen 
via iWmo werken of nog via de Excel werkbladen (wel beter beveiligd). Henk vraagt 

wat de voorkeur heeft bij de Dienstverleners. Tzorg geeft aan dat zij graag uniform 
werken en dus via iWmo. De Wijngaerd en Impegno zijn het hier mee eens.  

Gemeente Drimmelen geeft aan dat dit helder is. Contractmanagement stuurt via 
de e-mail de betreffende codes en instructies vanaf welk moment het kan ingaan. 

Ook bij deze algemene voorziening geldt dat de uurtarieven naar beneden moeten 
worden afgerond om deelbaarheid door 60 te krijgen. Voor het resterende deel van 
het tarief wordt 1 keer per half jaar een bulkfactuur gestuurd. Tzorg vraagt of er 

aparte codes voor de aparte tarieven beschikbaar zijn. Gemeente Drimmelen 
bevestigd dat dit zo is.   

De iWmo 303 en 304 codes kunnen vanaf 18 juni 2018 (eerste dag periode 7) 
worden gebruikt. Voor dit jaar geldt maar 1 bulkfactuur. In januari 2019 gaan we 

dit met elkaar evalueren.  

Zorgteam Oosterhout vraagt nog hoe lang betaling duurt na de bulkfactuur. 

Contractmanagement geeft aan zoals contractueel is vastgelegd zal dit binnen 30 
dagen na binnenkomst van de factuur worden betaald.  

 

d. AVG  

 
Contractmanagement geeft aan dat partijen die beide verwerkingsverantwoordelijk 

zijn, niet perse een verwerkingsovereenkomst met elkaar hoeven te sluiten. Tzorg 
geeft aan dat zij dit nog juridisch aan het nakijken zijn. Zij krijgen daar deze week 

uitsluitsel over. Tzorg zegt graag in overleg te treden, indien hun standpunt anders 
is.  
Contractmanagement geeft aan dat het praktisch gezien wenselijk is dat er geen 

verwerkersovereenkomst nodig is. Dan hoeft niet iedere Dienstverlener een 
overeenkomst te ondertekenen met de gemeenten. Het moet echter wel juridisch 

kloppen. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat er bij twee 
verwerkingsverantwoordelijken geen verwerkingsovereenkomst nodig is, maar 

gemeenten geven aan dat er wel afspraken gemaakt moeten worden over bijv. 
datalekken. Contractmanagement heeft een regeling opgesteld. Deze lijkt op een 

verwerkersovereenkomst en deze willen we toevoegen als addendum aan het 
contract. Dit ligt momenteel ter toetsing bij de juristen en de Functionarissen 

Gegevensbescherming van de gemeenten. Het is de vraag of we op deze wijze dit 
addendum kunnen toevoegen, omdat er geen verwijzing is in het contract over de 

privacy. Contractmanagement wacht nog op uitsluitsel hierover. Het is wenselijk als 
Dienstverleners dit op voorhand al willen overleggen met hun eigen juristen. Tzorg 

vraagt of de Dienstverleners de genoemde regeling in concept kunnen ontvangen. 
Contractmanagement geeft aan dat we eerst antwoord van de juristen willen 

afwachten voordat de regeling wordt gedeeld.  
DSO vraagt aan de overige Dienstverleners wat er met ‘het schriftje’ 
(signaleringsoverzicht) gaat gebeuren. Het is verplicht om dit te digitaliseren. DSO 
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vraagt zich af hoe dit zich verhoudt met de nieuwe AVG. Dit zal ook geregeld 
moeten worden geeft DSO aan. Impegno vraagt of dit overzicht ook elektronisch 

zichtbaar is voor de cliënt. DSO geeft aan dat cliënten daarvoor toestemming 
moeten geven, maar vraagt zich af wat de regels zijn hiervoor. Denk daarbij ook 

aan privacy en archivering en het recht om vergeten te worden. Tzorg geeft aan 
dat het afhankelijk is van wat er in het dossier staat en voor wie dit zichtbaar is. De 

Wijngaerd geeft aan dat er wel richtlijnen zijn hierover. Het Zorgteam Oosterhout 
geeft aan dat ‘het schriftje’ ondersteuning is voor de hulp die in huis komt. Zij 

vragen zich af hoever ze met de AVG moeten gaan. Contractmanagement stelt voor 
dat de Dienstverleners zelf hierover na gaan denken en hier onderzoek naar gaan 

doen. Tijdens de volgende FOT kunnen we dan kijken welke oplossingen hierop zijn 
gevonden en dit kunnen de Dienstverleners dan met elkaar delen.  

Wat betreft de regeling in het kader van de AVG in dit contract, geeft 
contractmanagement aan dat zodra wij een oordeel van de juristen en FG’s 
hebben, de Dienstverleners op de hoogte worden gesteld.  

Tzorg wil daarbij nog wel de opmerking maken dat zij nog aan het uitzoeken zijn 
hoe dit precies in elkaar zit, wie verwerker en wie verwerkingsverantwoordelijk is.  

 
3. Notulen vorig overleg  

 
Contractmanagement vraagt of er vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot 

de notulen van de vorige FOT. Gemeente Oosterhout geeft aan dat op pagina 2 van 
de notulen de werkwijze omtrent de herindicatie bij overlijden van een partner is 

beschreven, maar in het werkafsprakenboek is niet beschreven hoelang een 301 
bericht op naam van de partner kan worden aangemaakt. Er staat geen periode bij. 

Is dit 6 weken of zolang het geregeld is? Gemeente Werkendam geeft aan dat 6 
weken krap is. Contractmanagement vraagt of hier een tijdstip aan moet zitten.  

Gemeente Oosterhout geeft aan dat als er geen maximum termijn aan vast zit, het 
301 bericht door blijft lopen. Dit raakt dan in de vergetelheid. Dus graag wel een 

termijn vaststellen.  
Contractmanagement geeft aan dat dit verder wordt besproken tijdens het 
volgende iWmo-overleg.  

 
Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen.  

 
4. Opvallende zaken vanuit Toezichthoudend ambtenaar (GGD West-

Brabant)  
 

In september 2017 heeft de GGD een twintigtal cliënten bezocht bij 
Dienstverleners. Daarbij heeft de GGD vragen gesteld over hoe het gaat, wat de 

cliënt ervan vindt en of afspraken worden nagekomen. Contractmanagement heeft 
de rapporten ontvangen. Hier is een samenvatting van gemaakt. In deze 

samenvatting staat per organisatie wat de cliënt heeft gezegd. Het is vooral 
informatie voor de gemeenten en dus wordt dit niet 1 op 1 gedeeld. Er wordt nu 

alleen algemene informatie gegeven. De kern was dat cliënten tevreden zijn en dat 
er sprake is van schone en leefbare woningen.  

 
De GGD heeft drie categorieën bekeken. Van evaluatie en legitimatie had het 
merendeel van de cliënten nog nooit van gehoord. Die conclusies pakt het 

contractmanagement samen met de contractgesprekken die met de 
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Dienstverleners worden gevoerd. Veiligheid en gezondheid was een onderdeel die 
de GGD belangrijk vond. Deze punten komen niet terug in onze contracten. Het 

gaat daarbij om bijv. veiligheidsinventarisatie. Cliënten weten hier waarschijnlijk 
niets van en hierdoor is hierop slecht gescoord. Uit contractgesprekken met 

Dienstverleners blijkt echter dat dit wel gebeurd. Tzorg vraagt zich af vanuit welk 
perspectief veiligheid wordt bekeken door de GGD. Contractmanagement geeft aan 

dat dit vanuit het perspectief van de medewerker is. Zorgteam Oosterhout vraagt 
aan de overige Dienstverleners hoe zij omgaan met een cliënt die bijvoorbeeld veel 

rookt. Dit is lastig voor de hulpen. De Wijngaerd geeft aan dat zijn medewerkers 
dan mogen weigeren om daar te werken. Iedereen heeft recht op een rookvrije 

plek om te werken. Medewerkers die wel roken gaan dan meestal naar een 
dergelijke cliënt, die vinden dat niet erg.   

Tzorg geeft aan dat veiligheid een lastige kwestie is. De hulpen moeten het doen 
met de middelen die bij de cliënt binnen staan. Onze doelgroep heeft meestal niet 
de meest moderne materialen. Een medewerker mag altijd aangeven dat ze niet 

onder die omstandigheden daar wil werken. Contractmanagement vraagt of dit wel 
eens tot conflicten met cliënten leidt. Tzorg geeft aan dat dit uitzonderingen zijn. 

Impegno vult daarbij aan dat dit vaak de zorgmijders zijn en zij hebben dringend 
hulp nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om ernstig bevuilde woningen. Tzorg geeft 

aan dat zij niet op deze doelgroep doelt. Contractmanagement ziet hierin wel een 
koppeling met begeleiding. Tzorg geeft aan dat ze een team special care hebben. 

Zij werken in speciale pakken en hulpmiddelen om ernstig vervuilde woning aan te 
pakken. Daarna kan de gewone hulp pas aan de slag. Laverna benoemt dat het 

zaak is om dergelijke cliënten over te dragen aan de juiste instanties en daarin 
samen te werken met elkaar. Zorgteam Oosterhout beaamt dat alleen 

schoonmaken in dergelijke gevallen niet helpt, er moeten meer organisaties 
worden ingeschakeld. DSO geeft aan dat het ook gaat om veiligheid. Soms komt de 

hulp in situaties die niet veilig zijn (zoals dealende familieleden en pitbulls). Er zijn 
veel aspecten die van belang zijn. Contractmanagement vraagt hoe er dan wordt 

gehandeld in dergelijke situaties. Is er een meldplicht? Actiefzorg geeft aan dat zij 
dan contact zoeken met de gemeente en dit samen proberen op te lossen. Impegno 
heeft in de overeenkomst tussen cliënt en Impegno beschreven waar cliënten zich 

aan moeten houden. DSO geeft aan dat zij niet willen dat hulp als klokkenluider 
wordt gezien, dit levert mogelijk nog gevaarlijkere situaties op. Zorgteam 

Oosterhout is het er mee eens dat dit niet veilig is voor de hulp. De Wijngaerd 
merkt op dat onder hoofdstuk 2 van het Werkafsprakenboek hierover genoeg 

richtlijnen staan beschreven. De ervaring van Actiefzorg is dat samenwerking met 
gemeenten goed werkt in dergelijke situaties.  

Contractmanagement geeft aan dat de GGD tevens inzake klachten en 
medezeggenschapregeling heeft geïnformeerd bij cliënten. Medezeggenschap is 

vaak niet bekend bij cliënten en ook de klachtenregeling is lang niet altijd bekend. 
Contractmanagement benadrukt dat het van belang is deze punten (en met name 

de klachtenregeling) bekend zijn bij cliënten. 
Actiefzorg geeft aan dat zij graag zelf de rapportage van de GGD wenst te 

ontvangen.  
Contractmanagement gaat ervoor zorgen dat de GGD rapportages anoniem naar de 

Dienstverleners worden verzonden.   
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5. Tariefstelling  
Er zijn veel wijzigingen met betrekking tot de CAO VVT. De gemeenten uit dit 

contract hebben zich hierover beraden. Henk licht namens de DGOWW gemeenten 
toe hoe de gemeenten hier tegenaan kijken.  

 
Er zijn vier punten die worden besproken. 1) gebruik Actiz BTN Model 2) signaal 

regiegroep AMVB reële kostprijs 3) nieuwe loonschalen per 1 april 4) CAO 
loonstijging per 1 oktober.  

 
1)Gebruikt Actiz BTN Model; 

In de tariefstelling van de DGOWW gemeenten is tot nu toe gebruik gemaakt van 
de voorloper van dit model (code verantwoordelijk marktgedrag). De DGOWW 

gemeenten denken er verstandig aan te doen om aan te sluiten bij het Actiz BTN 
model. Zij willen dit als uitgangspunt voor tarieven gebruiken. De DGOWW 
gemeenten geven aan dat niet automatisch de percentages vanuit het model zullen 

worden gebruikt voor de berekeningen. De gemeenten zien dit als middel om het 
gesprek aan te gaan hoe om te gaan met diverse posten.  

 
2) Signaal regiegroep AMVB reële kostprijs;  

Er is een signaal bij de commissie terecht gekomen. Dit signaal is gegeven door 1 
Dienstverlener en had betrekking op de onderbouwing van het tarief voor 2018. 

Volgens deze Dienstverlener hadden de gemeenten het tarief niet voldoende 
onderbouwd en in de onderbouwing waren ook verkeerde loonschalen gehanteerd. 

De DGOWW gemeenten hebben daarop gereageerd. De regiegroep heeft toen 
aangegeven dat de DGOWW gemeenten alsnog het gesprek moeten aangaan met 

de Dienstverleners over de onderbouwing.  
 

De DGOWW gemeenten geven aan dat de gemeenten en Dienstverleners in 2017 
een goed gesprek hebben gevoerd. Het ging erom welke aannames men doet met 

betrekking tot de inschaling en welke percentages moeten erin worden verwerkt.   
Hier is een tarief uitgekomen die door de Dienstverleners geaccordeerd is. In 2018 
hebben de gemeenten opnieuw aan de Dienstverleners gevraagd hoe zij tegen het 

tarief aankeken. De gemeenten zijn overgegaan op indexering met de input die zij 
van Dienstverleners hebben ontvangen. Daarbij hebben de gemeenten een 

impliciete aanname gedaan dat er in 2017 een goed tarief was vastgesteld en dat 
door de indexering een realistisch tarief tot stand was gekomen. De beredenering 

was dat de gemeenten een reëel tarief hebben vastgesteld. De loonschalen kloppen 
volgens de gemeenten. De eisen die de gemeenten stellen voor HbH 1 zijn een stuk 

lager dan HbH 2. Volgens de gemeenten is er een goed proces doorlopen en in de 
beleving van de gemeenten hebben zij voldoende onderbouwd waarom zij bepaalde 

keuzes hebben gemaakt. De DGOWW gemeenten laten hierbij nog het model zien. 
Hier zit een aanname in over inschaling (HbH 1 95% loonschaal 10-4, 5% 

loonschaal 10-3). In 2018 is dit niet opnieuw ingevuld, maar als basis genomen en 
daar hebben de gemeenten een beredeneerde index op toegepast. Daarbij rekening 

houdende met arbeidskostenontwikkeling en prijsindex. Voor HbH 2 geldt een 
vergelijkbaar verhaal (2017 loonschaal HbH 2 50% 15-5 en 50% 15-8).  

 
3) Nieuwe loonschaal:  
De gemeenten hebben de diverse berichtgevingen over de nieuwe loonschalen 

gevolgd. De gemeenten hebben de conversietabel vanuit de brancheorganisatie 



7 
 

erbij genomen. Daarbij is berekend wat er zou gebeuren als we rekenen met het 
BTN model. Het bleek lastig om de code verantwoordelijk marktgedrag 1 op 1 te 

vertalen naar het Actiz BTN model. De voordelen hebben de gemeente bij de 
Dienstverlener gelegd. Er is bijvoorbeeld gekozen voor de werkgeverslasten vanuit 

het Actiz BTN model, dit geldt ook voor de eindejaarsuitkering. Het ziekteverzuim 
en verlofpercentage ligt in de visie van de gemeenten erg hoog bij het Actiz BTN 

model.  Uiteindelijk kwam bij de berekening een tarief van €23,04 voor HbH 1 
eruit. Dat ligt iets hoger dan het huidige tarief. Voor HbH 2 kwam er een tarief uit 

van €26,71. Dat ligt 3 cent hoger dan het tarief dat de gemeenten nu hanteren. 
Conclusie vanuit de gemeenten is dat de invoering van de nieuwe loonschalen op te 

vangen is met de huidige tarieven.  
 

4) Loonstijging per 1 okt;  
Per 1 oktober a.s. stijgen de lonen met 4%. De gemeenten beseffen dat het lastig 
is om dit binnen het huidige tarief te laten vallen. De gemeenten zijn bereid om te 

kijken hoe dit eventueel gecompenseerd kan worden. De gemeenten moeten nog 
kijken hoe ze dit gaan invullen. De gemeenten wachten af wat de concrete 

loonstijgingen zullen zijn. 
 

De DGOWW gemeenten geven aan dat dit de presentatie is vanuit de gemeenten. 
Er is nu gelegenheid om hierop te reageren vanuit de Dienstverleners.  

 
Matilda geeft aan eerst goed naar de berekening te willen kijken voordat hij 

inhoudelijk kan reageren.  
Impegno geeft aan dat de DGOWW gemeenten door BTN zijn uitgeroepen als niet-

kostendekkende gemeenten. Als het tarief wordt vergeleken met andere 
gemeenten dan zien zij dat het tarief van andere gemeenten 2 euro hoger ligt. 

Impego vraagt of ze de berekeningen kunnen krijgen om het verschil te bekijken.  
 

Contractmanagement geeft duidelijk aan dat we niet over de concrete tarieven 
gaan onderhandelen. We willen wel een discussie voeren over de opbouw en de 
percentages, maar niet over de concrete tarieven.  

 
Actiefzorg sluit zich aan bij de eerdere opmerkingen van de Dienstverleners.  

Tzorg geeft aan dat zij de conclusie van de gemeenten niet delen. Zij zijn blij dat 
de gemeenten het Actiz BTN model willen gaan hanteren, maar zij vinden het van 

belang om wel de juiste uitgangspunten te hanteren. De uitgangspunten die de 
gemeenten nu hanteren zijn de uitgangspunten uit 2016, geeft Tzorg aan. Deze 

zijn volgens Tzorg niet de juiste vanwege diverse ontwikkelen. Vanuit Actiz en BTN 
moeten de gemeenten volgens Tzorg denken aan een tarief van 25-26 euro voor 

HbH1. Dit tarief van de DGOWW gemeenten verbaast Tzorg dan ook. Tzorg wil niet 
nu over percentages en tarieven praten, maar zij zien een aantal punten waar ze 

het niet mee eens zijn. Hoe komen de gemeenten bijvoorbeeld op een WHK van 
1.10 %? In het vorige model waren de werkgeverslasten 27 %, in dit model 24%. 

Dat verschilt nogal. Tzorg is als Dienstverlener privaat verzekerd en WGA en 
Ziektewet zijn apart verzekerd, dit bestaat uit twee componenten. Die 

componenten samen vormen % WHK. Tzorg benadrukt nogmaals dat de 
gemeenten ervoor moeten waken dat de percentages die zijn vastgesteld in 2016 
‘zomaar’ overgenomen worden. Het eigen risico WGA is ook veranderd. Doordat 

een medewerker feitelijk maar 80% actief kan worden ingezet (vanwege 
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ziekteverzuim, verlof en scholing) is het ziekteverzuim hoger. Het feitelijk 
ziekteverzuim is minder. Alle omzetpercentages en risico- en resulaatpercentages 

worden berekend op omzet, dit model rekent op kosten. Daarnaast stelt Tzorg dat 
het ziekteverzuimpercentage aan de lage kant is. Het branche gemiddelde lag op 

6,56% en bij HbH, landelijk gezien, nog hoger. Tzorg vraagt zich af hoe de 15,5% 
van niet planbaar te verlonen tijd, is vastgesteld. Dit is een grijs gebied. Volgens 

Tzorg is dit aan de lage kant. Gemeente Drimmelen geeft aan dat dit afspraken zijn 
die we hebben gemaakt in de tariefstelling van 2017.  

Tzorg benadrukt een akkoord op het tarief 2016/2017 niet betekent dat zij voor het 
nieuwe tarief ook akkoord zijn met de percentages. Volgens Tzorg moet er worden 

gekeken naar de daadwerkelijke kosten waar Dienstverleners mee te maken 
hebben. Dienstverleners krijgen te maken met 12% kostenverhoging in de 

komende maanden. Tzorg vraagt of de Dienstverleners dit model mogen invullen 
en dat gemeenten dit dan naast hun eigen model leggen.  
Contractmanagement geeft aan dat de gemeenten hierover zich moeten beraden.  

Hulp te Huur heeft geen aanvullingen. De Wijngaerd wenst ook het rekenmodel in 
te vullen en vraagt of er een benchmark beschikbaar is met andere regio’s.  

Contractmanagement geeft aan dat het in beginsel niet noodzakelijk is dat 
gemeenten kijken hoe andere gemeenten tot tarieven zijn gekomen. De Wijngaerd 

merkt op dat als gemeenten allemaal hetzelfde model gebruiken, er in principe 
geen verschil moet zijn. De DGOWW gemeenten geven aan het hier niet mee eens 

te zijn. Het ligt bijvoorbeeld ook aan de Dienstverleners en de diversiteit van de 
medewerkers die in dienst zijn bij de Dienstverleners. Volgens Tzorg verklaart dit 

niet het verschil. DSO is ook geïntegreerd in het ingevulde BTN model. Laverna en 
Zorgteam Oosterhout hebben geen aanvullingen.   

 
Henk vat namens de DGOWW gemeenten het gesprek samen. De gemeenten 

kijken of ze het rekenmodel ter beschikking gaan stellen. De gemeenten 
constateren dat de Dienstverleners het nog niet helemaal eens zijn met de 

ingevulde percentages. Wat betreft het hanteren van het BTN-model is wel 
overeenstemming. Met betrekking tot de signalen van de regiecommissie hebben 
Dienstverleners geen opmerkingen meer gemaakt. De DGOWW gemeenten vragen 

of deze kwestie als afgehandeld kan worden beschouwd? Het ging daarbij om de 
onderbouwing van de tariefstelling. Tzorg geeft aan dat het advies was om de 

onderbouwing met Dienstverleners te bespreken. Tzorg geeft aan dat dit niet wil 
zeggen dat zij deze uitgangspunten van deze onderbouwing kunnen ondersteunen.  

De DGOWW gemeenten geven aan dat het signaal voornamelijk was dat de 
procedure niet zorgvuldig was verlopen. Dat de Dienstverleners het niet eens zijn 

met de conclusies, kunnen de gemeenten begrijpen. Henk hoopt namens de 
gemeenten voldoende duidelijk te hebben gemaakt waarom zij bepaalde keuzes 

hebben gemaakt.  
Tzorg geeft aan dat zij vertrouwen hebben dat de gemeenten en Dienstverleners 

eruit gaan komen. Tzorg vraagt zich nog wel af of de gemeenten de tarieven aan 
gaan passen per 1 april? Zij moeten medewerkers al per 1 april meer betalen. De 

DGOWW gemeenten geven aan dat zij zich gaan beraden hoe om te gaan met het 
model. Tzorg benadrukt nogmaals dat zij als uitgangspunt hebben om het tarief per 

1 april jl. aan te passen.  
De DGOWW gemeenten benadrukken dat dit niet het uitgangspunt van de 
gemeenten is. De gemeenten gaan kijken naar de berekeningen en 

uitgangspunten. De Dienstverleners krijgen zo spoedig mogelijk bericht welke 
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informatie we van de Dienstverleners wensen te ontvangen en hoe we het proces 
verder insteken.  

 
6. Fusie Altena  

De gemeenten Werkendam en Woudrichem gaan per 1 januari 2019 fuseren met 
gemeente Aalburg. Dit wordt gemeente Altena. De gemeenten Werkendam en 

Woudrichem zijn druk bezig met het harmoniseren van het beleid en dit geldt ook 
voor de contracten. Het HbH contract voor gemeente Aalburg eindigt aan het einde 

van dit jaar. De gemeenten Werkendam/Woudrichem geven aan dat het wenselijk 
is dat gemeente Aalburg aansluit bij dit contract. Er is uitgezocht dat er 

waarschijnlijk geen sprake is van een wezenlijke wijziging gezien de gehele 
opdrachtwaarde van het totale HbH contract. Momenteel leveren Actiefzorg, 

Maaswaarden en Correctzorg HbH in gemeente Aalburg. Per 1 juli a.s. zal 
Maaswaarden zich aansluiten bij dit contract. Eventuele vragen of opmerkingen 
hierover kunnen naar contractmanagement gestuurd worden.  

Impegno vraagt of zij dan dus ook HbH moeten leveren in gemeente Aalburg indien 
gemeente Aalburg bij het contract wordt gevoegd. Contractmanagement geeft aan 

dat dit klopt. Contractmanagement vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn 
over de fusie en het voornemen van het aansluiten van werkgebied Aalburg bij het 

contract. Er zijn geen vragen vanuit de Dienstverleners. Tzorg vraagt of er voor de 
bestaande Dienstverleners een addendum op het contract komt hiervoor. 

Contractmanagement dient hier nog nader naar te kijken. Tijdens de volgende FOT 
komt dit punt terug.  

 
7. Contract 2019  

Er is een verlenging mogelijk voor dit contract. De gemeenten zijn voornemens om 
hier gebruik van te maken. De gemeenten zijn nog niet overtuigd van 

resultaatfinanciering, dus voor de verlenging geldt dezelfde financiering 
systematiek als op dit moment, namelijk P*Q. De verlengingsmogelijkheid heeft de 

duur van 1 jaar.  
 
8. Rondvraag en sluiting  

 
Actiefzorg geeft aan dat de vakantieperiode eraan komt. Zij merken, net zoals vorig 

jaar, dat het lastig is om aan vakantiekrachten te komen. Ze doen hun uiterste 
best om dit te regelen. Dit is herkenbaar bij alle Dienstverleners. 

Contractmanagement geeft aan dat er vorig jaar afspraken zijn gemaakt omtrent 
de vakantieperiode en deze zijn in het werkafsprakenboek opgenomen. Deze 

afspraken gelden ook voor deze vakantieperiode.  
Daarnaast geeft Actiefzorg aan dat er vanuit de gemeente Oosterhout soms een 

verzoek wordt gedaan om met spoed hulp te leveren, maar zonder iWmo bericht. 
Actiefzorg wil dan wel hulp leveren, maar praktisch gezien is het niet te doen om al 

te starten zonder juiste berichtgeving. Verzocht wordt om dit terug te koppelen aan 
de Wmo-consultenten. De gemeente Oosterhout geeft aan dit te zullen doen.  

 
Met dank aan alle wordt de vergadering gesloten.  


