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Notulen 
Derde plenaire sessie fysieke overlegtafel 

Hulp bij het Huishouden DGOWW 2018 
 
dinsdag 16 oktober 2018  

09.30 uur – 11.30 uur  
Vergaderlocatie: Woningcorporatie Woonvizier  

Adres: Middelmeede 40 te Made 
Voorzitter: Hans Hellendoorn   
 

Aanwezigen:  
Renée Sonnemans (Impegno Begeleiding B.V.), Christoph Marthaler (Impegno 

Begeleiding B.V.), Marjolijn de Lint (Actief Zorg), Sophie van Boekhold (Actiefzorg, 
Sanne Meeuwsen (Tzorg), Bart Hoefnagel (Tzorg) Melanie van Bijnen (Hulp te 
Huur), Cees Jaspers (de Wijngaerd), Peggy van Turnhout (de Wijngaerd), Bas Vos 

(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), Anja Burger (Het Hoge Veer) Henk 
Stam (gemeente Drimmelen), Margot Hanegraaf (gemeenten Werkendam & 
Woudrichem), Gijs van Rijt (gemeente Werkendam & Woudrichem), Bram Koolstra 

(gemeente Woudrichem), Koen Storm (gemeente Oosterhout) Glencora Soentpiet 
(gemeente Oosterhout), Carlijn Siemerink (gemeente Geertruidenberg), Susan van 

Loenen (Inkoopbureau West-Brabant), Kimberley van Meer (Inkoopbureau West-
Brabant) Kees Bakkenist (DSO)  
 

 

1. Voorstelronde  
De voorzitter opent de vergadering, stelt zich voor en stelt de agenda vast. Hans 

Hellendoorn is door de gemeenten benaderd om als onafhankelijk voorzitter tijdens 
deze fysieke overlegtafel op te treden. Daarna stellen alle aanwezigen zich voor. Het 
gaat in dit overleg over de vraag hoe we omgaan met de AMvB, nu en in de 

toekomst.    

 
2. Toelichting gemeenten tariefopbouw 2018 (15 minuten)  
De voorzitter geeft allereerst het woord aan de gemeenten. De gemeenten geven 

een toelichting op de tariefopbouw 2018.  
 
“De gemeenten realiseren zich dat de bedrijfsvoering van elke Aanbieder zijn eigen 

opbouw kent in kosten en percentages. De gemeenten vinden dat zij daar op een 
goede wijze invulling aan moeten geven. Dit blijkt uit het feit dat zij met Aanbieders 

het gesprek daarover aangaan en gedurende het jaar 2018 de tarieven 
heroverwegen als gevolg van de ontwikkelingen in de CAO. De AMvB bepaalt dat er 
een reële kostprijs moet worden berekend en gemeenten en Aanbieders zijn daar 

gezamenlijk verantwoordelijk voor. Ook zijn de Aanbieders en gemeenten 
gezamenlijk overeengekomen dat te doen op basis van een model. In 2017 zijn er 

op basis van het eerder gehanteerde model kosten-componenten en percentages 
aangenomen en in juni 2018 zijn Aanbieders en gemeenten overeengekomen dit te 
doen op basis van het model van Actiz-BTN. 

 
Dit uitgangspunt is helder en de gemeenten realiseren zich dat het bepalen van de 

reële kostprijs op basis van een model niet iedere Aanbieder exact past. Er zijn 
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twaalf Aanbieders die stilzwijgend hebben ingestemd met de opbouw en 
tariefstelling. Enkele Aanbieders hebben reeds gevraagd of ze de nieuwe tarieven al 

konden verwerken in de facturatie. Vier Aanbieders hebben aangegeven het er niet 
of gedeeltelijk niet mee eens te zijn. 

De specifiekere toelichting op het gehanteerde model en de percentages hebben de 
gemeenten reeds gegeven in het vorige overleg. Met onderstaande toelichting 
brengen de gemeenten de grote lijn en hun redenering nogmaals onder de 

aandacht. 
 

In 2017 zijn de gemeenten met de Aanbieders een indexering van 2% over 2018 
overeengekomen. De gemeenten hebben hierbij voortgeborduurd op de percentages 
die in 2016 na overleg zijn overeengekomen voor 2017.  

Met deze verhoging van 2% kwamen de gemeenten boven de kostprijsberekening 
uit van het Actiz-BTN model. Door de loonschaalontwikkeling vanuit de CAO-

onderhandeling hebben de gemeenten berekend dat zij per 1 april 2018 (met het 
huidige tarief €22,96 HbH 1) net iets onder de prijs uit het Actiz-BTN model zitten.  
In juni 2018 zijn gemeenten en Aanbieders tot overeenstemming gekomen om het 

nieuwe model van Actiz-BTN te hanteren. Daarnaast hebben de gemeenten kennis 
genomen van de argumenten, de percentages en componenten die door de 

Aanbieders zijn aangedragen in de kostprijsberekeningen in de zomer van 2018, 
hierbij is gerekend met de loonsverhoging van 4% in oktober 2018. Er is vanuit de 
gemeente begrip voor de situatie van de Aanbieders en daarom hebben zij in juni 

2018 aangegeven gedurende het jaar 2018 naar redelijkheid het tarief te 
heroverwegen en het nieuwe voorgestelde tarief in lijn te brengen met de reële 

kostprijs die volgens de AMvB moet worden gecreëerd. 
 
Naar inzicht van de gemeenten geven zij gehoor aan deze afspraak. Dit is terug te 

zien in de nieuwe loonschalen die worden toegepast in het model (Actiz-BTN), de 
component ‘niet planbaar, wel verlonen’ is opgehoogd van 0,5% naar 2% en 

doordat de gemeenten een percentage van 2% als Risico & Resultaat opnemen. 
Uit de berekening van het Actiz-BTN model met deze percentages volgt een 
significante verhoging van 7% per 10 september 2018. Samen met de indexering 

van 2% per 1 januari komt dit neer op een indexering van 4,2% op jaarbasis. Dit 
valt hoger uit dan de verhoging van de salarissen met gemiddeld 3,3% op jaarbasis.  

 
Bovenstaande toelichting wordt unaniem door de portefeuillehouders Wmo van de 

gemeenten gesteund. De gemeenten hebben van 4 Aanbieders een schriftelijke 
reactie mogen ontvangen en zijn benieuwd naar de reactie van de aanwezige 
Aanbieders die nog geen reactie hebben gestuurd. Vervolgens zijn zij ook benieuwd 

naar de reactie van de Aanbieders die al wel schriftelijk gereageerd hebben, maar 
nog willen reageren op deze toelichting.” 

 
De voorzitter geeft aan dat er veel percentages voorbij zijn gekomen. Hij schetst op 
een flip-over de situatie om het duidelijk en inzichtelijk te maken. 

 
De voorzitter vraagt verheldering bij de gemeenten. De gemeenten geven aan dat 

er in 2016 en 2017 is gerekend met het Model Code Verantwoord Marktgedrag. 
Vanaf juni 2018 zijn gemeenten en Aanbieders overeengekomen het Actiz-BTN 

model toe te passen. De gemeenten hebben met dit model teruggekeken naar  
1 april 2018 en kwamen toen tot de constatering dat het tarief €22,96 iets onder het 

tarief zit dan het tarief wat wordt berekend met het Actiz-BTN model. De gemeenten 
denken dat dit op te lossen is in het huidige tarief van 2018. In de berekening per  
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1 oktober 2018 compenseren de gemeenten over, omdat zij er van bewust zijn dat 
ze per 1 april 2018 iets niet hebben gecompenseerd. Concreet houdt het in dat er 

sprake is van een stijging van 7% vanaf 10 september 2018, te weten het tarief 
voor HbH 1: €24,60. De gemeenten hebben in het begin van het jaar ook al 

geïndexeerd, wat op een totale tariefstijging op jaarbasis uitkomt op 4,2%.  
 
3. Reactie Dienstverleners 
Tzorg stelt een vraag over de gestelde ‘3,3% verhoging van de salarissen’. Wat is 
hierin meegenomen?  

De gemeenten geven aan: de inzetmix zoals in 2017 is vastgesteld, dan de 
conversietabel 1 april toegepast en per 1 okt 4% verhoogd. Dus concreet: de 

nieuwe loonschalen en nieuwe percentages.  
En waar is de 2% index aan het begin van het jaar op gebaseerd?  
De gemeenten antwoorden dat voor 2018 de index is bepaald op basis van 80% 

OVA index en 20% prijsinflatiecijfers. Dat percentage was bedoeld om de 
loonontwikkelingen te compenseren in het komende jaar.   

 
De voorzitter vat samen: Er is aan de voorkant 2% geïndexeerd en daardoor is er 
sprake van een gewogen gemiddelde op jaarbasis van 4,2%.  

 
De Wijngaerd merkt op, dat aan het begin van het jaar, het oude model is gebruikt. 

Gaande het jaar is er een ander model gebruikt. Dat maakt alles heel verwarrend.  
De voorzitter geeft aan dat de verschillen niet heel groot zijn, maar dat 
componenten wel anders worden gewaardeerd. Het model van de Code Verantwoord 

Marktgedrag was niet verkeerd, maar het rekent anders. Het uitgangspunt is nu het 
Actiz-BTN model. De vraag is of de ingangsdatum van dit model ter discussie staat. 

Hoe compenseert dit de kosten van de Aanbieders momenteel?  
De gemeenten vinden dat er in 2016 voor 2017 een tarief is vastgesteld. In 
samenspraak met de Aanbieders is besloten om van het oude rekenmodel naar het 

nieuwe Actiz-BTN model over te stappen. Tijdens één van de overlegtafels is dit 
besproken.  

Tzorg geeft aan dat dit klopt. De voorzitter vraagt of er niemand bezwaar tegen 
had? Nee is het antwoord. Ook niet over het moment van overstappen?  
Tzorg antwoordt dat het moment van overstappen niet relevant is. Wanneer het 

tarief, berekend door dit model, ingaat, is relevant.  
 

De voorzitter geeft aan dat het een lopende overeenkomst betreft. De gemeenten 
hadden ook het oude model kunnen blijven hanteren voor de duur van deze 
verlenging.  

Tzorg is het daar niet mee eens, omdat de gemeenten de AMvB moeten toepassen.  
Contractmanagement merkt op dat de verlenging voor 2018 in 2017 is geregeld. 

Alle afspraken die zijn gemaakt voor 2018 gelden voor heel 2018.  

 
De voorzitter stelt dat de gemeenten aangeven dat zij inderdaad AMvB-plichtig zijn. 

Het is de vraag of de gemeenten al verplicht waren om het Actiz-BTN model toe te 
passen, aangezien de verlenging al rond was.  
Tzorg is van mening van wel, op grond van de AMvB. Er moeten reële tarieven 

worden betaald en het contract is verlengd na 1 juni 2017.  
De gemeenten geven aan dat ze ook de AMvB willen toepassen. De voorzitter vat 

samen dat er dan ook geen discussie is over het model an sich.  
Contractmanagement vult aan dat iedereen hier vindt dat er sprake moet zijn van 
een reële kostprijs. Daarvoor hadden de gemeenten in eerste instantie het model 
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vanuit de Code Verantwoord Marktgedrag gebruikt. Voor de verlenging voor 2018, 
hebben de gemeenten aangegeven dat dit oude model, waarmee al eerder gerekend 

werd, gehanteerd zou worden.  
Impegno haakt in met de aanvulling dat op het moment dat de nieuwe HBH schalen 

doorgevoerd zouden worden, er opnieuw gekeken zou worden naar de tarifering.  
De gemeenten geven aan dat er inderdaad verder zou worden gekeken op het 
moment dat de CAO ontwikkelingen duidelijk waren. Op voorhand is er 2% 

geïndexeerd.  
De voorzitter vat samen dat, in overeenstemming, die stap destijds is gezet. De 

gemeenten hebben destijds kenbaar gemaakt dat er intenties zijn om vooruit te 
kijken, maar zij konden het nog niet inkleuren.   
De aanwezige Aanbieders beamen dat.  

 
Het Actiz-BTN model is op aanvraag van de gemeenten ingevuld door de 

Aanbieders, stelt de voorzitter. Er is nu discussie over verschillende percentages. Er 
zijn vier partijen die actief hebben gereageerd: Actiefzorg, Tzorg, de Wijngaerd en 
DSO. Andere Aanbieders hebben niet gereageerd. De vraag is of andere Aanbieders 

dan ook hebben ingestemd met het voorstel vanuit de gemeenten. Dit wordt gepeild 
bij de aanwezige Aanbieders. Hieruit komen de volgende uitkomsten: 

 
 Zorgteam Oosterhout vindt het een goed tarief.  
 Impegno heeft haar twijfels over enkele percentages of hoe bepaalde 

percentages zijn ingevuld, maar het tarief op zich is voldoende.  
 Hulp te Huur geeft aan niet genoeg inhoudelijke kennis te hebben om erop te 

reageren en heeft daarom niet gereageerd.  
 Poetszorg, poetsen met een praatje vond het te complex om inhoudelijk 

zinvol te reageren. Dat betekent echter niet dat zij dan instemt met het 

voorstel van de gemeenten. Procedureel kan Poetszorg, poetsen met een 
praatje het wel volgen hoe het gaat.  

 Correctzorg sluit zich aan bij Poetszorg, poetsen met een praatje.  
 
Contractmanagement geeft aan dat in de laatste e-mail met verzoek tot reactie is 

aangegeven dat als Aanbieders niet reageren, de gemeenten er vanuit zullen gaan 
dat de Aanbieder akkoord is.  

 
Poetszorg merkt op dat het proces nog gaande is en stelt de vraag waarom er dan 

een reactie nodig is.  
 
De voorzitter geeft aan dat we nu nog niets hoeven vast te prikken, maar er kan 

vastgesteld worden dat een aantal Aanbieders inhoudelijke bezwaren hebben en een 
aantal Aanbieders kunnen leven met het voorstel dat de gemeenten hebben gedaan. 

Het is de bedoeling dat we in overleg treden, niet in onderhandeling. De inhoudelijke 
reacties kunnen nu worden besproken.  
  

Tzorg heeft verschillende inhoudelijke punten aangekaart. Tzorg is er blij mee dat 
het model is omarmt door de gemeenten. Zij stellen echter wel dat het model met 

de juiste uitgangspunten ingevuld moet worden. In 2016 is Tzorg niet expliciet 
akkoord gegaan met de percentages die zijn ingevuld en juist die percentages zijn in 
het huidige model gebruikt. Het zijn uitgangspunten die uit 2016 komen, zoals het 

ziekteverzuimpercentage en overheadpercentage. Als er wordt uitgegaan van de 
juiste uitgangspunten, dan moeten niet de percentages van 2016 worden 

gehanteerd. Er moet gekeken worden naar percentages vanuit de juiste bron. Nu 
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komt er geen reële kostprijs tot stand. Het ziekteverzuimpercentage is te laag en er 
zijn inhoudelijke bezwaren op de percentages met betrekking tot de 

werkgeverslasten, reiskosten, overhead en risico & resultaat.  
 

De voorzitter vat samen: de kern van het bezwaar is dat de percentages voor de 
componenten die zijn gebruikt, verouderd zijn?  
Tzorg bevestigt dit.  

 
Daarna vat de voorzitter samen dat Tzorg op de gehanteerde percentages met 

betrekking tot werkgeverslasten, ziekteverzuim, overhead en risico & resultaat 
inhoudelijk bezwaren heeft.  
Tzorg bevestigt dit.   

 
De voorzitter geeft nu het woord aan De Wijngaerd, DSO en Actiefzorg.  

 
De Wijngaerd sluit aan op deze benadering. Het ziekteverzuimpercentage dat 
gehanteerd wordt, is te laag. De Wijngaerd heeft Vernet cijfers gebruikt en komt 

daardoor op een ander percentage.  
 

DSO geeft aan dat zij nog niet zo lang meespelen op deze markt. Zij hebben het 
model ingevuld met de gedachte ‘welke prijs hebben wij nodig’. Daardoor kunnen 
gemeenten vergelijken wat wel en niet reëel is. Zij hebben feiten uit de eigen 

onderneming gebruikt.  
 

Actiefzorg sluit aan bij Tzorg. Dat zijn ook de bezwaren van Actiefzorg. Daarnaast 
klopt de inzetmix niet. Zij hebben TSN medewerkers overgenomen en die zaten erg 
hoog in de loonschalen. De gemeenten hebben Actiefzorg gevraagd om de 

medewerkers over te nemen met behoud van de loonschalen. Zij hebben veel 
medewerkers die in schaal 15 zitten.  

De gemeenten reageren dat ze Actiefzorg hebben gevraagd om naar redelijkheid de 
medewerkers over te nemen. Zij hebben niet geëist om de hoge loonschalen over te 
nemen.   

Actiefzorg geeft aan dat dit nu niet essentieel is. De huidige medewerkers zijn hoog 
ingeschaald.  

 

4. Samenvatting en afspraken 
Zie vorig agendapunt. 
 
 

5. Tariefopbouw 2019: 
a. Proces  

b. Grondslagen  

c. Percentages  
De voorzitter vraagt of de werkgeverslasten inderdaad zijn gebaseerd op gegevens 

uit 2016, zoals Tzorg stelt.  
 

Tzorg antwoordt dat er 5 percentages onder de werkgeverslasten vast staan in het 
model. De WGA en WHK verschillen. Dit is afhankelijk van hoe je bent verzekerd als 
organisatie. 

De voorzitter stelt dat daar een balans in zit.  
Tzorg geeft aan dat het standaard-percentage WHK in het model is gebaseerd op 

95% kleinere Aanbieders. Hoe kleiner de Aanbieder, hoe minder risico.  
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De fundamenten van het model staan niet ter discussie, stelt de voorzitter.  
 

Uit de ontvangen kostprijsberekeningen vanuit Aanbieders, blijkt dat een aantal 
Aanbieders afwijkt van de 1,1% van het model, zo geven de gemeenten aan. 

Sommige Aanbieders zitten daar inderdaad hoger. Om grotere Aanbieders te 
compenseren hebben de gemeenten daarom bij risico & resultaat het percentage 
verhoogd. 

 
Tzorg geeft aan dat risico & resultaat daar niet voor is bedoeld.  

 
De voorzitter merkt op dat het de vraag is waar bepaalde componenten onder 
moeten geschaard. Overhead of risico & resultaat bijvoorbeeld.  

De onderste drie componenten in het model blijven een grijs gebied, stelt Tzorg.  
 

De voorzitter geeft aan dat de stelling is dat de gemeenten niet alle risico’s van de 
Aanbieders als ondernemers hoeven te compenseren. De voorzitter ziet dat er een 
beweging is geweest vanuit de gemeenten door die 4,2% verhoging op jaarbasis. 

Wat betreft het ziekteverzuimpercentage kan Vernet een mooie indicatie zijn. Het is 
dan wel de vraag: hoe verhoudt die factor zich ten opzichte van wat normaal is voor 

deze periode en regio.  
 
Impegno reageert dat er nu een heel laag percentage is ingevuld, als je kijkt naar 

de landelijke percentages.  
 

De voorzitter vraagt of in redelijkheid gezamenlijk kan worden gekeken naar de 
‘normaal-waarde’ in deze situatie met betrekking tot het ziekteverzuimpercentage.  
 

Alle Aanbieders zijn gebaat bij een laag ziekteverzuim in de praktijk, geeft Tzorg 
aan. Alleen bij HbH ligt het ziekteverzuim nou eenmaal hoger dan in de gehele CAO 

VVT sector.  
 
Ook in de uitvraag zien de gemeenten verschillende percentages, geven ze aan.  

De voorzitter vraagt of die 4,5% samen is afgesproken.  
Nee, antwoorden de gemeenten. De gemeenten hebben het ziekteverzuim zelf op 

4,5% gezet voor 2018. Bij de uitvraag zagen de gemeenten heel veel verschillende 
percentages.  

 
Tzorg merkt op dat het Actiz-BTN model tot aan de post risico & resultaat 
kostendekkend is. Om zorgcontinuïteit te waarborgen en te kunnen blijven 

investeren, moeten ze iets kunnen opvangen.  
 

Er moet op alle punten een objectiveerbare basis worden bepaald, zegt de 
Wijngaerd. De landelijke trend en CAO VVT hebben effect op de parameters. De 
getallen zijn objectiveerbaar te maken. 

 
De gemeenten geven aan dat een aantal lokale en kleinere partijen onder het 

ziekteverzuimpercentage van 4,5% zit.  
Tzorg vraagt of dat ook geldt voor medewerkers die in loondienst zijn. 
Contractmanagement merkt op dat alle medewerkers moeten worden betaald en 

verloond volgens de CAO VVT. Een dienstverband via Via Payroll mag, zolang maar 
volgens de CAO VVT wordt verloond. Dat geldt dus ook voor de ziektebepalingen in 

de CAO VVT. 
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De voorzitter vraagt of de vergelijkende waarde er dan gewoon is.  

Contractmanagement bevestigt dit.  
 

Het gaat niet om de verloning maar om de status, zo vult Impegno aan. Een zzp’er 
is nou eenmaal minder ziek, dan iemand in loondienst.  
 

Samengevat stelt de voorzitter dat er Aanbieders zijn die een hoger 
ziekteverzuimpercentage hebben dan nu is ingevuld in het model. De gemeenten 

geven aan dat zij dit hebben gecompenseerd onder de post risico & resultaat.  
 
De gemeenten merken op dat de vraag is hoe dit objectiveerbaar kan worden 

gemaakt, rekening houdend met het lokale en regionale aspect. In deze regio 
werken veel betrokken werknemers en kleinere, lokale Aanbieders. Het 

ziekteverzuim ligt daardoor lager dan het landelijk niveau.  
Contractmanagement vult aan dat het inderdaad moet gaan om daadwerkelijke 
cijfers uit deze regio.  

 
De voorzitter vraagt of de gemeenten nu aangeven dat ze de daadwerkelijke 

ziekteverzuimcijfers en percentages van Aanbieders willen zien.  
De gemeenten geven aan dat ze inderdaad de cijfers toegespitst op deze regio 
willen zien. Voor 2019 kunnen de gemeenten dan kijken hoe hoog het 

ziekteverzuimpercentage moet zijn.  
 

Tzorg vraagt waarom er niet gekeken kan worden naar 2018. 
 
De gemeenten geven aan dat ze wel het gesprek willen aangaan voor volgend jaar, 

maar dat dit niet geldt voor 2018. Zij hebben een bepaalde verantwoordelijk naar de 
gemeentelijke raad met betrekking tot het uitgeven van gelden. Zonder 

toestemming vanuit de gemeenteraad, vragen om meer budget, gaat gewoonweg 
niet.  
 

De voorzitter vat samen dat het dus de bedoeling is dat er voor 2019 
uitgangspunten worden bepaald. De vraag is welke componenten kunnen we 

vastleggen en hoe kunnen we daarmee kijken naar 2018? 
 

Tzorg benadrukt dat de AMvB ook van toepassing is in 2018. 
De voorzitter reageert daarop dat dit niet de discussie is. Er wordt gekeken naar het 
ziekteverzuim. De gemeenten stellen voor dat alle Aanbieders het werkelijke 

ziekteverzuimpercentage aanleveren over de afgelopen periode geldend voor deze 
regio. Wellicht is een accountantsverklaring daarbij nodig?  

 
DSO geeft aan dat dit niet via de accountant hoeft. De gemeenten kunnen het 
inzicht krijgen.  

Actiefzorg vult aan dat iedereen hier zit op basis van vertrouwen. Dit voelt als 
persoon niet fijn.  

De voorzitter vraagt of andere Aanbieders ook inzicht willen geven.  
Zorgteam Oosterhout kan inzicht geven en Tzorg geeft aan dat ze niks te verbergen 
hebben.  
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De voorzitter vat samen: het gaat om een principe afspraak. Het vertrouwen is er. 
Kan het idee van de gemeenten als uitgangspunt voor het ziekteverzuim gaan 

gelden? 
 

Tzorg vraagt zich af wat er met de percentages wordt gedaan.  
De voorzitter antwoordt dat er bijvoorbeeld een gewogen gemiddelde over de regio 
kan worden genomen.  

De gemeenten vullen aan dat er wellicht een mix kan worden gemaakt tussen de 
branche-gegevens en de aangeleverde percentages van Aanbieders.   

 
De voorzitter vraagt of 1 keer per jaar dan een idee is.  
 

De gemeenten geven aan dat dit altijd 3 maanden voorafgaand aan de verlenging 
moet worden geregeld. Het is lastig om nu te bepalen wanneer dit kan worden 

vastgesteld.  
 
De voorzitter geeft het idee om als uitgangspunt: het gemiddelde van moment van 

berekenen tot een jaar geleden, te nemen. En dan de cijfers van de medewerkers 
HbH die het werk daadwerkelijk hier in de regio uitvoeren.   

‘T- 1 jaar’ is dan het uitgangspunt. Het uitgangspunt voor het 
ziekteverzuimpercentage voor 2019 is daarmee vastgesteld. Het percentage zal een 
mix van het landelijk gemiddelde en gemiddelde van de Aanbieders worden. Hoeveel 

procent landelijk gemiddelde en hoe hoeveel procent gemiddelde van de Aanbieders 
is een andere vraag.  

 
Dan stelt de voorzitter voor om naar het punt reiskosten te gaan.  
 

Zorgteam Oosterhout geeft aan dat ze proberen om mensen zoveel mogelijk op te 
fiets te laten gaan, dan krijgen de medewerkers fietsgeld.  

Tzorg betaalt reiskosten uit conform CAO VVT.  
Actiefzorg geeft aan dat zij dat ook doen. Dit is wel een heel uitgestrekt gebied. 
Reiskosten liggen in deze regio hoger dan gemiddeld. Daarnaast is de  

arbeidsmarkt-krapte een groot punt. 
 

De voorzitter herhaalt dat de arbeidsmarkt-krapte een punt is. Daarnaast geeft hij 
aan dat het wellicht een overweging is om cliënten van elkaar over te nemen bij een 

‘te’ gespreid werkgebied.  
Impegno geeft aan dat iedere Aanbieder te maken heeft met krapte op de 
arbeidsmarkt. En cliënten overdragen is een gevoelig punt.  

Tzorg vult aan dat het dan de vraag is wat er meer kost, de onderhandeling tussen 
de Aanbieders of de reiskosten.  

Actiefzorg vraagt zich af waar de mening van de cliënt in dit geheel dan blijft. De 
cliënt kiest toch voor een bepaalde Aanbieder? Actiefzorg kan zich hier niet in 
vinden.  

De voorzitter geeft aan dat, om excessen te voorkomen, dit een hulpmiddel kan zijn.  
 

In het model staat als mogelijkheid ‘35 cent’ bij de reiskosten. De voorzitter vraagt 
wat hier niet goed aan is.  
 

Tzorg geeft aan dat de fietsvergoeding al €1,12 euro per dag is.  
De gemeenten vragen zich af hoe zich dat verhoudt tot de reiskosten in het 

uurtarief.  
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Tzorg antwoordt dat 35 cent komt uit de Code Verantwoord Marktgedrag. Een 
gemiddelde HbH medewerker werkt 2 tot 4 uur per dag. Boven de 10 km krijgen zij 

ook nog een vergoeding voor de km met de auto.   
 

De voorzitter vraagt hoeveel mensen er binnen redelijke reisafstanden werken. Is dit 
50%? 
Tzorg geeft aan dat ze dit wel proberen.  

Actiefzorg vult aan dat het eraan ligt hoe gecentraliseerd alles ligt.  
 

De voorzitter merkt op dat dit in principe bedrijfsrisico is. Hoe verhoudt 35 cent en 
het uurtarief zich tot €1,12 en het dagtarief?  
 

Tzorg geeft aan dat een medewerker òf een fietsvergoeding òf kilometervergoeding 
krijgt conform CAO. Dit is 19 cent voor de eerste 10 km en 28 cent daarna. 

 
De voorzitter geeft aan dat Aanbieders te maken hebben met ondernemerschap, 
daar zitten risico’s aan. Het is lastig te bepalen of deze reiskosten nu dekkend zijn of 

niet. Het voorstel is om de 35 cent te laten staan en verder te gaan met andere 
componenten.  

 
De gemeenten vullen aan dat het gesprek nu heel vaak en heel veel gaat over 
financiën. Het gaat de gemeenten met name om de cliënten. Er zijn zoveel 

mogelijkheden qua arbeidsmarkt-krapte waar de gemeenten wellicht kunnen helpen, 
bijvoorbeeld mensen met een uitkering in de participatiewet.  

 
Actiefzorg merkt op dat de gemeenten daar reëel in moeten zijn. De resultaten zijn 
zeer matig, zien zij in diverse gemeenten. Daarnaast hebben deze medewerkers 

doorgaans ook meer aandacht nodig. 
 

De voorzitter geeft aan dat het rekenmodel toch echt zegt dat we het nu over de 
berekening moeten hebben.  
 

Tzorg merkt op dat de gemeenten zelf zeggen dat de regio wijd uitgestrekt is.  
Dit ging met name over de nieuwe gemeente Altena, geven de gemeenten aan.  

De voorzitter merkt op, dat als er bijvoorbeeld naar Friesland wordt gekeken, er ook 
35 cent is vastgesteld, terwijl dat toch een meer uitgestrekt gebied is.  

 
Het volgende discussiepunt zijn de percentages met betrekking tot de 
werkgeverslasten. ‘Wat is hierin het punt?’, vraagt de voorzitter. 

 
Tzorg geeft aan dat de percentages in 2019 zijn verhoogd.  

 
De gemeenten vragen wanneer de werkgeverslasten-percentages (behalve WHK en 
WGA) worden vastgesteld. ‘Rond oktober’, antwoordt Tzorg.  

 
De voorzitter vraagt wanneer dit iedere keer moet worden beoordeeld. 

 
De gemeenten geven aan dat er een opzegtermijn van 3 maanden in het contract is 
vastgelegd, dus daar dient rekening mee te worden gehouden. Het streven kan  

1 november zijn, maar dit kunnen de gemeenten zo niet zeggen.  
Contractmanagement vult aan dat het de vraag is, dat als er één keer een reële 

kostprijs is vastgesteld, er bij elke verandering ieder jaar weer opnieuw naar het 
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model moet worden gekeken en de percentages ter discussie staan. Of wordt er één 
keer een reële kostprijs vastgesteld op basis van het model en wordt er vervolgens 

een indexpercentage vastgesteld, ongeacht wat er allemaal gebeurt.  
 

De voorzitter vraagt wat het moment van indexeren is, volgens het contract.  
Contractmanagement antwoordt dat er nog 2 verlengingsopties in het contract zitten 
en er een opzegtermijn van 3 maanden geldt. Er is geen datum van indexeren of 

indexpercentage vastgelegd in het contract. De gemeenten waren destijds in 2016 
nog in dubio over wel of niet overgegaan zou worden in 2018 op 

resultaatfinanciering. Voor 2018 is in ieder geval in 2017 een indexpercentage van 
2% afgesproken.  
 

Dat was een eenmalige afspraak, vraagt de voorzitter.  
Contractmanagement bevestigt dit, dat was voor 2018.  

 
De Wijngaerd vraagt wat de moeite is om in kader van transparantie ieder jaar 
opnieuw te kijken naar de vastgestelde percentages die variabel zijn en vraagt 

daarnaast hoe het zit met het resultaatgericht financieren.  
 

De voorzitter geeft aan dat resultaatgericht financieren nu niet ter discussie staat. 
Indexeren kan op verschillende manieren, bijv. 1 keer per jaar. De vraag is dan wat 
het juiste moment is.  

 
Tzorg wil hieraan toevoegen dat hun kostprijs voor 90% bestaat uit loonkosten. Zij 

krijgen te maken met een nieuwe CAO per 1 juli 2019, wellicht dat er dus per 1 juli 
2019 wel weer een enorme verhoging komt.   
Contractmanagement geeft aan dat er in alle sectoren, alle aanbestedingen en 

contracten waarin een index wordt toegepast, altijd wordt gekeken naar het 
afgelopen jaar. Dat wordt van toepassing voor het jaar daarop. Dat is hoe indexeren 

werkt. 
 
Tzorg reageert dat de AMvB is vastgesteld omdat de bodem was bereikt. Er moet 

worden gekeken welke prijs er nodig is om het werk te kunnen blijven uitvoeren. Zij 
houden hun hart vast voor het volgend jaar. Het voorstel van TZorg is om de CAO 

VVT te volgen qua indexeringen op de momenten dat de wijzigingen ingaan.  
 

De gemeenten vragen of ze dan 3 of 4 keer per jaar bezig zijn met nieuwe tarieven 
vaststellen. Daarnaast is het ook heel lastig met bijvoorbeeld de Eigen bijdrage 
verrekenen.  

 
De voorzitter geeft aan dat de methodiek, 1 keer per jaar indexeren, tot nu toe 

redelijk heeft gewerkt.  
 
Tzorg is het daar niet mee eens, de AMvB is er niet voor niets. 

 
De voorzitter kaart nogmaals aan wat nu redelijke momenten zijn om te berekenen. 

1 Keer per jaar is minimaal. Als de CAO zodanig dynamisch beweegt dat het niet 
meer houdbaar is, dan zouden de gemeenten weer opnieuw de zaken kunnen 
bekijken. De voorzitter vraagt een reactie van de gemeenten hierop.  

 
De gemeenten reageren dat dit heel lastig is. Een gemeente heeft een hele andere 

cyclus dan een onderneming. Zij hebben te maken met de Gemeenteraad en een 
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begroting.  Om te voorkomen dat Aanbieders en gemeenten continu aan tafel zitten 
om te praten over de percentages en de opbouw van het tarief, is 1 keer per jaar 

indexeren wenselijk. Het is naïef om te zeggen dat het volgen van de CAO heel 
makkelijk gaat.  

 
De voorzitter geeft aan, kijkend naar het betoog van de gemeenten, dat de 
gemeenteraad uiteindelijk formeel de reële kostprijs moet vaststellen. Wat is dan 

het beste moment in een jaar? En als het echt extreem is geweest qua CAO 
wijzigingen, achteraf compenseren? De begrotingen worden aan het einde van de 

zomer vastgesteld door de gemeenten.  
 
Contractmanagement geeft aan dat we voornamelijk heldere afspraken willen 

maken en dat we zoveel als mogelijk de zaken niet ‘open’ willen laten. De zorg is dat 
er dan nog steeds iedere keer opnieuw discussie is over ‘wat is echt extreem’. Het is 

een mooi voorstel, maar hier komt alsnog te veel discussie over. De gemeenten 
vullen aan met de opmerking dat het makkelijker is om 1 keer per jaar te indexeren.  
 

Tzorg geeft aan dat ze begrijpen dat het makkelijker is, maar dan worden de 
Aanbieders geconfronteerd met alle loonstijgingen en CAO ontwikkelingen en 

worden ze pas achteraf gecompenseerd.  
 
Zo werkt een indexering, stellen de gemeenten. Tzorg antwoordt dat er daarom nu 

een AMvB is. De gemeenten reageren hierop door aan te geven dat Aanbieders ver 
onder de normale kostprijs gingen inschrijven op aanbestedingen en dat daarom er 

nu een AMvB is.  
Tzorg geeft aan, dat op het moment dat er nog een discussie is of er wel een reële 
kostprijs is vastgesteld, elke CAO wijziging, er eentje te veel.  

 
Contractmanagement stelt de vraag wat dan een exces of extreme ontwikkeling in 

de CAO is. Daar ontstaat uiteindelijk discussie over.  
 
Daarop stelt de voorzitter voor: bijvoorbeeld een salarisverhoging hoger dan 4%. 

Als er geen sprake is van een exces dan kan de zomer (bijv. juni) als ijkpunt worden 
genomen. Er wordt dan geijkt naar het verleden, maar alles wat voorspelbaar is, 

wordt meegenomen in de overweging. Uiteindelijk kan niet alles worden voorspeld 
en worden meegenomen.  

 
Tzorg vraagt of dan het uitgangspunt voor indexering de CAO is.  
Contractmanagement geeft aan dat nog niet is bepaald waarop de index wordt 

gebaseerd. De vraag is of er elke keer in juni naar het model wordt gekeken of het 
model 1 keer wordt ingevuld en dan een indexpercentage wordt afgesproken. 

Bijvoorbeeld het OVA percentage of een ander percentage. Zo gaat dat in andere 
contracten en aanbestedingen ook. Er hoeft in juni dus niet per definitie inhoudelijk 
weer naar het model te worden gekeken.  

 
De vraag is dan hoe er wordt geïndexeerd, stelt de voorzitter. De CAO is de 

variabele.  
 
Contractmanagement geeft aan dat het toepassen van de AMvB betekent dat er een 

reële kostprijs wordt vastgesteld en dat kan eenmalig gebeuren. Vervolgens 
afspreken dat er jaarlijks een indexpercentage wordt toegepast. De gemeenten zijn 

niet verplicht om elke keer naar het model te kijken. 
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Tzorg reageert dat er wel rekening gehouden moet worden met loonkosten- 
stijgingen.  

De gemeenten geven aan dat dit in de indexering zit.  
Tzorg vraagt zich af of dit dan zo is.  

 
De voorzitter vraagt welk indexpercentage dan goed zou zijn. De percentages 
waarmee de lonen zijn gestegen of een ander percentage? 

 
DSO geeft aan het eens te zijn met contractmanagement. Als het model goed is 

ingevuld, dan hoeft het model niet iedere keer opnieuw te worden ingevuld.  
 
Tzorg reageert dat het uitgangspunt moet zijn dat de indexering op de inzetmix zit, 

dan pas krijg je een juist tarief.  
De voorzitter geeft aan dat als jaarlijks de inzetmix moet worden bepaald, er 

rekening moet worden gehouden met heel veel variabelen.  
 
Tzorg geeft aan dat ze te maken krijgen met CAO stijgingen, CAO breed, en 

daarnaast de doorstroming van het personeelsbestand binnen de HV schalen, ieder 
jaar opnieuw.  

 
De gemeenten realiseren zich dat de Aanbieders te maken krijgen met hogere 
inschaling, maar er is ook sprake van in- en uitstroom waar rekening mee moet 

worden gehouden.  
 

De voorzitter stelt: ‘Kan er dan worden bepaald waar de Aanbieders nu staan met de 
inzetmix en dat dit het uitgangspunt is?’ 
 

Tzorg antwoordt hier negatief op. Zij willen juist dat mensen bij TZorg blijven 
werken, de uitstroom zal minimaal zijn. Medewerkers stromen, hoe dan ook, door 

naar volgende loonschalen.  
 
Contractmanagement geeft aan dat de inzetmix voor iedere organisatie heel anders 

is. De gemeenten willen een reële kostprijs die recht doet aan iedere organisatie.  
 

Tzorg reageert dat het grootste deel van de medewerkers bij alle onderneming de 
komende 5 jaren 5 loonschalen zal stijgen. 

 
De voorzitter geeft aan dat het eindpunt van het contract relevant is, 2 jaar dus.  
 

Tzorg geeft aan dat de inzetmix nu niet vastgesteld kan worden voor over 2 jaar.   
 

De voorzitter geeft aan dat er met een redelijke voorspelbaarheid kan worden 
bepaald hoe een bepaalde inzetmix zich ontwikkeld. Kunnen de Aanbieders en 
gemeenten daar samen over uitkomen? Moet er wellicht een gemiddelde van 

worden genomen?  
 

Tzorg stelt voor dat Aanbieders de inzetmix aanleveren.  
 
Contractmanagement antwoordt dat alles uitvragen zo simpel lijkt, maar dan is het 

ook weer de vraag hoe zwaar weegt dan hetgeen de ene aanbieder aanlevert ten 
opzichte van de andere aanbieder. Alles moet ook weer worden gewogen.  
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De gemeenten vullen aan dat er in het contract altijd nog de mogelijk is om uit te 
treden.  

 
De voorzitter geeft aan dat de doorstroom al kan worden vastgesteld. De vraag is of 

de gemeenten nu een goede opgave van de inzetmix hebben.   
 
Contractmanagement reageert dat de inzetmix 95%/5% niet ter discussie gesteld is 

voor 2018, behalve door ActiefZorg. 
 

De voorzitter vraagt of er nu iets kan worden vastgesteld. 
 
De gemeenten antwoorden dat het nu te ingewikkeld is. Het is de vraag welk 

percentage doorstroomt of instroomt. 
 

De Wijngaerd geeft aan dat als de gemeenten met een bepaalde onderbouwde 
inzetmix komen, de Aanbieders hierop kunnen reageren.  
 

De gemeenten reageren dat deze discussies in deze periodes zoveel mogelijk 
moeten worden beslecht en daarna niet meer.  

 
6. Samenvatting en conclusie 2019  

 
- T- 1 jaar is het uitgangspunt voor het ziekteverzuimpercentage 2019. Het 

percentage zal een mix van het landelijk gemiddelde en gemiddelde van de 

Aanbieders worden. Hoeveel procent landelijk gemiddelde en hoe hoeveel 
gemiddelde Aanbieders staat nog ter discussie. Er zal een uitvraag bij de 

Aanbieders worden gedaan over het werkelijke ziekteverzuimpercentage 
gericht op deze regio;  

- 35 cent reiskosten; 

- Er wordt een uitvraag bij de Aanbieders gedaan voor de inzetmix 2019 en 
2020; 

 
7. Afspraken en sluiting 
De voorzitter vraagt of er vervolg nodig is of dat er een standpunt kan worden 
ingenomen door de gemeenten.  

 
Contractmanagement geeft aan dat vervolg wel nodig is. De opbouw van het tarief 
voor 2019 moet nog worden vastgesteld, alsmede de index voor het jaar erna.  

 
De gemeenten zullen zich intern nog beraden over de inzetmix, geeft de voorzitter 

aan.  
De Wijngaerd stelt voor de agenda te volgen en 2018 en 2019 voor het volgend 
overleg ook te splitsen.  

 
De voorzitter vraagt of dit betekent dat 2018 nog niet kan worden vastgezet.  

 
De Wijngaerd stelt de vraagt of dit effect gaat hebben op het tariefvoorstel vanuit de 
gemeenten.  

2018 is een gebroken jaar geweest en dit heeft verwarring opgeleverd, antwoorden 
de gemeenten. Voor de tariefstelling voor 2018 geldt nu dat Aanbieders akkoord 

kunnen gaan of het contract kunnen opzeggen. Voor de tariefstelling 2019 kunnen 
we dan in een volgend overleg verder praten.  
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Tzorg reageert dat de ingangsdatum van ingang van het nieuwe tarief voor 2018 

nog niet ter discussie is gesteld vandaag.  
 

Contractmanagement geeft aan dat er naar aanleiding van het overleg van vandaag, 
samengevat eigenlijk 3 scenario’s zijn:  

 Scenario 1: Tariefopbouw 2018 hebben de gemeenten reeds verwoord en 

toegelicht, het is aan Aanbieders om hierin mee te gaan of ervoor te kiezen 
het contract op te zeggen per 31-12-2018. De Aanbieders die akkoord gaan, 

gaan verder in gesprek met gemeenten over 2019;  
 Scenario 2: Het gesprek verder voeren voor tariefopbouw 2019 en dit ook 

gebruiken voor tariefopbouw 2018. Dit betekent dat er nog geen tarief 

afgesproken kan worden voor 2018, de uitgangspunten moeten nog verder 
bediscussieerd worden en 2018 kan dus nog niet juist gefactureerd worden;  

 Scenario 3: Het ziekteverzuimpercentage zoals eerder is afgesproken tijdens 
dit gesprek ook voor 2018 opnieuw berekenen en dit meenemen in de 
tariefopbouw voor 2018. Dit nieuwe tarief zal dan gelden per 10 september 

2018. Vervolgens het gesprek verder voeren over tariefopbouw 2019. Dit 
betekent dus ook dat er voor 2018 nog niet met de juiste tarieven kan 

worden gefactureerd.   
 
Tzorg vraagt of het dan voor Aanbieders die daar niet mee akkoord zijn, einde 

contract betekent?  
 

Contractmanagement bevestigt dit. Tzorg geeft aan dat een opzegtermijn van 
anderhalve maand erg kort is voor de overdracht van cliënten.  
‘Contractueel is dit geregeld’, geeft contractmanagement aan. Aanbieders moeten 

net zolang doorleveren, totdat een goede overdracht is voltooid. Dat is een praktisch 
uitwerkpunt.  

 
De voorzitter geeft aan dat de Aanbieder wellicht wel recht wil hebben op die 3 
maanden. Contractmanagement geeft aan dat dit prima is. Mocht het zover komen, 

dan komen de gemeenten en Aanbieders daar wel uit.  
 

Tzorg is benieuwd wat het nieuwe ziekteverzuimpercentage voor invloed zal hebben 
op het tarief voor 2018. Kan de keuze van de gemeenten ook nog zijn om het tarief 

per 1 april 2018 aan te passen? Dat scenario wenst Tzorg erbij te hebben. 
 
Zorgteam Oosterhout geeft aan er klaar mee te zijn. Het is scenario 1, 2 of 3. 

 
De gemeenten geven aan dat zij nu mandaat hebben voor scenario 1, voor de 

andere 2 scenario’s moeten zij terug naar het bestuur.  
 
Zorgteam Oosterhout stelt dat het tarief voor 2018 prima is zoals het voorstel van 

de gemeenten is. Zij willen het gesprek verder voeren voor 2019.  
 

De voorzitter vraagt of de andere Aanbieders ook hun stelling hierin kenbaar willen 
maken: 

 Impegno geeft aan bewust van te voren al niet te hebben gereageerd. Zij zijn 

tevreden over de tarieven. Voor 2019 willen ze een aantal percentages anders 
zien. 2018 akkoord. Impegno gaat voor scenario 1. 
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 Actiefzorg wil het met de achterban bespreken. De intentie is er wel om er 
met elkaar uit te komen.  

 Tzorg reageert dat hun bestuur daar ook een andere mening over heeft. 
Intern overleg is nodig. 

 De Wijngaerd is blij met de discussie om naar 2019 te kijken. Zij begrijpen 
het standpunt van de gemeenten, willen vooral pragmatisch zijn en gaan voor 
scenario 1.  

 DSO sluit aan bij De Wijngaerd, scenario 1.  
 Hulp te Huur is het daar mee eens, scenario 1. 

 Poetszorg akkoord met scenario 1.  
 Het Hoge Veer en Correctzorg zijn tevens akkoord met scenario 1.  

 

De voorzitter wil nu een afspraak maken m.b.t. het intern beraad van twee 
Aanbieders. 

Actiefzorg kan aanstaande donderdag antwoord geven.  
Tzorg geeft aan dat als ze akkoord gaan met 2018, dit hoe dan ook niet betekent 
dat ze akkoord zijn met 2019. Zij werken dan onder de kostprijs. Tzorg geeft aan 

uiterlijk donderdag 25 oktober 2018 te kunnen reageren.  
 

Contractmanagement geeft aan dat de gemeenten deze reacties daarna nog intern 
moeten afstemmen. Daarna komen de gemeenten met een reactie of zij doorgaan 
met scenario 1. Dit doen de gemeenten in week 44, het streven is uiterlijk 2 

november. 6 november 2018 is er een nieuwe FOT. Dit zal geen reguliere FOT zijn, 
maar er wordt vervolg gegeven aan dit proces.  

 
De voorzitter vraagt of alles voldoende tot zijn recht is gekomen vandaag en vraagt 
of deze setting goed is bevallen? 

 
DSO spreekt waardering uit. Er was nu ruimte voor meer open discussie, dat was 

fijn. Tzorg vult aan dat de setting erg prettig is, maar inhoudelijk nog niet alle 
punten zijn besproken.  
 

De voorzitter geeft aan dat de elementen van de inhoudelijke bezwaren zijn 
besproken.  

 
De Wijngaerd vond dit een prettige manier van overleg, minder formeel. De 

Wijngaerd wil nog wel benadrukken dat de overige overleggen ook goed worden 
voorgezeten door contractmanagement.  
Actiefzorg vult aan dat de samenwerking tijdens FOT altijd plezierig is geweest. De 

laatste keer was minder, maar dat is gebeurt en we gaan gewoon weer verder. 
Tzorg geeft aan blij te zijn met de mogelijkheid tot gesprek op deze manier.  

De voorzitter vraagt of de gemeenten ook tevreden zijn over de manier van overleg.  
Zij bevestigen dit.  
 

De agenda voor de volgende FOT volgt per e-mail.  
Met dank aan allen wordt dit overleg afgesloten. 
 


