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Notulen 

tweede plenaire sessie fysieke overlegtafel 

 

Hulp bij het Huishouden DGOWW 2017 

 
 

Donderdag 21 september 2017 
09.30 uur – 11.30 uur 

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

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

Aanwezigen: Anja Burger (het Hoge Veer), Renée Sonnemans (Impegno 
Begeleiding B.V.), Leo Arnold (DSO), Lilianne Donkersloot (Correct Zorg), Peggy 

van Turnhout (de Wijngaerd), Melanie van Bijnen (Hulp te Huur), Aukje van den 
Oord (Tzorg), Sanne Sanders (Actief Zorg), Marjolijn de Lint (Actief Zorg), 
Maryke Kloen en Mary Keulemans (Zorgteam Oosterhout), Koen Storm 

(gemeente Oosterhout), Henk Stam (gemeente Drimmelen), Susan van Loenen 
(Inkoopbureau West-Brabant), Kirsten Lieuwma (Inkoopbureau West-Brabant), 

Margot Hanegraaf (gemeenten Werkendam & Woudrichem), Carlijn Sieberink 
(gemeente Geertruidenberg) 
 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

 
De voorzitter opent de vergadering. Voor degenen die eerder nog niet deelnamen 
aan de FOT’s, wordt er een voorstelronde gehouden. 

Het bespreken van de notulen van de vorige FOT staat niet op de agenda. Dit zal 
ingelast worden na punt 2.  

 
2. Mededelingen 

a. SRoI 

 
In het contract is een SRoI-regel opgenomen met als doel een bijdrage te 

leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Op 3 oktober 2017 zal er een gesprek plaatsvinden 
tussen de gemeenten en SRoI werkbedrijven om dit te kunnen verwezenlijken bij 

de Dienstverleners. Indien een Dienstverlener reeds contacten heeft met 
Werklink, kan dit uiteraard voortgezet worden. 

Hulp te Huur geeft aan via Werklink al circa 5 personen te hebben aangenomen. 
Zorgteam Oosterhout zegt dat het vaak erg lastig is om personeel via SRoI in 
dienst te houden. Deze personen zitten vaak in de bijstand en zijn enthousiast 

om te solliciteren maar uiteindelijk hebben ze minder inkomen dan wanneer ze in 
de bijstand blijven, met als resultaat dat de motivatie om te werken verdwijnt. 

 
De arbeidsmarkt is erg lastig in de thuiszorg. Er wordt aangegeven dat vooral in 
deze regio het lastig is om personeel te vinden, vooral ook in de vakantieperiode. 
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b. iWmo 

 
Het streven is om per 1 januari 2018 live te gaan met het digitale 

berichtenverkeer, iWmo. Groot nadeel is dat de tarieven niet deelbaar zijn door 
60. Wanneer we dit wel doen, delen door 60, krijgen we te maken met een 
afrondingskwestie. Hoe gaan we dit oplossen? 

Handmatig corrigeren via bulkfacturen is een mogelijkheid, maar niet gewenst. 
Het voorstel is om per 1 januari 2018 iWmo in te voeren. Wellicht vindt er nog 

een indexering plaats. Dan dient er goed gekeken te worden naar de 
deelbaarheid door 60.  
De Dienstverleners zullen ruimschoots van tevoren bericht ontvangen om alles in 

te regelen. Dit na het vaststellen of er verlengd gaat worden, of er indexering 
plaats gaat vinden en of het contract opgezegd wordt.  

 
3. Vaststellen notulen vorige FOT 

 

De achternaam van Melanie van Hulp te Huur is ‘van Bijnen’ in plaats van ‘van 
Beijnen’.  

Er hebben reeds 4 contractgesprekken plaatsgevonden met Tzorg, Hulp te Huur, 
Actief Zorg en De Wijngaerd. Deze Dienstverleners zijn gekozen op basis van 

grootte en wie Contractmanagement niet vaak spreekt.  
Zorgteam Oosterhout en Het Hoge Veer zijn de volgende voor de 
contractgesprekken, de uitnodigingen hiervoor volgen nog.  

De bonusvraag blijft bestaan zoals opgenomen in het contract. 
Bovenaan pagina 5 dient gelezen te worden ‘huiselijk geweld’ in plaats van 

‘huishoudelijk geweld’.  
 

4. Opvallende zaken vanuit contractgesprekken 

 
Er hebben 4 contractgesprekken plaatsgevonden met Dienstverleners. Bij deze 

gesprekken waren Susan van Loenen van het Inkoopbureau West-Brabant 
aanwezig samen met een beleidsmedewerker van de gemeente. Uit deze 
gesprekken zijn 2 punten naar voren gekomen; 

 
1. Vervanging van de hulp tijdens de vakantieperiode. In de afgelopen periode is 

gebleken dat vervanging erg lastig is in deze periode. De gemeenten vragen zich 
af of dat wat er in het contract staat wellicht niet haalbaar is. Zij zijn bereid om 
het artikel te wijzigen naar een meer realistische situatie.  

 
Zorgteam Oosterhout geeft als mogelijke oplossing het halveren van de uren 

voor een korte periode. Als de cliënt normaliter 3 uur per week hulp krijgt, kan 
men dit halveren naar 1,5 uur per week. Het Hoge Veer geeft aan de afgelopen 
vakantieperiode minder uren huishoudelijke hulp te hebben geboden en een 

week te hebben overgeslagen. Gemeente Geertruidenberg is wel wat losser in 
het contract wat betreft vervanging tijdens de vakantieperiode. In deze periode 

wordt de hulp in principe niet vervangen, dit voor maximaal 4 weken per jaar. 
DSO is van mening dat indien een cliënt normaliter meer dan 4 uur hulp per 
week krijgt, dan is deze hulp echt noodzakelijk en krijgt de cliënt prioriteit. Het 

personeel van DSO dient voor eind januari de vakantie ingepland te hebben, 
zodat de planning voor de zomerperiode gemaakt kan worden. 

Tzorg stelt voor om er een inspanningsverplichting van te maken. De 
Dienstverlener moet zich maximaal inspannen en heeft de verplichting om de 
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cliënten tevreden te houden. Contractmanagement geeft aan dat dit wel een 

mogelijkheid is, maar waar ligt dan de grens? Er moet dan een ondergrens 
ingesteld worden, zodat het niet te vrijblijvend wordt en waarborgt dat de 

zwaardere gevallen voorrang krijgen. 
 
Het Hoge Veer geeft aan dat als cliënten vinden dat ze niet zonder hulp kunnen, 

er contact wordt opgenomen met de gemeente en zij beslist of de cliënt 
daadwerkelijk niet zonder hulp kan.  

Actief Zorg is van mening dat het personeel zelf de beslissing kan maken welke 
cliënt er echt hulp nodig heeft. 
Het Zorgteam Oosterhout stelt de vraag of de uren ingehaald dienen te worden 

die niet geleverd worden tijdens bijvoorbeeld de Kerstdagen. Volgens de regel 
hoeft dit niet, maar er zijn cliënten die dit wel willen. Hoe daarmee om te gaan? 

Contractmanagement geeft aan dat dit inderdaad niet verplicht is, en de cliënt 
eens in de zoveel tijd ‘pech’ heeft. 
 

2. De afspraak is dat de Dienstverlener na 2 maanden proactief informeert bij de 
cliënt of deze tevreden is over de toegewezen huishoudelijke hulp. Uit de 

contractgesprekken is gebleken dat dit niet altijd gebeurt. De gemeenten willen 
graag dat de Dienstverleners deze termijn aanhouden. Kan dit gecontroleerd 

worden en zo ja, hoe? 
 
Actief Zorg reageert, indien de cliënt na 4 weken contact opneemt omdat hij/zij 

niet tevreden is, of dan alsnog de termijn van 2 maanden gehanteerd dient te 
worden. Contractmanagement geeft aan dat dat leidend is en er in dat geval 

actie ondernomen moet worden.  
Impegno doet deze controle na 3 maanden, maar dit dient dus vervroegd te 
worden naar 2 maanden.  

Contractmanagement geeft aan dat er veel discussie is geweest over dit 
onderwerp met de WMO adviesraden. Na veel afweging is besloten om een 

termijn van 2 maanden te hanteren. Er wordt dan ook met klem gevraagd dit 
aan te houden aangezien zij dit ook moeten terugkoppelen aan de WMO 
adviesraden.  

DSO geeft aan dat in het kader van kwaliteitsbewaking er periodiek 
gecontroleerd moet worden. DSO wil een termijn van 6 weken hanteren, maar 

Contractmanagement gaat hier niet mee akkoord. Er wordt veel waarde gehecht 
aan die 2 maanden en daar is verder ook geen discussie over mogelijk.  
Op de vraag hoe dit te controleren, geeft Tzorg als mogelijke oplossing een 

steekproef bij nieuwe cliënten. Ze zijn geen voorstander van evaluatie 
formulieren omdat dit een administratieve belasting is voor de cliënt, maar 

telefonisch contact opnemen is geen extra belasting. Overigens is het niet 
verstandig om de tevredenheid door de Dienstverlener en de gemeente te 
controleren in dezelfde week. Daarnaast wordt er wel aangeraden dat de 

gemeente het checkt bij de Dienstverlener als de cliënt beweert niet gebeld te 
zijn, dit bijvoorbeeld bij dementerende cliënten. 

De Wijngaerd raadt ook aan dat de mantelzorger aanwezig is bij een 
evaluatiegesprek. 
 

Actief Zorg geeft aan het contractgesprek als zeer prettig te hebben ervaren.  
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5. Toezichthoudend ambtenaar (GGD West-Brabant) 

 
De gemeenten hebben de functie van de toezichthoudend ambtenaar 

gecontracteerd bij de GGD West-Brabant.   
Bij de Wmo Begeleiding gaat de Toezichthoudend ambtenaar actief op pad om te 
toetsen. Dit is bij de HBH niet ingeregeld, maar er is ruimte ontstaan in het 

contract voor Wmo Begeleiding.  
Het idee is om een twintigtal cliënten te laten bezoeken door de GGD West-

Brabant met een toetsingskader. Deze gesprekken zullen naar verwachting eind 
oktober, begin november plaatsvinden. Wat zijn hierop de reacties? 
 

De ervaring van Hulp te Huur is dat de cliënten haar opbellen omdat ze niet goed 
begrijpen wat de bedoeling is en bijvoorbeeld bang zijn om hun huishoudelijke 

hulp kwijt te raken. Ze kan deze cliënten het dan wel uitleggen.  
Zorgteam Oosterhout vraagt of er wel bekend wordt gemaakt welke cliënten er 
bezocht zullen worden. Contractmanagement geeft aan dat de naam van de 

cliënt wel bekend wordt gemaakt, maar de datum en het tijdstip niet.  
Actief Zorg denkt dat het de GGD West-Brabant kan helpen om de mantelzorger 

erbij te betrekken. En er kan om tips worden gevraagd bij de Dienstverlener. 
De Wijngaerd vraagt zich af hoe de Dienstverlener ingelicht zal worden, 

telefonisch of per e-mail?  
Contractmanagement geeft aan dat dit hoogstwaarschijnlijk telefonisch gedaan 
zal worden, maar dit wordt nog nagevraagd.  

Actief Zorg en Tzorg hebben hier al ervaring mee. Tzorg geeft wel aan dat het 
toetsingskader dient aan te sluiten op het contract. Er kan een bepaalde 

verwachting worden geschetst bij de cliënten en dit kan een nasleep hebben. Het 
is namelijk een kwatsbare doelgroep. 
 

6. Werkafsprakenboek 
 

Het werkafsprakenboek wordt doorgenomen. 
 
Pagina 4: 

Actief Zorg geeft aan dat de afspraak dat de levering van huishoudelijke 
ondersteuning binnen 5 dagen na datum indicatie dient te starten, niet altijd 

haalbaar is. De vraag is of de gemeente wilt weten indien dit niet gehaald is? 
Contractmanagement hoeft dit niet bij elke cliënt te weten, dit is een te grote 
belasting. Er worden periodiek gegevens opgevraagd en daarin is zichtbaar of het 

gehaald is. Zodra er bepaalde patronen zichtbaar zijn, wordt er actie 
ondernomen.  

Wat betreft de beëindiging bij overlijden geeft Zorgteam Oosterhout aan dat zij 
momenteel een mail sturen naar Koen Storm (gemeente Oosterhout) als een 
cliënt is overleden. Het overzetten  van de indicatie op de partner (indien nodig) 

gebeurt namelijk niet altijd binnen 14 dagen. 
Tzorg geeft aan dat het wenselijk is een tijdelijke indicatie af te geven van 3 

maanden en in die periode kan er nieuw onderzoek gedaan worden. De 
Dienstverlener dient eigenlijk te stoppen met leveren na 2 weken aangezien er 
geen indicatie meer is. Na twee weken vervalt de indicatie uit het systeem. 

 
Er dient intern nog overlegd te worden, hoe dit opgelost kan worden. 
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Pagina 6: 

 
Zorgteam Oosterhout geeft aan dat de CBS-code in het werkafsprakenboek niet 

overeenkomt met hun CBS-code. Koen Storm (gemeente Oosterhout) zal dit 
checken bij de CAK. 
 

Margot Hanegraaf (gemeenten Werkendam & Woudrichem) vraagt of de gestelde 
termijn van 6 weken om gegevens aan te leveren bij het CAK voldoende is. Alle 

Dienstverleners vinden de 6 weken prima.  
 
Uiterlijk in de derde CAK periode van het volgend jaar kunnen laatste correcties 

inzake periode 13 worden ingediend. Margot Hanegraaf (gemeente Werkendam & 
Woudrichem) vraagt of het mogelijk is dat deze gegevens in de tweede periode 

worden aangeleverd. Alle Dienstverleners geven aan dat dit niet haalbaar is.  
 
Hulp te Huur vraagt waarom zowel een referentienummer als een 

factuurnummer vermeld moeten worden op de factuur. Dit is niet wettelijk 
vastgelegd en het is ook niet bekend waarom dit allebei vermeld moet worden. 

Contractmanagement zal dit aanpassen naar factuurnummer/referentienummer.  
 

Pagina 7: 
 
De gevraagde productieverantwoording en bestuursverklaring dienen uiterlijk 28 

februari 2018 digitaal per email aangeleverd te worden. Dit is wettelijk 
vastgelegd.  

 
Met de voorgestelde wijzigingen zal Contractmanagement het 
Werkafsprakenboek vaststellen.  

 
7. Contract 2018 

 
Indexering 2018 volgens systematiek: 
80% overheidsbijdrage arbeidskostenontwikkeling (OVA) 

20% consumentenprijsindex (CEP), er wordt gekeken naar de index van het 
voorgaande jaar, dus in dit geval 2017. 

Dit is de systematiek die de gemeenten voor ogen hebben. 
 
Tzorg vraagt aandacht voor de CAO ontwikkelingen. Per 1 april 2018 loopt de 

huidige CAO af. Er is kans op drastische wijzigingen. Er wordt dan ook verzocht 
om hier wel rekening mee te houden. 

 
Contractmanagement geeft aan dat als dit een feit wordt, de gemeenten en 
Dienstverleners met elkaar in gesprek zullen gaan. Er wordt altijd gekeken naar 

voorgaande jaren en het plan is om dat ook te doen voor 2018.  
 

Index: 
Loonindex 2017: 2,04 (80%) 
Prijsindex 2017: 1,87 (20%) 

Gewogen: 2.0% 
Bron: https://www.nza.nl/regelgeving/prijsindexcijfers/ 

 
 

https://www.nza.nl/regelgeving/prijsindexcijfers/
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Voorgestelde tarieven: 

HBH1  1,02 x € 22,50 = € 22,95 (afgerond € 22,80) 
HBH2  1,02 x € 26,15 = € 26,67 (afgerond € 26,40) 

 
Contractmanagement geeft aan dat het volgens de mededingingswet niet is 
toegestaan om over tarieven te praten tijdens deze FOT.  

Verzoek vanuit Contractmanagement aan de Dienstverleners om een eerste 
inhoudelijke reactie te geven op de systematiek. Contractmanagement ontvangt 

dit graag binnen twee weken, uiterlijk 5 oktober 2017.  
Indien er vragen worden gesteld, zal er een Nota van Inlichtingen worden 
opgesteld. 

 
Zoals eerder aangegeven zijn de tarieven niet deelbaar door 60, wat resulteert in 

een afrondingskwestie. In dit geval zijn de tarieven naar beneden afgerond, 
zodat deze deelbaar zijn door 60.  
 

Er wordt aangegeven door de Dienstverleners dat deze gemeenten een van de 
weinigen gemeenten zijn die naar beneden afronden. Het komt bij andere 

gemeenten vaker voor dat er naar boven afgerond wordt.  
 

Tzorg vraagt de gemeenten in overweging te willen nemen om het verschil op 
een andere manier te verrekenen in plaats van af te ronden, bijvoorbeeld door 
middel van bulkfacturen.  

 
8. Rondvraag en sluiting 

 
Tzorg geeft aan dat Michiel de Munk niet meer werkzaam is bij Tzorg. 
Contractmanagement is hiervan op de hoogte.  

 
Er wordt gevraagd of het overleg over de iWmo op 11 oktober nog doorgaat. Dit 

wordt nagevraagd en zal contractmanagement nog laten weten.  
 
De volgende fysieke overlegtafel staat gepland op 23 november.  

 
Met dank aan allen wordt de vergadering gesloten.  

 
 
 

 
 

 

 

 


