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Notulen 
derde plenaire sessie fysieke overlegtafel 

 
Hulp bij het Huishouden DGWW 2017 

 
 

 

donderdag 23 november 2017 
09.30 uur – 11.30 uur   

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

Voorzitter: S. van Loenen 
 
Aanwezigen: Anja Burger (het Hoge Veer), Maaike Kleinloog (Hoge Veer), 

Lilianne Donkersloot (Correct Zorg), Cees Jaspers (de Wijngaerd), Melanie 
van Bijnen (Hulp te Huur), Marjolijn de Lint (Actief Zorg), Maryke Kloen en 

Mary Keulemans (Zorgteam Oosterhout), Chagnoux Gomez (Matilda), 
Furneds Matilda (Matilda), Hillie Bergsma (Laverna), Glencora Soentpiet 

(gemeente Oosterhout), Henk Stam (gemeente Drimmelen), Margot 
Hanegraaf (gemeenten Werkendam & Woudrichem), Carlijn Siemerink 

(gemeente Geertruidenberg), Susan van Loenen (Inkoopbureau West-
Brabant), Kirsten Lieuwma (Inkoopbureau West-Brabant) 

Afwezig (met kennisgeving): Renée Sonnemans (Impegno Begeleiding B.V.), 
Leo Arnold (DSO), Aukje van den Oord (Tzorg), Koen Storm (gemeente 

Oosterhout) 

 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda  

 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Mededelingen 
 
De Wijngaerd geeft aan dat er klachten zijn ontvangen van cliënten die een 

voorkeur hebben voor De Wijngaerd, maar naar Swo gestuurd worden. Dit is 
volgens de Dienstverleners al vaker voorgekomen. Gemeente Drimmelen geeft 

aan dat dit niet de bedoeling is en vraagt om de namen door te geven, dan zal 
het opgepakt worden. 
 

3. Notulen vorige overleg 
 

Wat betreft de vervanging van de hulp tijdens de vakantieperiode; dit is 

onderling besproken met de gemeenten. De volgende tekst zal worden 
opgenomen in het Werkafsprakenboek: ‘De Dienstverlener zal de geïndiceerde 
hulp naar redelijkheid vervangen. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer het 

volledig continueren van de geïndiceerde hulp niet mogelijk is, de Dienstverlener 
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er in ieder geval zorg voor draagt dat de minimaal noodzakelijke ondersteuning 

gewaarborgd is.’ 
 

Pagina 3: In het vorige overleg is aangegeven dat de Dienstverlener na 2 
maanden proactief informeert bij de cliënt of deze tevreden is over de 
toegewezen huishoudelijke hulp. De conclusie is dat wat er is vastgelegd in de 

overeenkomst wordt gehandhaafd.  
 

Pagina 4: Gevraagd wordt of de toezichthoudend ambtenaar al cliënten bezocht 
heeft. De contractmanager heeft contact gehad met de GGD. Er was in eerste 
instantie afgesproken dat de naam van de cliënt en de datum van bezoek bekend 

zouden worden gemaakt, maar er blijken al 12 cliënten te zijn bezocht. Wel zijn 
in de meeste gevallen de cliënten voorafgaand aan het bezoek gecontacteerd 

door de gemeenten. De resterende gesprekken moeten nog ingepland worden en 
de resultaten zijn nog niet bekend.  
Contractmanagement vraagt na bij de Dienstverleners of zij op de hoogte zijn 

dat calamiteiten/incidenten gemeld dienen te worden bij de GGD, dit omdat er 
weinig meldingen zijn binnen gekomen. Alle aanwezige Dienstverleners geven 

aan hiervan op de hoogte te zijn.  
Onder aan punt 5 dient gelezen te worden ‘kwetsbare’ in plaats van ‘kwatsbare’.  

 
In het WAB is nu opgenomen dat als één van de partners overlijdt, dan mag de 
HbH doorgezet worden en komt er een herindicatie voor de achtergebleven 

partner, indien nodig met terugwerkende kracht vanaf datum overlijden partner.  
Mocht blijken na 3 maanden dat de indicatie niet juist is, dan wordt er gekeken 

naar de periode die geleverd is en wordt het beëindigd. Dit is nu in het 
Werkafsprakenboek opgenomen. Het WAB wordt ook meegestuurd met deze 
notulen.    

 
Zowel Chagnoux Gomez als Maaike Kleinloog worden niet genoemd in de notulen 

bij de aanwezigen bij de vorige fysieke overlegtafel.  

 
4. Presentatie Werklink (SRoI) 

 

Marleen Braakhuis en Bert Verlaan van Werkgevers Servicepunt zijn uitgenodigd 
om een presentatie te geven over Werklink.  

Werkgevers Servicepunt West-Brabant is een samenwerking van gemeenten, 
UWV en SW-bedrijven voor diverse doelgroepen. Er zijn vier subregio’s: 
Brabantse Wal, Hart van West-Brabant, Breda en Werklink (= Dongemond).  

Voordelen van 1 Werkgevers servicepunt: 
- Alle expertise onder één dak; 

- Overzicht alle werkzoekenden gemeenten en UWV; 
- Vacatures worden breed uitgezet bij alle werkzoekenden in West-Brabant; 
- W&S geschikte kandidaten uit doelgroep banenafspraak; 

- Één aanspreekpunt.  
Werklink is er niet alleen voor de gemeenten maar ook voor de WW (=UWV), 

WIA, Bijstand en Doelgroepregister (Wajong, WsW) en Nuggers. 
De banenafspraak houdt in dat er 125.000 extra banen wordt gerealiseerd t/m 
2025, waarvan 100.000 bij werkgevers en 25.000 bij de overheid. De doelgroep 

van de banenafspraak: mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het 
minimumloon te verdienen. 

Jaarlijks worden er verschillend evenementen en beurzen georganiseerd; 
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 Jaarlijks 2 a 3 banenbeurzen; 

 Participatie Netwerk Event; 
 Prettig gesprek (DGR); 

 Speedmeets. 
Doel van deze evenementen/beurzen: participatie en stimulatie om het gestelde 
quotum te halen.  

Werklink neemt contact op met de Dienstverleners, maar bij interesse kunnen de 
Dienstverleners ook altijd contact opnemen! 

Contactgegevens:  0800 0616 
    info@wspwerklink.nl 
Zorgteam Oosterhout heeft al contact gehad met Werklink en heeft dit als zeer 

plezierig ervaren. Ze raden het iedereen aan om mensen een kans te geven weer 
aan het werk te gaan.  

Laverna vraagt of er ook opleidingen worden aangeboden op deze beurzen, maar 
dit wordt heel bewust niet gedaan om te voorkomen dat deze beurzen een 
‘verkooppunt van opleidingen’ worden. 

Er wordt de situatie geschetst waarin de personen wel graag willen werken, maar 
omdat ze in de bijstand zitten, uiteindelijk minder of evenveel inkomen hebben 

dan wanneer ze in de bijstand blijven. Dit is jammer, echter de bijzondere 
bijstand is tenslotte een aanvulling.   

De dienstverleners vragen zich af of gemeenten hier anders mee zouden kunnen 
omgaan. Als deze personen wel extra zouden overhouden, kan dat een stimulans 
zijn om door te blijven werken. Wellicht kunnen Dienstverleners elkaar hierbij 

helpen, bijvoorbeeld als een medewerker meer uren nodig heeft, dat er dan bij 
andere Dienstverleners gecheckt wordt of zij nog uren kunnen bieden.  

 
In de basisovereenkomst is een artikel opgenomen wat betreft SRoI; 
Dienstverlener streeft naar een inzet van 5% van de totale opdrachtsom op 

jaarbasis voor het resultaat op Social Return. Het jaar 2017 wordt als een 
aanloop-jaar gezien betreffende deze afspraak, maar voor 2018 is het idee om 

naar een haalbare afspraak te komen hieromtrent. In 2018 wordt er gemonitord 
hoe het gaat, welke problemen zich voordoen en wat haalbaar is in de praktijk. 
Er wordt van de Dienstverleners verwacht dat zij proactief contact leggen met 

Werklink en andersom.  
 

5. Verlenging 2018 

a. Proces 
b. Index 

c. iWmo 
 

De Dienstverleners hebben een mail ontvangen over de verlenging van het 

contract voor 2018 (inclusief een schrijven over de indexering 2018) met het 
verzoek een akkoord terug te mailen, indien de Dienstverlener het contract met 
de DGOWW gemeenten wil verlengen.  Uiterlijke reactie 30 november 2017. In 

de laatste FOT ging men er nog vanuit dat met betrekking tot de invoering van 
de iWmo de enige oplossing bestond uit het hanteren van tarieven die deelbaar 

zijn door 60. Inmiddels is helder geworden dat het probleem ook op een andere 
manier kan worden opgelost, namelijk door tarieven te hanteren die deelbaar 
zijn door 4.  

Gevraagd wordt hoe te declareren indien de indicatie 1 uur en 5 minuten is. Dit 
zou enkel voor kunnen komen indien er in de volgende periode nog minuten uit 

de vorige periode gedeclareerd moeten worden.  

mailto:info@wspwerklink.nl
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Gemeenten gaan er vanuit dat deze situaties nauwelijks voorkomen. De 

Dienstverleners zijn het hiermee eens en houden hier ook rekening mee.  
Hulp te Huur stelt een vraag over iWmo, namelijk hoe te handelen bij de al 

bestaande cliënten? Dit zal besproken worden tijdens het iWmo overleg op 19 
december 2017.  
De Wijngaerd heeft de nieuwe tarieven naar aanleiding van de indexering voor 

2018 gecheckt, maar komt beduidend hoger uit en heeft dit aangegeven bij 
Contractmanagement. Gemeenten reageren dat deze zaken kritisch zijn bekeken 

en in aanloop naar het nieuwe contract ook in gezamenlijkheid met de 
aanbieders (met in acht name van de Code). Zij zijn dan ook van mening dat zij 
een realistische wijze van beredeneren hebben gehanteerd met betrekking tot de 

index voor 2018. Ook wordt er door de aanbieders nogmaals aandacht gevraagd 
voor de CAO ontwikkelingen. Per 1 april 2018 loopt de huidige CAO af en is er 

kans op loonstijgingen. Op het moment dat deze loonstijgingen werkelijkheid 
worden, zal de beredenering waarop de tarieven zijn gebouwd, opnieuw 
beoordeeld worden.  

 
 

 
6. Planning 2018 

 

Contractmanagement is van mening dat de fysieke overlegtafels van belang zijn 
en in 2018 zullen er twee overlegtafels gepland worden. Daarnaast zullen er nog 
enkele individuele contractgesprekken plaatsvinden. Er wordt nog gekeken met 

welke Dienstverleners. In 2018 zal er tevens worden ingezoomd worden op SRoI.  
De data voor de FOT’s en de contractgesprekken worden hoogstwaarschijnlijk in 

januari 2018 bekend gemaakt.  

 

7. Rondvraag en sluiting 
 

De Wijngaerd stelt een vraag met betrekking tot de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AGV); er wordt nog uitgezocht of er een aparte 

bewerkersovereenkomst/verwerkersovereenkomst zal moeten worden opgesteld 
of dat dit reeds voldoende geborgd is binnen de Wmo. Dit onderwerp wordt 

geagendeerd voor de volgende fysieke overlegtafel. 
Gevraagd wordt of de algemene voorziening voor de HbH1 gehandhaafd blijft in 
gemeente Drimmelen in 2018. Dit is zo.  

 
Met dank aan allen wordt de vergadering gesloten.   


