
1 
 

 

Notulen 
eerste plenaire sessie fysieke overlegtafel 2019 

 
Hulp bij het Huishouden Dongemond 

 
 

 

dinsdag 26 maart 2019 
09.30 uur – 11.30 uur   

Vergaderlocatie: gemeentehuis Altena (Rabobank-gebouw) 
Adres: Sportlaan 170 te Almkerk 

Voorzitter: S. van Loenen 
 
Aanwezigen: Anja Burger (het Hoge Veer), Els Bouman (Correct Zorg), Cees 

Jaspers & Peggy van Turnhout (de Wijngaerd), Melanie van Bijnen (Hulp te 
Huur), Sophie van Boekhold & Elise Voermans (Actief Zorg), Maryke Kloen & 

Mary Keulemans (Zorgteam Oosterhout), Jaimy van Cooten & Supriya 
<naam> (Thuiszorg Matilda), Esther Weele (Impegno), <naam> (Poetszorg, 

poetsen met een praatje), Pascal van der Zanden (Tzorg) Miranda 
Stadhouders & Onno Arnold (DSO), Peter Franken (SWO Thuis), Koen Storm 

& Irmgard van de Weijer  (gemeente Oosterhout), Margot Hanegraaf & Bram 
Koolstra (gemeenten Altena), Carlijn Siemerink (gemeente Geertruidenberg), 

Susan van Loenen (Inkoopbureau West-Brabant). 
 

Afwezig (met kennisgeving): Henk Stam (gemeente Drimmelen). 

 

 

 
1. Opening en kennismakingsronde nieuwe Dienstverleners  

 

De voorzitter opent de vergadering. Maaswaarden en SWO Thuis hebben zich 
sinds 1 januari 2019 aangesloten bij het contract. Dat betekent dat we op dit 

moment met 16 Dienstverleners in het contract zitten.  
 

2. Mededelingen en vaststelling agenda 

 
a. Tarieven 2018 en 2019 

Contractmanagement geeft aan dat we het nu niet inhoudelijk over de tarieven 
gaan hebben. Dit is uitgebreid aan de orde gekomen tijdens de afgelopen FOT’s. 
Wel willen de gemeenten aangeven dat er Dienstverleners zijn die de 

vastgestelde tarieven en rekenwijze voor 2019 bij de regiegroep hebben 
aangekaart. T.a.v. het tarief 2018 hebben de gemeenten in november 2018 

bericht gehad van de regiegroep waarin is verzocht om aanvullende informatie. 
De gemeenten hebben deze informatie aangeleverd en daarna niets meer 
vernomen. T.a.v. de rekenwijze voor 2019 hebben de gemeenten helemaal nog 

niets vernomen vanuit de regiegroep. Actiefzorg geeft aan dat zij vorige week 
een analyse hebben ontvangen. Actiefzorg zal deze analyse doorsturen naar 

contractmanagement. Samengevat; in de analyse staat dat de keuzes van de 
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gemeenten weloverwogen en verantwoord zijn gemaakt. Het gehanteerde 

percentage voor ziekteverzuim is weliswaar uitdagend maar niet te laag. 
Contractmanagement vraagt hoe Actiefzorg aan deze analyse is gekomen? 

Actiefzorg geeft aan dat zij geïnformeerd hebben bij de branchevereniging. Tzorg 
geeft aan nog niks gehoord te hebben. De gemeenten komen hierop terug.  
 

b. iWmo: bulkfacturen, werkafsprakenboek en deelbaarheid 
door 60 

Contractmanagement geeft aan dat ook dit onderwerp uitgebreid is besproken. 
Omdat ons tarief niet deelbaar is door 60 werken we met de bulkfacturen (2x per 
jaar). Contractmanagement geeft aan dat dit redelijk goed verloopt. Wel zijn er 

een aantal dienstverleners gevraagd om aan de bulkfactuur te denken, i.v.m. 
problemen m.b.t. afsluiting boekjaar. Er is afgesproken om de bulkfacturen 

gespecificeerd op cliëntniveau aan te bieden. Ook de dienstverleners geven aan 
dat het extra werk is, maar dat het in principe wel lukt.  
 

Contractmanagement geeft aan dat het werkafsprakenboek is aangepast en 
geüpdate (versie maart 2019). Deze is te vinden op de website van de gemeente 

Oosterhout. De afspraak t.a.v. de bulkfacturen gaat door in 2019, omdat het 
afronden op deelbaar door 60 heel kostbaar is voor óf de gemeenten óf de 

Dienstverleners.  
 
De gemeenten en contractmanagement doen een beroep op de Dienstverleners 

om dit probleem ook aan te kaarten bij brancheverenigingen. De gemeenten en 
het inkoopbureau hebben regelmatig contact met de VNG/iStandaard maar tot 

nu toe heeft dit weinig opgeleverd. Probleem is dat een groot deel van Nederland 
werkt met resultaatfinanciering en dus geen last hebben van de ‘deelbaar door 
60’-problematiek. Echter, als blijkt dat resultaatfinanciering juridisch niet 

houdbaar is, gaan mogelijk meer gemeenten terug naar uurtarieven.  
 

Verzoek aan Dienstverleners om het ‘deelbaar door 60’-vraagstuk aan te 
kaarten. Actiefzorg geeft aan dat ze dit zullen agenderen bij de 
branchevereniging, zij vinden dit ook onhandig. Het lukt met bulkfacturen maar 

het kost veel tijd. Impegno geeft aan dat zij liever naar beneden af zouden 
ronden dan steeds de bulkfacturen op moeten stellen. Of afspreken dat je het 

ene jaar in het voordeel van de Dienstverleners afrondt en het andere jaar in het 
voordeel van de Gemeenten. Contractmanagement geeft aan dat dit oneerlijk 
kan zijn als partijen bijvoorbeeld besluiten het contract op te zeggen of later 

instappen. De Wijngaerd geeft ook aan dat zij het probleem aan zullen kaarten 
bij Actiz/branchevereniging.  

 
c. Productieverantwoording 

Contractmanagement geeft aan dat de gemeenten verzocht hebben om een 

productieverantwoording en controleverklaring / bestuursverklaring. Vorig jaar 
was dit voor sommige Dienstverleners nog lastig, maar dit jaar is alles netjes 

aangeleverd. Dank aan de Dienstverleners dat dit zo voortvarend verloopt.  
 

d. Algemeen voorziening naar maatwerk 

Sinds 1 januari 2019 valt ook de HbH1 van Drimmelen onder dit contract. Zij zijn 
overgegaan van een algemene voorziening naar maatwerk. De overgang is goed 

verlopen.  
 



3 
 

3. Notulen vorige overleg 

 
Contractmanagement vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen van 25 

september 2018. 
 
Pagina 1; SWO vraagt of SRoI terugkomt op de agenda van een FOT? 

Contractmanagement geeft aan dat een eis met betrekking tot SRoI is 
opgenomen in het contract. Daar wordt redelijk coulant mee omgegaan, maar we 

willen daar wel aandacht voor hebben. Tzorg en Impegno hebben een PSO 
certificaat. Wellicht is het een idee dat Tzorg en Impegno hierover tijdens de 
volgende FOT in juni iets over vertellen. Tzorg en Impegno stemmen hiermee in. 

Contractmanagement zal tegen die tijd contact opnemen om e.e.a. af te 
stemmen.  

Pagina 5; De Wijngaerd geeft aan dat punt 6/7 niet is behandeld en nooit meer is 
teruggekomen op de agenda. Contractmanagement geeft aan dat hierover een 
mail is gestuurd in september 2018. Uiteindelijk zijn deze onderwerpen 

vastgelegd in een addendum en in het werkafsprakenboek.  
 

Contractmanagement vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen van 6 
november 2018. 

 
Pagina 6; SWO geeft aan dat hij een vraag had t.a.v. het ziekteverzuim maar dat 
zal via het bericht van de regiegroep duidelijk worden.  

Pagina 11; De Wijngaerd geeft aan dat besluitvorming over de tariefopbouw 
2020 z.s.m. of in ieder geval begin 2019 plaats zal vinden. Contractmanagement 

geeft aan dat de rekenwijze is vastgesteld voor 2019. Voor 2020 is een 
indexpercentage aangegeven en een rekenmethode. De te maken keuze zal in 
oktober 2019 nader onderzocht worden.  

Deze werkwijze zou worden voorgelegd aan de colleges en het akkoord daarover 
moet nog gecommuniceerd worden naar de Dienstverleners? De voorzitter geeft 

aan dit na te kijken.  
 

4. AVG 

 
a. set van afspraken 

Omdat we in het huidige contract geen expliciete verklaring hebben t.a.v. de 
AVG, hebben we besloten dat we concrete afspraken hierover moeten 
vastleggen. De set van afspraken is, voorafgaand aan dit overleg, gedeeld via de 

mail. Het voorstel is om deze van toepassing te verklaren op de overeenkomst 
inclusief de bijlage met daarin 3 vragen. Verzoek aan de Dienstverleners om 

deze bijlage ingevuld terug te sturen. Contractmanagement vraagt wat de 
Dienstverleners daarvan vinden. De Wijngaerd geeft aan dat ze dit ook hebben 
gedaan voor het contract Begeleiding dus het is een herhaling van zetten. 

Contractmanagement bevestigt dat deze set van afspraken en bijbehorende 
bijlage identiek is aan die van Begeleiding. DSO vraagt of deze dan wel opnieuw 

ingestuurd moet worden als deze ook voor het contract Begeleiding zijn 
aangeleverd? Contractmanagement bevestigt dat dit separaat voor HbH 
aangeleverd moet worden. SWO heeft een vraag over artikel 12.2: 

aansprakelijkheid. Hier staat dat deze nooit meer dan 5 miljoen euro is. In de 
algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Oosterhout staat: nooit meer dan 

2,5 miljoen euro. Hoe zit dit? Contractmanagement geeft aan dat ze dit uit zullen 
zoeken. Als er tegenstijdigheden zijn, moet dit mogelijk worden gewijzigd.  
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Contractmanagement stelt voor dat we deze set van afspraken van toepassing 
verklaren op het bestaande contract. Verzoek aan de Dienstverleners om deze 

verklaring te ondertekenen, zodat de gemeenten weten dat zij zich conformeren 
aan deze afspraken. Na ondertekening kunnen deze gescand worden en naar 
contractmanagement gemaild worden. De Dienstverleners gaan hiermee 

akkoord. Zij zullen hierover een mail ontvangen vanuit contractmanagement.   
 

b. Toelichting AVG in de praktijk 
Heeft de AVG ook zijn weerslag op de dagelijkse praktijk van de Dienstverleners? 
Verzoek aan DSO om hier wat over te vertellen. DSO haalt het voorbeeld van 

‘het schriftje’ aan. Dit schriftje ligt bij de cliënt en hierin staat hoe de zorg 
gecoördineerd wordt. Tegenwoordig is er meer behoefte aan een (digitaal) 

cliëntendossier dat ook toegankelijk is voor bijvoorbeeld familie/mantelzorg. Zo 
had de VNG de Berichtenapp ontwikkeld als een tijdelijke gratis dienst. Dit gaat 
veranderen: per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de app over. In deze app kunnen 

hulpen, zaken die zij signaleren, kwijt. De cliënt kan ook gegevens inzien via 
deze app.  

 
Contractmanagement vraagt of iedereen zo’n soort systeem gebruikt? Zorgteam 

Oosterhout geeft aan dat zij het systeem ONS gebruiken. Zij vinden dit systeem 
beter werken dan ZiliZ. ONS biedt meer mogelijkheden dan ZiliZ.  
 

Contractmanagement geeft aan dat dit een onbekende wereld is voor de 
gemeenten. Kunnen cliënten deze app ook inzien? DSO geeft aan dat dit niet bij 

alle apps kan. Daarnaast hebben sommige cliënten geen computer. In die 
situaties werkt ‘het schriftje’ goed om te kunnen zien wat er voorheen is gedaan 
qua HbH. Hierin wordt dan wel het minimale geschreven, dus geen persoonlijke 

dingen. Alleen wat er in het huishouden is gedaan.  
 

Poetszorg, poetsen met een praatje geeft aan dat zij werken met een 
ondersteuningsplan dat wordt ingevuld samen met de cliënt. Impegno geeft aan 
dat zij werken met ONS. Je moet er even handigheid in krijgen maar als je het 

eenmaal onder de knie hebt, is het handig. Hulp te huur geeft aan nog met een 
schriftje te werken. Hierin wordt bijgehouden welke niet-wekelijkse taken zijn 

uitgevoerd. En als er iets aan de hand is, dan wordt er gebeld met de 
zorgcoördinator. SWO geeft aan dat zij werken met een schriftje bij de cliënt en 
de app ONS. De hulp kan via die app ook informatie ophalen. Voor sommige 

werkt dit goed, maar voor ‘digibeten’ kan het lastig zijn. Correct Zorg geeft aan 
dat zij werken met Carenzorgt.nl. Dit is een soort facebook omgeving waarmee 

gecommuniceerd kan worden met familie/mantelzorg/cliënt. Je kan kiezen 
hoeveel inlogcodes je verstrekt. Je kan een zorgplan/dossier inzien. Probleem 
blijft dat je invalkrachten vaak niet via deze apps laat werken.  

 
Daarnaast heeft niet iedere hulp een smartphone. Correct Zorg mailt in die 

gevallen de planning.  
 
Contractmanagement vraagt of de Dienstverleners het prettig vinden om dit 

soort onderwerpen te bespreken tijdens de FOT? Dit wordt bevestigd. Op deze 
manier kunnen we leren van elkaar. Als er onderwerpen zijn die de 

Dienstverleners graag willen bespreken, dan kunnen ze dit aankaarten bij 
contractmanagement.  
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5. Flexibele Schil 
 

D.m.v. de flexibele schil willen de gemeenten het de Dienstverleners mogelijk 
maken om een flexibele schil in het personeelsbestand op te bouwen t.b.v. 
bijvoorbeeld de vakantieperiodes. In de notitie noemen de gemeenten een 

percentage van 5%. Dit percentage is feitelijk nergens op gebaseerd. De vraag is 
of dit en realistisch percentage is. Mogelijk is 2% of 6% ook goed.  

 
Actiefzorg geeft aan dat de flexibele schil ook prettig is voor hulpen met een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zo kan gekeken worden of iemand bij de 
organisatie past.  
 

Contractmanagement geeft aan dat het ook prettig kan zijn bij 
onderaannemerschap. Stel, je wilt als Dienstverlener onderzoeken of je actiever 

kan worden in een bepaalde regio, dan zou dit via een flexibele schil kunnen.  
 
Actiefzorg geeft aan dat het lastig is om hier een percentage aan te hangen. Het 

gaat erom dat je als Dienstverlener een goede werkgever bent. 
Contractmanagement geeft aan dat het voor de gemeenten toch van belang is 

om hier een concreet percentage aan te hangen. Stel dat een nieuwe 
Dienstverlener een flexibele schil heeft van 10% en de gemeenten zijn het hier 
niet mee eens, waar baseer je je dan op? 

 
SWO geeft aan dat de flexibele schil vooral nodig is in de vakantieperiode. Is het 

mogelijk om in het contract te verwerken dat in die periodes een hoger 
percentages mogelijk is? Daarnaast geeft SWO aan dat de Regeling 
‘dienstverlening aan huis’ een aantrekkelijke regeling is om personeel aan te 

trekken. Contractmanagement geeft aan dat die onder de flexibele schil kan 
vallen. Als we de schil niet zouden hanteren, dan valt alles onder de cao VVT en 

dan is er geen sprake van de meer aantrekkelijke netto uurlonen voor 
vakantiekrachten.  
 

De Wijngaerd geeft aan dat de schil gemeten moet worden over een heel jaar, 
niet alleen de vakantieperiode. Is dan 5% niet te weinig? Iemand heeft al 5 

weken vakantie in een jaar. Gemeente Altena geeft aan dat je daar je 
personeelsbeleid op in kan richten. Het voorstel is om te onderzoeken wat we in 
2018 aan flexibele schil hebben gehad en dat zou dan als afspraak kunnen 

gelden voor 2020. Contractmanagement vraagt aan de Dienstverleners of het 
mogelijk is om dat aan te leveren? Zorgteam Oosterhout en Actiefzorg gaan 

kijken wat zij aan kunnen leveren.  
 
Gemeente Altena vraagt nog of het nu gaat om medewerkers of FTE’s? 

Contractmanagement geeft aan dat het gaat om FTE’s.  
 

Zorgteam Oosterhout geeft aan dat het ieder jaar lastig is om nieuwe krachten te 
vinden. Zij gaan dit jaar waarschijnlijk van een uitzendbureau gebruik maken. 

Actiefzorg geeft nog aan dat je als Dienstverlener niet goedkoper uit bent met 
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een flexibele schil, maar je maakt het werk wel aantrekkelijker voor een 

bepaalde groep werknemers.  
 

Contractmanagement geeft aan dat we uitvraag doen voor een percentage voor 
2018. In juni gaan we kijken wat we hebben opgehaald en wat daar uit is 
gekomen. En de tekst wordt aangepast naar FTE’s i.p.v. medeweker. 

 
6. Zomerperiode 

 
Contractmanagement geeft aan dat dit onderwerp in samenhang bezien moet 
worden met het voorgaande punt. Het is lastig om in deze aantrekkende 

economie nieuwe werknemers te contacteren. Vraag aan de Dienstverleners hoe 
zij de zomerperiode tegemoet zien?  

 
Zorgteam Oosterhout geeft aan dat zij soms heel veel hulpen hebben die 
tegelijkertijd op vakantie zijn en zij er in die tijd ook nog nieuwe cliënten bij 

krijgen. Dat is dan eigenlijk niet te doen. In die gevallen nemen zij soms contact 
op met de cliënt om aan te geven dat ze pas over een tijdje kunnen starten met 

de dienstverlening en dat de cliënt eventueel over kan stappen naar een andere 
Dienstverlener.  

 
Actiefzorg stelt voor om met een wachtlijst te gaan werken, zodat de gemeenten 
kunnen zien welke Dienstverleners ruimte hebben om nieuwe cliënten aan te 

nemen. Gemeente Oosterhout geeft aan dit niet te doen en dat zij liever een 
algemene afspraak maken.  

 
Actiefzorg geeft aan dat zij te maken hebben met een lange vakantieperiode. Zij 
gaan steeds in gesprek met de cliënt. Zorgteam Oosterhout geeft aan dat vooral 

de bouwvakvakantie van 4 weken een probleem is. Poetszorg, poetsen met een 
praatje geeft aan dat zij het steeds onderling hebben kunnen regelen. Het is een 

hele puzzel, maar ze komen hier wel aan uit. Daarnaast komen er in de 
zomerperiode soms minder cliënten binnen. Hulp te huur geeft aan dat de 
bouwvak lastig is. 1 a 2 weken wachten op hulp is voor de meeste cliënten geen 

probleem. Het afgelopen jaar is het goed gegaan. Matilda geeft aan dat zij een 
overzicht hebben waarop staat wanneer de hulpen op vakantie gaan. Zij 

proberen het dan onderling op te lossen en dat lukt ook wel. De Wijngaerd geeft 
aan geen probleem te hebben t.a.v. de zomerperiode. In goed overleg kunnen zij 
toch de dienstverlening leveren. Als er piekmomenten zijn met nieuwe 

aanvragen dan moet dit soms wel overlegd worden. Er wordt dan met de cliënt 
en de gemeenten overlegd wat er minimaal gedaan moet worden. Zorgteam 

Oosterhout geeft aan dat zij soms iedereen maximaal 2 uur hulp geven. De 
cliënten ontvangen een brief waarin zij dit uitleggen en eigenlijk vinden de 
cliënten dat dan geen probleem. Contractmanagement geeft aan dat we het zo 

ook hebben afgesproken. Liever wat minder hulp, zodat er wel iemand komt, dan 
helemaal geen hulp. Tzorg geeft aan dat het een uitdaging is om de 

zomerperiode te regelen. Zij vragen of vaste hulpen extra willen werken en 
voeren campagnes om vakantiekrachten te werven. Gelukkig gaan sommige 
cliënten zelf ook op vakantie. Of er wordt een week extra uren gemaakt en 

daarna een week overgeslagen. Het is passen en meten. 100% dekking is niet te 
halen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat de vakantiemedewerkers het af 

laten weten en dat is ook niet prettig.  
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Contractmanagement meldt dat er wellicht een keer iemand uitgenodigd kan 

worden tijdens een FOT die wat kan vertellen over de werkgever/werknemer 3.0. 
Dit is in een andere regio gedaan en daar waren de Aanbieders enthousiast. Het 

gaat dan om een soort workshop/presentatie van 1,5 a 2 uur over de nieuwe 
arbeidsmarkt; hoe kan je als werkgever aantrekkelijk zijn voor een werknemer.  
 

Dienstverleners reageren enthousiast. Hulp te huur geeft aan dat dit wel leuk is, 
maar indien mogelijk dan wel voor de zomerperiode. Contractmanagement geeft 

aan dat het meer gaat over de toekomst dan over de vakantieperiode.  
 
Contractmanagement geeft aan dat er concrete afspraken zijn gemaakt over 

inzet tijdens vakantieperiode. Vervangen waar mogelijk, altijd in overleg met 
cliënt, liever iets minder komen dan helemaal niet komen, minimale inzet. 

Contractmanagement zal deze afspraken nogmaals op de mail zetten bij de 
notulen.  
 

De Wijngaerd wil graag weten over welke tijdspanne we het hebben. Hoe lang 
mag die vakantieperiode duren, bij de ene Dienstverlener langer dan bij de 

andere? Actiefzorg stelt voor dat het voor de cliënt maximaal 3 weken duurt, 
uitzonderingen daargelaten? Welke tijdspanne we moeten aanhouden is nog niet 

helemaal duidelijk. Dit wordt ook op de mail gezet.  
 
SWO tipt nog dat soms een mantelzorger een week wil waarnemen. Dat kan ook 

een oplossing zijn. Tzorg vult aan dat sommige cliënten niet eens een 
vervangende hulp willen. De dialoog hierover, communicatie, blijft erg belangrijk.  

 
 

7. Rondvraag en sluiting 

 
Actiefzorg vraagt of contractmanagement een rekenvoorbeeld aan kan dragen bij 

de FTE berekening voor de flexibele schil. Dan weten we zeker dat iedereen het 
op dezelfde manier berekend. Contractmanagement gaat proberen een 
rekenvoorbeeld op te stellen.  

 
 

Met dank aan allen wordt de vergadering gesloten.   


