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Notulen 
Tweede plenaire sessie fysieke overlegtafel 

Hulp bij het Huishouden DGOWW 2018 
 
dinsdag 25 september 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.), Christoph 

Marthaler (Impegno Begeleiding B.V.), Marjolijn de Lint (Actief Zorg), Sophie van 
Boekhold (Actiefzorg), Janneke de Schutter (Tzorg), Melanie van Bijnen (Hulp te Huur), 
Cees Jaspers (de Wijngaerd), Peggy van Turnhout (de Wijngaerd), Leo Arnold (DSO), 

Maryke Kloen en Mary Keulemans (Zorgteam Oosterhout), Glencora Soentpiet 
(gemeente Oosterhout), Irmgard van de Weijer (gemeente Oosterhout), Wil van Bussel 

(Poetszorg, poetsen met een praatje), Jan van Helden (Correct zorg), Miranda 
Stadhouders (DSO), 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 de nieuwe gezichten stellen zich even kort voor.  

 
2. Mededelingen:  
 

Er zijn geen mededelingen.  
 

3. Notulen vorig overleg  
 
Contractmanagement vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen van 5 juni 2018.  

 
DSO vraagt om de onduidelijkheid omtrent SROI in een toekomstige bijeenkomst meer 

aandacht te geven. Contractmanagement vraagt of er behoefte is aan uitleg over de 
definitie of uitleg wat onder SROI kan vallen? DSO geeft aan de definitie en verdere 

uitwerking ervan. Tzorg geeft aan dat SROI momenteel lastig is, gezien de huidige 
krapte op de arbeidsmarkt. Tzorg geeft aan dat er goed moet worden gekeken naar het 
percentage. Het is überhaupt lastig om personeel te vinden. Tzorg en Impegno hebben 

een PSO certificaat. Contractmanagement vraagt of het misschien een idee is om hier 
een keer wat over te vertellen aan andere Dienstverleners. Tzorg en Impegno zien dit 

wel zitten. PSO kan wellicht een invulling zijn voor SROI, geeft contractmanagement 
aan. Er heerst nog een hoop onduidelijkheid hoe dit kan worden ingevuld. SROI is een 
gezamenlijke opgave zegt Tzorg. Contractmanagement beaamt dat. Goed om dit op de 

agenda te zetten volgende keer.  
 

https://nl.linkedin.com/in/irmgard-van-de-weijer-van-der-nat-761ba0116
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DSO vraagt hoe het staat met de AVG. Contractmanagement geeft aan dat dit  voor de 
volgende keer op de agenda staat. Er zijn afspraken opgesteld voor het nieuwe  

contract voor Wmo Begeleiding. Deze afspraken zal het contractmanagement hier ook 
voorleggen. Afspraken maken voor een nieuw contract is makkelijker dan het 

toevoegen van een addendum aan een bestaand contract. Hierover is bij gemeenten 
nog wat discussie.  
 

Tzorg merkt op dat in andere gemeenten de GGD als toezichthouder niet altijd naar de 
uitgangspunten van het contract kijkt, maar ook naar eigen inzichten handelt. Zij 

vraagt of in deze regio het contract als zodanig wel wordt overgedragen aan de GGD. 
Tzorg geeft aan best wel veel problemen te hebben met de uitkomsten van de GGD in 
andere regio’s, omdat die niet altijd aansluiten bij het contract. Contractmanagement 

geeft aan dat de GGD de vragenlijst overlegt en contractmanagement toetst deze aan 
het contract.  

Actiefzorg geeft aan dat ze de GGD op bezoek heeft gehad en er een aantal dingen 
uitkomen die niet in het contract staan. Daar gaat Actiefzorg nog op reageren, zoals 
gevraagd. Contractmanagement geeft aan dat dit waarschijnlijk voor Begeleiding is 

geweest en niet voor HbH, want deze werkwijze wordt bij HbH niet gehanteerd. 
Bovendien zijn de cliënten bezocht en niet de organisaties zelf. Actiefzorg gaat zich nog 

erin verdiepen.  
De Wijngaerd geeft aan inhoudelijk te hebben gereageerd op de GGD inspectie. De 
Wijngaerd vindt het vreemd dat er arbeidsinhoudelijke vragen bij de cliënt worden 

neergelegd. De cliënt weet hier geen raad mee. Het is goed dat er vragen worden 
gesteld, maar deze vragen worden op de verkeerde plek gesteld.  

Actiefzorg zegt dat  hetzelfde geldt voor het legitimeren van de hulp. Een vaste hulp 
doet dit niet elke keer. Dit komt terug in de rapportages.  
Er is geen hoor- en wederhoor in dit verhaal, kaart DSO aan. De GGD gaat naar de 

cliënt, maar niet naar de Dienstverlener. Een demente cliënt kan bijvoorbeeld 
verkeerde signalen de wereld in brengen.  

Tzorg vult daarbij aan dat het belastend is voor de cliënt. Dit maakt de cliënten extra 
kwetsbaar.  
 

Impegno merkt op dat op p. 9 staat dat Impegno heeft gevraagd of zij ook HbH in 
Aalburg moeten leveren. De vraag was als volgt bedoeld: Wordt werkgebied Aalburg 

toegevoegd als werkgebied binnen dit contract?  
 

Actiefzorg vraagt of er een evaluatie van de vakantieperiode wordt teruggekoppeld aan 
de Dienstverleners. Zijn er veel klachten binnen gekomen? De gemeenten geven aan 
dat er incidenteel opmerkingen zijn geweest, maar, voor zover zij nu weten, er geen 

extreme gevallen zijn gepasseerd. Zij gaan dit intern nog na.  
Actiefzorg merkt hierbij op dat dit een compliment is naar alle Dienstverleners.  

 
 
4. Flexibele schil   

 
Contractmanagement geeft aan dat in de overeenkomst staat dat alle medewerkers die 

in dienst zijn bij een Dienstverlener, dan wel via inhuur werken, betaald moeten 
worden conform CAO VVT. Mocht een Dienstverlener uitzendkrachten inzetten, dan 
worden zij op 6 punten hetzelfde behandeld, zoals bepaald in de CAO VVT, maar niet 

op alle punten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om pensioen en uitbetaling van 
ziektedagen. Het inzetten van medewerkers via een uitzendconstructie, gebruikmakend 

van de uitzend-CAO, is momenteel in strijd met het contract, de Dienstverlener moet 
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hen via CAO VVT behandelen en uitbetalen. Tenslotte trachten wij met elkaar tot een 
reële kostprijs te komen, daar zitten alle belangrijke componenten in die ook terug 

komen in de CAO VVT. 
Echter, contractmanagement geeft aan dat de gemeenten realistisch willen zijn en 

begrijpen dat een onderneming enigszins flexibel moet zijn. Er is een notitie opgesteld 
waar deze beredenering uiteengezet wordt, de gemeenten noemen dit ‘de flexibele 
schil’. De regeling flexibele schil houdt in dat er sprake mag zijn van een bepaald 

percentage (vooralsnog gesteld op 5%) flexibele schil waarin de medewerkers niet 
conform CAO VVT hoeven worden betaald. Deze notitie wordt naar de Dienstverleners 

gestuurd.  
De Wijngaerd vraagt of zij het dan hebben over de inhuur van zzp’ers. 
Contractmanagement antwoordt dat dit een andere constructie is.   

Tzorg vraagt hoe de zzp constructie dan wordt gezien? Contractmanagement geeft aan 
dat zij daar niks van kunnen vinden. Als een Dienstverlener zzp’ers als 

onderaannemers inzet, dan moet de Dienstverlener daar zelf onderling afspraken over 
maken met de onderaannemer. De gemeenten gaan er vanuit dat alle medewerkers 
conform CAO VVT worden beloond. Tzorg vraagt hoe dit wordt gecontroleerd en merkt 

op dat bijvoorbeeld de jaarcijfers en personeelskosten geanonimiseerd kunnen worden 
opgevraagd.  

DSO merkt op dat de discussie omtrent zzp’ers niet meer gevoerd hoeft te worden, 
omdat die constructie feitelijk niet meer kan bestaan. De inzet van zzp’ers wordt 
langzamerhand uitgefaseerd.  

Impegno vraagt zich af waar de 5%, die in de regeling wordt genoemd, op is 
gebaseerd. Contractmanagement geeft aan dat dit een voorstel is. Er wordt aan de 

Dienstverleners gevraagd wat een reëel percentage is. Dit percentage, deze regeling, is 
van toepassing op de medewerkers werkzaam in déze gemeenten. DSO geeft aan dat 
het in de vakantieperiode misschien wel 85% zal zijn. Contractmanagement geeft aan 

dat er dan bijvoorbeeld wordt gekeken naar een jaar. Dus: Het aantal fte’s wat 
werkzaam is voor dit contract per jaar en daar een bepaald percentage van. 

Dienstverleners mogen altijd iemand via payroll inhuren dat niet binnen deze regeling 
valt, zolang zij beloond worden volgens de CAO VVT. Volgens de CAO van de 
uitzendbranche (bijv. CAO ABBU) worden de medewerkers wel op hoofdlijnen beloond 

via CAO VVT (6 punten), maar niet op alle punten.  
 

Actiefzorg merkt op dat er ook moet gekeken naar de krapte op de arbeidsmarkt 
momenteel. Zij proberen bijvoorbeeld medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, toch in te zetten. Als het dan goed gaat, wil Actiefzorg hen uiteraard 
vast inzetten, maar anders niet. Deze medewerkers wil Actiefzorg om die reden wel in 
de flexibele schil houden. Impegno vraagt waarom er een percentage aan moet worden 

gehangen? De Wijngaerd merkt op dat dit een gedragsafspraak is. Het wordt niet 
getoetst. Contractmanagement geeft aan dat dit wel wordt getoetst, bijvoorbeeld door 

anonieme loonstroken. Als er geen duidelijke afspraken zijn over percentages, dan 
voert iedereen dit anders in, terwijl we met elkaar dezelfde reële kostprijs hanteren. 
Impegno geeft aan dat de regeling m.b.t. de flexibele schil meer bureaucratie oplevert 

en minder tijd voor de zorg. Contractmanagement geeft aan dat zij en alle 
Dienstverleners er niet aan ontkomen om het contract te blijven volgen. Actiefzorg 

vraagt hoe er dan wordt omgegaan met medewerkers die de keuze krijgen volgens 
welke CAO ze willen werken. De medewerkers krijgen via de andere CAO netto meer, 
dus kiezen medewerkers voor de andere CAO. Poetszorg, poetsen met een praatje ziet 

de meerwaarde ook niet. Het maakt het alleen maar onoverzichtelijker. Zij gaan het 
beleid er niet op aanpassen. Als er een financieel gewin aan vast zou zitten, dan zou 



4 
 

Poetszorg, poetsen met een praatje het nog gaan overwegen, maar nu heeft het geen 
zin.  

De gemeenten vullen aan dat de Dienstverleners en gemeenten er samen mee bezig 
zijn om de arbeidsmarkt gezonder te maken, mede door bepalen van de reële 

kostprijs. De CAO VVT toepassen is het uitgangspunt. Er is een uitzondering gecreëerd, 
omdat de gemeenten merken dat 100% CAO VVT volgen, niet werkbaar en niet 
realistisch is voor alle aanbieders. Daarbij wordt de opmerking geplaatst dat er wel 

zoveel mogelijk naar de toepassing van de CAO VVT en vaste contracten wordt 
toegewerkt. Het uitgangspunt van de gemeenten is dat er wordt gewerkt op basis van 

vertrouwen met de Dienstverleners.  
Matilda vraagt zich af waarom de pensioenafhandeling in deze discussie wordt 
betrokken. Contractmanagement geeft aan dat de uitzendbureaus niet conform CAO 

VVT pensioen berekenen. De gemeenten nemen wel alle punten van de CAO VVT mee 
in de opbouw van de reële kostprijs. Tzorg merkt op dat uitzendbureaus niet direct 

pensioen uitbetalen en de regeling omtrent ziektedagen is anders. Poetszorg, poetsen 
met een praatje vraagt of deze tegemoetkoming straks wordt gecorrigeerd met het 
tarief. Contractmanagement geeft aan dat dit in eerste instantie niet de bedoeling is 

van de gemeenten en dat zij juist denken op deze wijze tegemoet te komen aan de 
Dienstverleners. Echter, als blijkt dat het invoeren van deze regeling onhaalbaar en 

onwenselijk is, zullen we opnieuw bekijken hoe hiermee om te gaan.   
 
Contractmanagement geeft aan dat de notitie wordt toegestuurd met de vraag aan 

Dienstverleners of zij een rekenvoorstel willen doen voor het percentage flexibele schil. 
Als een Dienstverlener geen mening hierover heeft en deze flexibele schil niet wil 

invoeren, mag dit ook worden ingebracht. Dit punt komt de volgende keer terug op de 
agenda.  
 

5. Tariefstelling  
 

De gemeenten geven aan dat er na de vorige FOT een uitvraag is gedaan m.b.t. het 
tarief en het rekenmodel. De gemeenten hebben hier naar gekeken en zijn met een 
aantal uitgangspunten aan de slag gegaan. Er is gerekend met het Actiz-BTN model. 

Aan de hand daarvan wordt het gesprek gevoerd, maar de vooraf ingevulde 
percentages zijn niet allemaal automatisch overgenomen. Dat is ook niet verplicht, 

geven de gemeenten aan. De gemeenten willen dat medewerkers goed worden 
beloond, maar er moet uitgegaan worden van gezonde bedrijfsvoering. De gemeenten 

hebben een tarief bepaald per 8-10-2018. Tzorg merkt op dat het tarief vanaf 1 april 
2018 ontbreekt. De gemeenten geven aan dat ze daar naar hebben gekeken en hebben 
de conclusie getrokken dat dit inpasbaar moet zijn in het huidige tarief.  

Tzorg merkt op dat het geen dubbeltjeswerk is. De gemeenten blijven bij hun 
standpunt dat zij vinden dat dit moet passen in het huidige uurtarief. De Wijngaerd 

merkt op dat de gemeenten vinden dat dit moet passen, maar dat is iets anders dan 
dat het daadwerkelijk past. Tzorg vult aan dat het huidige uurtarief is gebaseerd op het 
model van 2016. De AMvB is er juist voor om samen te kijken naar een reëel tarief. De 

gemeenten zijn van mening dat er in 2016 een uitermate goed gesprek is gevoerd. Als 
basis in die berekening hebben de gemeenten 95% schaal 10.4 opgenomen. Op die 

manier zijn de gemeenten 2017 ingegaan. De gemeenten zijn van mening dat dit een 
goed tarief is. Zij hebben een indexpercentage toegepast in 2018 en er zijn geen 
opmerkingen ontvangen over het huidige tarief. Tzorg geeft aan dat er zeker wel 

opmerkingen zijn geuit vanuit hun kant. Impegno geeft aan dat de tarieven in deze 
regio laag zijn vergeleken met andere gemeenten. De gemeenten geven aan dat zij 

niet uitgaan van een marktverkenning bij alle andere gemeenten, tenslotte is dit regio 
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Dongemond. De gemeenten zijn ook niet verantwoordelijk voor allerlei bedrijfsrisico’s 
van individuele ondernemingen. Tzorg is het daar mee eens, maar geeft ook aan dat 

iedereen te maken heeft met de AMvB . Het gaat niet om enkele centen, maar om 3% 
per april 2018. Tzorg vraagt of die rekening dan bij de Dienstverlener komt te liggen. 

De gemeenten geven aan dat als Tzorg het op die manier stelt, dit het geval is. 
Tzorg wil opgemerkt hebben dat ze het elementair en principieel niet eens is met de 
huidige gang van zaken. Contractmanagement vraagt of het dan gaat om het 

standpunt dat er geen nieuw tarief per 1 april wordt ingesteld. Tzorg geeft aan dat dit 
klopt, dit is geen dialoog. Alle aanwezige Dienstverleners sluiten zich aan bij het 

protest van Tzorg en zijn het niet eens met het feit dat er per 1 april geen verhoging 
van het tarief wordt doorgevoerd.  
Contractmanagement doet een voorstel voor het proces: eerst de gehele presentatie 

door de gemeenten laten doen en daarna kunnen de Dienstverleners hun reactie 
geven.  

DSO vult aan dat er bij de vaststelling van het vorig tarief inderdaad een gesprek is 
gevoerd, maar zij het niet eens zijn geweest met de uitkomst van deze gesprekken. Er 
wordt te makkelijk overheen gestapt volgens DSO. Er is een zorgplicht vanuit de 

gemeenten. De gemeenten vervolgen de presentatie en geven aan dat ze voor 2018 
als uitgangspunt voor de tariefberekening een inzetmix van de loonschalen hebben 

gebruikt. De inschaling en looncomponenten zijn conform CAO VVT. 
Tzorg merkt het ziekteverzuimpercentage van 4,5% op. De Wijngaerd geeft aan dat dit 
niet het advies vanuit Actiz is, dat is 7,4%. De gemeenten laten verder de 

tariefopbouw zien. De WHK staat op 1,1%. Er zijn hele grote verschillen bij aanlevering 
vanuit Dienstverleners gezien. Dit geldt ook voor de WGA. De gemeenten geven aan 

dat ze de post indirecte kosten verhoogd hebben naar 19% om extra kosten in andere 
posten te compenseren. Daarmee komen de gemeenten uit op een tarief voor HbH 1 
van €24,60 (deelbaar door 60) en voor HbH 2 €28,80 (deelbaar door 60, €28,66 niet 

afgerond).  
Tzorg vraagt of dit een voorstel is vanuit de gemeenten of dat er verwacht wordt dat 

Dienstverleners reageren? De gemeenten geven aan dat, tenzij de Dienstverleners op 
inhoudelijke gronden kunnen aangeven dat er zaken fundamenteel niet kloppen, dit 
een vaststaand voorstel is. Tzorg geeft dat de WHK in ieder geval niet klopt. De 

Wijngaerd voegt toe dat het ziekteverzuim ook niet klopt. Tzorg vult aan dat de bruto 
uurlonen ook van belang zijn. Zij vragen om het ingevulde model toegestuurd te 

krijgen.  
De Wijngaerd geeft aan dat als dit het voorstel is, zij er veel op moeten toeleggen per 

uur.  
Contractmanagement stelt het volgende voor. Het gaat om de vaststelling van een 
reële kostprijs. De componenten moeten reëel zijn. Contractmanagement vraagt geen 

percentages per Dienstverlener, maar argumentaties waarom bepaalde percentages 
volgens Dienstverleners niet haalbaar zijn, geënt op déze regio en gericht op de sector, 

niet op individuele bedrijfsrisico’s.  
De reële kostprijs voor 2019 wordt besproken tijdens de volgende FOT. Tzorg geeft aan 
dat ze nu al weten dat er sprake is van een verhoging van 5% in april 2019.  

Contractmanagement geeft aan dat de overige agendapunten naar de agenda van een 
volgend FOT worden doorgeschoven, indien van toepassing. 

 
6. Fusie Altena  
Agendapunt niet behandeld.  

 
7. HbH 1 gemeente Drimmelen  

Agendapunt niet behandeld.  
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8. Rondvraag en sluiting  

 
Er is geen gelegenheid voor de rondvraag vanwege de tijd. Met dank aan allen wordt 

de vergadering gesloten. De berekening van de reële kostprijs, notitie flexibele schil en 
notulen van deze FOT worden zo spoedig mogelijk toegestuurd of ter beschikking 
gesteld.  

 


