
 

 

 

 

 

Regels flexibele schil binnen contract HBH DGOWW 2017 

september 2018 

Het is in de branche Hulp bij het Huishouden gebruikelijk dat er wordt gewerkt met flexibele 

overeenkomsten, bijvoorbeeld als het gaat om vakantie- en invalkrachten. Daarnaast blijkt uit de 

informatie van Dienstverleners dat het voor een Dienstverlener erg belastend is om alle flexibele 

krachten of medewerkers die in het kader van bijvoorbeeld een overname worden overgenomen, 

direct in dienst te nemen. Hierdoor kan de continuïteit van de Dienstverlener wellicht in het gedrang 

komen.  

Een oplossing hiervoor is te kunnen werken met een flexibele schil. Deze flexibele schil bestaat dan 

bijvoorbeeld uit flexibele arbeidsovereenkomsten met een vooraf vastgestelde maximale periode, 

georganiseerd vanuit een payrollconstructie. Deze medewerkers komen dan na deze flexibele 

arbeidsovereenkomst(en) alsnog in vaste dienst met volledige toepassing van de CAO VVT. Het is bij 

deze flexibele schil wel aan te raden dat er duidelijke kaders worden gesteld, deze zijn onderstaand 

weergegeven. 

Overeenkomst HbH DGOWW 2017 

Als er wordt gekeken naar de overeenkomst HBH DGOWW dan zijn er twee artikelen relevant die 

raken aan dit onderwerp.  

Allereerst staat in artikel 14 sub j van de Basisovereenkomst dat de Dienstverlener handelt volgens 

de toepasselijke CAO VVT. Bijvoorbeeld een payrollconstructie of ZZP-constructies zonder 

toepasselijkheid van de (gehele) CAO VVT, strookt niet met deze bepaling.  

En in artikel 12 van de Basisovereenkomst staat dat de Dienstverlener, na goedkeuring van de 

gemeente, delen van de opdracht kan laten uitvoeren door ZZP’ers dan wel een andere 

onderneming. In principe sluit deze bepaling een payrollconstructie niet uit, zolang er maar 

toestemming is vanuit de gemeente en aan de overige voorwaarden van de overeenkomst wordt 

voldaan.   

Reële kostprijs 

Daarnaast speelt de kwestie rondom de reële kostprijs een rol. De gemeenten zijn verplicht vanuit de 

AMvB om een reële kostprijs voor de HbH op te stellen en als uitgangspunt voor de tarieven te 

gebruiken. Uit de Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning en later het Actiz/BTN 

model blijkt waaruit een dergelijke reële kostprijs moet bestaan. De DGOWW gemeenten hebben 

voor de Hulp bij het Huishouden een tarief vastgesteld aan de hand van deze reële kostprijs en het 



Actiz/BTN model. Vanuit deze redenering is er een opslag op het uurtarief gebruikt voor zaken zoals 

pensioen, vakantiedagen en ziekte.  

Indien Dienstverleners de medewerkers niet conform de CAO VVT belonen, komt dit niet overeen 

met de filosofie achter de vastgestelde tarieven en de reële kostprijs. 

Onderstaande regels zijn vastgesteld ten aanzien van het mogelijk maken van een flexibele schil:  

1. Een Dienstverlener mag voor 5% van zijn medewerkers (fte’s) werkzaam in deze regio een 

flexibele schil hebben. Deze flexibele schil houdt in dat deze medewerkers bijvoorbeeld in 

dienst van een payrollorganisatie mogen zijn en onder de CAO van de payrollorganisatie 

vallen (behalve op de punten van de inlenersbeloning), alsmede de contractvormen van de 

payrollorganisatie gevolgd mogen worden. Dit geldt ook voor andere constructies. 

2. Voor de overige medewerkers van de Dienstverleners werkzaam in deze regio geldt dat zij op 

‘normale contractbasis’ in dienst moeten zijn bij de Dienstverlener (via een payroll of eigen 

organisatie) en dat op de arbeidsovereenkomst de volledige CAO VVT van toepassing moet 

zijn. Met ‘normale contractbasis’ wordt ook bedoeld volgens de regels van de wet met 

betrekking tot het aantal contracten voor bepaalde tijd (namelijk na 2 jaar en/of 3 

contracten).  

Deze regels zijn in 2018 op bovenstaande wijze concreet geformuleerd, echter worden vanaf  

1 januari 2017 van toepassing verklaard. Deze regels zijn van toepassing op de medewerkers 

werkzaam binnen dit contract in deze regio. 


