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Onderwerp : Verslag tweede Ontwikkeltafel Hulp bij het huishouden d.d. 19 juli 2017 
 
Aanwezig : P. van Roermond, (ViVa! Zorggroep) Liesbeth Breetveld (ViVa! Zorggroep) J. de 

Schutter (Tzorg), Astrid Gorte (Tzorg), Karin Scheffer (ThuiszorgInHolland), Frans 
Blokland (de ZorgSpecialist), Debbie Jansen (Flexicura), Anoek Weijers  
(Zorgbalans), A. Nijman (Heemskerk), L. Filippie, (Heemskerk) L. Hulskamp 
(Velsen), E. Jansen (Velsen), S. Al Ouali, (Beverwijk). 

 

 
Op woensdagochtend 19 juli 2017 heeft van 9.00 tot 12.30 uur de tweede ontwikkeltafel Hulp bij 
het huishouden plaatsgevonden. De locatie was het gemeentehuis van Heemskerk, vergaderzaal 
6. 
 
Het eerste deel hebben we met elkaar gesproken over de mogelijke ontwikkeling van een 
“hybride model” voor het indiceren van Hulp bij het huishouden (hierna afgekort met Hbh) voor 
bijvoorbeeld inwoners met een progressief ziektebeeld. Hiervoor werd gestart met een 
presentatie over een mogelijk nieuwe vorm van indiceren die meer recht kan doen aan de 
flexibiliteit van de in te zetten hulpen. Daarna was er aandacht voor de vraag: ‘hoe kan de nieuwe 
manier van indiceren voor zorgaanbieders en gemeenten worden uitgevoerd?’  
 
Het tweede deel van de Ontwikkeltafel was gericht op het om met elkaar een werkwijze te 
bedenken waarop het product “combiproduct”, dat reeds in de vorige regionale aanbesteding 
‘Begeleiding’ is ingekocht met ingang van september 2017 in te zetten waar nodig. Dit verslag 
geeft een korte samenvatting weer van deze bijeenkomst.  
 
De volgende agendapunten zijn tijdens de bijeenkomst gehanteerd. 

1. Welkom en een korte kennismaking, verslag van de ontwikkeltafel van 13 april 2017. 
2. Denkrichting ‘hybride model’ van indiceren. 
3. Uitvoeren van het combiproduct. 
4. Afsluiting: evalueren ervaringen ontwikkeltafel tot nu toe. 

 
1. Opening Ontwikkeltafel 
E. Jansen (projectleider) heet iedereen welkom bij deze tweede ontwikkeltafel Hulp bij het 
Huishouden IJmond. Hierna volgt een korte kennismaking. Ten aanzien van het verslag van 13 
april 2017 wordt opgemerkt door J. de Schutter dat Tzorg zonder streepje wordt gespeld. Dit 
wordt gewijzigd. Het verslag van vorige keer wordt vervolgens vastgesteld. 
 
2a. Denkrichting bekostiging Hulp bij het huishouden 
Door middel van een presentatie legt A. Nijman de ambtelijke denkrichting voor de bekostiging 
van Hbh 2018 uit. In de bijlage 1 is de presentatie weergegeven.  
 
In september 2016 hebben de IJmondgemeenten de bestuurlijke aanbesteding voor het product 
Hulp bij het Huishouden afgerond. De focus lag met name op de inkoop van het product Hulp bij 
het Huishouden. Deze is zowel voor categorie 1 als voor categorie 2 bij zorgaanbieders 
ingekocht en wordt met ingang van 1 januari 2017 uitgevoerd.  

 
De IJmondgemeenten hebben in de voorbereiding naar de tweede ontwikkeltafel Hulp bij het 
huishouden (Hbh) ambtelijk gebrainstormd over de wijze waarop zij deze maatwerkvoorziening 
vanaf 2018 en verder willen vormgeven. Dit mede aan de hand van de input die uit de eerste 
ontwikkeltafel met de aanbieders is opgehaald. Uit het in 2015/2016 gehouden onderzoek naar 
de mogelijkheden van resultaatgerichte financiering, is besloten volgens de pxq systematiek 
uitvoering te geven aan Hbh. Redenen hiervoor waren; de markt was onrustig, landelijk had de 
Code Verantwoordelijk Marktgedrag veel aandacht én een systeem van resultaatgerichte 
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bekostiging valt of staat met een goede communicatie. Destijds is aangegeven dat er verder 
onderzoek zou worden gedaan naar hoe Hbh wel verder doorontwikkeld kan worden of dat een 
resultaatfinanciering toch nog tot de mogelijkheden behoort. Om hierop een antwoord te 
formuleren starten we met een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden; waarin flexibiliteit 
van resultaatfinanciering eventueel ook op een andere manier georganiseerd en bereikt kan 
worden. 

 
De IJmondgemeenten vinden het belangrijk dat het product Hbh zich kan blijven ontwikkelen; 
snel kan worden ingezet daar waar nodig, op- en afschalen indien nodig en de aanbieder ruimte 
krijgt om tijdig in te spelen op zo nodig meer/minder ondersteuningsbehoefte van inwoners. Dit 
betekent niet dat we aanbieders volledig de vrijheid kunnen geven om de Hbh uren op te 
plussen. Maar dat zij gezien de investeringen die wij doen in de signaalfunctie van de hulp, de 
ruimte krijgen om daar waar een groter wordende ondersteuningsvraag gesignaleerd wordt, tijdig 
in kunnen spelen op de ondersteuningsvraag.  

 
De IJmondgemeenten willen in 2017/2018 gaan experimenteren met een andere manier van 
werken. Dat wil zeggen een andere manier in het omgaan met de indicatiestelling. Dit om een 
flexibele ondersteuningsvorm sneller en effectiever te organiseren, zonder af te stappen van de 
huidige financieringswijze PxQ. Voorgesteld wordt dit langs de volgende doelstellingen te 
ontwikkelen. 
 
Flexibele indicatie: In 2017/2018 willen de IJmondgemeenten op basis van een 
marktverkenning waardevolle inzichten verzamelen daar waar het om flexibelere ondersteuning 
gaat. Dit met als doel om samen met zorgaanbieders een nieuw stelsel te creëren met een 
accent op het verder ontwikkelen van innovatieve vormen van Hbh dienstverlening door; 
 Te onderzoeken of bij het verstrekken van de maatwerkvoorziening mogelijk meer uren HbH 

kunnen worden geïndiceerd (met het oog op het in de toekomst stabiliseren van 
achteruitgang of een flexibele inzet bij progressieve ziektebeelden); maar tegelijkertijd de 
inzet van deze uren af te laten hangen van de ondersteuningsbehoefte, waardoor er ruimte 
ontstaat om uren af en op te schalen. 

 De juridische vraag te onderzoeken: of de ‘meer uren’ direct opgenomen moeten worden in 
de beschikking (als je ruimer indiceert dan wordt afgenomen; moet je uren de uren dan direct 
benoemen of kan je daarvan afwijken?). Het idee achter flexibiliteit is dat ondersteuning (de 
hulp) wordt ingezet waar nodig; indien nodig. Wanneer we direct de ‘meer-uren’ benoemen in 
de beschikking ontstaat het risico dat cliënten de geïndiceerde uren willen ‘claimen’ en/of 
‘denken recht te hebben op’. Om te voorkomen dat cliënten in dit claimgedrag gaan zitten 
willen we onderzoeken in hoeverre aan de inwoner op voorhand meer uren kan worden 
toegekend dan in eerste instantie nodig is; maar dat dit niet in de beschikking wordt 
opgenomen.   

 De financiële vraag te onderzoeken; wat betekent dit voor de eigen bijdrage die de inwoner 
voor dit product moeten betalen, en welke financiële risico’s voor het totale budget deze vorm 
van financieren met zich mee brengt. 

 
Belangrijke voorwaarde voor deze nieuwe manier van indiceren is het verder doorontwikkelen 
van de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders en daarbij nog meer in te werken 
aan succesvol innoveren en vertrouwen. Verder is ook grip houden op de financiën een 
voorwaarde indien er gekozen wordt voor deze nieuwe manier van werken. Het vraagt in ieder 
geval om nadere afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders over de wijze waarop beide 
partijen hier in de toekomst mee omgaan. 
 
2b. Verkennende discussie over denkrichting bekostiging Hulp bij het huishouden 
Er wordt positief gereageerd op de mogelijkheden voor de inrichting van een flexibel model. Als 
aandachtspunten en risico’s worden de volgende zaken benoemd:  
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 De uitleg neigt soms nog naar een situatie van voor de invoering van de transformaties. Net 

zoals dat vroeger ook bij de AWBZ werd uitgevoerd. Opgelet moet worden dat de 
administratieve lasten voor de zorgaanbieders hierbij niet toenemen. 

 
 Het nieuwe model komt dicht tegen de werkwijze van resultaatfinanciering aan. Let dan op de 

uitspraken van de CrvB.  
 

 Er zijn enkele vragen gesteld over de wijze waarop met het op en afschalen van uren kan 
worden om gegaan. Zorgaanbieders adviseren negatief op het moment dat een 
gemotiveerde/onderbouwde aanvraag ingediend moet worden bij de gemeente als er 
meer/minder uren nodig zijn. Dit brengt extra tijd met zich mee en wordt afgeraden.  

 
 Een ander idee bij de inrichting kan zijn dat zorgaanbieders worden gevraagd een bedrag te 

offreren van de nodige hulp op basis van de door gemeente aangegeven ‘opdracht’. Dan is 
het maatwerk en kun je daarop beschikken. 

 
 Van belang is dat gemeenten worden geïnformeerd, daar waar zorgaanbieders gebruik 

maken van het opplussen/mindering brengen van de uren.   
 

 Bepaal nauwkeurig de doelgroep waar we dit experiment mee aangaan. Vervolgens is het 
aan gemeenten en aan zorgaanbieders om de communicatie richting inwoner goed op te 
tuigen. Eenduidigheid is hierin belangrijk. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij hiervoor 
een communicatie-leidraad ontwikkelt die ook toegepast kan worden door de hulpen, die in 
direct contact staan met de zorgbehoevenden. 

 
 Maak expliciet met elkaar duidelijk: dat de bandbreedte niet per definitie recht geeft op 

maximum aantal uur ondersteuning. De hulp wil niet iedere keer deze discussie voeren.  
De ervaring vanuit resultaatfinanciering is namelijk dat een nieuw model bij nieuwe cliënten in 
principe niet tot problemen leidt maar wel bij de cliënten die langer hulp ontvangen. Deze 
‘groep inwoners’ is de oude manier van werken gewend en hebben het gevoel dat zij iedere 
keer, bij elke nieuwe werkwijze, uren moeten inleveren. Dit brengt weerstand met zich mee.  

 
 Zorg dat je met het nieuwe model “juridisch niet in de fuik loopt”. De vraag wordt vervolgens 

gesteld: als we klein beginnen hoe erg is het om in de juridische fuik te lopen? Deze vraag 
wordt beantwoord: ‘Als inwoners niet akkoord gaan, gaat de gemeente het gesprek opnieuw 
aan en wordt op de ‘oude manier’ p*q geïndiceerd. Dan is bezwaar/beroep niet aan de orde.’ 
 

 Doelgroep: kort wordt stilgestaan bij de doelgroep die hier in eerste instantie gebruik van 
maken; de volgende inwoners groepen zijn door de aanwezigen benoemd: ALS/ MS/ 
Psychiatrie/ Verwarde personen. Om een juist beeld te krijgen van de doelgroep wordt 
afgesproken dat zorgaanbieders op vrijdag 21 juli de doelgroepen die voor de nieuwe manier 
van indiceren in aanmerking komen per email zullen aanleveren bij E. Jansen, inclusief een 
onderbouwing/ motivering van deze keuze. Gemeenten organiseren in de eerste week van 
september een bijeenkomst om de nieuwe werkwijze samen met hulpen en consulenten te 
bespreken.  
Voorgesteld wordt de randvoorwaarde ‘vertrouwen’ direct op te pakken. In regelmatig 
casuïstiek-overleg tussen consulenten en hulpen de onderwerpen die onduidelijk op die plek 
te agenderen. Zo’n eerste bijeenkomst is daar dan bij uitstek een goed moment voor.  
 

Noot: In afwijking van het besprokene tijdens de ontwikkeltafel heeft de projectgroep de 
planning voor het concretiseren van de denkrichting flexibel indiceren herzien. In Heemskerk 
wordt al gewerkt met flexibele indicaties voor de doelgroep progressieve ziektebeelden. De 
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drie gemeenten zullen naar voorbeeld van Heemskerk de denkrichting gaan concretiseren. 
Tijdens de volgende ontwikkeltafeltafel op 2 november gaan we hierover verder in gesprek 
met het doel dat we uiterlijk 1 januari 2018 kunnen starten. 

 
 Verder worden de volgende afspraken gemaakt: 

 In het nieuwe model moeten gemeenten niet praten over het resultaat “schoon en 
leefbaar huis”. Dit brengt verwarring met zich mee; daar waar zorgaanbieders met derden 
praten over resultaatfinanciering. Dat is écht een heel ander product.  

 We maken geen 3
e
 productdefinitie. We kijken naar de flexibiliteit die de huidige 

producten Hbh1 en Hbh 2 kunnen bieden.  
 Gemeenten onderzoeken: 

 Wat is de meest geschikte bandbreedte om een indicatie op af te geven? 
 Welke tekst is juridisch houdbaar en kan worden opgenomen in de beschikking aan 

de cliënt? 
 Hoe bereken je de eigen bijdrage? (suggestie: gemiddelde op basis geleverde uren 

2017). 
 Gemeenten ontwikkelen van een communicatie-leidraad: het gaat hier dan om de 

communicatie: tussen gemeenten en aanbieder, tussen gemeenten en cliënt, tussen 
aanbieder en cliënt.  
 

3. Uitvoeren van het combiproduct 
Na een korte pauze wordt gestart een korte presentatie van E. Jansen over de uitvoering van het 
combiproduct dat reeds bij de aanbesteding van Begeleiding in 2014 bij vier van de zes 
zorgaanbieders is ingekocht. Op basis van de eerste ontwikkeltafel hebben zorgaanbieders 
aangegeven aan de slag te willen gaan met een combinatie arrangement Hbh en Begeleiding. In 
de praktijk blijkt echter dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van het reeds ingekochte 
combiproduct.  
 
Op basis van de eerste ontwikkeltafel hebben we met elkaar de afspraak gemaakt om goed te 
bekijken wat het combiproduct nu precies inhoudt, voor welke doelgroep dit een meerwaarde kan 
hebben en wat het resultaat zou moeten zijn. De zorgaanbieders konden tot een week na afloop 
van de ontwikkeltafel hun input geven aan de gemeenten, te herdefiniëren zodat we in vanaf 1 
september 2017 alsnog dit product kunnen inzetten voor inwoners die hier behoefte aan hebben. 
Op basis van de input ligt nu een voorstel voor om dit product in de tweede helft 2017 alsnog in 
te zetten.  
 
Het is de bedoeling dat de vier aanbieders die dit product momenteel kunnen leveren op basis 
van de vorige inkoop ervaring opdoen met dit product. Dit om te bekijken in hoeverre dit product 
daadwerkelijk een meerwaarde heeft en ook in 2018 ingekocht moet worden. Een combinatie 
arrangement maakt momenteel onderdeel uit van de inkoop met de regio Haarlem. Maar de 
IJmondgemeenten zijn voornemens om dit combiproduct over te hevelen naar de inkoop Hbh. 
Gezien de vorm van aanbesteding is het mogelijk om dit product toe te voegen aan de huidige 
overeenkomsten Hbh. Op deze manier wordt het mogelijk dat alle aanbieders dit combiproduct 
aanbieden. Echter, dan moet wel met de ervaring die in de periode september tot december 
wordt opgedaan, duidelijk worden dat er behoefte is aan dit product en dat het een meerwaarde 
heeft om het aan de Hbh contracten toe te voegen.   
 
Opgemerkt wordt dat het combiproduct zowel tijdelijk als ook voor langere duur ingezet kan 
worden. Ook wordt opgemerkt dat het risico bestaat om het combiproduct in te zetten in gevallen 
waar eigenlijk volledige begeleiding in moet. Het is belangrijk dat beide partijen in de uitvoering 
hier alert op zijn, zodat het combiproduct meer ingezet wordt als preventie en om de noodzaak 
tot het inzetten van de volledige begeleiding te beperken én dus niet als vervanging van de 
volledige begeleiding.  
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Op de vraag of de hbh- en de begeleidingstaken door één medewerkers wordt uitgevoerd, geven 
de aanbieders aan dat het gezien het functieprofiel van een Hbh-medewerker vaak niet mogelijk 
is om beide taken bij deze medewerker te beleggen. Aanbieders geven aan dat het veel 
belangrijker is dat er per klant een duidelijk plan is en dat er concrete doelen zijn opgenomen in 
het ondersteuningsplan, zodat alle medewerkers vanuit 1 plan werken en naar dezelfde doelen. 
Afgesproken wordt dat alle aanbieders inzetten op het zoveel mogelijk behouden van 1 
contactpersoon op het onderdeel Hbh én het erbij halen van expertise op het vlak van 
begeleiding. Deze expertise komt wel uit dezelfde organisatie.  
 
Met de input die gemeenten vandaag tijdens deze ontwikkeltafel hebben ontvangen is een 
voorstel gemaakt voor de omschrijving van het combiproduct. Dit voorstel is opgenomen in 
bijlage 2.  

 
 Verder worden de volgende afspraken gemaakt: 

 Gemeenten passen de productomschrijving aan. Zie bijlage 2 voor de definitieve versie. 
 De vier aanbieders die het combiproduct hebben ingekocht brengen dit product extra 

onder de aandacht bij hun medewerkers. Dit wordt gedaan op basis van de omschrijving 
van het product, zoals opgenomen in bijlage 2 

 Alle gemeenten brengen het combiproduct onder de aandacht bij de consulenten. Ook zij 
doen dit op basis van bijlage 2. 

 Op 1 september zijn alle consulenten en aanbieders bekend met het product en wordt dit 
product in de praktijk ook daadwerkelijk ingezet door consulent én waar nodig 
geadviseerd door aanbieders. 

 Zowel gemeenten als aanbieders zorgen dat de I-wmo bruikbaar wordt voor dit product. 
De productcodes en tarieven zijn bekend en staan in de overeenkomst begeleiding. 

 Alle aanbieders houden casuïstiek bij waar dit combiproduct ingezet wordt of kan worden 
(dit laatste met name voor aanbieders die het product niet hebben ingekocht). Deze 
voorbeelden worden op bladzijde 2 van de omschrijving van het combiproduct(bijlage 2) 
toegevoegd. Deze voorbeelden dragen bij aan een steeds concreter of vollediger beeld 
krijgen van de doelgroep waar dit product passend voor is.  

 Partijen leveren een lijst met contactpersonen aan, opdat afstemming over de inzet van 
het combiproduct makkelijker gaat.  

 In het halfjaargesprek kan dit thema besproken worden.  
 

4. Afsluiten 
Bij de afsluiting van deze ontwikkeltafel wordt nog kort stilgestaan bij de volgende vragen: 
• Hoe ervaren we de Ontwikkeltafel tot nu toe? 
• Wat is ons huiswerk voor de komende twee maanden? 
• Welke agendapunten willen we de volgende keer behandelen? 
 
Het merendeel van de aanwezigen ervaren de ontwikkeltafel Hbh als zeer positief. De 
samenwerkingsvorm, co-creaties, waarbij alle verschillende partijen invloed hebben op het 
proces en het resultaat van dit proces wordt als pluspunt gezien. Als verbeterpunt wordt nog 
aangedragen dat de gemeente soms te veel wil vast houden aan een gestructureerd overleg. 
Een ontwikkeltafel is juist bedoeld om ideeën met elkaar te ventileren; agendapunten van 
aanbieders kunnen hier bijvoorbeeld onderdeel van worden, en daarbij hoort het ook dat er soms 
‘chaos’ in het overleg ontstaat.  
 
 
 
 


