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Innovatie - Huiswerkopdracht 

Welke kansen en mogelijkheden zien jullie, ondanks de 

financieringssystematiek PxQ, voor het realiseren van een schoon en 

leefbaar huis en de voorbereiding naar de transformatie 2018? 

 

• Algemene voorzieningen 

 

• Opzetten van integrale arrangementen:  

- ondersteuning aan mantelzorgers 

     - Hulp bij het Huishouden met lichte vormen van Begeleiding 

 

 



Innovatie - 
Dienstverleningsovereenkomst (1) 

ARTIKEL 21. INNOVATIE 

Naast voorstellen voor het in gezamenlijkheid aanpassen van de 

opdracht, zoals in de Basisovereenkomst is geregeld, is het ook 

mogelijk op individueel niveau voorstellen te doen voor het aanpassen 

van de uitvoering van de opdracht, met name als daar innovatieve 

mogelijkheden toe zijn. Partijen bepalen in een addendum hoe 

dergelijke aanpassingen georganiseerd worden. 

 



Innovatie –  
Dienstverleningsovereenkomst (2) 

ARTIKEL 22. BEKOSTIGING 

Voor de uitvoering van pilots is het mogelijk om ervaring op te doen met 

andere vormen van bekostiging. Afhankelijk van het type pilot zal de 
wijze van bekostiging worden bepaald door de Gemeente.  



Innovatietoelage (1) 

Doel: 

Het doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid van de Inwoner ter 

ontlasting van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden. De 

Gemeente toetst op vernieuwing. 

 

• Aanbieder: pilot per gemeente. 

• Pilot moet in minimaal één wijk worden opgezet. Let op, het verdient 

aanbeveling dat de pilot ook in andere wijken/gemeenten kan 

worden ingezet. 

• Samenwerking tussen zorgaanbieders én spelers uit de wijk. 



Innovatietoelage (2) 

Hoogte toelage: 

 

Aanbieders kunnen in 2017 per gemeente eenmalig een 

innovatietoelage van 1,5% (van het betreffende uurtarief) ontvangen 

over het totaal aantal geleverde uren Hulp bij het Huishouden in 2017 

(op basis van deze overeenkomst).  

 

De aanbieder kan per gemeente een innovatieplan opstellen en 

uitvoeren (na goedkeuring door gemeente) om in aanmerking te komen 

voor de innovatietoelage. 

 

 



Innovatietoelage (3) – Ontwikkeling pilot  
Vanaf 1 oktober 2016: Onderzoek en planvorming 

Aanbieder doet onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van 

een pilot. 

Aanbieder maakt een rapportage met daarin: doel pilot, business case en 

eindverantwoording. 

 

Uiterlijk 31 januari 2017: Bespreking 

Bespreking van plan tussen gemeente en aanbieder. Indien de gemeente 

goedkeuring geven, dan is dit het startmoment. Indien dat niet zo is kan 

zorgaanbieder zijn plan aanpassen. 

 

Uiterlijk 1 april 2017: Implementatie 

Uiterlijke start uitvoering pilot is 1 april 2017. 



Proces tariefbepaling (1) 

Uitgangspunt: het tarief wordt door zorgaanbieder zelf bepaald, maar 

binnen een bandbreedte die door de gemeente is bepaald: 
De informatiekaart voor Bestuurlijk Aanbesteden van de VNG adviseert het volgende: 

“De gemeente stelt zelfstandig het financiële kader vast (de marges waarbinnen de door de 

aanbieders te hanteren tarieven dienen te blijven). Pas daarna vindt de uitonderhandeling 

op individuele basis tussen gemeente en dienstverlener over de per aanbieder te hanteren 

tarieven plaats.” 

 

4 stappen te nemen: 

1. Het college heeft bandbreedten vastgesteld. 



Proces tariefbepaling (2) 

2. Zorgaanbieder bestudeert de dienstverleningsovereenkomst en op 

basis van de eisen en wensen van de gemeente berekent hij (binnen 

de bandbreedte) zijn tarief en dient dit in via format Code VMT, dat 

gemeente aanlevert. 

3. Gemeente kan indien nodig in gesprek gaan met de aanbieder over 

de offerte. 

4. Zorgaanbieders met een afwijkend tarief (buiten de bandbreedte) 

worden afgewezen.  

 



Tariefbepaling – uitgangspunten 
bandbreedten 
 Voor de berekening van de tarieven is rekening 

gehouden met het gemeentelijk budget en de 

elementen die genoemd worden in de Code 

Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning: 

• CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 

• de functiewaardering inschaling 

• de werkgeverslasten (waaronder; vakantiegeld, 

ziekteverzuim) 

• de productiviteit (onder andere sturing op 

ziekteverzuim en planning) 

• de overhead 

 

 



Bandbreedten  

Hulp bij het Huishouden, categorie 1  

minimaal € 20,34 per uur tot maximaal € 22,74 per uur 

 

Hulp bij het Huishouden, categorie 2  

minimaal € 21,76 per uur tot maximaal € 25,13 per uur 

 

Bovenstaande tarieven worden per 1 januari 2017 geïndexeerd, waarbij 

een stijging maximaal gelijk is aan de stijging van de lonen volgens de 

geldende Cao VVT in het voorgaande jaar. 

 



Proces tariefbepaling (3) 

Zorgaanbieders dienen de tarieven HH1 en HH2 in: 

 

- Vóór donderdag 1 september, 12:00 uur 

- Via het Excelbestand dat morgen gemaild wordt (= conform format 

Code VMT) 

- Stuur de tarieven naar robert.jaspersfocks@stichtingrijk.nl  

mailto:robert.jaspersfocks@stichtingrijk.nl

