
Overlegtafel aanbesteding hulp bij het huishouden  
Verslag van de bijeenkomst van 25 augustus 2016 
 
Aanwezigen:  
Zorgaanbieders: Ron Dekker (Viva! Zorggroep), Liesbeth Breedveld (Viva!Zorggroep), Mendy 
Velgers (Viva! Zorggroep) Karin Scheffer (ThuiszorgInHolland), Marie-Louise Freling (TZorg), 
Lesha Schellevis (Zorgbalans), Anoek Weijers (Zorgbalans), Saskia Keijzer (Zorgbalans) Inge 
Veenstra (Zorgbalans), Frans Blokland (De Zorgspecialist) 
Gemeenten: Aagje Meijer (Beverwijk), Ineke Scheerman (Beverwijk), Samira Al Ouali (Beverwijk), 
Robert Jaspers Focks (Stichting Rijk), Angelique Nijman (Heemskerk), Laureen Hulskamp (Velsen) 
en Elisa Jansen (gemeente Velsen) 
 
 
1. Welkom, opening en mededelingen 

- Axxicom heeft zich terug getrokken uit het aanbestedingsproces 
- Flexicura kon helaas niet aanwezig zijn 

 
2. Notulen Tweede overlegtafel, d.d. 23 juni 2016  
Er zijn geen op- of aanmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. 
  
3. Ondertekening van de Basisovereenkomst 
Alle aanbieders die aanwezig zijn, hebben de Basisovereenkomst ondertekend. Voor de aanbieders 
die niet aanwezig waren, wordt een apart moment georganiseerd. Zodra alle partijen ondertekend 
hebben, wordt een scan van de getekende versie via de mail naar iedereen gestuurd, het originele 
exemplaar ligt bij de gemeente. 
 
4. Concept Dienstverleningsovereenkomst Hulp bij het Huishouden (zie bijlage 3 en 4) 
De concept Dienstverleningsovereenkomst is artikelsgewijs besproken. De aanpassingen worden 
verwerkt en zsm toegestuurd naar de aanbieders.  
 
Artikels 
Artikel 1. Akkoord 
Artikel 2. Akkoord 
Artikel 3. 5.d. wat wordt hiermee bedoeld? Een excelbestand om te komen tot een tarief / 
tarievenblad. Verder Akkoord. 
Artikel 4. Waarom moet aanbieder verlengen. Voor 1 jaar aangaan. Is bevestiging als antwoord op 
verzoek van gemeente. Gemeente past dit aan. Gemeente geeft aan te verlengen aanbieder geeft 
aan of hij hierin mee wil gaan.  
Artikel 5. Om eenzijdig karakter uit de overeenkomst te halen is de aanbieder en gemeente 
opgesplitst. Opzeggen is anders bedoeld dan ontbinden. Bijvoorbeeld als beleid wijzigt kan contract 
worden opgezegd.  
Artikel 6. Akkoord 
Artikel 7. Akkoord 
Artikel 8. Akkoord 
Artikel 9. Lid 12. Aanpassen naar maximaal 4 weken. Als het onverlet niet gaat dan sneller.  
Artikel 10. Akkoord 
Artikel 11.  Akkoord 
Artikel 12. Akkoord 
Artikel 13.  Akkoord 
Artikel 14. Akkoord 



Artikel 15. Akkoord / aanpassen Gemeente 
Artikel 16.  Komt straks aan de orde 
Artikel 17.  Akkoord 
Artikel 18.  Akkoord 
Artikel 19. 1 maart blijft behouden. Gemeenten moeten ook hun jaarrekening laten vaststellen. 
Zorgaanbieders kunnen hier niet aan voldoen, gaan ze per definitie niet halen. Daarom lid 4 
toegevoegd, afhankelijk van het traject dat regiogemeenten bovenregionaal voeren kan deze datum 
en voorwaarden nog worden aangepast. Dit wordt dan t.z.t. 3D breed veranderd.  
Artikel 20. Zorgaanbieders doen dit nog niet. Als we overgaan naar Iwmo. Advies laat de ICT-ers van 
gemeenten en zorgaanbieders bij elkaar zitten.  
Artikel  21. Wordt separaat besproken 
Artikel 22. Wordt separaat besproken 
 
Ondertekening: 
Er komt een nieuw lijstje met naam en gegevens van aanbieders, dit wordt aangeleverd met de scan 
van de Basisovereenkomst 
 
Bijlage 2.  

 Medewerker: zie begrippenlijst. Zie schema verschil tussen H1 – H2.  Opnemen ter 
verduidelijking 

 Punt 4- 3e bullet: dit neigt al heel erg naar begeleiding. – gewenste zelfstandigheid bij voeren 
van het huishouden toevoegen.  

 Sociaal team veranderen in Wmo consulent.  
 
Bijlage 3.  

 Verkeersruimten wordt toegevoegd. 
 Binnen ramen wordt toegevoegd. 
 Maaltijdverzorging. Hoe moet dit worden gezien als dit in een beschikking staat. In 

uitzonderlijke situatie zal contact worden opgenomen als er specifieke ondersteuning nodig 
is.  Als dit vaker dan 1 keer in de week aan de orde is, dan wordt besproken in combinatie 
met vrijwilligers en andere hulpverleners opgelost gaat worden.  

 Verzorging kleding en linnengoed. Discussie over wat wordt onder het strijken van bedoekd, 
alleen boven en onderkleding. Om de discussie hierover te voorkomen wordt dit verder 
gespecificeerd naar: Sorteren, drogen, wassen strijken van de bovenkleding, opvouwen en 
opbergen. 

 Eisen ondersteuningsplan = klantenmap. Zie begrippenlijst. geldig indicatiebesluit- vervangen 
in aard omvang en duur van het de verlenen ondersteuning.   

 
Bijlage 4. 
Akkoord 
 
Bijlage 5. 
Akkoord. 
 
Bijlage 6. 
Innovatietoelage = Agendapunt 5.  
Aansluitend tariefbepaling = Agendapunt 6.  
Agendapunten worden samengevoegd.  
Powerpoint presentatie wordt meegestuurd.  
 
Verzoek/aandachtspunt: indien wordt overgegaan naar IWmo: wel dan vooraf met elkaar in gesprek 
gaan over hoe dat te doen en daarover afspraken maken om nummers en codes goed met elkaar af 



te spreken over de invoering. 
 
5. Innovatie 
Bespreken van het doel van innovatie en uitleg over de innovatietoelage aan de hand van de 
powerpoint presentatie 

 
De beperking tot algemene voorzieningen wordt te beperkend en als weinig innovatief gezien door 
de aanbieders. Het opzetten van algemene voorzieningen hebben ze in het verleden al geprobeerd 
en was weinig succesvol. Ze willen graag plannen indienen die niet perse een algemene voorziening 
zijn.  
Een aanbieder geeft aan dat de kanteling eigenlijk is dat de inwoner meer de regie in eigen hand 
neemt, waarom is het doel niet het bevorderen van deze kanteling met als resultaat het verminderen 
van een maatwerkvoorziening. Dit beperkt ons minder in het opzetten en maken van plannen. Daar 
waar de huidige omschrijving (ontlasten van de maatwerkvoorziening) de aanbieder nu juist erg 
beperkt. 
De kanteling heeft ook een cultureel aspect: we willen van een claimcultuur naar een cultuur waarin 
inwoners meer zelf gaan doen en regelen.  
Reactie gemeente: het gaat om voorzieningen om de zaken beter, sneller en efficiënter te 
organiseren. Het doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid van de inwoners, resultaat is 
ontlasting van de maatwerkvoorziening; hoe krijgt de inwoner meer regie over het eigen leven? 
 
Conclusie: we moeten het doel van de innovatietoelage aanpassen waarmee het meer als doel heeft 
de versterking van de zelfredzaamheid en het vinden van verbinding met andere voorzieningen met 
als gevolg ontlasting van een maatwerkvoorziening zonder specifiek te benoemen dat het een 
algemene voorziening moet zijn.  

 De DVO, bijlage 6 wordt hierop aangepast 
 
Planning innovatietoelage 
De aanbieder stelt in 2016/2017 een plan op, voert deze uit en krijgt betaald, definitieve vaststelling 
van het bedrag in 2018 als het geleverde aantal uren bekend is.  
Aanbieders geven aan eerder te willen starten dit proces, gelijk al na ondertekening van de 
overeenkomst, waarmee de startdatum ook eerder is.  
Conclusie  
De start van maken van de plannen zsm na ondertekening, uiterlijke indieningsdatum voor de 
plannen is 1 januari 2017. De start datum is 1 april 2017. Proces stappen blijven gelijk. 
 
Vraag aanbieder: wie is het centrale punt waar de plannen ingediend kunnen worden en wat te doen 
als je als aanbieder voor meer gemeenten? 
Reactie gemeente: hierover komt een toelichting en ook wie contactpersoon is.  
Vraag is nog op basis van welke criteria gaat de gemeenten de plannen gaat beoordelen? 
Gemeentenzullen de criteria nog verhelderen. 
 
 
6. Tariefbepaling  
In de IJmond gemeente is er voor gekozen om per aanbieder een tarief af te spreken en niet één 
tarief voor alle aanbieders met als reden dat aanbieders verschillende kostenstructuur hebben en 
zelf hun tarief moeten kunnen bepalen. De gemeente heeft een bandbreedte voor HH1 en HH2 
vastgesteld. Met aanbieders die binnen de bandbreedte het tarief aanbieden en voldoen aan de 
gestelde kwaliteitseisen zullen de gemeenten de overeenkomst aangaan.  
 
Er ontstaat een discussie over de totstandkoming van deze tarieven en het gebruik van bepaalde 
percentages. Met name HH2 wordt niet als reëel beschouwd.  



De reden dat de aanbieders het nu met de huidige tarieven kunnen financieren is omdat zij hierop 
toeleggen per uur (en via andere wegen dit kunnen compenseren). 
De vorige aanbesteding is gegund op prijs, destijds konden zij (aanbieders) onmogelijk voorzien wat 
er zou veranderen in de werkgeverslasten en wegvallende subsidies. Al die tijd hebben zij geleverd 
met verlies.  
In alle drie de gemeenten hebben de colleges deze bandbreedte zorgvuldig vastgesteld.  
Daarbij is de volgende methodiek gehanteerd: 
1. Het college heeft bandbreedte vastgesteld: 
• 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 
• Innovatietoelage: 1,5% over de in 2017 geleverde uren (voor toekenning gelden nadere 

voorwaarden) 
2. Zorgaanbieder bestudeert de dienstverleningsovereenkomst. Op basis van de eisen en wensen van 
de gemeente berekent hij (binnen de bandbreedte) zijn tarief en dient dit in via een formulier 
(format Code VMT) dat gemeente heeft aangeleverd. 
3. Gemeente kan indien nodig in gesprek gaan met de aanbieder over het tarief. 
4. Zorgaanbieders die tarieven bieden binnen de bandbreedte zijn verzekerd van het verkrijgen van 
een dienstverleningsovereenkomst (mits ze voldoen aan de kwaliteitseisen). Aanbieders met een 
afwijkend tarief (buiten de bandbreedte) worden afgewezen. 
 
De rechtvaardiging voor de tarieven van het product Hulp bij het Huishouden is gebaseerd op de 
volgende uitgangspunten die mede zijn ingegeven op basis van de Code Verantwoordelijk 
Marktgedrag Thuisondersteuning. Voor de bepaling van de tarieven in de bandbreedte is 
gekeken naar: 

1. de van toepassing zijnde Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg; 
2. de functiewaarderinginschaling: FWG 10 en FWG  

3. de werkgeverslasten: ook wel de vergelijking in bruto en netto werkbare uren (*8% vakantiegeld, 
8% eindejaarsuitkering, 24% werkgeverslasten).  

4. de productiviteit van de organisatie: met andere woorden de efficiency (bijvoorbeeld 
sturing op ziekteverzuim en planning). Het percentage van productiviteit is gebaseerd op 
onderzoek van de Nationale Zorgautoriteit voor niet medisch personeel en vastgesteld op 
65%.

1
  

 
 
Conclusie  
Afspraak is dat de aanbieders uiterlijk vrijdag 26 augustus een format toegestuurd waarmee zij een 
inschrijving  kunnen doen voor deze aanbesteding. Uiterlijk 1 september 12.00 uur moeten zij deze 
terugsturen.  
 
7. Vervolgafspraken   

- Vrijdag 26 augustus wordt het format toegestuurd voor de inschrijving 
- do 1 september 12 uur tarief indienen via de mail bij Robert Jaspers Focks 
- optie gesprekken met aanbieders over offerte: woensdag middag 7 september blokken 

tussen 14 en 17 uur, Velsen 
- Ondertekening DVO: ovb donderdag 6 oktober ‘s ochtends 
- Ontwikkelagenda + besprekingen uitvoeringsagenda: op korte termijn wordt datum met 

agenda toegestuurd voor dit overleg 
 

8. Afsluiting 
 

                                                           
 


