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Verslag van de Fysieke overlegtafel bestuurlijke aanbesteding Hulp bij het Huishouden 
dd 23 juni 2016 

 
Aanwezigen: 
Zorgaanbieders: IIvanka Ratcheva (Flexicura), Ron Dekker (Viva! Zorggroep), Liesbeth 
Breedveld (Viva!Zorggroep), Mendy Velgers (Viva! Zorggroep), Karin Scheffer 
(ThuiszorgInHolland), Janneke de Schutter (TZorg), Lesha Schellevis (Zorgbalans), Anouk 
Wiegers (Zorgbalans), Annemieke Flikkema (Axxicom), Otto Korstenbroek (De Zorgspecialist), 
Esther Vink  (de Zorgspecialist).  
Gemeenten: Aagje Meijer (Beverwijk), Ineke Scheerman (Beverwijk), Robert Jaspers Focks 
(Stichting Rijk), Angelique Nijman (Heemskerk), Laureen Hulskamp (Velsen) en Elisa Jansen 
(Velsen). 

 
1. Welkom en opening 
Het doel van deze bijeenkomst is om inhoudelijke stappen met elkaar te maken voor onder 
andere de verdere invulling van de Dienstverleningsovereenkomst maar ook zeker hoe we 
gezamenlijk de komende periode gaan werken aan innovatie en verbeteringen van de hulp 
bij het huishouden zelf maar ook als onderdeel van de zorgketen en hoe we de samenhang 
en afstemming met andere voorzieningen nog beter vorm kunnen geven. 
Als eerste wordt de Basisovereenkomst artikelsgewijs doorgenomen. Vervolgens wordt deze 
overeenkomst aan de individuele colleges voorgelegd ter besluitvorming zodat tijdens de 
volgende bijeenkomst – 25 augustus – de ondertekening plaats kan vinden. Daarna is er een 
inhoudelijke discussie aan de hand van beleidsuitgangspunten en stellingen. Tot slot 
bekijken we het concept Dienstverleningsovereenkomst. 
 
Afgelopen week was er een bijeenkomst over “verwervingsstrategie 2018” in Haarlem. Er 
wordt gevraagd hoe dit zich verhoudt tot deze aanbesteding. Antwoord: De contracten HH 
worden afgesloten voor een jaar met optie tot verlenging. De intentie is om in de toekomst 
(vanaf 2018) de HH integraal in te kopen met de Begeleiding in de regio Zuid-Kennemerland. 
Tot die tijd wordt onderzocht wat de mogelijkheden en gevolgen zijn mede in relatie met het 
onderzoek rond de verwervingsstrategie in de regio Zuid-Kennemerland. 
 
2. Basisovereenkomst Maatschappelijke Ondersteuning  
De Basisovereenkomst wordt afgesloten tussen de drie gemeenten met aanbieders en heeft 
betrekking op procesafspraken over communicatie en besluitvorming. Het toegestuurde 
concept wordt artikelsgewijs doorgenomen. De volgende opmerkingen en aandachtspunten 
zijn hierover gemaakt: 
- Artikel 1: ZZP’-er/Alfaconstructen kunnen niet binnen een maatwerkvoorziening ZIN zorg 

verlenen. De cliënt komt dan in een opdrachtgeversrol.  
- Artikel 3: vraag over termijn. Antwoord projectleider intentie om gezamenlijk op te 

trekken.  
- Artikel 5: 2a en 2b geen zzp opnemen. De wet BIG is alleen van toepassing bij 

Begeleiding, niet bij hulp bij het huishouden.  
- Artikel 7: Keuze van deelnemers Werkgroep wordt gezamenlijk bepaald.  
- Over het  toetreden van nieuwe aanbieders worden de reeds gecontracteerde 

aanbieders tijdig geïnformeerd. 
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- Artikel 8: Verzoek van zorgaanbieders over melding van nieuwe 
berichten/ontwikkelingen. De digitale overlegtafel is met name bedoeld voor de 
aanbieders die niet aan tafel zitten. De aanbieders die deelnemen aan de fysieke 
overlegtafel worden actief geïnformeerd. 

- Artikel 11: de SROI regeling is een onderdeel van de Dienstverleningsovereenkomst maar 
wordt al wel benoemd in de Basisovereenkomsttoevoeging  

 
De Basisovereenkomst (met de besproken aanpassingen) wordt op korte termijn ter 
besluitvorming voorgelegd aan de colleges. De definitieve versie zal daarna naar iedereen 
verstuurd worden. De ondertekening van deze overeenkomst zal plaatsvinden op de 
volgende bijeenkomst (25 augustus). Verzoek aan iedereen om ervoor te zorgen dat diegene 
die aanwezig is, ook tekenbevoegd is. 
 
3.  Beleidsuitgangspunten 
Naar aanleiding van een toelichting per uitgangspunt worden een aantal stellingen 
besproken. Bij een stelling kunnen de aanwezigen middels een rood of groen blad aangeven 
het wel of niet eens te zijn met de stelling. 
 
 
 
 
Thema “Werken vanuit cliënt perspectief” 
Toelichting: Inwoners die niet zelf of met hulp van anderen in hun netwerk in staat zijn om 
hun Huishouden te doen, krijgen hierbij passende ondersteuning. De ondersteuning is 
gericht op het verkrijgen van een ‘schoon en leefbaar huis’.  
 
Stelling 1: Ik denk dat sturen op participatie en zelfredzaamheid leidt tot een betere 
samenleving in 2020. 
Iedereen is het hier in principe mee eens. Gemaakte opmerkingen: 
- Tzorg: afhankelijk van bekostigingssystematiek en welke prikkel er is voor aanbieder en 

cliënt. Ook de zorgaanbieder heeft een verantwoordelijkheid om te innoveren. 
- ThuiszorgInHolland: door te sturen op participatie en zelfredzaamheid  voorkomen we 

dat het beroerder wordt. Door de bezuinigingen wordt het er niet beter op. Er mist 
ruimte om meer zorg en aandacht te besteden, ruimte voor cliënten om er zelf achter te 
komen dat de situatie niet houdbaar is. Daarnaast zijn er grote problemen door de 
wachtlijsten bij intramurale instellingen waardoor cliënten verplicht worden nog langer 
thuis te blijven. Door betere samenwerking kun je de positie van de cliënt verbeteren of 
stabiel houden. Heb ook oog voor de verschillen per wijk of per gemeente. 

- De ZorgSpecialist: er is meer visie nodig waarin samenwerking de cruciale factor is. 
- Viva! Zorggroep: er is politiek durf en lef nodig om te sturen en het geld in te zetten waar 

het echt nodig is. 
- TZorg: samenwerking! Samenwerken en samendoen, hoe regelen we dat binnen een 

contract? De formele zorg moet veel meer gekoppeld worden aan de informele zorg 
door onder andere informatie te delen tussen gemeente en aanbieders. 

 
Stelling 2: We moeten cliënten zelf leren schoonmaken zodat zij de draad van hun leven weer 
kunnen oppakken. Mijn medewerkers kunnen hierbij uitstekend helpen. 
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Eerste reactie aanwezigen: veel rode kaarten en soms een combinatie rood/groen. 
Gemaakte opmerkingen: 
- Viva! Zorggroep: mensen die HH ontvangen, krijgen dit omdat ze het zelf niet meer 

kunnen, daar is meestal geen sprake meer van leerbaarheid 
- Tzorg: Meeste mensen weten wel wat er moet gebeuren, ze kunnen het alleen niet meer 

zelf. Het is de taak van de zorgaanbieder om - wanneer de cliënt wel nog bepaalde 
aspecten kan - deze door cliënt te laten uitvoeren of samen met de cliënt te doen (ipv 
overnemen). 

- Viva! Zorggroep: samenwerking! Er is soms een verschil in opvatting tussen de aanbieder 
en gemeente. We moeten elkaar steunen in indicaties en bij twijfel contact zoeken. 

 
Aanbieders willen gezamenlijk met de gemeente de dialoog aangaan om op dit onderdeel 
samen verder te ontwikkelen en elkaar beter te leren kennen. Ook in relatie tot de 
verschillen per wijk/gemeente en wat mogelijke aanpakken zouden kunnen zijn.  
 
Stelling 3: Wat balen dat de gemeente zelf blijven indiceren, ik kan beter zelf met de cliënt 
bepalen wat er nodig is om te komen tot een ‘schoon en leefbaar huis’. 
Nagenoeg alle aanbieders vinden het niet erg dat de gemeente zelf blijft indiceren maar 
vinden het wel jammer dat de gemeente bij de pxq methodiek blijft en (nog) niet overgaat 
naar een vorm van resultaatgericht inkopen en indiceren.  
Gemaakte opmerkingen: 
- Viva! Zorggroep: als aanbieder zouden ze graag willen zien dat er meer ruimte komt om 

in te steken op die situaties die op het eerste gezicht meer vragen dan alleen poetsen.  
- Allen: jammer dat de gemeente de invulling blijft vaststellen voor de indicatie en dat er 

voor de aanbieder zo weinig ruimte over blijft. 
- Viva! Zorggroep: ruimte voor schrijnende gevallen om mensen verder te helpen dan 

alleen met het “platte” poetsen, bijvoorbeeld in gezinnen met jonge kinderen. 
Aanbieders krijgen ruimte om maatwerk te leveren bij resultaatgericht. Bij pxq is deze 
ruimte er niet. 

 
Conclusie naar aanleiding van de eerste drie stellingen: 
 
Op basis van de brainstorm op de drie stellingen wordt een “huiswerkopdracht” voor alle 
betrokken spelers geformuleerd: 
 Aan de aanbieders wordt gevraagd om voor maandag 25 juli 2016 de eigen 

ontwikkelopgave uit te werken voor 2017: welke kansen en prikkels zijn er om ondanks 
de pxq financiering om een schoon en leefbaar te realiseren en waarbij de zorgaanbieder 

ruimte vindt binnen deze financieringssystematiek zich voor te bereiden op de 
transformatie in 2018; belangrijk hierbij is om de mensen uit hun sociaal isolement te 
halen; welke bijdrage kunnen jullie hierin leveren? 

 Ook gemeente wordt gevraagd haar uitgangspunten te verhelderen daar waar het gaat 
om de ruimte voor de bekostigingssystematiek (pxq) verder in te vullen zodat er mogelijk 
wel een prikkel voor aanbieders ontstaat ruimte te geven aan de transformatie 

 Op 25 augustus wordt dit onderwerp nader met elkaar besproken. Bekeken wordt dan 
voor welke voorzieningen en/of arrangementen (een samenstel van voorzieningen) of 
een experiment (een pilot voor een voorziening)) opgenomen wordt in de 
dienstverleningsovereenkomst.  In deze overeenkomst benoemen we de prestaties die 
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zowel gemeente als aanbieders zullen leveren in 2017, met het oog op de transformatie 

in 2018.  
 
Thema: Kansen voor decentralisatie 
Toelichting: We dagen zorgaanbieders uit om de samenwerking met inwoners, 
maatschappelijke initiatieven en commerciële serviceverleners te zoeken.  Doel is dat het 
individuele aanbod beter wordt afgestemd op de bestaande basisvoorzieningen in de wijk, 
het persoonlijke netwerk en de zelfredzaamheid van bewoners. Daarbij stuurt de 
zorgaanbieder meer aan op het empoweren van de cliënt, bespreekbaar maken van 
veranderingen met de cliënt en eventueel de mantelzorger en/of signaleert veranderingen –
vroegtijdig-aan de gemeente. Gemeenten bieden zorgaanbieders inzicht in de afspraken die 
met het o.a. sociale netwerk zijn gemaakt ten behoeve van het resultaat ‘schoon en leefbaar 
huis’. 
 
Stelling 4: Ach, die samenwerking met maatschappelijke initiatieven levert de gemeente toch 
niets op. 
Allen zijn het hier niet helemaal mee eens, maatschappelijke initiatieven kunnen wel degelijk 
een bijdrage leveren. Gemaakte opmerkingen zijn: 
- Axxicom: algemene voorzieningen leveren niet altijd wat op, ze komen vaak moeilijk van 

de grond. Het is voor cliënten een verandering en dat vinden ze vaak moeilijk 
- Zorgspecialist: maatschappelijke initiatieven kunnen bijdragen aan het welbevinden van 

de burger. 
- Tzorg: burger initiatieven zijn de toekomst. Iedereen moet hierbij aansluiten, zeker ook 

de aanbieders. We moeten meer ons gedachtegoed delen met elkaar en slimme 
bekostigingsmodellen ontwikkelen om dit te stimuleren. 

- Meerwaarde wordt erkend. Dit is de toekomst. Samenwerking formele en informele 
zorg.  

 
Het algemene verzoek is om een prikkel te ontwikkelen om dit te stimuleren. Een voorbeeld 
is aanbieders te stimuleren om zorg te verminderen (door bv een bonus, wijkgericht of op 
individueel niveau) of om voldoende ruimte te bieden in een tarief om dit te 
bewerkstelligen.  
Advies is ook om te zoeken naar een juiste combinatie HH en Begeleiding 
 
Stelling 5 “Ik denk dat de transformatie HH leidt tot een betere kwaliteit van leven voor 
inwoners in de IJmondgemeenten tegen lagere kosten” en stelling 6 “Samenwerking met 
andere zorgaanbieders leidt tot een verbetering van werkgelegenheid” zijn niet apart 
besproken omdat ze al in de andere discussies zijn besproken. 
 
Thema: Gezonde arbeidsmarkt 
Toelichting: De IJmondgemeenten en aanbieders staan voor een gezonde arbeidsmarkt voor 
huishoudelijke hulpen. We hechten daarom aan goed werkgeverschap. We vinden het 
belangrijk dat gecontracteerde aanbieders hun werknemers een passend loon en passende 
arbeidsvoorwaarden bieden en voldoende perspectief op scholing. 
 
Stelling 7: Ik vind een objectieve cliënt verdeling 2:1 een goede zaak 
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Korte toelichting: het gaat hierbij om een verdeling van die clienten die niet zelf kunnen of 
willen kiezen voor een bepaalde zorgaanbieder maar dit overlaten aan de gemeente. Voorop 
staat de keuzevrijheid van de cliënt. 
 
Hier zijn de meeste aanbieders tegen. Gemaakte opmerkingen zijn: 
- ThuisZorgInholland, Tzorg: dit is een risicovolle ontwikkelingen, hierbij wordt HH 

losgezien in relatie tot de rest van de zorg, dat moeten we niet willen. Voor iedereen 
moeten dezelfde regels gelden dus ook wat betreft verdeling. 

- De ZorgSpecialist en Zorgbalans: geeft aan dat zij dit niet nodig hebben. Zij leveren al 
andere vormen van zorg in deze regio waardoor zij geen behoefte hebben aan een extra 
voordeel door toeleiding van 2:1 van clienten die zelf de zorgaanbieder niet kunnen of 
willen kiezen. 

- Een alfabetische lijst vindt men het meest eerlijk. 
- Alle aanbieders behalve Axxicom geeft aan het eens te zijn met de huidige werkwijze. 
 
Afspraak:  
In het DVO blijft de verdeling op basis van alfabetische volgorde bestaan. Wel geven de 
gemeenten het signaal af dat zij de arbeidsmarkt wil stimuleren omdat de regio erg 
kwetsbaar is met het aantal zorgaanbieders dat de huidige markt voor huishoudelijke hulp 
bedient. Het model van bestuurlijk aanbesteden biedt juist die flexibiliteit om nieuwe 
toetreders toe te laten tot deze markt. Gemeenten beraden zich momenteel over hoe zij de 
arbeidsmarkt voor huishoudelijke hulp gezond in deze regio kunnen houden. De 
kwetsbaarheid van het aantal aanbieders in de regio IJmond wordt onderdeel van de 
innovatie agenda.   
 
Kwaliteit 
Naar aanleiding van de discussie over toewijzing van cliënten die niet zelf kunnen kiezen 
ontstaat er de discussie over op basis waarvan cliënten de keuze kunnen maken. Aanbieders 
staan er positief tegenover om de kwaliteit van de geleverde zorg meer zichtbaar te laten 
zijn zodat inwoners op basis hiervan een keuze kunnen maken. Door bijvoorbeeld bij de 
keuze van cliënten de uitkomsten van cliëntervaringsonderzoeken zichtbaar te maken en 
mogelijk hier een dynamisch model van te maken (zoals bijvoorbeeld in de Noordoostpolder 
op dit moment wordt opgezet). Aanbieders vinden dit een interessant idee, zeker als dit niet 
los gezien wordt van de begeleiding en er mogelijk één systeem voor wordt ontwikkeld. 
Vraag is wel: wat is kwaliteit? En hoe kun je dat zichtbaar maken voor de cliënt. Goed om 
hier verder met elkaar over te spreken. Dit wordt onderdeel van de innovatieagenda. 
 
Thema: Werk voor iedereen 
Stelling 8 “Verplicht zorgaanbieders tot een quotum om een minimaal aantal banen voor 
mensen met een beperking te creëren” is niet besproken omdat deze terug komt in de 
discussie over SROI. 
- Flexicura: als je geen of weinig volume hebt, hoe kun je dan voldoen aan de 5% eis van 

SROI? Of gelden de SROI regels ook organisatie breed (dus buiten de regio om) dus dat je 
als organisatie aan de 5% eis moet voldoen? 

- Wel graag aandacht voor het werkgeverspunt, aanbieders maken in veel gemeenten mee 
dat ze SROI willen oppakken maar geen inwoners/klanten voor aangeleverd krijgen 
vanuit gemeenten en werkgeverspunten.  
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- ZorgSpecialist en TZorg zijn akkoord met een taakstelling. 
- Viva!: wil graag medewerkers (bijstandsgerechtigden) in opleiding mee laten werken in 

HH en dit onderdeel te laten zijn van SROI. 
 
Bovenstaande punten wordt geborgd in het DVO. 
 
Noot van de redactie: in het programma van eisen over SROI staat dat de verplichting tot 
SROI pas ingaat bij een bedrag van meer dan € 193.000,-. het betreft hier een gezamenlijk 
bedrag van € 193.000 voor de gehele regio IJmond. Dus als je een kleine opdrachtgever bent 
is tot aan dit bedrag geen SROI verplichting is. 

 
Thema: Flexibele hulp 
Toelichting: De IJmondgemeenten hechten veel belang aan de kwaliteit van het personeel. 
De gemeenten stellen daarom eisen aan het personeel dat wordt ingezet. Anderzijds willen 
de IJmondgemeenten meer flexibiliteit in de ondersteuning en zoeken naar oplossingen 
waarbij de huishoudelijke hulp efficiënter kan worden ingezet. De gemeenten inventariseren 
daarbij of de inzet van een flexibele hulp (daar waar mogelijk) bij kan dragen aan het beter, 
sneller en goedkoper opleveren van het resultaat ‘een schoon en leefbaar huis’.   
 
Stelling 9: Ons product HH wordt een stuk efficiënter als we afstappen van de vaste hulp. 
Hier is niet iedereen het volledig mee eens. Gemaakte opmerkingen zijn: 
- Zorgbalans: Oneens, de klant hecht er veel waarde aan het vertrouwde gezicht. Maar 

aandachtspunt is wel dat als een hulp er lang komt er een “blinde vlek” kan ontstaan. De 
hulp moet je scherp houden. Maar zijn er zeker geen voorstander van om het helemaal 
los te laten. 

- De Zorgspecialist: doelgroep is relevant: afhankelijk van de impact die het emotioneel 
heeft (situatie cliënt) kan het mogelijk zijn. Soms kunnen situaties ontstaan dat de band 
hulp en cliënt te symbiotisch is en dan is wisseling goed. 

- Axxicom: niet praktisch, iedere keer meer tijd om tot een schoon huis te komen 
(routine). 

- Flexicura en ThuiszorgInHolland: vaste hulp is grootste goed in cliënt 
ervaringsonderzoeken. 

- Viva!: Objectiviteit in signalering is relevant. Viva gaat in Heemskerk een pilot 
zelfsturende teams draaien. Symbiose wordt in het kader van signalering ook als risicovol 
ervaren. 

- Tzorg en Axxicom: de vrijheid begint om een vaste of flexibele hulp niet contractueel vast 
te leggen  

- Tzorg: vindt het een groot goed de vaste hulp, dit betekent niet dat we moeten zitten 
slapen. Het is de taak van de aanbieder om te signaleren. 

- Tzorg: Aanbieders blijven zelf verantwoordelijk voor eigen bedrijfsvoering.  
 
Conclusie: 
- Aanbieders zijn geholpen bij een meer flexibele aanpak en willen samen met gemeenten 

bekijken in welke gevallen (maatwerk) dit kan worden toegepast. De aanpak is namelijk 
doelgroep gebonden. Voor sommige doelgroepen is en blijft een vaste hulp belangrijk 
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- De cliënt hecht waarde aan een vaste hulp, dit heeft voor hen invloed op de kwaliteit. 
Echter als een hulp en cliënt lang aan elkaar verbonden zijn, is het mogelijk dat er een 
blinde vlek ontstaat bij de hulp en objectiviteit bij de signalering in het gedrag komt. 

- 2017 gebruiken om te bekijken of dit voor doelgroepen een goede aanpak blijkt. Gezien 
de objectiviteit van signalering die gemeente graag nastreeft. Dit onderdeel wordt 
geborgd in de innovatieagenda.  

- Het tekstonderdeel “objectiviteit waarborgen” wordt opgenomen als onderdeel van DVO 
 
Stelling 10 “Medewerkers zullen hun vertrouwensband met de cliënt missen waardoor het 
resultaat schoon en leefbaar huis onder druk komt te staan”. Deze stelling is met 
bovenstaande discussie al besproken. 
 
Thema: Dialoog en communicatie 
De komende tijd - 2017 – gaan we samenwerken en oefenen. Gaan we elkaars expertise 
beter leren kennen en waarderen en daar waar mogelijk meer samenbrengen. Hiervoor 
hebben we het inkoopnetwerk en de werkgroepen uit de basisovereenkomst. 
 
4. Concept Dienstverleningsovereenkomst Hulp bij het huishouden 
De Dienstverleningsovereenkomst wordt artikelsgewijs doorgenomen. De volgende 
opmerkingen en aandachtspunten zijn gemaakt: 
 
- Artikel 2 lid 1: resultaten moet worden vervangen door omschrijving product. 
- Artikel 2 lid 2: toevoegen algemene voorziening (en anders definitie Algemene 

voorziening weglaten uit artikel 1). 
- Artikel 2: evt. leeftijd verbinden aan gebruikelijke zelfverzorging voor inwonende 

kinderen. 
- Artikel 2 lid 3 “Het opmerken van verandering in de situatie” ipv het woord signalering. 

Signaleren vraagt schaal 15.  
HH 1 hulpen geven de vraag door aan de zorg coördinator en die onderneemt actie en 
HH2 hulpen dienen zelf actie te kunnen ondernemen op de verandering.  

- Artikel 2 lid 4 kan weg, staat later nog een keer vermeld 
- Artikel 3 lid 1: In de algemene inkoopvoorwaarden stichting RIJK zit een 

verpandingsverbod. Dit is in strijd met de inkoopvoorwaarden van de Rijksoverheid. 
Pandrecht en het verleggen van financiering. Het verpandingsverbod zet aanbieders 
onder druk. 

- Artikel 5: ‘eenzijdige opzegging etc. De vraag is of hier iets opgenomen moet worden dat 
er altijd eerst een dialoog plaatsvindt? Feitelijk is het de basisgedachte van bestuurlijk 
aanbesteden dat een partij niet zomaar eenzijdig opzegt maar er altijd eerst dialoog is. 
Bekijken in kader van bestuurlijke aanbesteding 

- Artikel 7 lid 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting RIJK (ipv gemeente) 
- Artikel 8 lid 5: aanpassen naar 10 werkdagen en spoed blijft spoed. 
- Artikel 8: 1x opnemen klantenmap. Uitleggen wat dit bevat en daarna spreken over 

informatievoorziening. 
- Artikel 8 lid 7: resultaat verwijderen. 
- Artikel 8 lid 8: intentie is duidelijk, zorgaanbieders gaan in hun organisatie op zoek naar 

ideeën. 
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- Artikel 8 lid 16: Schade wordt ingezet voor vervangen inboedel. Het eigen risico 
vermindert 60% meldingen eigen risico. Verzekering legt de eis ook aan de 
zorgaanbieders op. Lid wordt aangepast. De aanbieders behouden de mogelijkheid dat 
de  cliënt een eigen bijdrage moet betalen om te voorkomen dat er misbruik van wordt 
gebruikt. 

- Artikel 9 lid 3: 5 werkdagen moet worden aangepast. 
- Artikel 10 lid 1: dit klopt niet: resultaten, steekproef,  
- Artikel 10: De wens van de zorgaanbieders is om het landelijk protocol te volgen en dat 1 

maart voor hen niet haalbaar is. Lid 4 specifieke verklaring kost zoveel geld. Materialiteit, 
controle. Dit is kosten opdrijvend. 

 
- Actie: er wordt een gesprek gearrangeerd tussen de controller van de gemeente Velsen, 

Otto Korstenbroek van Zorgspecialist en Laureen Hulskamp (Velsen) om nog eens goed 
te kijken naar artikel 10. De input uit dit overleg wordt als voorstel ingediend bij overleg 
van 25 augustus 2016. 

 
- Artikel 11 lid 1: Uurtarieven moeten deelbaar zijn door 60 vanwege IWmo en let op bij 

het afgeven van indicaties qua begin en einddatum om te voorkomen dat er 2 indicaties 
voor één cliënt is binnen één periode. De IJmondgemeenten houden bij het bepalen van 
de kostprijs rekening met dit beginsel.  

 
- Discussie over het uurtarief: een aantal van de aanbieders willen graag één tarief per 

product die gelijk is voor alle aanbieders zodat er concurrentie ontstaat op basis van 
kwaliteit en niet op basis van prijs en er sprake is van transparantie onderling. Andere 
aanbieders geven aan dat zij dit niet noodzakelijk vinden omdat elke aanbieder vrij is om 
een eigen marges te bepalen. Gemeenten gaan nader onderzoeken welke methodiek 
hun voorkeur heeft en zullen dit bij overleg van 25 augustus nader omschrijven en 
bespreken. 
 

- Artikel 11 lid 2: CAO dient CAO VVT te zijn. 
- Artikel 11: Toevoegen dat indien IWmo functioneert, facturatie op de andere manier 

komt te vervallen. 
- Artikel 16: moet artikel 15 worden. 
- Bijlage 2 lid 1: hulpverlener moet aanbieder zijn. 
- Bijlage 2 lid 3: signaleren vervangen door waarnemen of opmerkzaamheid 
- Bijlage 2: in kader van SROI de mogelijkheid bieden dat als er iemand met de hulp 

“meeloopt” (in het kader van stage of re-integratie) dat deze persoon dan niet alle 
gestelde kwaliteitseisen hoeft te voldoen maar dat de professionele hulp hier 
verantwoordelijk voor is en ook verantwoordelijk is voor de inzet van deze tweede.  

- Bijlage 2 lid 6: HH 1 en HH 2 lostrekken in processtappen. 
- Bijlage 2 lid 4: ervaring met het begeleiden van inwoners op de regie van het 

huishouden.  
- Bijlage 3 artikel 3 lid 6 let op er staat alleen een drempelbedrag voor Velsen. 
 
De dienstverleningsovereenkomst wordt naar aanleiding van de artikelsgewijze 
opmerkingen aangepast en toegestuurd. Bij de volgende bijeenkomst (25 augustus) wordt 
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de overeenkomst nog een keer besproken zodat daarna de tarief onderhandeling kan 
starten. 
 
5. Afsluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de inzet en goede discussies.  
 
De volgende bijeenkomst is op: 
 
Donderdag 25 augustus van 13.00 tot 17.00 in het gemeentehuis van Velsen 
 
 

Actielijst: te behandelen op 25 augustus 
 

Innovatieagenda 
 

1. Bekostigingssystematiek & wijkgerichte 
aanpak (conform huiswerkopdracht 
gemeenten) 

2. Bespreken ontwikkelopgave 2017 
zorgaanbieders (conform 
huiswerkopdracht zorgaanbieders) 

3. Aangepaste DVO bespreken aangepaste 
formulering kwaliteitscriteria & 
tariefbepaling (uurtarief) 

4. Voorstel tot herformulering artikel 10 
DVO 

1. Stimuleren gezonde arbeidsmarkt 
2. Kwaliteit: Dynamische systeem voor 

het waarborgen van 
klanttevredenheid 

 

 
 
 


