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Verslag EVI-workshop 2 Hulp bij het huishouden (Hbh) d.d. 26 maart 2015 
 
 
 
Locatie: gemeentehuis Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1, Margraten 
 
Aanwezig: Ambtelijke vertegenwoordigers: 
 Olga Sollet   Wiep Advies (voorzitter) 
 Danny Meerten  gemeente Maastricht 
 Tanja Bytchkova  gemeente Eijsden-Margraten 
 Yvonne Sinsel  notulist 
  
 Zorgaanbieders: 
 Carla Mos   Zorg voor Mensen (ZvM) 
 Richard Lustermans Mosae Zorggroep 
 Guido Biesmans  Envida 
 Ron Walthouwer  Thuiszorg Groot Limburg 
 Bas Dolmans  Thuiszorg Groot Limburg 
 Ronald Smits   Cicero 
 Mascha Matthijsen  Ambulante Thuiszorg 
    
  
 
3. Thema sessies (18.00-19.25 uur) Hbh sessie 2 met enkele aanbieders 
 

De voorzitter deelt mee dat deze tweede workshop ook over de Hulp bij het huishouden (Hbh) 
gaat. In deze workshop wordt met enkele aanbieders gesproken. De heer Meerten zal echter 
allereerst een korte inleiding verzorgen. 
 
De heer Meerten geeft aan dat men bij de Hbh voor een belangrijk jaar staat. De gemeenten 
hebben een korting van 30% gekregen. Dit heeft gevolgen voor alle betrokkenen. In den lande 
zijn veel ontwikkelingen gaande, ook op het gebied van de huishoudelijke hulp. Sommige 
gemeenten hebben deze dienstverlening geheel afgeschaft. Er zijn gemeenten die een deel van 
hun Hbh-activiteiten in een algemene voorziening positioneren. Wassen en strijken is daarvan 
het bekendste voorbeeld. In de komende maanden is het vooral de bedoeling om de ervaringen 
en de best practices in den lande op te halen. Daarnaast moet de jurisprudentie ook goed in de 
gaten worden gehouden. De doelstelling van dit overleg is om vanuit die ervaringen tot een 
weloverwogen keuze te komen. In dit kader past ook het ophalen van ervaringen en voorkeuren 
bij de aanbieders. 
 
De heer Smits geeft aan dat hij en ook anderen hun mening in de eerste sessie al kenbaar 
hebben gemaakt. Spreker kijkt daarom naar de aanbieders die nu nieuw zijn aangeschoven. 
 
Mevrouw Mos merkt ten aanzien van de maatwerkvoorziening dan wel de algemene 
voorziening op dat Zorg voor Mensen (ZvM) – nu het eerste kwartaal voorbij is – dat cliënten 
stoppen met de huishoudelijke zorg vanwege de eigen bijdrage die zij niet kunnen of willen 
betalen. ZvM heeft gemiddeld achttien cliënten per vier weken die opzeggen. Spreekster vraagt 
daarnaast ook uitleg over de parameters. 
Desgevraagd geeft de heer Meerten aan dat het afgelopen jaar de 33% Wtcg-korting (Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) op de eigen bijdrage is ingevoerd. In 
Maastricht-Heuvelland heeft men ervoor gekozen om de landelijke parameters te verlagen. Zes 
van de achttien gemeenten hebben de inkomensafhankelijke eigen bijdrage via het CAK 
gecorrigeerd. Daarmee blijft de 33% voor het grootste gedeelte van de doelgroepen dus min of 
meer overeind. De zorgaanbieders die in deze regio werken en die erin geslaagd zijn om de 
realisatiecijfers bij het CAK aan te leveren, zouden daarvan momenteel dus niet zo veel last 
moeten hebben. Spreker vraagt aan mevrouw Mos of de burgers die opzeggen, nu zelf de 
verantwoordelijkheid nemen om zorg in te huren. 
Mevrouw Mos laat deze vraag van de heer Meerten in het midden. Spreekster vraagt waar men 
naartoe gaat. Er bestaat namelijk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen 
aan werk te houden. Deze kanteling gaat te ver. In de gemeente Roermond is men bijvoorbeeld 
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al aan de slag met de vouchers. Spreekster wijst in dit kader op de aansprakelijkheid van de 
leverancier om deze vouchers te verzilveren. Dit moet juridisch nog heel goed worden geregeld. 
Spreekster maakt zich zorgen over de mensen die het zelfs met de 33% niet meer kunnen 
betalen. 
De heer Meerten vraagt zich af of de conclusie dat zij het niet meer kunnen betalen misschien 
voorbarig is. Het kan namelijk ook zijn dat men andere keuzes maakt. 
Mevrouw Mos geeft aan dat zij op de hoogte is van de cliëntsituaties. 
 
De voorzitter vraagt of de andere aanwezigen het geschetste beeld herkennen. 
Mevrouw Matthijsen merkt het ook, maar niet in die mate. 
Mevrouw Mos voegt toe dat er bij Orbis in januari 68 opzeggingen waren. Mevrouw Mos 
spreekt ook namens Maya Ploumen. Dit betreft voornamelijk mensen die het niet meer kunnen 
betalen vanwege de te hoge eigen bijdrage. Spreekster weet dit zeker. 
 
De voorzitter vraagt of deze mensen in de eerste periode een bericht over de hoogte van de 
eigen bijdrage hebben ontvangen. De voorzitter weet dat dit mis is gelopen. 
Mevrouw Mos antwoordt dat deze cliënten al gestopt zijn voordat de hoogte van de eigen 
bijdrage bekend was. De genoemde aantallen zijn van de mensen die in maart de eerste 
overzichten van de eigen bijdrage hebben gehad. 
De heer Smits geeft aan dat deze eigen bijdrage de eerste drie maanden betreft. Deze factuur 
komt altijd in maart. Dit kunnen alleen maar mensen zijn met een hoger inkomen. 
Mevrouw Bytchkova geeft aan dat de correctie maximaal 15% van het vrij besteedbare bedrag 
was voor alle voorzieningen samen. Dit is verlaagd naar maximaal 10%. Het verschil van 5% 
moet de circa 30% compenseren. Er is inderdaad een groep van mensen die toevallig alle pech 
hebben. Zij hebben bijvoorbeeld een hoger inkomen, vermogen in stenen en een paar duurdere 
voorzieningen. 
 
De voorzitter geeft aan dat deze technische discussie nu te ver voert. Het signaal is dat 
sommige aanbieders het idee hebben dat mensen nu bij bosjes opzeggen omdat het 
onbetaalbaar wordt. Andere organisaties herkennen dit echter niet. 
 
Mevrouw Matthijsen herkent dit signaal ook niet in die mate. De opzeggingen die er zijn, gaan 
echter in het algemeen over de eigen bijdrage. 
De heer Meerten vindt dat men eigenlijk kan stellen dat de mensen die opzeggen tot de groep 
behoren waarvan de gemeente vindt dat dit in de lijn van de verwachtingen ligt. 
De voorzitter stelt vast dat er aan de bovenkant en aan de onderkant opzeggingen zijn. Dat is 
een logische verwachting. 
De heer Biesmans geeft aan dat dit ook in zorguren muteert. De schifting aan de bovenkant is 
wat wordt beoogd. 6 tot 7% van de mensen in Maastricht zit echter onder het minimuminkomen. 
De heer Meerten geeft aan dat de gemeenten in beide systemen een inspanning moeten doen 
om te voorkomen dat vreemde toestanden ontstaan. 
Mevrouw Mos maakt zich zorgen over de onderkant en verwijst in dit kader ook naar de 
Zorgverzekeringswet die eraan komt. 
Mevrouw Bytchkova ziet nu al een opstapeling bij bepaalde doelgroepen. 
 
De heer Meerten vindt deze discussie in het licht van de maatwerkvoorziening waarbij op dit 
moment een eigen bijdrage wordt gevraagd vreemd. Spreker kan zich deze discussie bij een 
algemene voorziening wel goed voorstellen waarbij van minima ook een eigen bijdrage kan 
worden gevraagd. Deze gemeenten zitten nu als een van de weinige nog in een systeem van 
maatwerkvoorzieningen waarbij zelfs een reparatie is uitgevoerd ten aanzien van de hoogte van 
de eigen bijdragen voor zowel de minima als voor de mensen met een middeninkomen. In den 
lande wordt van het systeem van maatwerkvoorzieningen echter snel afstand gedaan. Heeft het 
huidige systeem nog een toekomstperspectief? 
De heer Biesmans wijst op de parallellen met de wijk zorg. De klant kijkt naar zichzelf en heeft 
een aantal hulpvragen. De financiering daarvan is voor de klant van geen belang. Iedereen kent 
de oplossingen. De klant moet en wil ontzorgd worden. Spreker ziet dit ook bij de wijkzorg en 
ontvangt vrij weinig klachten. Spreker vraagt om een budget zonder schotten en om veel meer 
flexibiliteit. Dit is voor de beheerskant van de gemeente en de verantwoording ook 
gemakkelijker. 
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De heer Meerten vraagt naar de gevolgen voor de omvang van de realisatie in 2016. 
De heer Biesmans antwoordt dat de heer Meerten eerder aangaf dat hij geen concrete cijfers 
heeft. 
 
Mevrouw Bytchkova merkt op dat de gemeente wel op haar verantwoordelijkheid wordt 
aangesproken. 
De heer Biesmans stelt voor dat de financiering de klant volgt. De organisaties hebben dan 
een veel breder pallet aan budgets. Dat is interessant omdat men dan kan mengen en men een 
synergie kan bepalen. 
De heer Lustermans stelt voor om de verantwoording terug te leggen. Als de verantwoording bij 
de medewerker zelf wordt gelegd, is dat voor de gemeente een kleiner risico. 
 
De heer Biesmans vindt dat de lijn uit de Zorgverzekeringswet doorgetrokken kan worden. De 
medewerker komt namelijk bij dezelfde klant. 
De heer Meerten vindt dat de politieke impact een groot onderscheid tussen de 
Zorgverzekeringswet en de Wmo is. De gemeente is toch vaak het vangnet. Alle kwetsbare 
burgers in Maastricht kunnen zich bijvoorbeeld wenden tot het klantenmeldpunt 043-14043. Er 
wordt verondersteld dat de gemeente ervoor zorgt dat niemand door het ijs zakt. 
Spreker vindt dan ook dit verhaal vanuit het perspectief van de aanbieders interessant. Men kan 
inderdaad niet alleen boven de cliënten de budgets ontschotten, maar ook boven de functies. 
Deze methodiek wordt momenteel min of meer in de begeleiding contracten gehanteerd. 
Spreker is dan ook heel erg benieuwd naar de spiegelinformatie. 
De heer Lustermans vindt dat de gemeente dan ook de durf moet hebben om innovatieve 
ontwikkelingen daarin te stimuleren. Men moet niet in het oude systeem blijven denken zodat 
men ook nieuwe concepten kan ontwikkelen. De gemeente meet de cliënttevredenheid en het 
volume. Daarnaast is naast de grote Q een bedrag afgesproken. Waar is dan het risico voor de 
gemeente als men die parameters naast elkaar legt? 
Mevrouw Bytchkova antwoordt dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. De gemeente 
geeft immers de beschikking af waarin alles gemotiveerd moet worden.  
De voorzitter begrijpt de huivering van mevrouw Bytchkova omdat de gemeente uiteindelijk 
aansprakelijk is. De rechter vraagt immers een heel gedetailleerde verantwoording van de 
gemeente. De voorzitter wijst op de frictie tussen de wettelijke aansprakelijkheid van de 
gemeenten en de ruimte die de aanbieders graag zouden willen krijgen. 
De heer Lustermans stelt vast dat het links- of rechtsom ergens zal knellen. Spreker verwijst 
naar de indicaties voor dagbesteding en geeft een voorbeeld uit de praktijk. Spreker begrijpt 
ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. De aanbieders hebben echter ook met de 
inspectie te maken. 
 
De heer Biesmans denkt dat de voorzitter spreekt over de zorgvuldigheid. Alles wordt echter in 
een zorgplan opgetekend. De cliënt moet dit voor akkoord ondertekenen. Daarmee is het 
opgelost. De problemen spelen zich momenteel af bij de Hbh. 
De voorzitter begrijpt het punt van de aanbieders heel goed, maar begrijpt ook de juridische 
kwetsbaarheid van de gemeenten. Een van de redenen waarom de rechterlijke uitspraken 
momenteel aldus worden gedaan, is dat de gemeenten bij de Hbh niet zorgvuldig de 
persoonlijke situatie hebben getoetst. In een arrangement staan immers geen details. 
De heer Walthouwer vindt dat de mensen gelijk hebben. 
De voorzitter is ervan overtuigd dat de cliënt van de rechter gelijk zal krijgen als de cliënt 
ontevreden is over de beschikking voor individuele begeleiding van de gemeente. 
Mevrouw Bytchkova wijst in dit kader op de eigen bijdrage. 
De heer Lustermans merkt op dat het model met regelgeving helemaal wordt dichtgetimmerd 
terwijl het juist de bedoeling was om een vrije discussie te voeren. Dat maakt alles heel erg 
lastig. 
 
De heer Meerten merkt op dat dit systeem al bij andere voorzieningen is ingevoerd. Daar 
worden beschikkingen gemaakt op het niveau 'u krijgt individuele begeleiding op 
arrangementsniveau'. De afspraak is daarbij gemaakt dat de cliënt en de behandelaar in het 
plan van aanpak tot overeenstemming komen. Daarna wordt de behandeling geleverd. Komt 
men echter niet tot overeenstemming, dan komt het terug naar het gemeenteloket. Er wordt dus 
een beschikking afgegeven op basis van het plan van aanpak van de aanbieder. Spreker vindt 
de mogelijkheden van bezwaar en beroep niet het grootste risico van dit model. Spreker vindt 
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Hbh en dagbesteding ook verschillende zaken. Hoe krijgt de gemeente voeling dat de efficiency 
op de juiste plaats wordt gehaald? Deze klanten zijn immers ook vaak niet zo mondig. Spreker 
denkt ook dat er best ruimte is voor maatwerk. In de eerste workshop is ook vastgesteld dat de 
nieuwe klanten met de nieuwe richtlijn geen moeite hebben. Maar dit kan ook met de 
mondigheid te maken hebben. 
De heer Walthouwer geeft aan dat de gemeente ook controles kan doen om te bezien of de 
zorgaanbieders zich aan de afspraken houden en of de mensen tevreden zijn. 
De heer Biesmans vindt dat deze discussie hem in zijn integriteit raakt. Een zorgaanbieder 
neemt zijn verantwoordelijkheid en zal geen mensen tekortdoen. Spreker deelt de opvatting van 
de inspectie ten aanzien van 'high trust, high penalty'. De vraag is hoe de verantwoordelijkheid 
wordt georganiseerd, rekening houdende met de zorgvuldigheid en ook rekening houdende met 
het gegeven dat mensen ook krijgen waarop zij recht hebben en wat zij nodig hebben. Wel 
zullen er altijd situaties zijn waar de schoen ietwat wringt. Spreker wijst op de paradigmashift die 
aan de gang is. Halverwege dit jaar verwacht spreker nog grote problemen. Daarnaast zal er 
ook shopgedrag zijn. Spreker deelt in dit kader de opvatting van de heer Lustermans. Spreker 
wil graag deze richting verkennen. 
 
Mevrouw Matthijsen zet even de pet van de kleine zorgaanbieder af en merkt op dat men dan 
niet onderuit komt aan het verkleinen van het aantal zorgaanbieders. Dan kan men immers 
gemakkelijker afspraken maken. De Maastricht-Heuvellandgemeenten hebben echter iedereen 
gecontracteerd. Wat is de opvatting van de gemeente? 
De heer Meerten stelt vast dat in de begeleidingstaken inderdaad iedereen is gecontracteerd 
op hetzelfde bekostigingsmodel (gemiddelde arrangementstarieven). Dat is natuurlijk heel raar 
als men heel kleine en heel grote organisaties naast elkaar heeft staan. Spreker denkt dat de 
bekostigingssystematiek alleen voor grote aanbieders werkt. Dan zou men dus naar een ander 
bekostigingsmodel voor kleine aanbieders moeten kijken als men vanuit het beleidsbelang ook 
kleine aanbieders wil faciliteren. 
De heer Dolmans vindt dat het ook afhangt van de prijs die men een aanbieder geeft. Er zijn 
immers aanbieders die een arrangement krijgen dat vijf keer zo hoog is als dat van Thuiszorg 
Groot Limburg. 
De heer Meerten stelt vast dat de dienstverlening van Hbh gelukkig een plattere dienstverlening 
is dan de individuele begeleiding. In de tarieven bij de gemeente Maastricht zitten geen grote 
verschillen. Deze zijn naar elkaar toegegroeid. 
De heer Biesmans vindt het de eigen keuze van een kleine aanbieder als die maar één product 
levert. De heer Biesmans vindt dat de grote aanbieders meedenken en hij ziet in zijn voorstel 
een deel van de oplossing. Iedereen kan als ambulante thuiszorg bijvoorbeeld een dagopvang 
starten. 
Mevrouw Bytchkova vindt dagopvang en Hbh verschillende specialiteiten. Bovendien heeft 
men hier te maken met een heel grote spreiding en veertien kleine kernen. 
Mevrouw Mos stelt vast dat de constructie van de alfahulpen precies hetzelfde is. Daar is het 
ook geen issue. Waarom is deze systematiek niet mogelijk? 
 
De voorzitter heeft nog een andere vraag. Men spreekt steeds over de lumpsumbekostiging als 
een alternatief voor de huidige financiering. Hoe zou de gemeente de hoogte van de 
lumpsumbekostiging moeten bepalen? Hoe moet de gemeente de middelen over de aanbieders 
verdelen? 
Mevrouw Mos antwoordt dat de lumpsumbekostiging gebaseerd is op de cao. Dat is het 
referentiekader. 
De heer Smits geeft aan dat men in de gemeente Brunssum kan inschrijven op een 
aanbesteding. De aanbieder geeft dan aan hoeveel procent van de cliënten men zou willen. Als 
bijvoorbeeld drie aanbieders op 100% inschrijven wordt het budget dat men van het Rijk 
ontvangt naar rato verdeeld. 
De heer Meerten vindt dit afwijkend van de arrangementsfinanciering. 
Mevrouw Bytchkova stelt vast dat dit eerder samen met de aanbieders is losgelaten omdat het 
niet gewenst was. 
 
De voorzitter is benieuwd naar de ideeën over de lumpsumbekostiging voor de gemeente. Men 
kan bijvoorbeeld denken aan resultaatsbekostiging en populatiebekostiging. 
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De heer Meerten stelt vast dat dit een ander idee is. De financiering van de andere contracten 
was anders en is voor de grote aanbieders ook een optie. Als men p en q loslaat, is de p 
afhankelijk van de q. 
 
Mevrouw Mos verwijst nog een keer naar de cao-bepalingen. 
 
De heer Meerten stelt vast dat in deze workshop voornamelijk is gesproken over innovaties in 
het huidige systeem. De grote aanbieders zijn voorstander van een andere manier van 
bekostiging met meer verantwoordelijkheid waardoor men combinaties kan maken en eventueel 
substituties kan doen op klantniveau. 
Daarnaast stelt spreker vast dat het 'algemenevoorzieningenverhaal' toch ook heel populair is, 
ook vanuit de gedachte van de transformatie en het verleggen van verantwoordelijkheden. 
Daarbij is de burger in principe verantwoordelijk voor een schoon huis. Spreker vraagt naar de 
opvatting van de aanbieders. 
Mevrouw Matthijsen stelt voor dat de burger de vouchers kan kopen zoveel als hij/zij wil. Wel 
zou de burger de vouchers bij een gecontracteerde partij moeten indienen. 
Mevrouw Bytchkova stelt vast dat dit nu het geval is bij de begeleiding. 
De voorzitter en heer Meerten antwoorden beide ontkennend. 
De heer Meerten geeft aan dat hiervoor immers geen indicatie meer nodig is. Men kan namelijk 
in alle gevallen de vouchers krijgen. Het bezwaar was dat met het gekorte budget van Hbh ook 
nog een doelgroep wordt ondersteund die geen ondersteuning nodig heeft. Daarmee wordt 
echter wel een nieuwe markt aangeboord. 
De heer Biesmans en mevrouw Mos bedanken beiden voor dit risico. Wat is bijvoorbeeld de 
geldigheid van een voucher? De heer Biesmans wijst op het bedrijfsrisico. Tegenover het vaste 
personeel moeten immers ook inkomsten staan. Het is van het allergrootste belang dat een 
klant met een voucher zich voor een bepaalde periode aan een aanbieder committeert. 
De heer Lustermans wijst op de andere cliëntenpopulatie die dan ontstaat. Spreker vindt dat 
schoonmaakbedrijven dit werk moeten doen. De werknemers van de aanbieders zijn hiervoor 
niet geschikt. 
 
De heer Meerten geeft vervolgens aan dat het grote voordeel van een algemene voorziening is 
dat daaraan een multiplier vastzit. De gemeente investeert een x-bedrag in de dienstverlening 
en door een bijdrage te vragen aan de klant krijgt men een multiplier. Een voucher zorgt ook 
ervoor dat men niet in het zwarte circuit belandt. 
De heer Lustermans stelt een andere vraag. Spreker ziet niet dat deze vraag door zijn 
werknemers wordt uitgevoerd. Zijn werknemers zijn anders gekwalificeerd en hebben andere 
competenties. Het gaat namelijk over aandacht, het gesprek, het binnenkomen en de 
observatie. Een schoonmaakbedrijf heeft echter geheel andere competenties. Daarnaast zullen 
de mensen die het het moeilijkste hebben ook het minst snel een voucher kopen. Een 
zorgaanbieder zal zich dan ook niet op die markt begeven. 
 
De heer Meerten vraagt of de eigen omgeving dan ook sneller zal worden aangesproken. 
Desgevraagd geeft de heer Smits aan dat mensen dan ook in de richting van hun omgeving 
zullen moeten bekennen dat men geen geld heeft om een voucher te kopen. Spreker denkt dan 
ook niet dat er veel mensen zullen zijn die het dan op een andere manier zullen doen. 
Mevrouw Mos stelt vast dat 7,50 euro voor een maaltijd van de maaltijdvoorziening al vaak te 
veel geld is. 
Mevrouw Bytchkova deelt de opvatting van mevrouw Mos. 
 
De voorzitter vat de discussie kort samen en vraagt of de aanbieders het idee hebben dat de 
geboden huishoudelijk hulp in de 'poetsenplus-hoek' zit. 
Mevrouw Mos antwoordt bevestigend. 
Mevrouw Matthijsen antwoordt ook bevestigend en merkt op dat men in de zorg niet iedereen 
als poetshulp kan aannemen. 
De heer Lustermans geeft aan dat steeds meer cliënten kiezen voor 'poetsenplus'. 
De heer Biesmans vindt dit laatste ook logisch. Envida houdt zich bezig met Hbh omdat 
afgesproken is dat dat het begin van de thuiszorg is. De verzorgingshuizen worden immers 
afgebouwd en mensen moeten langer thuis wonen. 
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De heer Lustermans geeft aan dat Mosae Zorggroep de Wmo en de huishoudelijke zorg apart 
heeft gepositioneerd. Tot twee jaar geleden was het idee dit op te schuiven naar het facilitaire 
bedrijf. Spreker is echter blij dat de Wmo en de huishoudelijke zorg nog steeds in het midden 
staan omdat dit steeds meer in de richting van zorgverlening gaat in plaats van in de richting 
van het facilitaire bedrijf. Sommige taken zaten voorheen bij de persoonlijke verzorging die nu 
eruit vallen. Men komt in een bredere range terecht. Zelfs vanuit een verpleegkundige indicatie 
worden ook huishoudelijke taken verricht. Dat is dus een compleet arrangement. 
 
De voorzitter zal in de samenvatting als stelling aangeven dat 100% van de huidige populatie 
Hbh onvoldoende ondersteund zou zijn als alleen gepoetst zou worden. 
De heer Biesmans vindt 100% te veel en stelt 80% voor. Spreker constateert dat er heel vaak 
situaties zijn waarbij de huishoudelijke hulp toch met de cliënt boodschappen doet en een 
dokter bezoekt, et cetera. Dat is de realiteit. Spreker wijst in dit kader op de eigen regie. De 
hulpvraag moet immers worden opgelost. Spreker ziet de oplossing in het leggen van 
verbindingen. Indien men vouchers invoert, zullen de inkomens aan de onderkant het gelag 
betalen. 
De heer Lustermans ziet als ideaal een brede range van bekostiging. Men is efficiënt bezig als 
een wijkverpleegkundige die op hbo-niveau is opgeleid dit kan aanbieden. 
 
De heer Meerten vraagt naar de acceptatieplicht en de zorgcontinuïteit. Een aanbieder is dan 
namelijk aan zet. De uitval wordt nu vertaald in minder omzet. In het nieuwe systeem vertaalt 
zich dit niet in minder omzet maar in een hoger rendement. Deze vragen zullen immers straks 
worden gesteld. Spreker vraagt of de aanbieders dit als een risico zien. Of vraagt men om 
vertrouwen? 
De heer Biesmans antwoordt dat dit zeker een risico is. De vraag is of dit risico beheersbaar 
gemanaged kan worden. Spreker denkt dat dit aan de organisatie is. 
De heer Walthouwer vindt dit een bepaalde werkwijze die ook gold in de AWBZ. Dit wordt nu 
doorgetrokken. Die knop is dus allang om. De aanbieders werken al aan meer 
verantwoordelijkheid. Dit is dus een verantwoordelijkheid van iedere zorgaanbieder. 
Mevrouw Bytchkova heeft nog nooit meegemaakt dat penalty's werden toegepast, terwijl dit 
wel in het contract staat. 
De heer Lustermans denkt dat iedere financierder zijn eigen paramaters hierop los moet laten. 
 
De heer Meerten vraagt of de aanbieders het in deze bekostigingssystematiek aandurven om 
een bepaalde normering voor klanttevredenheid op te nemen. 
 
Hierop wordt instemmend gereageerd. 
 
De voorzitter stelt vast dat de tevredenheidenquêtes boven de 80% zaten. 
De heer Biesmans verwijst naar de twee jaarlijkse CQ-meting waarop men kan aansluiten. 
De heer Meerten merkt op dat het risico bestaat dat de klanttevredenheid minder wordt. 
De heer Lustermans geeft aan dat, als iedere aanbieder een 5 scoort, dit te maken heeft met 
de verandering van het systeem. Maar als een aanbieder lager scoort dan de rest zal men dit 
moeten uitleggen. Daarnaast zitten in de DVO ook een aantal parameters. Spreker stelt voor 
om dit breder op te pakken. 
 
De heer Meerten stelt vast dat dus vrij eenduidig wordt gekozen voor innovatie binnen het 
huidige systeem met een andere manier van bekostiging en verantwoordelijkheid. 
De voorzitter merkt op dat deze lumpsumbekostiging en de toetsing aan de hand van criteria 
lijkt op een subsidierelatie. 
De heer Meerten stelt vast dat bestuurlijke aanbesteden hier ook heel kort bij ligt. 
De heer Lustermans voegt toe dat de parameters ook aan de eigen medewerkers worden 
opgelegd. 
De heer Biesmans vindt een subsidierelatie negatief klinken. Mensen met hulpvragen moeten 
zolang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat moet op een menswaardige manier 
gebeuren. En de vraag is wat daarvoor nodig is. Envida is een maatschappelijke organisatie die 
daarin een rol en een verantwoordelijkheid wil nemen. Spreker heeft dit al vaker aangegeven. 
Het is de opdracht van Envida om daaraan te voldoen. 
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De voorzitter vraagt meer uitleg over de opmerking van de heer Biesmans ten aanzien van de 
subsidierelatie. Het voordeel van een subsidierelatie is toch de vastigheid van de financiering. 
De heer Biesmans wil toch graag de zakelijkheid erin houden. Spreker wil graag contractuele 
afspraken maken en daarover verantwoording afleggen. Spreker vindt subsidie daarin geen 
term. 
De heer Meerten vindt de wederkerigheid van de bestuurlijke aanbesteding ook aantrekkelijker. 
Spreker vindt echter ook dat subsidiëring niet per se een negatieve bijklank hoeft te hebben. 
Mevrouw Bytchkova begrijpt de opmerking van de heer Biesmans. 
De heer Walthouwer wijst op alles wat georganiseerd is rondom de kwaliteit van zorg. Voor 
huishoudelijke verzorging kan men ook een netwerkoverleg opstarten. Shopgedrag moet 
worden onderzocht. 
De heer Lustermans wil ook graag waken voor shopgedrag. 
 
De heer Biesmans vindt wederkerigheid een mooi woord. Het is inderdaad zo dat men het 
samen moet doen. Daarom is men met de bestuurlijke aanbesteding gestart. Spreker zou dan 
echter ook graag contracten voor twee à drie jaar willen afsluiten en niet voor een jaar. De 
organisaties moeten immers ook in de gelegenheid zijn om de investeringen deels terug te 
verdienen. 
De heer Walthouwer deelt deze opvatting. Dit is ook van belang voor de kleine aanbieders. 
Mevrouw Bytchkova is in principe ook een voorstander van langdurige contracten. Dit heeft 
echter niet per se tot innovatie geleid. 
De heer Meerten stelt vast dat men in het kader van goed opdrachtgeverschap continu met 
elkaar in gesprek is geweest. 
De heer Biesmans wijst in dit kader op de positieve vooruitgang van de gesprekken. 
 
De voorzitter vraagt of de gemeente iedere aanbieder moet contracteren die aan de eisen 
voldoet. Of moet de gemeente selectief contracteren? 
Mevrouw Mos vindt dat er een keuze voor de cliënt moet zijn. 
De heer Meerten deelt mee dat een selectie van aanbieders juridisch binnen bestuurlijk 
aanbesteden mogelijk is. 
De heer Smits vraagt waarom de gemeente niet gewoon een aanbesteding Wmo doet. 
Eigenlijk tekenen immers dezelfde partijen. 
Mevrouw Bytchkova geeft aan dat in Zuid-Limburg zich circa 130 partijen hiermee 
bezighouden. 
 
De heer Meerten deelt mee dat er nog een ontwikkeltafel inkoop komt. 
 
Spreker vraagt verdere uitleg over de gevolgen van de extramuralisering. Vooralsnog is de 
toeloop achtergebleven. 
De heer Walthouwer vraagt of Envida cijfers heeft van de intramurale oproepen. 
Mevrouw Mos denkt dat meer naar de wachtlijst moet worden gekeken. Spreekster verwacht 
dat ZZP 4 en 3 (zorgzwaartepakket) nu boven water komen. 
De heer Biesmans deelt mee dat Envida circa 180-190 plaatsen in de verzorgingshuizen heeft 
afgebouwd. Dat is nog niet zo veel. 
De heer Lustermans merkt dat er nu druk op de wachtlijsten ontstaat. De ziekenhuizen liggen 
vol. Spreker ziet de eerste signalen. 
De heer Biesmans voegt toe dat de zorgkantoren vinden dat het goed gaat. Envida schat in dat 
halverwege het jaar of zelfs eerder geen cliënten meer bediend kunnen worden omdat het 
budget op is. 
De heer Lustermans deelt mee dat een aanbieder dit drie maanden van tevoren moet melden. 
Mosae Zorggroep denkt dit medio mei te doen. 
 
De heer Meerten vraagt of dit in de richting van de gemeenten zal gaan wrikken. 
De heer Lustermans antwoordt bevestigend. Het totale systeem staat immers onder druk. 
Mosae Zorggroep heeft kritisch naar de afbouw van de uren (persoonlijke verzorging) gekeken. 
Licht huishoudelijk werk is uit de persoonlijke verzorging gehaald. 
 
De heer Meerten deelt mee dat hij een goede eerste indruk heeft gekregen van de beleving 
aan de kant van de aanbieders. Dit staat echter een beetje haaks op de beleving aan de kant 
van de beleidsontwikkeling. 
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De voorzitter zal zo dadelijk in het plenaire deel een samenvatting van deze workshop moeten 
geven. Spreekster wil dit graag eerst even toetsen. 
De voorzitter geeft aan dat de heer Meerten allereerst de systemen (maatwerkvoorziening en 
algemene voorziening) heeft toegelicht en de aanbieders naar hun opvatting gevraagd. De 
aanbieders hebben de voorkeur uitgesproken om bij een maatwerkvoorziening te blijven, maar 
die wel te innoveren in de zin van een andere financieringssystematiek (lumpsumbekostiging) 
waarbij wel met criteria gewerkt kan worden waaraan het resultaat kan worden afgemeten. 
Denk bijvoorbeeld aan klanttevredenheid, uren en doelmatigheid. Een eventuele 
arrangementsfinanciering wordt daarnaast ook als een overgangsmogelijkheid gezien. 
Daarnaast wordt de suggestie gedaan om naar een aanbesteding Wmo te gaan omdat dit 
mogelijkerwijs de flexibilisering tussen budgetten faciliteert die de aanbieders nadrukkelijk 
nastreven en nodig vinden. 
Verder zien de aanbieders de overgang naar een algemene voorziening als zorginstelling niet 
zitten. De nadruk komt door de uitbreiding van de populatie dan meer op poetsen te liggen. De 
keuze voor een schoonmaakbedrijf ligt dan meer voor de hand. De aanbieders maken zich 
hierover zorgen omdat minstens 80% van de populatie die nu wordt bediend bij Hbh immers 
poetsenplus nodig heeft. Een schoonmaakbedrijf kan die plus niet leveren. Dit is een 
belangrijke reden om niet over te stappen. 
Verder wordt de suggestie gedaan voor langer durende contracten. Denk ook aan de 
verhouding tussen wat wordt geleverd en de eigen bijdrage, de armoedeproblematiek op de 
achtergrond en stapeling. De aanbieders voelen immers nu al druk op het hele systeem en 
verwijzen naar de opzeggingen en de gevolgen vanwege de hele extramuralisering. 
 
De heer Lustermans wil ervoor waken dat het een exclusief probleem van de gemeente wordt 
als het gaat om de samenwerking tussen de gemeente, de aanbieders en de zorgverzekeraars. 
De voorzitter zal dit ook vermelden. 
 
De heer Walthouwer merkt verder op dat de zorgverzekeraars CZ en VGZ ook op de 
deelnemerslijst stonden, maar dat zij niet zijn gekomen. Spreker vindt dit teleurstellend in het 
kader van de samenwerking. 
De voorzitter zal hiermee afsluiten. 
 
Mevrouw Mos vraagt wanneer de nieuwe variant gereed is. 
De heer Meerten deelt mee dat dit een EVI-tafel is: ervaren, verbeteren en innoveren. Een 
ontwikkeltafel is iets anders. De EVI-tafel houdt zich bezig met de beleidsontwikkeling en niet 
met het inkoopproces. Spreker deelt mee dat van de EVI-tafel desondanks heel transparant een 
volledig verslag wordt gemaakt. Dat is nieuw. De ambtelijke kerngroep die zich met dit project 
bezighoudt zal ook de ervaringen en de feiten uit den lande ophalen. Daarnaast worden ook 
andere panels bij deze beleidsontwikkeling betrokken, zoals de adviesraden burgers en de 
raadsleden. Men heeft als aftrap voor de gecontracteerde partijen gekozen. De bedoeling is om 
de beleidskeuze samen met de besluitvorming voor de zomer af te ronden. Daarna is het 
inkoopproces in de tweede helft van het jaar aan de orde, ervan uitgaande dat de lopende 
contracten niet worden verlengd. 
 
De heer Lustermans vraagt of de beleidskeuze voor 1 juli 2015 gereed is. 
De heer Meerten antwoordt dat 1 juli 2015 de streefdatum is voor het bepalen van de richting. 
Als men echter kiest voor een bestuurlijk aanbestedingsproces is men echter ook los van de 
termijnen. Spreker vindt echter dat de gemeente als opdrachtgever wel duidelijkheid moet 
geven aan de huidige partners. In de contracten staat 1 oktober 2015 als laatste moment om 
duidelijkheid te geven. 
De voorzitter voegt toe dat dit laatste mede afhankelijk zal zijn van de keuzes die worden 
gemaakt. Vorig jaar is in een algemene maatregel van bestuur afgekondigd dat de contracten 
met de aanbieders voor 1 oktober 2014 getekend moesten zijn. Dat is nergens in Nederland 
gehaald. Het streven is en blijft een enigszins redelijke termijn voor de aanbieders om zich voor 
te bereiden op het nieuwe jaar. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze workshop. 

 
 Korte pauze van 19.25 uur tot 19.30 uur 


