Datum:

30 november 2015

Onderwerp

Tijd:

15.00 – 17:00 uur

Fysieke Overlegtafel Huishoudelijke
Ondersteuning

Notulist:

Corine Vriends

Locatie:

Werkplein Helmond

Aanwezig:

dhr. F. Vliegenberg (Thuiszorg Samen Verder), dhr. E. Kraan (Rinette Zorg), dhr. B.
Wijenberg (LandvanHorne), mevr. C. Engels (Savant Zorg), dhr. H. Wiekart (TSN
Thuiszorg), , dhr. V. Neijts (Zuidzorg), mevr. P. Strik en mw van de Noord (Tzorg),
dhr. W. Derks (Axxicom), Dhr. H. Dittner (Wmo Raad), mevr. M. van der Donk en
mevr. M. Rutten ( Peel6.1), mevr. C. Vriends (Bizob)

Afwezig:

Mevr. J. van Schijndel (Wmo Raad)

Voorzitter:

Mevr. M. Rutten (Peel 6.1)

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2.
Mededeling
TSN-Zorg geeft de huidige situatie weer en schetst het mogelijke vervolg van de surseance van
betaling. H. Wikart pleit ervoor de rust te bewaren omdat de zorg gegarandeerd is. Er is een
bewindvoerder aangesteld.
De tafel praat nog door over mogelijke vervolgstappen.
3.
Notulen FOT 19-10-2015
De notulen worden akkoord bevonden. Er wordt nog toelichting gegeven op een paar opmerkingen.
4.
Tarief 2016
Tarief 2016 is voorgelegd aan de colleges en akkoord bevonden. Dit tarief geldt ook voor 2017
waarbij opgemerkt dient te worden dat dit tarief wordt aangepast indien wijzigingen in de cao
daartoe aanleiding geven. Alle gecontracteerde aanbieders ontvangen een addendum waarin de
nieuwe tarieven zijn opgenomen.
5.
Week 53-2015: facturering
De afspraak om een laatste periode van vijf weken in te richten zal nog per mail worden bevestigd.
6.
Pgb-beoordeling resultaat
In het kader van Pgb verstrekking HO stelt de gemeente de indicatie. Daarbij moet ook de omvang
van noodzakelijke inzet beoordeeld worden.
De gemeente hanteert ook hier het uitgangspunt dat het resultaat “een schoon en leefbaar huis”
leidend is. De gemeente stapt af van een urenindicatie per week, maar bepaalt in plaats daarvan een
jaaromvang. Gelijk zorg in natura moet de noodzakelijke inzet niet op weekniveau worden bepaald
(de ene week wat meer, dan wat minder).
Uitgangspunt is om te starten vanuit een basisvariant.
Deze basisvariant betreft een budget gebaseerd op 78 uur per jaar voor gelijkvloers appartement en
104 uur per jaar voor een gezinswoning. Bijplussen en aframen vindt plaats op basis van de
individuele situatie (maatwerk). De vraag wordt voorgelegd of de omvang van deze basisinzet
overeenkomt met ervaring van zorgaanbieders in de huidige praktijk.
Aanbieders aan de tafel vinden het lastig om hierin een harde uitspraak te doen, aangezien
aanbieders met een veelheid aan situaties te maken hebben en het in alle gevallen maatwerk
betreft. Voor de gemiddelde situatie is dit echter een redelijke en reële inzet zo is het algemene
oordeel.
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7.
Taken HO, Vallen daar ook “incidentele” taken onder?
Deze vraag, voortkomend uit een casus is in het algemeen en met specifieke voorbeelden
behandeld. Het handelt om taken zoals het schoonmaken van de afzuigkap, binnenkant van de
koelkast, binnenkant van de keukenkastjes en het wassen van gordijnen. Daarbij is besproken hoe
omgegaan wordt met de vraag om dit soort incidentele zaken in relatie tot de wekelijkse activiteiten
uit te voeren. Gangbaar is om in overleg met de cliënt regulier werkzaamheden eenmalig “uit te
wisselen” voor de incidentele taken (substitutie). Daarbij blijft het resultaat een schoon en leefbaar
huis altijd leidend. Indien substitutie niet mogelijk omdat het resultaat een schoon en leefbaar is
dan wordt voor de eenmalige taken extra inzet gepleegd.
8.
Geen

Rondvraag/wat verder ter tafel komt

Volgende vergadering: maandag 22 februari van 15.00 tot 17.00 uur
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datum FOT HO:
FOT HO
vragenuurtje

locatie
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12-12
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Werkplein 4
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