Datum:

11 september 2014

Onderwerp

Tijd:

15.00 – 17.00

Fysieke Overlegtafel Huishoudelijke
Ondersteuning

Notulist:

Sanny Vullers

Locatie:

Werkplein te Helmond

Aanwezig:

Dhr. W. Derks (Axxicom), dhr. R. Akkermans ( Tzorg), mevr. D. Rijntjes (de
Zorgboog), mevr. O. van Meijlen (Zuidzorg), dhr. E. Kraan (Rinette Zorg), mevr. C.
Engels (Savant Zorg), dhr. F. Vliegenberg ( Thuiszorg SamenVerder), dhr. B.
Wijenberg (LandvanHorne), dhr. A. Arnoldus (TSN Thuiszorg), mevr. W. Teeuwen
(Peel 6.1), mevr. M. Rutten ( Peel 6.1), mevr. S. Vullers (Peel 6.1), mevr. A. Saric
(Bizob), dhr. G. Groeneveld (Bizob)

Afwezig met
kennisgeving:

Mevr. J. van Schijndel (Wmo Raad), Dhr. H. Dittner (Wmo Raad)

Voorzitter:

Mevr. M. Rutten (Peel 6.1)

Opening en mededelingen
Marleen Rutten opent de vergadering.
Er zijn vooraf geen mededelingen.
Notulen FOT 08-09-2014
Opmerkingen op de notulen zijn per pagina besproken. Als de notulen akkoord worden bevonden
worden deze gepubliceerd op de website www.Peel 6-1.nl
Het eindvoorstel van de gemeenten wordt opgenomen in deze notulen.
Op pagina 3 staat de intaketegemoetkoming vermeld. Dit begrip zou verder toegelicht moeten
worden zodat de aanbieders aan de virtuele overlegtafel beter weten wat dit inhoudt. Dit begrip
wordt aangepast.
Op pagina 4 staat vermeld dat Land van Horne voorlopig akkoord gaat met het tarief. Hierbij moet
aangevuld wordt dat dit onder voorbehoud is van een samenwerkingsverband dat mogelijk
aangegaan wordt met andere zorgaanbieders voor HO-basis. Peel 6.1 merkt hierbij nogmaals op
dat het contract zowel voor HO-basis als voor HO-plus wordt aangegaan.
Verder zijn er geen opmerkingen of aanvullingen. De notulen worden met bovenstaande
wijzigingen vastgesteld en gepubliceerd op de website.
Deelovereenkomst
De aangebrachte wijzigingen in de deelovereenkomst zijn besproken en worden definitief
opgenomen in de deelovereenkomst.
Toevoeging vanuit Peel 6.1; De deelovereenkomst wordt nu zo goed als mogelijk opgesteld.
Onderdeel van bestuurlijk aanbesteden is dat de overeenkomst gewijzigd kan worden middels
overleg aan de fysieke tafel. We kunnen op dit moment niet meer alles gaan wijzigen.
Toevoeging vanuit Savant Zorg; Aan artikel 2.4 graag toevoegen dat per 1-1-2015 een aparte
afspraak gemaakt wordt voor de maaltijden in de woonzorgcomplexen van Savant in de gemeente
Helmond.
In artikel 3.5 en 4.3 wordt nog gesproken over maaltijden. Dit wordt eruit gehaald en in bijlage 5
(prijsafspraken) wordt benoemd dat maaltijden op basis van offerte geleverd zullen worden.
Hiervoor geldt de spoedprocedure zoals beschreven in de deelovereenkomst.
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Mevr. M. v/d Gaag (Axxicom) heeft vooraf een opmerking geplaatst m.b.t. lastenverzwaring, ook
m.b.t. artikel 7.2 (facturering). Deze wijze van factureren zijn we aan de overlegtafel
overeengekomen, juist omdat hier een lastenvermindering wordt verwacht voor zowel aanbieders
als gemeenten. Dit wordt door dhr. W. Derks teruggekoppeld met mw. M. v/d Gaag. Mochten er
nog aanvullende vragen zijn dan kunnen deze uiteraard gesteld worden.
Artikel 9.2 kan anders geformuleerd worden. Dhr. R. Akkermans (Tzorg) levert hier uiterlijk vrijdag
12-9-2014 een tekstvoorstel voor aan.
De opmerkingen van deze overlegtafel worden nog verwerkt in de deelovereenkomst. Vervolgens
wordt de deelovereenkomst binnen Peel 6.1 in routing gebracht om vastgesteld te worden in de
colleges van de 6 Peelgemeenten.
Mogelijke overname van personeel
Tijdens de bespreking van de deelovereenkomst is de verplichting tot overname van het personeel
besproken in relatie tot de cao VVT. Kan er gesproken worden van een verliezende partij bij deze
manier van aanbesteden? Bij het ondertekenen van de overeenkomst moet dit volledig duidelijk
zijn, dit is van wezenlijk belang. Aanbieders willen zeker weten welk risico ze lopen als er
aanbieders zijn die de deelovereenkomst niet tekenen.
Overgang van onderneming houdt in dat alles 1 op 1 overgenomen moet worden.
Implementatie- en communicatietraject
Voorafgaand aan deze FOT heeft de werkgroep implementatie en communicatie overleg gehad.
Deze werkgroep bestaat uit 3 aanbieders (Axxicom, Savant Zorg, Thuiszorg SamenVerder), Peel
6.1 en een afgevaardigde van de Wmo-raden.
Op 7 oktober 2014 van 11.00 tot 13.00 uur vindt een bijeenkomst plaats waarbij zowel Wmoconsulenten als intakers van aanbieders aan de fysieke overlegtafel uitgenodigd worden. Het doel
van deze bijeenkomst is het uitwisselen van ervaringen die reeds opgedaan zijn en het bespreken
van verwachtingen die je naar de klanten uitspreekt. Dit krijgt vorm middels een presentatie van
aanbieders die reeds resultaatgericht werken (Axxicom/Tzorg). Daarna worden er kleinere groepjes
geformeerd voor het bespreken van thema’s en casuïstiek en volgt er een plenaire terugkoppeling.
Een dergelijke bijeenkomst wordt tussentijds mogelijk nogmaals gehouden als er door iedereen
ervaring opgedaan is zodat een evaluatie plaats kan vinden.
Voor deze bijeenkomst geldt een maximum van 3 personen per aanbieder. Mochten er aanbieders
zijn die meer of minder mensen aan willen melden dan kan dit doorgegeven worden. De capaciteit
die er is kunnen we op deze manier optimaal benutten.
Graag opgeven welke personen er van welke aanbieder naar de bijeenkomst zullen komen vóór 25
september 2014 bij mevr. S. Vullers (Peel 6.1) per e-mail: s.vullers@helmond.nl
Bij opgave graag het e-mailadres van de personen die aanwezig zullen zijn vermelden. Na opgave
zal een uitnodiging met het programma en de locatie verstuurd worden.
Verder is door deze werkgroep veel aandacht besteed aan het opstellen van een conceptinformatiebrief die omstreeks 1 oktober 2014 aan de cliënten verstuurd zullen worden. Deze brief
ligt momenteel bij de afdeling communicatie van Peel 6.1
Er zullen meerdere varianten van deze brief nodig zijn omdat er diverse groepen zijn (o.a. met
overgangsrecht en zonder overgangsrecht). Voordat deze brief verzonden gaat worden, worden de
aanbieders hiervan op de hoogte gebracht. Op deze manier kan er intern naar de hulpen
gecommuniceerd worden welke informatie aan de cliënten verstrekt wordt.
HH toelage
Rondom de HH-toelage is weinig nieuws. Er wordt een werkgroep geformeerd om de plannen
verder uit te werken. Er wordt afgesproken om middels www.datumprikker.nl een overleg in te
plannen. Afhankelijk van beschikbaarheid wordt de werkgroep samengesteld.
De Zorgboog en Land van Horne geven aan niet deel te willen nemen aan de werkgroep.
Vervolg fysieke overlegtafels
Voorgesteld wordt om periodiek (maandelijks) de fysieke overlegtafel Huishoudelijk Ondersteuning
in te plannen. Mocht deze frequentie niet passend zijn dan wordt dit aangepast. De
voorkeursdagen zijn maandag en donderdagochtend. Peel 6.1 verzorgt de uitnodigingen.
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Wat verder ter tafel komt
Mw. O. van Meijlen (Zuidzorg) vraagt wat er nu afgesproken is m.b.t. overname van personeel
mochten er aanbieders de deelovereenkomst niet ondertekenen.
De afwegingen rondom het bedrijfsrisico moeten individueel per zorgaanbieder gemaakt worden.
Peel 6.1 zoekt verder uit wat er exact opgenomen is in de Wmo-2015 en wat mogelijke
consequenties zijn.
Afsluiting
Marleen Rutten sluit de vergadering.
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