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Voortgangsoverzicht gemaakte afspraken levering huishoudelijke ondersteuning 
ViVa! Zorggroep 
Stand van zaken voortgang afspraken met ViVa! Zorggroep levering huishoudelijke 
ondersteuning 

Geachte leden, 

Zoals door mij toegezegd in uw commissievergadering van donderdag 28 mei j l . 
informeer ik u middels deze brief, en vooral via de informatie in de bijlage, over de 
stand van zaken rond de met ViVa! Zorggroep gemaakte afspraken over hun 
uitvoering van huishoudelijke ondersteuning. 

Met Viva! Zorggroep is een voortgangsgesprek gevoerd op 11 mei jongstleden. 
Bijgaand treft u in de bijlage een overzicht aan van de afspraken en ons inzicht in 
de gemaakte voortgang. 

Na het voortgangsgesprek van 11 mei heeft de gemeente van Viva! Zorggroep het 
overzicht met klachten teruggekregen. Hieruit blijkt dat Viva! Zorggroep een klacht 
inboekt als deze schriftelijk of via het klachtenformulier van de website is 
ingediend. Uit de actuele lijst van 28 klachten geeft Viva! Zorggroep aan dat er 
twintig van zijn opgelost, waarvan er zeventien niet binnen de klachtendefinitie van 
Viva! Zorggroep vielen en drie wel. Deze twintig mensen worden door de gemeente 
nagebeld met de vraag of ook in hun ervaring de klacht is opgelost. Van de overige 
acht waren er vijf niet bij Viva! Zorggroep bekend. Viva! Zorggroep is gevraagd 
om ook deze vijf in behandeling te nemen en ons de uitkomst te melden in het 
volgende voortgangsgesprek op 16 juni. 

In het algemeen constateer ik dat ViVa! Zorggroep er naar handelt om gemaakte 
afspraken na te komen. De openstaande klachten worden opgelost en het aantal 
nieuwe klachten, ook na de start van de uitvoering bij 110 mensen uit de tweede 
tranche die overgaan van huishoudelijke hulp naar huishoudelijke ondersteuning, is 
gering en op een niveau dat vergelijkbaar is met het aantal klachten dat we ook ten 
tijde van het oude product huishoudelijke hulp binnen kregen. 
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ViVa! Zorggroep bereidt ook een compensatieaanbod voor aan gedupeerde cliënten 
en bij de tweede tranche zetten zij, zoveel als binnen hun bedrijfsvoering mogelijk, 
in op het behoud van de vaste medewerker. 

Op 20 mei j l . is het rapportagegesprek over het eerste kwartaal met ViVa! 
Zorggroep door ons gevoerd. Ook daaruit komt het beeld naar voren dat de 
uitvoering van huishoudelijke ondersteuning door ViVa! Zorggroep is verbeterd. 
Ik kan het verslag van dit gesprek nog niet met deze brief meesturen, omdat het 
verslag nog niet is voorgelegd en dus ook nog niet is geaccordeerd door ViVa! 
Zorggroep. 

Op basis van het beeld over hoe ViVa! Zorggroep nu acteert zie ik, op dit moment, 
geen reden om ViVa! Zorggroep in gebreke te stellen. Uiteraard blijven wij ViVa! 
Zorggroep in haar uitvoering van huishoudelijke ondersteuning actief monitoren en 
aanspreken. Op 16 juni staat een nieuw voortgangsoverleg gepland. Dc zal u kort 
daarna opnieuw informeren over hoe de situatie zich dan verder heeft ontwikkeld. 

Tot slot. De afgelopen weken zijn met alle aanbieders de rapportagegesprekken 
gevoerd over het eerste kwartaal van uitvoering huishoudelijke ondersteuning in 
onze regio. De uitkomsten en inzichten worden nu ambtelijk opgesteld en 
afgestemd binnen de regio waarna deze ook bestuurlijk met mij en mijn collega 
wethouders in de regio worden gedeeld. Uiteraard zal ik ook deze uitkomsten en 
inzichten daarna met u delen. Ik verwacht u dit nog voor het zomerreces te kunnen 
sturen. 

Met vriendelijke groet. 

Jack Chr. van der Hoek, MBA. 
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Bijlage: overzicht afspraken uit het bestuurlijk overleg van 9 april 2015 
AFSPRAAK VERANTWOORDELIJK STAND VAN ZAKEN d.d. ll-mei-2015 
L, Van 14 van de 30 cliënten, waarvan de klacht nog niet opgelost bleek 

na de tweede belronde van de gemeenten, worden NAW gegevens 
uitgewisseld met ViVa! Zorggroep. Deze cliënten hebben ook 
rechtstreeks bij ViVa! Zorggroep een klacht ingediend. 

Gemeente Gemeente heeft een actueel overzicht overlegt van 
klachten die bij haar zijn gemeld en nog open staan. 
Gemeente zal de contactgegevens van deze mensen 
naar Viva! Zorggroep sturen, voorzover zij daar 
toestemming voor hebben gegeven. ViVa! Zorggroep 
zal het overzicht goed bekijken en controleren of de 
klachten inmiddels zijn opgelost. 

2. Aan bewoners die bij de gemeente een klacht hebben ingediend 
waarvan niet zeker is of NAW-gegevens mogen worden gedeeld met 
ViVa! Zorggroep wordt nogmaals gevraagd of de naam en adres mag 
worden gedeeld met ViVa! Zorggroep. 

Gemeente De gemeente heeft navraag gedaan bij de 
betreffende bewoners. Vrijwel iedereen heeft 
ingestemd met het delen van de gegevens met Viva! 
Zorggroep. 

3. Conform het contract zal ViVa! in de eerste kwartaalrapportage een 
overzicht met beschrijving geven over en van de klachten die wel en 
niet zijn opgelost. 

ViVa! Zorggroep ViVa! Zorggroep heeft op 30 april 2015 de 
klachtenafhandeling van het eerste kwartaal 
aangeleverd. Deze wordt besproken in het eerste 
reguliere kwartaalgesprek in regionaal verband. 

4. Compensatieregeling cliënten eerste tranche 
Definitief wordt vastgesteld dat ViVa! al haar cliënten uit de eerste 
tranche die op enig moment ondersteuning zijn misgelopen zal 
compenseren met een extra schoonmaakbeurt. 

ViVa! Zorggroep ViVa! Zorggroep is bezig met de voorbereiding van 
de compensatieregeling. 

5. De compensatieregeling zal door Viva! worden beschreven in de set van 
afspraken/Plan van Aanpak. 

ViVa! Zorggroep Volgt wanneer de compensatieregeling klaar is. 

6. Ondersteuningsplannen. ViVa! Zorggroep levert vóór 30 april 2015 de 
getekende ondersteuningsplannen aan de gemeente aan van de circa 
600 cliënten uit de eerst tranche. 

ViVa! Zorggroep ViVa! Zorggroep heeft donderdag 30 april 2015 ruim 
600 ondersteuningsplannen digitaal aangeleverd bij 
de administratie van de gemeente Haarlem 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis. Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14023 
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7. Toelichting plek ondersteuningsplan in proces. 
ViVa! Zorggroep heeft behoefte aan toelichting over de plek van het 
ondersteuningsplan in het proces. De gemeente zal deze informatie 
verstrekken. 

Gemeente Toelichting op het proces Huishoudelijke 
Ondersteuning is toegestuurd. Binnenkort wordt 
aangepaste beschrijving van het proces naar alle 
aanbieders gestuurd met toelichting waar het 
ondersteuningsplan in het proces thuishoort. 
NB. dit is op 26 mei 2015 naar alle aanbieders per 
mail gedaan. 

8. Om volledig uit te sluiten dat geen burgerde steun wordt onthouden 
die daar recht op heeft, controleert de administratie van de gemeente 
van 61 cliënten van de tweede tranche de lijst of het correct is dat het 
recht moet worden beëindigd. De administratie doet van beëindiging 
een melding naar de cliënt en naar de aanbieder. 

Gemeente Van 53 cliënten is zeker dat het recht op 
huishoudelijke ondersteuning moet worden 
beëindigd. Van 8 cliënten wordt dit nog nader 
uitgezocht. Gemeente zoekt uit hoe de aanbieder 
geïnformeerd kan worden. 

9. Tweede tranche 
ViVa! start met de gesprekken van de tweede tranche voor de 
ondersteuningsplannen op 20 april 2015. Binnen twaalf weken hebben 
alle cliënten uit de tweede tranche (ten minste 330) een getekend 
ondersteuningsplan. Na een akkoord bij het eerste gesprek voor het 
ondersteuningsplan of een akkoord / niet-akkoord bij het tweede 
gesprek daarover levert ViVa! een kopie van het getekende 
ondersteuningsplan aan bij de gemeente. 

ViVa! Zorggroep Gesprekken lopen op schema. Circa 110 gesprekken 
zijn in de eerste periode van vier weken gevoerd. 

lO.Op 13 juli 2015, of zoveel eerder als mogelijk, zijn door ViVa! de 
kopieën van ten minste 330 getekende (akkoord /niet akkoord) 
ondersteuningsplannen bij de gemeente aangeleverd (afspraak). 

ViVa! Zorggroep Deze kopieën moeten nog worden aangeleverd. 
Voor het eerst volgende voortgangsgesprek (16 juni) 
komt dit op de agenda. 

ll.Vaste medewerker 2" tranche 
De gemeente heeft aangegeven dat bij cliënten uit de tweede tranche 
de vaste medewerkers zoveel mogelijk dient te worden behouden. Met 

ViVa! Zorggroep VIVa! Zorggroep handelt hier naar bij de uitvoering 
van de 2" tranche zoveel als mogelijk binnen hun 
bedrijfsvoering. ViVa! Zorggroep wordt gevraagd 
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in acht neming van aflopende contracten van personeel en als gevolg 
daarvan herschikking van personeel zal ViVa! Zorggroep zoveel mogelijk 
de oude vaste medewerker bij de cliënt houden. 

door te geven hoeveel cliënten in de tweede tranche 
uiteindelijk een nieuwe medewerker hebben 
gekregen. 

12.Vaste medewerker 2' tranche 
Indien er toch een andere medewerker gaat komen zal de cliënt 
voordien daarover door ViVa! Zorggroep worden geïnformeerd en op 
nette wijze gelegenheid worden geboden om afscheid te nemen. 

ViVa! Zorggroep Afspraak akkoord en wordt, indien aan de orde, 
volgens Viva! Zorggroep uitgevoerd. 

13.Brief tweede tranche 
Vanuit de gemeente zal voor Viva! cliënten van de tweede tranche een 
nieuwe brief uitgaan met nadere uitleg over de veranderingen rondom 
huishoudelijke ondersteuning en de daarbij gehanteerde methodiek. 

Gemeente Brief tweede tranche is verstuurd door de 
gemeente. Afspraak afgehandeld. 

M.Opleiding medewerkers ondersteuningsplannen 
ViVa! geeft aan dat de ondersteuningsplannen worden opgesteld met 
de cliënt door coördinatoren. Deze ViVal-medewerkers hebben 
voorlichting gehad en de procedure is met hen besproken. De 
coördinatoren hebben werkinstructies gekregen en zijn geïnstrueerd 
hoe de gesprekken moeten worden gevoerd. De gemeente heeft 
gevraagd aan ViVa! dit onderwerp in de kwartaalrapportage(s) nader te 
beschrijven. 

ViVa! Zorggroep ViVa! Zorggroep zal het onderwerp opleidingen 
opnemen in de reguliere kwartaalrapportages. 
Hiernaast maken klachten en klachtafhandeling ook 
onderdeel uit van de reguliere kwartaalrapportages. 


