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Zijne Excellentie, 
 
Wij, het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad Omring, hebben vernomen, dat u 
opdracht heeft gegeven aan de Nederlandse Zorg Autoriteit de tarieven te herijken voor de 
ouderen, die gebruik maken van WLZ-indicaties (ZZP 5 en hoger). 
 
Wij vragen uw aandacht voor het volgende: 
 
Wij ervaren dat cliënten aanzienlijk later bij Omring komen wonen dan enkele jaren geleden. 
Het aantal cliënten met indicatie ZZP 7 of ZZP 8 is afgenomen (in plaats van ZZP 5 of ZZP 6).  
Verder neemt het aantal cliënten met onbegrepen gedrag toe. 
Dit samen leidt ertoe, dat er meer zorg geboden moet worden, terwijl het gemiddeld tarief 
is gedaald. 
 
Wij verzoeken u met klem dat de basistarieven ZZP 5 en ZZP 6 worden verhoogd.  
Wij denken hierbij aan een verhoging van 5 tot 10%. 
 
Het tekort aan personeel kan hiermee worden gecompenseerd en op piekmomenten 
kunnen extra medewerkers worden ingezet. Een medewerker van niveau 1 is goed in staat 
om toezicht uit te oefenen, te assisteren bij activiteiten en gastvrijheid te verlenen. De 
arbeidsmarkt biedt ruimte voor dit soort banen en biedt kansen voor mooi en zinvol werk. 
De zorgprofessionals houden dan hierdoor meer tijd over voor de gerichte zorg, waarvoor 
ze zijn opgeleid.  
 
Als bijdrage in de discussie “ de werkdruk in de zorg te verlagen” stellen we aan u het 
volgende plan voor: 
 
Medewerkers van niveau 1 met de functie van gastvrouw/gastheer. 
-deze medewerker functioneert naast de professionele zorgstructuur                                                       
-geen arbeidsmarktproblematiek (verzorgenden IG 3 zijn nauwelijks te werven)                      
 het biedt kansen bij selectie van medewerkers op competenties, intelligentie, potentie en 
ambitie tot doorgroei naar niveau verzorgende IG3 
 
 
 
 



 

De uitgangspunten voor de berekening van” de meerkosten” zijn:                                                   
-4 uur extra inzet per dag per 10 bewoners, 7 dagen per week (24 minuten per dag pp)            
-inzet extra medewerker niveau FWG 15 (één periodiek onder max)                                              
-geen overhead of contributiemarge meegerekend. Netto kosten.                                               
 
Berekening kosten:  
Uurloon  € 12,66    (per 01-01-2017)                                                                             
Werkgeverslasten (stelpost) 20 %                                                                                                   
Productiviteit 75 % (100%-/-verlof-/-ziekte-/-werkoverleg-/-opleiding)                                   
Gemiddeld ORT 18 % (schatting)                                                                                                             
Totaal € 23,90 per uur, ofwel € 9,56 (nog geen tientje !)  per bewoner per dag                     
 
Voor Omring zou dit betekenen: 
Stelpost 1200 cliënten: 1200 x 365 x € 9,56 = € 4.19 miljoen per jaar meerkosten  
 
Wij zijn zeer tevreden over de kwaliteit van zorg die door de medewerkers van Omring 
wordt geleverd. Op signalen van cliënten en familie over persoonlijke wensen wordt goed 
gereageerd. De impuls die uitgaat van de W&T gelden is een verrijking van het leven van 
de bewoners in onze huizen. Binnen Omring zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers actief 
en door hen worden de medewerkers op heel veel punten ontlast.  
 
De grens van deze participatie is nu bereikt.      
 
Wij laten ons graag uitnodigen voor een gesprek.  
 
Het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad Omring, 
 
A.J. Epskamp 
Voorzitter 
 
K. Steltenpool-Visser 
Secretaris 
 
J. v.d. Zande 
Vice-voorzitter 
 
 
Een afschrift van deze brief wordt verstuurd aan de griffier en leden van de vaste Tweede 
Kamercommissie VWS 
NPCF 
ActiZ 
LOC 
NCZ  
    


