
Inzet van huishoudelijke hulp
Keuzes voor gemeenten

positionering & inrichting 3

eigen bijdrage 3

communicatie 3

eigen regie 3

toelage 3

sturen op resultaat 3



Movisie * Inzet van huishoudelijke hulp * Keuzes voor gemeenten  * * *  pagina 2 van 52

ZES KEUZES   

Introductie

Hoe kunt u deze publicatie gebruiken?
Met ingang van 2015 ontvangen gemeenten zo’n 30 procent minder 

Wmo-budget voor de voorziening huishoudelijke hulp. Veel gemeenten 

hebben daarom nieuw beleid vormgegeven op basis van deze bezuiniging. 

Zij hebben de bezuiniging aangegrepen om de huishoudelijke hulp anders 

te positioneren en te organiseren. 

De insteek van gemeenten is verschillend en vloeit voort uit hun visie op 

wat nodig is om te zorgen dat inwoners zelfredzaam blijven en kunnen 

meedoen in de samenleving. Een deel van de gemeenten heeft zich in de 

beleidsveranderingen gericht op het versterken van de samenhang tussen 

huishoudelijke hulp en de andere taken die vanaf 1 januari 2015 uit de 

AWBZ zijn overgekomen. Andere gemeenten zien en organiseren huishou-

delijk hulp als separate dienst.

De discussie over huishoudelijke hulp laaide eind 2015 op naar aanlei-

ding van dreigend massaontslag bij een van de grootste organisaties voor 

huishoudelijke hulp, een brandbrief van de thuiszorgbranche naar de 

Nederlandse gemeenten en een debat dat volgde in de Tweede Kamer. De 

recente, soms tegenstrijdige rechterlijke uitspraken naar aanleiding van 

bezwaarschriften van burgers, versterken het publieke debat. 

Nog veel vragen
Deze publicatie wil gemeenten handvatten bieden voor het (opnieuw) po-

sitioneren en organiseren van huishoudelijke hulp. Want er leven bij veel 

gemeenten vragen, bijvoorbeeld over wat mag en wat niet, welke positie 

huishoudelijke hulp heeft in het geheel van zorg en ondersteuning en hoe 

gemeenten kunnen sturen op het volume en de kwaliteit van de dienstver-

lening. En hoe zorgt de gemeente voor beleid dat tegemoet komt aan de 

meest kwetsbare cliënten, zodat zij aanspraak kunnen blijven maken op 

huishoudelijke hulp? Jurisprudentie heeft al een aantal zaken verhelderd, 

zoals bijvoorbeeld de vereiste van ‘zorgvuldig onderzoek’ naar de indivi-

duele omstandigheden van cliënten. 

In deze publicatie is kennis gebundeld waarmee gemeenten kunnen kijken 

naar de inhoud en organisatie van de huishoudelijke hulp. Hiermee kun-

nen ze het gesprek aangaan met aanbieders, inwoners en cliëntenverte-

genwoordigers om gezamenlijk tot een duurzame inrichting te komen. 

Op 4 december 2015 zijn de Uitgangspunten voor een toekomstvaste 

langdurige zorg en ondersteuning door staatssecretaris Van Rijn aan de 

Tweede Kamer gestuurd. De uitgangspunten hebben ook betrekking op 

huishoudelijke hulp. Ze zijn gezamenlijk met FNV, CNV, gemeenten en 

werkgevers vorm gegeven. De drie uitgangspunten: 

1.  Perspectief creëren en zo snel mogelijk omzetten in nieuwe 

werkgelegenheid.

2.  Inkoop op inhoud en kwaliteit, geen concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden.

3.  Reguliere banen in loondienst tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.
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De uitgangspunten hebben ook betrekking op huishoudelijke hulp. 

Waar deze uitgangspunten van toepassing zijn op onderwerpen in deze 

publicatie zullen wij daar naar verwijzen. 

Verantwoording
Op verzoek van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het 

ministerie van VWS deed Movisie in 2015 kwalitatief onderzoek in elf 

gemeenten naar de verschillende manieren waarop zij huishoudelijke 

hulp organiseren. Naast interviews met gemeenteambtenaren is in en-

kele gemeenten gesproken met een zorgaanbieder en/of een cliënten-

vertegenwoordiger. Vervolgens zijn twee kennisbijeenkomsten geor-

ganiseerd, waar ook andere dan de onderzochte gemeenten aanwezig 

waren. 

Wilt u weten hoe andere gemeenten het doen?  

Hier leest u meer over de verschillende manieren 

waarop gemeenten huishoudelijke hulp en de 

Huishoudelijke Hulp Toelage in 2015 vormgaven.

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN ELF GEMEENTEN 

Hoe kunt u sturen op kwaliteit en volume? Wat mag en wat mag 

niet? Bekijk deze zes keuzes voor gemeenten.

ZES KEUZES VOOR GEMEENTEN 



Movisie * Inzet van huishoudelijke hulp * Keuzes voor gemeenten  * * *  pagina 4 van 52

   OVER DEZE PUBLICATIE

Zes keuzes voor gemeenten

Positionering & 
inrichting van de 

huishoudelijke hulp   

1.1  losse dienst of integraal 

arrangement

1.2  algemene voorziening of 

maatwerkvoorziening

1.3  toegang: Wmo-loket,  

sociaal team of aanbieder

1.4  signalering: wel of niet?

1

Communicatie met & 
mentaliteitsverandering bij 
inwoners    6

Eigen bijdrage(n) en financiële 
tegemoetkoming cliënten   4

3 Eigen regie door cliënten   

5 Huishoudelijke Hulp Toelage    

Sturen op resultaat  
& inzet huishoudelijke 

hulp   

2.1  schoon huis of gestructu-

reerd huishouden

2.2  afspraken over inzet: 

uren, tarieven, kwaliteit 

en arbeidsvoorwaarden 

2.3  betrekken sociaal netwerk 

van de cliënt 

2.4  monitoren van kwaliteit 

en kosten

2



Movisie * Inzet van huishoudelijke hulp * Keuzes voor gemeenten  * * *  pagina 5 van 52

ZES KEUZES      OVER DEZE PUBLICATIE

1.  Positionering en 
inrichting van de 
huishoudelijke hulp

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ondersteunen 

gemeenten inwoners waar nodig met huishoudelijke hulp, als dit een pas-

sende bijdrage levert aan zelfredzaamheid en participatie. De cliënt kan 

daardoor langer thuis wonen (zie Factsheet Algemene voorziening in de 

Wmo 2015, paragraaf 5. VNG, september 2015). Vanuit de Wmo worden 

mensen ondersteund, zodat zij kunnen participeren in het maatschappelijk 

verkeer en zelfredzaam zijn. Dat wil zeggen dat ze ‘in staat zijn tot het 

uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen 

en het voeren van een gestructureerd huishouden’. 

Gestructureerd huishouden
Binnen de Wmo wordt ondersteuning bij het huishouden dus gezien als 

een middel om zelfredzaam te zijn en te participeren. Het huishouden 

moet daartoe geen obstakel zijn, maar leefbaar en ‘op orde’. Ondersteu-

ning bij het voeren van een gestructureerd huishouden kent verschillende 

elementen. Een schoon huis vormt een voorwaarde om te kunnen blijven 

leven in de eigen leefomgeving (zie Factsheet Algemene voorziening in 

de Wmo 2015, paragraaf 5. VNG, september 2015). Dat geldt bijvoorbeeld 

ook voor de was en de boodschappen. Sommige gemeenten vatten de 

taken nog wat breder op: ook maaltijden klaarzetten of tuinonderhoud 

vallen dan bijvoorbeeld onder een gestructureerd huishouden. Bovendien 

vallen ook het organiseren van het huishouden en de begeleiding bij het 

voeren van het huishouden, onder de huidige zienswijze.

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/nieuw-factsheet-algemene-voorziening-in-de-wmo-2015
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/nieuw-factsheet-algemene-voorziening-in-de-wmo-2015
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/nieuw-factsheet-algemene-voorziening-in-de-wmo-2015
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/nieuw-factsheet-algemene-voorziening-in-de-wmo-2015
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Wel of niet Wmo?
Gemeenten geven (mede) vorm aan wat er nodig is voor ondersteuning bij 

het voeren van een gestructureerd huishouden. Dit kan met een algemene 

voorziening, een maatwerkvoorziening of een combinatie daarvan. De 

meeste van de onderzochte gemeenten kiezen voor dat laatste. 

De diensten binnen een algemene of maatwerkvoorziening dienen vol-

gens de Rechtbank Gelderland (uitspraak 23 april 2015) door of in op-

dracht van de gemeente te worden getroffen en gericht te zijn op maat-

schappelijke ondersteuning (zie Factsheet Algemene voorziening in de 

Wmo 2015, paragraaf 5. VNG, september 2015). In ons onderzoek kwamen 

we echter ook enkele gemeenten tegen die er in hun beleid van uit gaan 

dat burgers (in principe) zelf hun huishoudelijke hulp regelen en kopen op 

de particuliere markt. Zij bieden daarbij ondersteuning rond bemiddeling 

en/of bijzondere bijstand.

VOORBEELDEN

* Een van de gemeenten heeft een vorm van bemiddeling 

om vraag en aanbod in de particuliere markt bij elkaar te 

brengen. 

* Een andere gemeente biedt ondersteuning in de vorm van 

bijzondere bijstand wanneer iemand huishoudelijke hulp 

niet zelf kan betalen. 

Recente rechterlijke uitspraken zijn niet eenduidig over of deze insteek 

past bij de wet. Zo oordeelde de rechtbank Gelderland op 17 december 

2015 over zaken in de gemeente Lochem dat hulp bij het huishouden 

onder de Wmo 2015 valt en dat de gemeente hulp bij het huishouden als 

voorziening moet aanbieden aan cliënten die zelf hun huis niet schoon 

kunnen houden. Op 7 januari 2016 besliste de rechtbank  

Zeeland-West-Brabant echter over zaken in gemeente Oosterhout dat 

de gemeente wel binnen de wettelijke kaders blijft bij het besluit geen 

schoonmaakhulp aan te bieden in het kader van de Wmo.

Op 23 maart 2016 ligt beleid rond huishoudelijke hulp voor het eerst voor bij 

de Centrale Raad van Beroep sinds de invoering van de Wmo 2015. Er is hoger 

beroep aangetekend in twee zaken met betrekking tot versobering van huis-

houdelijke hulp. De verwachting is dat de Raad de uitspraak breder trekt en 

dan ook uitspraak over doet over de vraag of huishoudelijke hulp binnen de 

Wmo 2015 al dan niet een wettelijke verplichting voor gemeenten is.   

1.1 Losse dienst of integraal arrangement

Hoe een gemeente de voorziening voor huishoudelijke hulp inricht, hangt 

af van de visie op huishoudelijke hulp. Met andere woorden: wat en wie 

wil de gemeente ermee bereiken? 

Voor een deel van de mensen die hulp bij het huishouden ontvangen, 

is dit de enige ondersteuning die zij vanuit de Wmo nodig hebben. Een 

ander deel van de mensen heeft naast de huishoudelijke hulp ook andere 

zorg of ondersteuning nodig: vanuit de Wmo en/of de Wlz en de Zvw. EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN ELF GEMEENTEN    

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/nieuw-factsheet-algemene-voorziening-in-de-wmo-2015
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/nieuw-factsheet-algemene-voorziening-in-de-wmo-2015
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Gemeente-Lochem-moet-weer-hulp-bij-huishouden-aanbieden.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Wmo-beleid-gemeente-Oosterhout-blijft-binnen-wet.aspx
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Als huishoudelijke hulp los wordt gezien van andere zorg en ondersteu-

ning, enkel gericht op een schoon huis, betekent dit een andere manier 

van inrichten, dan wanneer huishoudelijke hulp integraal onderdeel uit 

maakt van het bredere aanbod aan zorg en ondersteuning. In dat laatste 

geval wordt immers tegelijkertijd ook gekeken naar de organisatie van het 

huishouden en eventuele begeleiding die daarbij nodig is. 

In de Uitgangspunten voor een toekomstvaste langdurige zorg en onder-

steuning (Rijksoverheid, december 2015) wordt bij uitgangspunt 1 gesproken 

over de ontwikkeling van nieuwe integrale functies op de grenzen van huis-

houdelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging om bij te dragen aan 

kwaliteitsverbetering op het gebied van maatschappelijke ondersteuning 

in de thuissituatie. De Transitiecommissie Sociaal Domein werkt momenteel 

met bonden en koplopers van aanbieders en gemeenten aan de mogelijke 

contouren van een toekomstvisie voor ondersteuning thuis.

VOORBEELDEN

* Een van de onderzochte gemeenten kiest ervoor om huis-

houdelijke hulp in de aanvraagprocedure los te koppelen 

van de aanvraag van begeleiding. In deze gemeente gaat 

men primair uit van de visie van eigen verantwoordelijkheid 

en regie van de inwoners. De cliënt krijgt via de gemeente 

een basisvoorziening huishoudelijke hulp waarbij hij of zij 

de regie voert over de besteding en invulling van de uren. 

Als iemand meer nodig heeft, bijvoorbeeld in de vorm van 

begeleiding, dan kan dit via een separate aanvraag bij de 

gemeente voorgelegd worden, en na beschikking wordt dit 

geboden in een maatwerkmodule bovenop de basisvoorzie-

ning (= algemene voorziening). 

* Een andere gemeente biedt Wmo-voorzieningen vanuit 

een integraal ondersteuningsarrangement. Deze gemeente 

heeft ondersteuning en regie bij het voeren van een huis-

houden geformuleerd als een van de resultaatgebieden. 

Binnen een resultaatgebied zijn er zeven intensiteitstreden, 

afhankelijk van het type benodigde ondersteuning. Op deze 

manier wordt op maat geïndiceerd. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/12/04/uitgangspunten-voor-een-toekomstvaste-langdurige-zorg-en-ondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/12/04/uitgangspunten-voor-een-toekomstvaste-langdurige-zorg-en-ondersteuning


Movisie * Inzet van huishoudelijke hulp * Keuzes voor gemeenten  * * *  pagina 8 van 52

ZES KEUZES      OVER DEZE PUBLICATIE

1.2 Algemene voorziening of maatwerkvoorziening

Huishoudelijke hulp kan aangeboden worden in de vorm van een alge-

mene voorziening of een maatwerkvoorziening. Regelmatig hanteren 

gemeenten een combinatie van beide. Er gelden vanuit de Wmo wel 

specifieke eisen. 

Huishoudelijke hulp als algemene voorziening1 
Een deel van gemeenten bieden huishoudelijk hulp in de vorm van een al-

gemene voorziening. Voor een algemene voorziening huishoudelijke hulp 

hoeft voorafgaand geen onderzoek gedaan te worden naar de behoeften, 

persoonskenmerken en mogelijkheden van gebruikers (Wmo, 2015). Wel is 

een lichte toets uit te voeren naar kenmerken, om zo te bepalen of ie-

mand tot de doelgroep behoort.

Binnen de algemene voorziening wordt vaak een maximaal aantal uren 

gehanteerd. In de ene gemeente is dit 1,5 uur per week, in een andere ge-

meente 3 uur. Ook hanteren veel gemeenten een beperkte taakopvatting, 

namelijk: schoon huis. Dit kan zich beperken tot bijvoorbeeld het schoon-

maken van alleen de dagelijks gebruikte ruimtes, maar dat hoeft niet. 

1 De algemene voorziening die specifiek is ingericht in het kader van de HHT is hier buiten 
beschouwing gelaten, zie daarover meer bij Huishoudelijke Hulp Toelage.

MOTIEVEN OM VOOR EEN ALGEMENE VOORZIENING TE KIEZEN: 

Laagdrempelige toegang
Inwoners hebben laagdrempelig toegang tot de voorziening, soms 

zelfs zonder tussenkomst van de gemeente en zonder voorafgaand 

onderzoek naar persoonlijke omstandigheden. De beschikbaarheid 

van laagdrempelige voorzieningen voor zoveel mogelijk inwoners 

(al dan niet met signaleringsfunctie) kan zwaardere hulp of zorg 

voorkomen of uitstellen. 

Eigen verantwoordelijkheid en behoud van regie burger
Inwoners kunnen (en dienen) veelal op eigen initiatief contact op-

nemen met een aanbieder van huishoudelijke hulp. Dit vraagt van 

hen – een zekere mate van – eigen verantwoordelijkheid en regie. 

Om in te spelen op de toekomst, waarin huishoudelijke hulp zich 

naar verwachting (meer) naar de markt verplaatst, wordt met 

het organiseren van een algemene voorziening deze beweging al 

ingezet.  

Afstemming cliënt-aanbieder
Regie op taken en resultaten komt bij een algemene voorziening 

meer te liggen bij de cliënt en de aanbieder, en minder bij de ge-

meente. Dit geeft meer mogelijkheden om goed af te stemmen op 

de behoeften van de cliënt. De gemeente positioneert zich hiermee 

bewust wat op de achtergrond. 
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Eigen bijdrage 
Gemeenten hebben bij het organiseren van een algemene voorzie-

ning vrijheid in het vaststellen van de eigen bijdrage, maximaal de 

kostprijs van de voorziening. Een nadeel is dan wel dat voor een 

deel van de cliënten de eigen bijdragen van verschillende voorzie-

ningen (algemeen en maatwerk) zich opstapelen. De gemeente 

kan er daarom voor kiezen om cumulatie van eigen bijdragen voor 

het gebruik van huishoudelijke hulp als algemene voorziening en 

maatwerkvoorzieningen te voorkomen en de administratie daarop 

inrichten.

Huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening
Een maatwerkvoorziening is een geheel van diensten, dat afgestemd 

is op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van iemand 

(Wmo 2015). 

In een deel van de onderzochte gemeenten wordt huishoudelijke hulp – 

dat wil zeggen: schoonmaakondersteuning –aangeboden als algemene 

voorziening, voorliggend op maatwerk. Daarnaast bieden veel gemeen-

ten een maatwerkvoorziening voor extra ondersteuning, in de vorm van 

begeleiding of regievoering bij het huishouden. Er zijn ook gemeenten die 

alle vormen van huishoudelijke ondersteuning als maatwerkvoorziening 

organiseren, dus zowel de schoonmaak zelf als de begeleiding en regie-

voering daarbij.

MOTIEVEN OM VOOR EEN MAATWERKVOORZIENING TE KIEZEN: 

Individueel maatwerk
Huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening maakt dat een ge-

meente voorzieningen passender kan aanbieden per individuele 

situatie. Omdat de toegang altijd via een onderzoek verloopt, biedt 

dit de mogelijkheid om integraal naar iemands situatie te kijken. 

Integrale arrangementen
Er zijn gemeenten die integrale ondersteuningsarrangementen 

inrichten op meerdere leefgebieden. Zo ontstaan combinaties van 

ondersteuningsproducten, zodat inwoners hiermee op maat worden 

geholpen. 

 

Uitvoeringslasten
De vaststelling en inning van eigen bijdragen loopt bij maatwerk-

voorzieningen via het CAK, rekening houdend met de maximale 

eigen bijdrage. Met huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening, 

hoeft de gemeente niet apart rekening te houden met mogelijke 

stapeling van eigen bijdragen: het CAK rekent het geheel door. Dit 

scheelt uitvoeringslasten.
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VOORBEELD

* Een gemeente heeft alle hulp bij het huishouden als maatwerk-

voorziening georganiseerd: de eenvoudige huishoudelijke hulp 

en de begeleiding. Alle toegang verloopt via het sociaal wijk-

team, vanuit het idee eerder en sneller te kunnen optreden 

wanneer dat nodig is. Vaststelling en inning van de eigen bij-

dragen regelt het CAK, rekening houdend met anticumulatie. 

1.3 Toegang: Wmo-loket, sociaal team of aanbieder

De toegang tot een algemene voorziening en tot een maatwerkvoorzie-

ning verschillen.

Toegang bij algemene voorziening
Kenmerkend voor een algemene voorziening is dat deze zonder ‘vooraf-

gaand onderzoek’ toegankelijk kan zijn. De elf onderzochte gemeenten 

doen echter toch vaak onderzoek door middel van een lichte toets naar 

kenmerken, al dan niet digitaal of in een (kort) gesprek. 

Als de toegang via de gemeente loopt, verzorgt het Wmo-loket veelal 

deze lichte toetsing voor algemene voorzieningen. Een gemeente kan ook 

besluiten altijd een onderzoek te doen, of een gesprek aan te gaan. Dit 

gebeurt in de onderzochte gemeenten vaak door het sociaal team en soms 

door de aanbieder van huishoudelijke hulp. 

VOORBEELD

* Inwoners in een van de gemeenten kunnen via een beslis-

boom met vier vragen op de website zelf ‘toetsen’ of zij in 

aanmerking komen voor de algemene voorziening. Als dit zo 

is, kunnen zij zelf contact opnemen met een van de aanbie-

ders. De aanbieder voert vervolgens een intakegesprek. De 

beslisboom en het gesprek vormen gezamenlijk de daad-

werkelijke toegang tot de algemene voorziening. Indien het 

gesprek daar aanleiding toe geeft kan de aanbieder cliënten 

in contact brengen met de gemeente voor een uitgebreid 

gesprek voor een mogelijke vangnetvoorziening (maatwerk).

Toegang bij maatwerkvoorziening
Een Wmo-beschikking voor een maatwerkvoorziening wordt alleen afge-

geven op basis van een onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken 

en mogelijkheden van een inwoner. De uitkomsten kunnen leiden tot een 

beschikking voor een maatwerkvoorziening of een verwijzing naar een 

algemene voorziening. De onderzoeken en indicatiestellingen voor maat-

werkvoorzieningen worden veelal door medewerkers van het Wmo-loket 

of het sociaal team gedaan. 

Aandacht voor het sociaal netwerk/mantelzorg
In de toegangsprocedure wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden 

van de cliënt om met het sociaal netwerk in – een deel van – de onder-

steuningsbehoefte te voorzien. Het is daarom van belang om te kijken of 
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mantelzorgers bij de toegangsprocedure betrokken kunnen worden. Zij 

worden dan uitgenodigd voor het (toegangs)gesprek. Aan het gesprek 

kan ook een onafhankelijk cliëntondersteuner deelnemen, die de cliënt en 

diens sociale netwerk ondersteunt. 

Hoe kan het netwerk ingezet worden? Dat kan bijvoorbeeld bij structurele 

werkzaamheden, zoals de was doen, bedden verschonen en meer inciden-

tele activiteiten, zoals ramen zemen en tuinonderhoud. Mantelzorgers 

en andere mensen uit het sociale netwerk kunnen zo structureel en meer 

incidenteel hun bijdrage leveren in het huishouden. Het is belangrijk om 

hierbij oog te hebben voor mogelijke overbelasting, met name van man-

telzorgers met intensieve zorgtaken. 

Tegelijkertijd is niet ieders netwerk even groot, of even behulpzaam. 

Daarom is het goed om de mogelijkheden van het sociaal netwerk te on-

derzoeken. De aanbieder kan hier een rol in spelen, soms is dat de meest 

aangewezen partij. 

VOORBEELD

* In een gemeente verloopt de toegang altijd via een gesprek 

met het sociale wijkteam. Dit geldt zowel voor de algemene 

voorziening als voor de maatwerkvoorziening huishoude-

lijke hulp. Met een breed gesprek kan men aansluiten bij 

de leefwereld van de cliënt en daarmee goed inschatten 

wat het sociale netwerk van de cliënt voor hem of haar kan 

betekenen. 

Begrijpelijke taal 
Het is belangrijk om bij de toegang aandacht te besteden aan taalgebruik 

en communicatie. Niet alle inwoners begrijpen woorden als ‘voorziening’, 

‘beschikking’ en ‘Wmo’. In de gesprekken is het daarom van belang om 

begrijpelijke taal te gebruiken, zodat inwoners begrijpen wat er wordt 

gezegd en wat dat voor hen betekent. Ook in voorlichtingsmateriaal is 

begrijpelijke taal, die aansluit bij de voorkennis en vragen van inwoners,  

belangrijk. Lees meer over Communicatie.

1.4 Signalering: wel of niet?

Gemeenten kiezen er soms bewust voor om signalering onder te brengen 

bij de taken van de huishoudelijke hulp die het huishouden komt doen. 

Signalering richt zich in dat geval op het opvangen van signalen dat er iets 

‘niet pluis’ is in de cliëntsituatie. 

Positionering 
Als gemeenten signalering nadrukkelijk als taak benoemen bij de hulp in 

het huishouden – in een algemene of in een maatwerkvoorziening – posi-

tioneert de gemeente de huishoudelijke hulp daarmee expliciet als onder-

deel van bredere zorg en ondersteuning. Men wil ‘een oogje in het zeil 

houden’. Zo kan er tijdig ingegrepen worden als er meer hulp of onder-

steuning nodig is. Bovendien, zo geven gemeenten aan, komt een huis-

houdelijke hulp regelmatig over de vloer en ziet daarmee snel als er iets in 

iemands situatie verandert. 
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Er zijn ook gemeenten die signalering niet als taak benoemen binnen huis-

houdelijke hulp. Voor veel mensen is schoonmaakondersteuning voldoen-

de; zij hebben geen extra ondersteuning nodig, dus ook geen signalering. 

En ook uit kostenoverwegingen wordt signalering soms niet als taak bij 

huishoudelijke hulp benoemd. Sommige gemeenten gaan er vanuit dat 

signaleren een vanzelfsprekende taak is van professionals en onderdeel 

van hun burgerplicht. Het is de vraag of dit van iedere hulp in de huishou-

ding verwacht kan worden. 

Randvoorwaarden
Als signalering wel wordt benoemd als taak van de huishoudelijke hulp, 

is het nodig enkele zaken te regelen, zoals routing, scholing en inschaling 

conform de voor de branche geldende CAO, afhankelijk van de rol die 

medewerkers krijgen toebedeeld. Een lichte vorm van signalering door de 

medewerker, die vervolgens het signaal meldt aan een coördinator, lijkt 

vaak haalbaar. Als er van medewerkers verwacht wordt dat zij hierover in 

gesprek gaan met de cliënt, dan is scholing van belang. 

Signalen bespreken
Gemeenten die met aanbieders in gesprek blijven over het proces van 

signalering en regelmatig de signalen samen bespreken, kunnen deze als 

opmaat gebruiken voor aanvullende afspraken of beleid.

VOORBEELD

* Een gemeente die signalering in de resultaatovereenkomst 

met aanbieders heeft vastgelegd, verwacht dat de werkwij-

ze met betrekking tot signaleren wordt ingebed in de orga-

nisatie in werkinstructies en richtlijnen en dat medewerkers 

hierin worden getraind. 

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN ELF GEMEENTEN    
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2.  Sturen op 
resultaat en inzet 
huishoudelijke hulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van Wmo-voorzienin-

gen. Bij huishoudelijke hulp kan de gemeente sturen op kwaliteit door 

met aanbieders afspraken te maken over een gezamenlijke visie, het ge-

wenste resultaat en de (voorwaarden voor) inzet van mensen en middelen. 

Nadat de ondersteuning is geleverd kan de gemeente deze monitoren 

en afspraken bijstellen. Wat gemeenten met huishoudelijke hulp willen 

bereiken (visie) zal van invloed zijn op de keuze voor de soort voorziening 

(algemeen, maatwerk of een combinatie), de afspraken met aanbieders en 

de monitoring.

Visie en beleid in dialoog
Het beleid ten aanzien van huishoudelijke hulp zal eerder en beter vorm 

krijgen wanneer betrokken partijen – aanbieders en inwoners – eenzelfde 

visie onderschrijven. Daarbij zijn de volgende vragen relevant. 

* Wat wil de gemeente bereiken met ondersteuning bij het huishouden? 

* Hoe positioneert de gemeente huishoudelijke hulp: als losse dienst of als 

onderdeel van een integraal arrangement? 

* Wat wil de gemeente bereiken rondom eigen regie van de cliënt? 

Gemeenten kunnen over deze en andere vragen met aanbieders, inwoners 

en/of cliëntenvertegenwoordigers in gesprek gaan. Verwijzende en indice-

rende partijen kunnen ook bij de beleidsvorming betrokken worden, zoals 

het sociaal wijkteam en de eerstelijnsgezondheidszorg. 

Gemeenten kunnen er ook voor kiezen samen te werken of af te stemmen 

met andere gemeenten binnen de regio. Hiermee kan voorkomen worden 

dat aanbieders die werken in meerdere gemeenten, te maken krijgen met 

verschillende administratieve procedures. 
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VOORBEELD

* Een gemeente koos bij het opnieuw inkopen van huishou-

delijke hulp voor dialooggericht aanbesteden, ook wel 

bestuurlijk aanbesteden of contracteren genoemd. Hiervoor 

werden  tien aanbieders uitgenodigd voor fysieke overleg-

tafels. Gemeente en aanbieders gingen met elkaar in ge-

sprek over het nieuwe concept van huishoudelijke hulp en 

de daarbij behorende raamovereenkomst. Afstemming met 

andere aanbieders vond plaats via een digitale overlegtafel, 

waar zij stukken konden raadplegen en suggesties en idee-

en konden delen.

Doorlopende dialoog

Sommige gemeenten kiezen er voor ook tijdens de uitvoering van het 

beleid de dialoog tussen gemeente, aanbieders en cliëntenvertegenwoor-

digers te voeren, waardoor continue uitwisseling plaatsvindt over elkaars 

mogelijkheden. Zo komen alle partijen gezamenlijk tot realistische afspra-

ken en blijft er zicht op het proces. 

2.1  Resultaat: schoon huis of gestructureerd 
huishouden

Veel van de onderzochte gemeenten gaan uit van resultaatsturing, waar-

bij gestreefd wordt naar een ‘schoon huis’ of een ‘gestructureerd huishou-

den’. Wat daar onder verstaan wordt en wat er voor gedaan moet wor-

den, leggen sommige gemeenten vast in richtlijnen. Het merendeel van de 

onderzochte gemeenten heeft dit nog niet scherp geformuleerd. 

Voordelen en nadelen van richtlijnen
Het voordeel van richtlijnen is dat aanbieders weten wat wel of niet bin-

nen hun takenpakket hoort. Ook weten cliënten waar zij vanuit kunnen 

gaan. Bij onvrede over de geleverde diensten bieden de richtlijnen een 

basis waarop teruggegrepen kan worden. 

Een nadeel kan zijn dat de richtlijnen te gedetailleerd worden en er geen 

ruimte meer is voor maatwerk. In dat geval kan het ten koste gaan van de 

eigen regie van de cliënt. 

Hoe concreet en gedetailleerd?
Tot nu toe komt uit de jurisprudentie naar voren dat gemeenten mogen 

uitgaan van het resultaat ‘schoon huis’ als voor de cliënten voldoende be-

paalbaar en concreet is wat dit voor hen inhoudt. Het begrip ‘een schoon 

huis’ moet in de verordening en nadere beleidsregels van de gemeente 

voldoende concreet uitgewerkt zijn (zie Juridische vragen en antwoorden 

huishoudelijke hulp Wmo 2015).  

Ook kunnen gemeenten in richtlijnen al dan niet gedetailleerd opnemen 

welke taken de huishoudelijke hulp uitvoert, en in welke frequentie dat 

gebeurt. 

Afstemming
Bij de aanvraag voor huishoudelijke hulp kijkt het Wmo-loket, het sociaal 

team of de aanbieder (zie: Toegang) of iemand in aanmerking komt, en 

wat er dan gedaan moet worden om het resultaat te bereiken. Bij akkoord 

of beschikking stemmen aanbieder en cliënt samen af hoe het resultaat 

bereikt wordt. Daarbij is verandering gaande om niet te denken in termen 

van uren hulp, maar in te bereiken resultaat. Dat vergt een omslag in den-

ken bij de cliënt en bij de aanbieder. Die omslag heeft tijd nodig en vraagt 

https://vng.nl/files/vng/20150917_juridische_vragen_en_antwoorden_huishoudelijke_hulp_wmo_2015.pdf
https://vng.nl/files/vng/20150917_juridische_vragen_en_antwoorden_huishoudelijke_hulp_wmo_2015.pdf
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om afstemming van de gemeente met aanbieders en voorlichting naar 

cliënten. Lees meer over Communicatie. 

VOORBEELD

* Een gemeente nam in de contracten met aanbieders richt-

lijnen op over de taken en bijbehorende frequenties. Deze 

richtlijnen dragen bij aan een schoon huis, of in ieder geval 

aan de basisvoorwaarden daarvoor. Bij klachten van cliënten 

kan de gemeente deze doorgeven aan de aanbieder met 

verwijzing naar de richtlijnen. 

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN ELF GEMEENTEN    

2.2 Afspraken over inzet

Gemeenten kunnen sturen op huishoudelijke hulp via de afspraken die ze 

maken met aanbieders. Afspraken kunnen zich richten op richtlijnen, uren, 

tarieven, kwaliteit van in te zetten huishoudelijke hulpen en de arbeids-

voorwaarden voor deze medewerkers. 

Uren
Binnen de algemene voorziening is het mogelijk om uit te gaan van een 

vastgesteld aantal uur huishoudelijke hulp per week of per jaar per cliënt. 

Cliënten weten dan waar zij minimaal op kunnen rekenen. Ze kunnen 

deze uren naar eigen behoefte inzetten. Gemeenten hebben de keuze 

om een vast, minimum aantal uur te bieden voor het basisniveau ‘schoon’, 

of een ruimer aantal uur te bieden, zodat er wat meer ruimte is voor de 

wensen van de cliënt.

Bij een maatwerkvoorziening kunnen aanbieders – afhankelijk van de 

afspraken – uitgaan van een gemiddeld aantal uren per week per cliënt. 

Zij kunnen over hun totale cliëntenbestand de uren zo inzetten dat bij 

iedere cliënt het benoemde resultaat behaald wordt. Dit geeft aanbieders 

de mogelijkheid om tijdelijk de uren ondersteuning aan te passen, al naar 

gelang de situatie van de cliënt. Een goede geschillenregeling voor cliën-

ten is wel belangrijk. Mensen die vinden dat zij te weinig huishoudelijke 

hulp krijgen, kunnen daarvoor dan gehoor vinden. 

Langzaam maken steeds meer gemeenten de omslag van denken in uren 

naar denken in resultaten. Gemeenten die deze insteek hebben gekozen, 

praten niet meer over uren met aanbieders en cliënten. Dit kan anders 

liggen voor aanbieders. Aanbieders willen vanuit hun bedrijfsvoering kun-

nen bepalen of het gestelde tarief voor de te leveren ondersteuning – het 

aantal uren dus – haalbaar is. Wanneer dat niet het geval is, zullen ze toch 

met de gemeente in gesprek treden over tarieven en uren. 

Tarieven
Als gemeenten uitgaan van een vast aantal uren per cliënt, betekent dit 

ook dat zij een vast budget per cliënt verstrekken aan aanbieders. Dit ligt 



Movisie * Inzet van huishoudelijke hulp * Keuzes voor gemeenten  * * *  pagina 16 van 52

ZES KEUZES      OVER DEZE PUBLICATIE

anders bij resultaatsturing. In dat geval is het de vraag of een gemeente 

uitgaat van een gemiddeld tarief per cliënt of niet. 

Bij een gemiddeld tarief per cliënt – afhankelijk van de ondersteunings- 

behoefte – worden aanbieders geprikkeld om het budget zo efficiënt 

mogelijk in te zetten per cliënt, zodat het afgesproken resultaat behaald 

wordt. Ook kan de aanbieder met een gemiddeld tarief het totale budget 

uitsmeren over de hele cliëntengroep en tijdelijk op- of afschalen. Een 

andere mogelijkheid is om aanbieders achteraf het bedrag te laten factu-

reren dat zij nodig hadden om het resultaat te behalen. 

Als er uitgegaan wordt van een gemiddeld aantal uren of een gemiddeld 

tarief per cliënt betekent dit ook een andere rekensom voor het verreke-

nen van de eigen bijdrage van cliënten. Als de gemeente wil dat de eigen 

bijdrage per periode overeenkomt met het feitelijk aantal geleverde uren 

ondersteuning, vergt dat namelijk meer administratie. Meer hierover bij 

Eigen bijdrage.

Kwaliteit van huishoudelijke hulpen
Gemeenten kunnen ook afspraken maken over een minimaal vereist 

deskundigheidsniveau van huishoudelijke hulpen. Dit kan verschillend 

zijn voor de verschillende taken die kunnen vallen onder huishoudelijke 

hulp. Voor het ondersteunen bij de regie op het huishouden kunnen 

bijvoorbeeld andere, hogere eisen worden gesteld dan voor het schoon-

maken zelf. 

Signalering kan expliciet benoemd worden als taak van de aanbieder. 

Gemeente en aanbieder kunnen samen kijken hoe zij die signaleringstaak 

organiseren. Als signalering expliciet de verantwoordelijkheid van de 

medewerkers is, dan moeten zij hiervoor ook ingeschaald worden in een 

passende salarisschaal. 

Gemeenten kunnen – vooralsnog - afwegen of ze hulp in de huishouding 

willen aanbieden via een alfahulpconstructie. Het kabinet overweegt om 

de inzet van alfahulpen in de algemene voorzieningen per 1 januari 2017 

te verbieden (zie Uitgangspunten voor een toekomstvaste langdurige zorg 

en ondersteuning, uitgangspunt 3. Rijksoverheid, december 2015).

Als de gemeente kiest voor een algemene voorziening met alfahulpen dan 

is zij zelf verantwoordelijk voor het feit dat de zorg veilig en doeltreffend 

geleverd wordt. Monitoring van de kwaliteit is dan ook een vereiste.

VOORBEELD 

* In een gemeente is signalering nadrukkelijk onderdeel van 

de algemene voorziening huishoudelijke hulp. Om mede-

werkers te faciliteren in het uitvoeren van deze taak  

beschikken zij over een signaleringskaart ‘niet pluis’. Deze 

is voor hen eenvoudig in te vullen en geeft richtlijnen over 

hoe te handelen. 

Arbeidsvoorwaarden huishoudelijke hulpen 
In augustus 2015 verscheen de Code verantwoordelijk marktgedrag Thuis-

ondersteuning. Deze code is opgesteld door de Transitiecommissie sociaal 

domein. Inmiddels is de code ondertekend door een aantal gemeenten en 

aanbieders. Zij verbinden zich daarmee aan een prijsopbouw gebaseerd op 

de CAO die voor de branche geldt. De code bevat in de bijlage ook een hand-

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/12/04/uitgangspunten-voor-een-toekomstvaste-langdurige-zorg-en-ondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/12/04/uitgangspunten-voor-een-toekomstvaste-langdurige-zorg-en-ondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/08/31/code-verantwoordelijk-marktgedrag-thuisondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/08/31/code-verantwoordelijk-marktgedrag-thuisondersteuning
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reiking om tot een onderbouwd tarief of budget voor thuisondersteuning te 

komen, gebaseerd op de CAO vvt. Ook wanneer gemeenten niet voor deze 

code kiezen, biedt een open gesprek tussen aanbieder en gemeente gelegen-

heid om te komen tot een transparante en reële prijsopbouw.

Algemene Maatregel van Bestuur huishoudelijke hulp
Op 4 december 2015 gaf staatssecretaris Van Rijn aan de kwaliteitseis 

voor huishoudelijke hulp vast te leggen in een Algemene Maatregel van 

Bestuur (AMvB), zie Uitgangspunten voor een toekomstvaste langdurige 

zorg en ondersteuning, uitgangspunt 2. (Rijksoverheid, december 2015). 

Hierin zal de staatssecretaris onder andere aangeven welke processtappen 

een gemeente moet volgen bij (de voorbereiding op) een inkooptraject 

en het vaststellen van passende tarieven of bekostiging. De AMvB zal van 

toepassing zijn op nieuwe inkoopcontracten vanaf het moment dat deze 

in werking treedt. Het streven is om de AMvB op een tijdstip te publice-

ren, zodat die maximaal effect sorteert voor de inkoopronde 2017.

2.3 Betrekken sociaal netwerk van de cliënt 

In de toegangsprocedure is aandacht voor de mogelijkheden om op eigen 

kracht de ondersteuning te organiseren, bijvoorbeeld met mensen uit de 

omgeving. Het is dan wel essentieel dat die hulp structureel geboden kan 

worden. Gemeenten ervaren dat dat vaak niet het geval is. Ondersteuning 

uit het sociale netwerk is er wel, maar is aanvullend op de voorziening 

huishoudelijke hulp. Dit levert wellicht geen efficiency op voor de ge-

meente, maar mogelijk wel winst voor de cliënt. Bijvoorbeeld als een kind 

of buurvrouw bereid is het tuinonderhoud en wat kleine klussen in huis te 

doen. Dit kan op langere termijn er ook voor zorgen dat mensen langer 

zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Tegelijkertijd is niet ieders netwerk van even grote waarde. In sommige 

gevallen kan het netwerk zelfs een negatieve invloed hebben. Ook kun-

nen cliënten het lastig vinden om hulp te vragen en te accepteren van 

mensen uit hun omgeving. Daarom is het belangrijk dat degene die het 

onderzoek doet, de mogelijkheden van het sociaal netwerk bespreekbaar 

maakt. Dit kan ook later nog, wanneer de huishoudelijke hulp al wordt in-

gezet. De aanbieder kan hier een rol in spelen. Soms is de aanbieder daar 

zelfs de meest aangewezen partij voor. 

Uit interviews met aanbieders:
* Stem af wie het gesprek over hulp uit het sociale netwerk voert. Dit 

gesprek wordt namelijk nog wel eens twee keer gevoerd: door de (ge-

meente)functionaris die het onderzoek doet voor de toegang, en later 

nog eens door de aanbieder. 

* Wees voorbereid, ook op complexe situaties. Soms is het echt lastig om 

extra hulp bespreekbaar te maken met de cliënt en diens sociale net-

werk, bijvoorbeeld bij overbelaste mantelzorgers. De vraag is: wat kun je 

wel en niet vragen?

* Aanbieders die werken op basis van een vast gemiddeld bedrag dat zij 

per cliënt ontvangen, gaan in gesprek over de mogelijkheden vanuit 

het sociaal netwerk. Dit doen zij zeker wanneer er een toename van de 

ondersteuningsvraag optreedt in de totale cliëntgroep. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/12/04/uitgangspunten-voor-een-toekomstvaste-langdurige-zorg-en-ondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/12/04/uitgangspunten-voor-een-toekomstvaste-langdurige-zorg-en-ondersteuning
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2.4 Monitoren van kwaliteit en kosten

Kwaliteit van de geleverde ondersteuning is op verschillende manieren te 

monitoren. Enerzijds gaat het om de ervaring en tevredenheid van cliënten, 

anderzijds om de kwaliteit van het feitelijk schoonmaken van de woning. 

Ook is het van belang om te monitoren of huishoudelijk hulp als middel 

bijdraagt aan de participatie en zelfredzaamheid van inwoners. 

Ervaring van cliënten
Gemeenten moeten vanaf 2016 een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren. 

Dit kan door cliënten te bevragen met een vragenlijst of in een gesprek. 

Ervaringen van cliënten kunnen ook gemonitord worden door klachtenre-

gistraties en via de Wmo-raad. Ook kan de toetsing van cliëntervaringen 

onderdeel uitmaken van een breed Wmo-cliënttevredenheidsonderzoek. 

Bekijk de (voorlopige) verplichte standaardvragenlijst cliëntervarings- 

onderzoek Wmo, opgesteld door BMC onderzoek op verzoek van de VNG 

en het ministerie van VWS. 

Resultaat schoon huis
Veel gemeenten kiezen voor resultaatsturing: zij streven naar het resultaat 

‘een schoon huis’. Of dit behaald wordt, kan bijvoorbeeld gemonitord wor-

den door een technische kwaliteitsmeting. Er zijn onderzoeksbureaus die ge-

specialiseerd zijn in het uitvoeren van deze meting bij cliënten thuis. Hierbij is 

het belangrijk om de gemaakte afspraken tussen aanbieder en cliënt over de 

te leveren diensten mee te nemen in de vaststelling van het resultaat. 

VOORBEELD

* Een gemeente die uitgaat van resultaatsturing huurde een 

extern onderzoeksbureau in om een kwaliteitsonderzoek 

naar huishoudelijke hulp te doen. Dit onderzoek bestond uit 

een mondeling cliënttevredenheidsonderzoek en een tech-

nische kwaliteitsmeting in de woning van cliënten. Iets meer 

dan de helft van de cliënten deed mee aan dit onderzoek. 

Dit onderzoek toonde aan dat er met de huishoudelijke 

hulp voldaan wordt aan het resultaat ‘schoon huis’. 

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN ELF GEMEENTEN    

Bijdrage aan zelfredzaamheid en participatie
De insteek van de Wmo is dat voorzieningen bijdragen aan de zelfred-

zaamheid en participatie van inwoners. Ook dat kan de gemeente monito-

ren: draagt de voorziening huishoudelijke hulp hieraan bij? Het gaat dan 

om het meten van outcome in plaats van output. Resultaten op dit gebied 

kunnen de gemeente helpen bij het eventueel bijstellen of aanscherpen 

van het beleid. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/voorlopige-vragenlijst-clientervaringen-wmo-beschikbaar
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/voorlopige-vragenlijst-clientervaringen-wmo-beschikbaar
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3.  Eigen regie door 
cliënten

Eigen regie en zelfredzaamheid zijn centrale thema’s in de Wmo. Hoe faci-

literen gemeenten cliënten in het voeren van eigen regie over de huishou-

delijke hulp en hoe communiceren zij daarover met hun inwoners? 

Het is aan gemeenten om cliënten te wijzen op de mogelijkheden die zij 

hebben om de regie te voeren. Gemeenten kunnen toetsen of cliënten 

goed voorgelicht worden en zich bewust zijn van hun keuzevrijheid voor 

aanbieders en hun onderhandelingsruimte met aanbieders. 

Niet alle cliënten zijn immers in staat om op een zelfde manier de regie te 

voeren, bijvoorbeeld doordat zij tot een oudere generatie horen en niet 

gewend zijn om voor zichzelf op te komen. 

Keuze aanbieder
Gemeenten bieden cliënten op basis van de Wmo keuzevrijheid in ge-

contracteerde aanbieders. Als een gemeente voor gebiedsgericht werken 

heeft gekozen, kan deze keuze beperkt zijn. Cliënten die gebruik maken 

van een algemene voorziening hebben nu vaak de keuze in de soort aan-

bieder: een zorgaanbieder of een alfahulp. Voor maatwerkvoorzieningen 

geldt deze keuze niet: dat moet een zorgaanbieder zijn. Voor pgb-houders 

is er een keuze uit zorgaanbieder, alfahulp of familie. 

Recentelijk heeft het kabinet voorgesteld om de inzet van alfahulpen in 

de algemene voorziening te verbieden per 1 januari 2017. Alfahulpen zijn 

dan alleen nog in te zetten door pgb-houders in de maatwerkvoorziening 

(zie Uitgangspunten voor een toekomstvaste langdurige zorg en onder-

steuning, uitgangspunt 3. Rijksoverheid, december 2015). 

Aandachtspunt is dat cliënten goed geïnformeerd moeten zijn over wat zij 

kunnen kiezen en wat dit betekent voor hun eigen rol. In de relatie met 

een aanbieder zijn zij cliënt, in de relatie met een alfahulp zijn zij op-

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/12/04/uitgangspunten-voor-een-toekomstvaste-langdurige-zorg-en-ondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/12/04/uitgangspunten-voor-een-toekomstvaste-langdurige-zorg-en-ondersteuning
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drachtgever. In dat laatste geval geldt bijvoorbeeld dat zij bij ontevreden-

heid zelf met de hulp in gesprek moeten gaan. 

Om een weloverwogen keuze te maken, moet de cliënt gebruik kunnen 

maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. 

VOORBEELD

* In een gemeente zijn vijftien aanbieders gecontracteerd 

voor huishoudelijke hulp. Als cliënten huishoudelijke hulp 

aanvragen krijgen zij een folder toegestuurd, waarin deze 

aanbieders vermeld staan. Heel kort staat omschreven wie 

zij zijn, de contactgegevens, het uurtarief en het minimaal 

aantal uren dat zij ondersteuning willen leveren per week. 

De cliënt kan een aanbieder kiezen. Als de cliënt niet kiest, 

meldt de gemeente hem of haar aan bij de goedkoopste 

aanbieder waar op dat moment ruimte is. 

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN ELF GEMEENTEN    

Ureninzet
Binnen een algemene voorziening kan de gemeente cliënten de vrijheid 

geven om het aantal uren per week of per jaar flexibel in te zetten. In 

de afspraken met aanbieders moet dan wel meegenomen worden dat zij 

deze flexibiliteit kunnen leveren. En ook is administratieve afhandeling 

van de eigen bijdrage hierbij een aandachtspunt.

 

Taken
Gemeenten kunnen cliënten ruime keuzevrijheid geven in de taken die 

uitgevoerd moeten worden door de aanbieder. Gemeenten die kiezen 

voor een beperking van deze keuzevrijheid stellen kaders, bijvoorbeeld in 

de vorm van richtlijnen over taken en frequenties. 

Bij resultaatsturing op basis van een gemiddeld aantal uren of budget, 

ligt de prikkel om regie te voeren over de taken meer bij de aanbieder. 

Aanbieders moeten immers met hun gemiddelde budget uitkomen voor 

hun hele cliëntengroep. Regie op de uit te voeren taken vraagt bij deze 

variant om een ‘mondige cliënt’. Gemeenten kunnen cliënten voorlichten 

over de mogelijkheden die zij hebben om met de aanbieder de taken af te 

stemmen. 
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4.  Eigen bijdrage(n) 
en financiële 
tegemoetkoming 
cliënten

Binnen de algemene voorziening hebben gemeenten de beleidsvrijheid om 

de hoogte van de eigen bijdrage te bepalen. Deze mag uiteraard niet hoger 

zijn dan de kostprijs van de voorziening. Bij een algemene voorziening huis-

houdelijke hulp kunnen gemeenten verschillende tariefgroepen hanteren 

voor de eigen bijdrage. In de keuze voor een tariefgroep kan bijvoorbeeld 

meegenomen worden: het inkomen ten opzichte van het sociaal minimum 

(bijvoorbeeld 110 procent, 110 tot 130 procent en boven de 130 procent); de 

gezinssamenstelling; en het wel of niet betalen van een eigen bijdrage voor 

een andere Wmo-voorziening en/of voor Wlz-ondersteuning.

Binnen een maatwerkvoorziening is die beleidsvrijheid kleiner. De eigen bij-

drage voor een maatwerkvoorziening is afhankelijk van het inkomen en het 

vermogen van de cliënt en zijn of haar echtgenoot en mag niet hoger zijn dan 

de kostprijs van de voorziening. De eigen bijdrage bij een maatwerkvoorzie-

ning wordt vastgesteld en voor de gemeente geïnd door het CAK. Gemeenten 

hebben binnen de CAK-systematiek van eigen bijdragen de mogelijkheid om 

enkele parameters ‘naar beneden’ aan te passen ten gunste van de totale 

cliëntenpopulatie in de gemeente. Bijvoorbeeld de parameter ‘minimale- 

maximale eigen bijdrage’, waardoor de eigen bijdrage wordt verlaagd. 

Inning 
De eigen bijdrage voor een algemene voorziening betalen cliënten aan 

de gemeente of aan de zorgaanbieder. Deze kan voor aanvang van de 

ondersteuning verrekend worden, bijvoorbeeld doordat cliënten vouchers 

kopen voor huishoudelijke hulp. Ook kan de eigen bijdrage achteraf verre-

kend worden door het versturen van een factuur. Bij het vragen van een 

eigen bijdrage voor een algemene voorziening is eventuele stapeling van 

eigen bijdragen een aandachtspunt. Bij een maatwerkvoorziening wordt 

de eigen bijdrage voor de gemeente geïnd door het CAK. Het CAK corri-

€
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geert hierbij automatisch voor stapeling van eigen bijdragen voor eventuele 

andere maatwerkvoorzieningen die iemand heeft.

VOORBEELD

* In een gemeente is huishoudelijke hulp ingericht als alge-

mene voorziening. Deze is voorliggend. Als er meer nodig 

is dan binnen drie uur geleverd kan worden, dan komt er 

een maatwerkvoorziening voor de extra uren bij. De eigen 

bijdrage die cliënten voor de algemene voorziening moeten 

betalen, is afhankelijk van de tariefgroep waar zij in zitten. 

Bij het indelen in een van de vier tariefgroepen wordt, naast 

het inkomen en de gezinssamenstelling, rekening gehouden 

met de vraag of mensen al een eigen bijdrage betalen voor 

een andere Wmo-voorziening en/of Wlz-ondersteuning. 

Voor de uren binnen de maatwerkvoorziening huishoudelij-

ke hulp wordt dan geen eigen bijdrage gerekend. 

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN ELF GEMEENTEN    

Bij resultaatsturing
Als er uitgegaan wordt van resultaatsturing met een gemiddeld aantal 

uren of budget per cliënt, kan dit lastig worden met het berekenen van de 

eigen bijdrage van cliënten. Een mogelijkheid is om aanbieders te vragen 

de feitelijk geleverde uren te registreren en die te facturen. Een andere 

optie is om uit te gaan van de (laagste) eigen bijdrage bij afname van een 

minimaal aantal uren huishoudelijke hulp. Dit scheelt administratie. 

VOORBEELDEN

* Een gemeente betaalt aan de aanbieders gemiddeld 2,5 uur 

huishoudelijke hulp per week per cliënt. Aanbieders moeten 

per cliënt registreren hoeveel uren zij daadwerkelijk huishou-

delijke hulp geleverd hebben die maand, en geven dat aantal 

door aan het CAK. Vervolgens int het CAK de eigen bijdrage bij 

cliënten voor de feitelijk geleverde uren huishoudelijke hulp.

* Een andere gemeente kiest ervoor om in het berekenen van 

de eigen bijdrage uit te gaan van het minimaal aantal uren 

huishoudelijke hulp én het laagste tarief voor de eigen bijdra-

ge. De gemeente geeft aan dat dit hen wellicht minder eigen 

bijdrage oplevert, maar dat deze manier hen veel tijd aan 

administratie scheelt. 

Voorlichting over eigen bijdrage
Eigen bijdragen kunnen zeer uiteenlopen voor verschillende inkomensgroe-

pen. Voor mensen met een hoog inkomen – en dus soms ook een hoge eigen 

bijdrage – kan huishoudelijke hulp via de particuliere markt daarom soms 

voordeliger zijn. Om te voorkomen dat mensen na de eerste factuur alsnog 

overstappen naar een particuliere aanbieder, is het belangrijk om hen bij 

de aanvraag (conform de Wmo artikel 2.3.2.) meteen te informeren over de 

verwachte eigen bijdrage en eventuele vergoeding of korting. 
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Bijzondere bijstand 
Verschillende gemeenten geven cliënten met een laag inkomen via de 

bijzondere bijstand korting op huishoudelijke hulp of kwijtschelding van 

de eigen bijdrage. De inkomenseisen die hiervoor gelden, kan iedere ge-

meente zelf bepalen. 

Wel merken gemeenten op dat de drempel om bijzondere bijstand aan 

te vragen voor cliënten hoger is dan om een aanvraag te doen voor een 

Wmo-voorziening. Een Collectieve Zorgverzekering Minima (130 procent 

bijstandsnorm), waarbij de facturen voor huishoudelijke hulp kunnen wor-

den ingediend, kan mogelijk minder bezwaarlijk voor inwoners werken. 

Andere financiële compensatiemogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

* WTCG-bedragen inzetten voor bijvoorbeeld ziektekostenverzekering 

voor minima.

* Cliënten onder bijstandsniveau niets laten betalen voor een algemene 

voorziening.

* Kortingen bieden naar inkomensgrenzen; hoe lager het inkomen, hoe 

hoger de korting. Dit is alleen mogelijk bij een algemene voorziening.

* Meerkostenregeling: wanneer men bijvoorbeeld tussen 130 en 200 pro-

cent van de bijstandsnorm valt en zowel de eigen bijdrage van de alge-

mene voorziening als van een (andere) Wmo-maatwerkvoorziening moet 

betalen, komt men in aanmerking voor een bedrag van bijvoorbeeld 400 

euro op jaarbasis. 
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5.  Huishoudelijke 
Hulp Toelage

Het Rijk stelde voor de jaren 2015 en 2016 aan gemeenten een Huishou-

delijke Hulp Toelage (HHT) beschikbaar voor het stimuleren van de vraag 

naar huishoudelijke hulp. Doel was de werkgelegenheid te verbeteren 

voor medewerkers in loondienst bij aanbieders van huishoudelijke hulp 

en voor medewerkers in de persoonlijke dienstverlening in combinatie 

met huishoudelijke hulp. Door inwoners (extra) hulp in te laten kopen bij 

een bepaalde aanbieder, zou de organisatie ook langer de tijd krijgen om 

medewerkers van werk naar werk te begeleiden.

Met ingang van 4 december 2015 zijn de voorwaarden voor de Huishoude-

lijke Hulp Toelage, zoals opgenomen in de Informatiekaart Huishoudelijke 

Hulp Toelage, los gelaten (zie Decembercirculaire Gemeentefonds 2015 pa-

gina 13-14). Het bedrag voor de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke 

Hulp Toelage is voor gemeenten beschikbaar voor de doelen van reguliere 

werkgelegenheid, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van 

maatschappelijke ondersteuning.

Onderstaande passages geven weer hoe de elf onderzochte gemeenten in 

2015 de Huishoudelijke Hulp Toelage hebben ingezet. In verband met het 

loslaten van de oorspronkelijke voorwaarden voor de HHT-gelden kunnen 

gemeenten andere keuzes maken over de inzet van de HHT, mits dit ten 

goede komt aan de doelstellingen ervan, zie Uitgangspunten voor een 

toekomstvaste langdurige zorg en ondersteuning.

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/publicaties/informatiekaart-huishoudelijke-hulp-toelage
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/publicaties/informatiekaart-huishoudelijke-hulp-toelage
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2015/12/14/decembercirculaire-gemeentefonds-2015
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/12/04/uitgangspunten-voor-een-toekomstvaste-langdurige-zorg-en-ondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/12/04/uitgangspunten-voor-een-toekomstvaste-langdurige-zorg-en-ondersteuning
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Voor wie? 
Gemeenten konden zelf een voorstel indienen voor hun plannen met de 

HHT in 2015 en 2016. Die plannen dienden bij te dragen aan het behoud 

van zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid. Ze konden voorstellen 

welke specifieke doelgroepen zij huishoudelijk hulp wilden bieden om de 

HHT-middelen aan te wenden. Gemeenten benoemden onder andere de 

volgende doelgroepen: 

* Iedereen die huishoudelijke hulp ontvangt op basis van de Wmo.

* Iedereen met een beschikking op basis van de Wet langdurige zorg.

* Alle inwoners van een bepaalde leeftijd en ouder (genoemde leeftijden 

zijn onder meer 75 jaar, 71 jaar, 67 jaar, 65 jaar).

* Mantelzorgers: via inzet van huishoudelijk hulp bij de mantelzorgont-

vanger en/of bij diens mantelzorger.

* Specifieke cliëntgroepen, bijvoorbeeld cliënten met een relatief zware 

hulpvraag (een vroegere HH2-indicatie), of met een hoge eigen bijdrage 

op basis van hun inkomen.

Voorziening
Bij sommige onderzochte gemeenten zijn de HHT-middelen in 2015 opgeno-

men in het budget voor de bestaande algemene voorziening. De doelstelling – 

bijdragen aan het behouden van werkgelegenheid – bleef daarmee overeind. 

Er waren namelijk afspraken met aanbieders gemaakt en via de algemene 

voorziening bleef de vraag naar huishoudelijke hulp voortbestaan. Wanneer 

gemeenten hulp bij het huishouden alleen aanboden via maatwerkvoor- 

zieningen werd er een aparte algemene voorziening opgezet voor de HHT. De 

HHT mocht immers alleen worden ingezet via een algemene voorziening en 

niet via een maatwerkvoorziening. Deze aparte algemene voorziening werd 

in een aantal gevallen ingezet in de vorm van een voucher die mensen kunnen 

kopen voor een (gering) bedrag en inwisselen tegen huishoudelijke hulp. 

Extra en/of reguliere hulp 
Een aantal van de onderzochte gemeenten gebruikte in 2015 de HHT- 

middelen voor ‘extra’ werkzaamheden. Hiermee werd de HHT inzetbaar 

voor inwoners die te maken hadden met bezuinigingen (en vaak afname 

van het aantal uren) en diende het als een vorm van compensatie. 

Andere gemeenten stimuleerden dat de HHT ook reguliere hulp bij het 

huishouden die geïndiceerd is als maatwerkvoorziening kon vervangen. 

Voor inwoners kon het soms financieel gunstiger zijn om gebruik te ma-

ken van de algemene HHT-voorziening dan van de maatwerkvoorziening 

met eigen bijdrage. De ene gemeente was hier heel duidelijk in naar  

cliënten, andere gemeenten wat terughoudender. 

Tegelijkertijd leverde vervanging van de maatwerkvoorziening geen extra 

te leveren hulp op en dus geen extra werkgelegenheid bij aanbieders. 

Anderzijds wilden gemeenten inwoners de gelegenheid bieden gebruik te 

maken van de meest gunstige regeling. Kanttekening is wel dat bij ‘ver-

vanging’ mensen hun beschikking voor een maatwerkvoorziening konden 

verliezen. Wanneer de HHT eindigt, zou opnieuw gekeken moeten wor-

den naar de persoonlijke situatie van deze mensen om te bepalen of ze in 

aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. 

Ondersteuning van mantelzorgers
Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, is het belangrijk 

om hen te ondersteunen. Een aantal gemeenten gebruikt hiervoor de 

HHT-middelen. Zij bieden huishoudelijke hulp bij de mantelzorgontvan-

ger en/of de mantelzorger zelf. Voor mantelzorgers kan dit een vorm van 

respijtzorg zijn, doordat een deel van de huishoudelijke hulp die zij voor 

hun naasten doen, wordt overgenomen door een ander, waardoor zij zelf 

de zorg langer kunnen volhouden. 
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Diensten 
Veelal kunnen inwoners in de onderzochte gemeenten die tot de doel-

groep behoren met de HHT naar keuze diensten afnemen. Als de be-

staande huishoudelijke hulp al de dagelijkse ruimtes schoonmaakt, kan 

met behulp van de HHT ook de zolder gedaan worden, of andere, minder 

dagelijkse taken worden opgepakt.

In de praktijk wordt gesignaleerd dat wanneer inwoners de HHT inkopen, 

zij deze soms in willen zetten voor de extra tijd die verloren is gegaan. Dit 

kan neerkomen op een meer sociale inzet van de HHT dan sec voor huis-

houdelijke hulp. Denk aan samen boodschappen doen of koffie drinken.

Werkelijk gebruik 
De mate waarin er gebruik van de HHT wordt gemaakt, verschilt in 2015 

per gemeente. De ene gemeente voert campagnes voor bekendheid en 

richt zich succesvol op een brede doelgroep. Andere gemeenten krijgen de 

HHT bijna ‘niet weggezet’. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 

Het ligt er bijvoorbeeld aan in hoeverre inwoners in 2015 achteruit zijn 

gegaan in uren hulp. Wanneer zij nu minder uren krijgen en via een 

gunstig tarief extra kunnen inkopen zullen ze dat vaker doen. Anderzijds 

blijft het kosten met zich meebrengen, die inwoners het misschien niet 

waard of nodig vinden, of waar zij geen geld voor hebben. Daarnaast zal 

niet iedereen bekend zijn met de regeling. De doelgroep mantelzorgers is 

bijvoorbeeld niet altijd goed in beeld. 

Tijdelijke aard 
De - in eerste instantie - tijdelijke aard van de HHT-regeling leek voor veel 

onderzochte gemeenten een rol te spelen. Gemeenten gaven aan dat het 

lastig is om lange termijnbeleid te ontwikkelen met een tijdelijke maatre-

gel. Soms doorkruiste de HHT ook de lokale insteek van bijvoorbeeld de 

gehele huishoudelijke hulp organiseren in een maatwerkvoorziening. Voor 

de HHT werd dan een tijdelijke algemene voorziening ingericht, die even-

eens tijdelijk, voorliggend is op de maatwerkvoorziening. 

Gemeenten maakten zich ook zorgen om beëindiging van de HHT na 2016, 

vooral wanneer deze ondergebracht is in de bestaande algemene voorziening 

huishoudelijke hulp. Bij het vervallen van een deel van het budget voor de 

algemene voorziening, zou dan een verschuiving optreden naar de particulie-

re markt. Welke consequenties dit zou hebben voor inwoners is onduidelijk, 

maar zij zullen naar verwachting meer gaan betalen voor huishoudelijke 

hulp. Om gemeenten meer financiële slagkracht te geven bij de beoogde 

vernieuwing, is op 4 december 2015 besloten dat de HHT-middelen structureel 

worden gemaakt. Het in het Regeerakkoord afgesproken budget voor de ‘ver-

betering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers’ 

wordt vanaf 2017 structureel toegevoegd aan de integratie-uitkering Wmo.

VOORBEELD

* Een gemeente heeft de HHT-middelen opgenomen in de begro-

ting voor de algemene voorziening. Om vooruit te kijken naar 

de toekomst, is bewust gekozen de eigen bijdrage in 2015 lager 

vast te stellen dan in 2016. Op die manier kunnen inwoners ge-

faseerd wennen aan het zelf betalen van huishoudelijke hulp. 

Kiwa kwartaalmonitor
In opdracht van het ministerie van VWS voert Kiwa Carity monitorings- 

onderzoek uit naar de inzet en arbeidsmarkteffecten van de Huishoudelij-

ke Hulp Toelage-gelden. 

http://www.kiwacarity.nl/
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6.  Communicatie  
met en mentaliteits- 
verandering bij 
inwoners

In 2015 veranderde er veel in het sociale domein. Dat geldt ook voor de 

huishoudelijke hulp. Met een bezuiniging van zo’n 30 procent op de midde-

len voor huishoudelijke hulp moeten gemeenten hun beleid en hun uitvoe-

ring wel aanpassen. Ook voor inwoners verandert er dus veel, vooral voor 

bestaande cliënten. In veel gevallen betekenen de veranderingen dat de 

ondersteuning ‘minder’ is geworden, althans qua inzet van uren. Er is weinig 

ruimte meer voor andere zaken dan sec het schoonmaken of structureren van 

het huishouden. Een deel van de cliënten ervaart dit als een gemis. Insteek 

van de Wmo is dat ondersteuning aanvullend is op wat iemand zelf kan en dat 

hij of zij samen met gebruikelijke zorg (in een gezin of tussen partners), man-

telzorg of vrijwillige inzet, een samenhangend ondersteuningsaanbod vormt. 

Om inwoners mee te krijgen in deze ontwikkelingen is zorgvuldige commu-

nicatie essentieel. Dat kan door (voorlichtings)campagnes en gesprekken met 

inwoners of cliënten vanuit de gemeente. En ook in het contact tussen aanbie-

ders en cliënten zullen de veranderingen ter sprake komen. 

Daarbij zijn aandachtspunten:

* Geef het tijd. De omslag in denken van ‘verzorgingsstaat naar participa-

tiesamenleving’ is niet in een keer gerealiseerd, maar heeft tijd, visie en 

uitleg nodig. 

* Werk vanuit een gezamenlijke visie. Stel samen met aanbieders, inwo-

ners en/of cliëntenraad  een visie op. Zo wordt het meeste bereikt. 

* Ga in gesprek met de verschillende doelgroepen, waaronder mantelzor-

gers. Sluit aan bij hun taalgebruik, wensen en vragen. Niet alle inwoners 

gebruiken woorden als ‘voorziening’, ‘beschikking’ en ‘Wmo’. Aanslui-

ten betekent vaak ook sneller een oplossing (al dan niet met het sociale 

netwerk) en minder (juridische) strijd met inwoners.

* Bied goede informatie over alle procedures en wees zorgvuldig in de 

uitvoering: voor cliënten is dat heel belangrijk. 
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Een kijkje in de keuken van elf gemeenten

Wilt u weten hoe andere gemeenten de huishoudelijke hulp  

en de Huishoudelijke Hulp Toelage in 2015 vormgaven?  

Bekijk de beschrijvingen van:

Amersfoort  Rotterdam 

Barneveld  Tilburg 

Leiden  Utrecht 

Noordoostpolder  Zoetermeer 

Oosterhout  Zwolle 

Peel en Maas 
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Gemeente Amersfoort 
Voorziening: Maatwerkvoorziening en een algemene voorziening (vou-

cher HHT).

Vorm: In Amersfoort wordt huishoudelijke hulp aangeboden in een maat-

werkvoorziening, onderverdeeld in HH1 en HH2. Voor zorg in natura is er 

sprake van resultaatgestuurde financiering; de aanbieder ontvangt een 

vaste vergoeding gebaseerd op de inzet van gemiddeld 2,5 uur (HH1) en 3 

uur (HH2) per cliënt per week. De tijdelijke algemene voorziening voor de 

HHT komt bovenop de zorg die als maatwerk beschikbaar is. Een beperkte 

groep heeft een pgb-indicatie voor huishoudelijke hulp (circa 150 cliënten, 

peildatum 1 januari 2015).

Dienstverlening: Onder HH1 vallen de diensten signalering, licht / zwaar 

huishoudelijk werk, de was, advies en voorlichting. De HH2 omvat ook 

deze diensten, aangevuld met maaltijden bereiden,  boodschappen doen, 

ondersteuning bij het zorgdragen voor gezinsleden, ondersteuning bij 

het bereiden van de maaltijd, dagelijkse organisatie van het huishouden, 

instructie en eenvoudige psychische begeleiding. De HHT geldt uitsluitend 

voor HH1-taken.

Signaleringsfunctie: Ja, signalering is nadrukkelijk onderdeel van de 

taken, zowel binnen HH1 als HH2. Aanbieders worden geacht deze werk-

wijze in te bedden in hun organisatie in werkinstructies en richtlijnen en 

medewerkers hierin te trainen.

Toegang: De toegang voor alle vormen van huishoudelijke hulp verloopt 

via het wijkteam, met uitzondering van de HHT-voucher.

Vastlegging werkzaamheden: Het sociale wijkteam maakt op basis van het 

gesprek (met de zelfredzaamheidsmatrix als basisinstrument) een inschat-

ting welke ondersteuningsvorm noodzakelijk is. Het wijkteam legt vast bij 

welke taken een cliënt ondersteuning nodig heeft en draagt dit over naar 

de door de cliënt gekozen aanbieder. De aanbieder maakt zelf afspraken 

met de cliënt over hoe de ondersteuning georganiseerd wordt en legt dit 

vast in een ondersteuningsplan. Als cliënt en aanbieder akkoord gaan over 

het plan, bepaalt de aanbieder zelf hoeveel (uren) ondersteuning in dat 

specifieke huishouden nodig is om het afgesproken resultaat te bereiken.

Eigen bijdrage: De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van inkomen 

en vermogen door het CAK. Amersfoort heeft de parameters voor eigen 

bijdrage, in het kader van het minimabeleid, verlaagd naar € 4,92 respec-

tievelijk € 7. Minima met een inkomen minder dan 120 procent bijstand-

sniveau betalen geen eigen bijdrage.

Aanbieders: Cliënten kunnen kiezen uit dertien aanbieders. 

Richtlijnen: De zelfredzaamheidsmatrix geldt als basisinstrument voor het 

toegangsgesprek. Verder zijn geen specifieke richtlijnen opgesteld. 

Monitoring: Er wordt maandelijks gemonitord aan de hand van een ‘stop-

licht’-rapportage, waarin aanbieders gegevens als wachtlijst, in hoeverre 

aanbieders uitkomen met uren/budget, bijzonderheden etc. doorgeven en 

toelichten indien nodig aan de gemeente. Elk kwartaal sturen de aanbie-

ders een overzicht van de ontvangen klachten (aantal, aard en opvolging) 

naar de gemeente. Er loopt een klanttevredenheidsonderzoek naar de 
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kwaliteit van de ondersteuning. Daarnaast loopt een klantbelevingson-

derzoek waarvoor interviews met cliënten worden gehouden over de 

overgang van het oude naar het nieuwe systeem. Met aanbieders worden 

periodiek evaluatiegesprekken gevoerd.

Aantal inwoners met ondersteuning: Indicatie voor het aantal cliënten 

(peil 1 januari 2015, inclusief pgb): ruim 1.850 voor HH1 en ruim 800 voor 

HH2. 

Totaal aantal inwoners 1 januari 2015 (CBS): 152.481 inwoners. 

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Doelstelling: Behoud van arbeidsplaatsen en de mogelijkheid bieden  

voor extra ondersteuning aan Wmo-cliënten en hun mantelzorgers. 

Voor wie? Wmo-cliënten en hun mantelzorgers (hulp in te zetten bij  

de cliënt of mantelzorger).

Eigen bijdrage: Cliënten kunnen voor 5 euro (per uur) een voucher  

kopen en verzilveren bij zorgaanbieders, tot een maximum van 12 uur  

per maand.

MOTIEVEN VOOR DIT MODEL:

* Gemeente Amersfoort heeft ten aanzien van het beleid rond huis-

houdelijke hulp nadrukkelijk de benadering van ‘een gestructu-

reerd huishouden’. Het gaat dus niet zozeer om een ‘schoon huis’: 

schoonmaken is meer een middel dat wordt ingezet zodat burgers 

kunnen participeren en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Hoeveel 

ondersteuning iemand nodig heeft, blijft altijd maatwerk. 

* In eerste instantie was niet helder of de manier waarop Amers-

foort huishoudelijke hulp ging inrichten als algemene voorziening 

of als maatwerkvoorziening aangemerkt moest worden. Uiteinde-

lijk bleek het als maatwerkvoorziening te kunnen worden aange-

merkt. Hiermee kon de administratieve verwerking van de eigen 

bijdrage via het CAK lopen en kon ook aan een belangrijke wens 

van de raad voor ‘anticumulatie van eigen bijdrage’ tegemoet 

worden gekomen. 

* De aanbieders krijgen door de resultaatgestuurde financiering 

vrijheid en flexibiliteit. Zij krijgen ongeacht de feitelijk geleverde 

inzet een gemiddelde vergoeding gebaseerd op de inzet van 2,5 

uur (HH1) en 3 uur (HH2) per cliënt per week. Dit geeft aanbieders 

ruimte om maatwerk te bieden en stimuleert aanbieders om ook 

te kijken naar alternatieven zoals het betrekken van het  sociaal 

netwerk.
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Gemeente Barneveld
Voorziening: Algemene voorziening voor huishoudelijke hulp en vangnet-

voorzieningen (maatwerk) voor inwoners zonder of met beperkte regie 

(woonondersteuning en wooncoaching).

Vorm: Huishoudelijke hulp wordt aangeboden als algemene voorziening. 

De aanbieder krijgt een vast bedrag per huishouden (resultaatfinanciering, 

€ 200 per vier weken). Als er ondersteuning nodig is bij de regievoering, 

dan kan men in aanmerking komen voor de Wmo-vangnetvoorziening 

woonondersteuning (overnemen / ondersteunen bij regie) of wooncoa-

ching (wanneer mensen het voeren van hun huishouden verder kunnen 

leren). 

Dienstverlening: Onder de algemene voorziening valt het schoonmaken 

van de gangbare ruimtes en, in een enkel geval, het doen van de was en 

hulp bij (het opwarmen van) de maaltijd. 

Signaleringsfunctie: Ja, zowel binnen de algemene voorziening als de 

vangnetvoorzieningen. 

Toegang: Via de lichte beslisboom op de website kan de inwoner vragen 

doorlopen of hij of zij in aanmerking komt voor de algemene voorziening. 

Zo ja, dan kan rechtstreeks contact opgenomen worden met een aanbie-

der waar de gemeente afspraken mee heeft. Bij de vangnetvoorzieningen 

(maatwerk) gaat een Wmo-gespreksvoerder het gesprek met de cliënt aan. 

Vastlegging werkzaamheden: De cliënt maakt samen met de aanbieder 

afspraken over de geboden hulp voor het te behalen resultaat. Deze 

afspraken worden vastgelegd, maar door de gemeente wordt niet voorge-

schreven op welke manier ze dit moeten doen. 

Eigen bijdrage: voor de algemene voorziening € 112,50 per periode van 

vier weken. Indien het inkomen onder 110 procent van de bijstandsnorm 

valt dan is de eigen bijdrage € 22,50. Is dit tussen 110 en 130 procent, dan 

betaalt men € 45 per vier weken. Cliënten kunnen via hun aanbieder een 

kortingsformulier indienen, als zij hiervoor in aanmerking komen. De ge-

meente controleert aan de achterkant het inkomen. Voor de vangnetvoor-

zieningen wordt de eigen bijdrage vastgesteld door het CAK.

Aanbieders: Er is keuze uit acht aanbieders.

Richtlijnen: Aanbieders beschikken over een signaleringskaart ‘niet pluis’. 

Monitoring: Er is een cliëntervaringsonderzoek en meting ‘schoon huis’ 

door Wmo-support uitgevoerd. Daarnaast wordt samen met aanbieders 

per kwartaal overlegd over de voortgang en wordt samen met hen beke-

ken op welke manier resultaten worden gerapporteerd in 2016.

http://www.welzijnbarneveld.nl/diensten/collectieve-ggz-preventie/signalerenafdg/
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Aantal inwoners met ondersteuning: Ongeveer 560 inwoners / huishou-

dens maken gebruik van de algemene voorziening, ongeveer 200 inwoners 

ontvangen woonondersteuning en ongeveer 130 inwoners wooncoaching 

(peildatum Q4 2015).

Totaal aantal inwoners 1 januari 2015 (CBS): 54.703 inwoners.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Doelstelling: Behoud van arbeidsplaatsen en een korting voor inwoners 

die gebruik maken van de algemene voorziening. De HHT wordt ingezet 

voor de algemene voorziening (de vaste gemeentelijke bijdrage). De ge-

meentelijke bijdrage voor aanbieders is na de extra beschikbaar gekomen 

HHT-gelden opgehoogd van € 67,50 naar € 87,50 om hen meer marge en 

ruimte te geven binnen de algemene voorziening. 

Voor wie? Voor iedereen die in aanmerking komt voor de algemene 

voorziening.

Eigen bijdrage: Zie eigen bijdrage algemene voorziening.

MOTIEVEN VOOR DIT MODEL:

* Uitgangspunten binnen de algemene voorziening huishoudelij-

ke hulp zijn ‘een tevreden cliënt binnen afgesproken grenzen’ 

en ‘een schoon huis’. Voor het bieden van de ondersteuning 

krijgt de aanbieder een vast bedrag per huishouden (middels 

resultaatfinanciering).

* Signalering is nadrukkelijk onderdeel van de algemene voorzie-

ning en fungeert als brug naar de gemeente. De gemeente kan 

vervolgens onderzoeken of vangnet-voorzieningen nodig zijn.

* De visie is ‘zelf, samen, gemeente’: er is bewust gekozen voor or-

ganisatie meer in het ‘voorveld’ in de combinatie klant-aanbieder, 

waarbij de gemeente ‘zichtbaar buiten beeld’ is maar wel vinger 

aan de pols houdt. 

* Het algemene voorziening-aanbod is een coproductie van gemeen-

te en aanbieders; zij hebben samen het model vorm gegeven via 

een bestuurlijke aanbesteding. 
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Gemeente Leiden
Voorziening: Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp en maatwerk-

voorzieningen Huishoudelijke Ondersteuning (basis, speciaal en speciaal 

plus). 

Vorm: Binnen de algemene voorziening gaat het om het resultaat ‘schoon 

huis’, tot een maximum van 125 uur per jaar. Heeft een klant meer onder-

steuning nodig, dan wordt gekeken naar passende ondersteuning via een 

van de maatwerkvoorzieningen. 

Dienstverlening: De algemene voorziening omvat alleen werkzaamheden 

die leiden tot een schoon en leefbaar huis: opruimen, schoonmaken, was 

opbergen, bed opmaken / verschonen en verzorging van planten / huisdie-

ren (tot een maximum van 125 uur per jaar). ‘Huishoudelijke ondersteu-

ning basis’ wordt ingezet in situaties waar meer noodzakelijk is om het 

resultaat ‘schoon huis’ te realiseren. Hier valt ook de was onder. ‘Huishou-

delijke ondersteuning speciaal’ betreft situaties waarin tevens activitei-

ten in de sfeer van de regie op het huishouden en kortdurend advies en 

instructie deel uitmaken. ‘Huishoudelijke ondersteuning speciaal plus’ is 

aangewezen voor situaties waar ook lichte individuele begeleiding een rol 

speelt. 

Signaleringsfunctie: Niet in de algemene voorziening, wel binnen de 

maatwerkvoorzieningen. 

Toegang: De toegang verloopt voor iedereen via het sociaal wijkteam, 

zowel voor de algemene voorziening als voor de maatwerkvoorzieningen. 

Vastlegging werkzaamheden: Naar aanleiding van het gesprek tussen 

klant en sociaal wijkteam wordt een ondersteuningsplan opgesteld. De 

afspraken over hoe het resultaat behaald gaat worden, worden door de 

klant en aanbieder gemaakt en vastgelegd in een zorgplan. 

Tarief bijdrage: Met een verzamelinkomen lager dan 120 procent van het 

sociaal minimum betaalt de klant geen tarief bijdrage. Met een verza-

melinkomen boven 120 procent betaalt de klant in 2015 €10,- en in 2016 

€12,50.

Eigen bijdrage: Voor de maatwerkvoorzieningen wordt de eigen bijdrage 

op basis van inkomen en vermogen door het CAK vastgesteld. 

Aanbieders: Partners zijn gecontracteerd door middel van bestuurlijk 

contracteren. In de resultaatovereenkomst zijn 22 aanbieders in de Leidse 

Regio gemeenten gecontracteerd. De aanbieder factureert voor de alge-

mene voorziening achteraf aan de gemeente het bedrag dat de organi-

satie nodig heeft gehad om het resultaat te bereiken. Voor de maatwerk-

voorzieningen zijn vaste bedragen per periode vastgesteld. 

Richtlijnen: Er zijn geen specifieke richtlijnen opgesteld. In gesprek met de 

klant wordt een inschatting gemaakt van hoeveel en welke ondersteuning 

er noodzakelijk is om het resultaat ‘schoon huis’ te behalen. 

Monitoring: In 2015 is kwalitatief onderzoek naar de bejegening van 

klanten gedaan. Vanaf het najaar van 2015 wordt cliënttevredenheid ook 

kwantitatief onderzocht. Signalen komen ook binnen via de adviesraad 

Wmo en het platform gehandicapten.
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Aantal inwoners met ondersteuning: Op 1 oktober 2015 zijn er 876 inwo-

ners die gebruik maken van de algemene voorziening en 1.381 van een 

van de maatwerkvoorzieningen. 

Totaal aantal inwoners 1 januari 2015 (CBS): 121.562 inwoners.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Doelstelling: Behoud van arbeidsplaatsen en een korting voor klanten 

binnen de algemene voorziening. In 2015 is sprake van meer korting dan 

in 2016. Zodoende raken mensen gewend aan ‘oplopende kosten’ voor 

huishoudelijke hulp. De HHT is over de gehele begroting van de algemene 

voorziening uitgesmeerd, drukt de kosten daarvan voor klanten en wordt 

dus niét ingezet in de vorm van meer uren hulp.

Voor wie? Voor alle klanten in de algemene voorziening.

Tarief bijdrage: Zie eigen bijdrage algemene voorziening (€ 10 in 2015 en 

€ 12,50 in 2016).

MOTIEVEN VOOR DIT MODEL:

* Leiden wil de algemene voorziening in principe klein houden. Zij 

zijn van mening dat voor bestaande klanten via een maatwerk-

voorziening de veranderingen relatief gering zijn. Deze insteek is 

mede realiseerbaar doordat er middelen beschikbaar zijn gesteld. 

* De tariefbijdrage voor de algemene voorziening is in 2015 lager 

dan in 2016. Daar is bewust voor gekozen om inwoners te laten 

wennen aan het gegeven dat er – gefaseerd – meer betaald moet 

worden voor hulp bij het huishouden. Met deze opschroeving 

probeert Leiden te voorkomen dat er een te grote aanzuigende 

werking ontstaat en mensen na 2016 massaal ‘het zwarte circuit’  

in gaan.
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Gemeente 
Noordoostpolder
Voorziening: Algemene voorziening schoonmaakondersteuning en 

maatwerkvoorziening. 

Vorm: De algemene voorziening schoonmaakondersteuning werkt als 

volgt: een inwoner vindt door www.huistiptop.nl een dienstverlener aan 

huis. Het is een digitale marktplaats van vraag en aanbod op het gebied 

van schoonmaakondersteuning. De inwoner is de opdrachtgever en de 

dienstverlener aan huis (schoonmaakondersteuner) is de opdrachtnemer. 

De gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland hebben geza-

menlijk deze digitale bemiddeling ingekocht bij HuisTipTop. 

Dienstverlening: Algemene voorziening: Licht huishoudelijk werk, zwaar 

huishoudelijk werk, de was, boodschappen. Maatwerkvoorziening ge-

specialiseerde hulp bij het huishouden: Organisatie van het huishouden 

(regievoeren), klaarzetten / bereiden van een brood en/of warme maaltijd, 

advies, instructie en voorlichting gericht op het huishouden en in uitzon-

derlijke gevallen schoonmaaktaken. Ook is tijdelijke opvang en verzorging 

van jonge kinderen mogelijk.

Signaleringsfunctie: Dienstverleners aan huis, werkzaam voor de algeme-

ne voorziening schoonmaakondersteuning, hebben net als iedere inwoner 

een eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij om signalen door te 

geven aan het sociaal team. Voor de maatwerkvoorziening hebben zorg-

aanbieders een signaleringsfunctie.

Toegang: Een inwoner kan informatie over de algemene voorziening 

opvragen bij het sociaal team of bij het bemiddelingsbureau. Als iemand 

in aanmerking wil komen voor een maatwerkvoorziening dan voert het 

sociaal team een onderzoek uit. Ook als iemand een aanvraag voor indivi-

duele bijzondere bijstand indient ter compensatie van de kosten voor de 

dienstverlener aan huis, loopt de toegang via het sociaal team. Het team 

bepaalt dan het aantal uren schoonmaakondersteuning dat voor vergoe-

ding in aanmerking komt.

Vastlegging werkzaamheden: Gemeente adviseert aan de klant om een 

overeenkomst met de dienstverlener aan huis af te sluiten met hierin 

onder andere afspraken over de taken. Bij het indienen van een aanvraag 

individuele bijzondere bijstand is een overeenkomst noodzakelijk voor de 

gemeente. Bij de maatwerkvoorziening is in de indicatie opgenomen wel-

ke taken uitgevoerd moeten worden om een schoon huis te bereiken.

Eigen bijdrage: Voor de algemene voorziening betalen klanten zelf de 

dienstverlener aan huis. De gemeente adviseert een tarief van €12,50 per 

uur. Klanten kunnen bijzondere bijstand aanvragen, als zij het niet zelf 

kunnen betalen. Voor de maatwerkvoorziening wordt een bijdrage bere-

kend en geïnd door het CAK.

Aanbieders: Voor de algemene voorziening kunnen klanten ondersteuning 

bij het huishouden inkopen bij een dienstverlener aan huis (welke werkt 

volgens de landelijk regeling Dienstverlening aan huis) of tot en met 2016 

door een medewerker van de zorgaanbieder (op basis van de HHT). Voor 

de maatwerkvoorziening kunnen klanten zorg laten leveren door een 

zorgaanbieder of dit via een persoonsgebonden budget inkopen.

http://www.huistiptop.nl
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Richtlijnen: Er zijn normtijden voor hulp bij huishouden.

Monitoring: Er vindt gegevensmonitoring plaats in de managementin-

formatie sociaal domein. Er vindt maandelijks overleg plaats tussen de 

gemeente en de zorgaanbieder en halfjaarlijks tussen gemeente, zorg-

aanbieder en bemiddelingsbureau. Daarnaast is er jaarlijks een klanttevre-

denheidsonderzoek onder een van de doelgroepen van de Wmo. Onder-

steuning vanuit de maatwerkvoorziening kan hier dan in meegenomen 

worden.

Aantal inwoners met ondersteuning: In Noordoostpolder waren tot en 

met februari 2015 1.122 klanten met hulp bij de huishouding. Van deze 

groep zijn 113 mensen na heronderzoek in aanmerking gekomen voor een 

maatwerkvoorziening.

Totaal aantal inwoners 1 januari 2015 (CBS): 46.479 inwoners.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Doelstelling: Zachte landing voor medewerkers van grootste zorgaanbie-

der in Noordoostpolder. In eerste instantie zou de zorgaanbieder voor hen 

collectief ontslag aanvragen. Nu kunnen zij in de periode 2015-2016 mede-

werkers gedurende een langere periode begeleiden van werk naar werk. 

Voor wie? Komt ten goede aan de zorgaanbieder. 

Eigen bijdrage: Klanten betalen € 12,50 per uur aan de zorgaanbieder. De 

resterende kosten voor de medewerker in loondienst van de aanbieder 

worden door de gemeente, middels de HHT, aangevuld.

MOTIEVEN VOOR DIT MODEL:

* Inzetten op het versterken van de algemene voorziening om zo-

doende een verschuiving van maatwerkvoorziening naar algemene 

voorziening te kunnen realiseren.

* Klanten behouden zoveel mogelijk hun vertrouwde hulp.

* Eigen verantwoordelijkheid en regie ligt bij de klant.
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Gemeente Oosterhout 
Voorziening: In Oosterhout maakt huishoudelijke hulp geen onderdeel 

meer uit van de Wmo. Ondersteuning bij de regievoering over het huis-

houden wordt wel geboden in de vorm van een maatwerkvoorziening, 

als een van de resultaatgebieden van begeleiding. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid van bijzondere bijstand voor huishoudelijke hulp.

Vorm: Mensen kunnen huishoudelijke hulp zelf regelen op de particuliere 

markt. Indien zij hier door een beperking of anderszins niet toe in staat 

zijn (regie) of een kleine portemonnee hebben, dan worden zij hierin 

ondersteund.

Dienstverlening: Niet van toepassing voor de huishoudelijke hulp. Onder-

steuning bij regievoering over het huishouden valt binnen de maatwerk-

voorziening ‘begeleiding’. Dit kan betekenen dat een klant ondersteuning 

krijgt bij het inkopen van huishoudelijke hulp, of dat er sprake is van 

leerbaarheid waarbij een klant wordt begeleid bij het aanleren van de 

vaardigheden om zelf zijn of haar huishouden te voeren.

Signaleringsfunctie: Door middel van bestaande structuren.

Toegang: Mensen kunnen zelf hun huishoudelijke hulp regelen. Wanneer 

ondersteuning bij regie noodzakelijk is, of wanneer mensen in aanmer-

king willen komen voor Bijzondere Bijstand, gaat men in gesprek met het 

sociaal wijkteam. Het wijkteam kijkt met de burger wat voor ondersteu-

ning er nodig is, wat het sociale netwerk kan doen en wat het noodzake-

lijk aantal uren professionele hulp is.

Vastlegging werkzaamheden: Dit regelt de inwoner zelf met de aanbieder.

Eigen bijdrage: Aangezien huishoudelijke hulp niet meer onder de Wmo 

valt, wordt hier geen eigen bijdrage voor opgelegd. Op de maatwerkvoor-

ziening begeleiding (regievoering over het huishouden) is wel een eigen 

bijdrage van toepassing (via het CAK). 

Aanbieders: Diverse aanbieders in de markt. Ondersteuning bij regie 

wordt geleverd door de gecontracteerde aanbieders op het resultaatge-

bied ‘begeleiding’.

Richtlijnen: Geen richtlijnen of protocollen, in gesprek met de burger / 

maatwerk. Voor de toekenning van bijzondere bijstand voor huishoudelij-

ke hulp gelden wel (de wettelijke) richtlijnen.

Monitoring: Om een vinger aan de pols te houden heeft de gemeente 

tijdens de overgangstermijn een extra check gedaan bij alle voormalige 

cliënten (door middel van een belronde). 

Aantal inwoners met ondersteuning: Ongeveer 500 cliënten krijgen on-

dersteuning vanuit de Bijzondere Bijstand (circa 35 procent van het aantal 

cliënten huishoudelijk hulp in 2014). 

Totaal aantal inwoners 1 januari 2015 (CBS): 53.793 inwoners.
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Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), start eind 2015

Doelstelling: Behoud van arbeidsplaatsen, en om mensen die veel uren on-

dersteuning nodig hebben en niet in aanmerking komen voor Bijzondere 

Bijstand, tegemoet te komen in de kosten. 

Voor wie? Voor cliënten die voorheen HbH2 ontvingen en niet voor Bij-

zondere Bijstand in aanmerking komen. 

Eigen bijdrage: € 10 per uur.

MOTIEVEN VOOR DIT MODEL:

* Het gaat niet meer zozeer om het ‘zelf kunnen doen’ van de huis-

houdelijke taken, maar om de vraag of mensen in staat zijn om 

huishoudelijke hulp ‘zelf te kunnen regelen’ alvorens de Wmo van 

toepassing is. Doel is vooral om degenen die zelfredzaam zijn ook 

zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen en geen taken over 

te nemen wanneer mensen dat (nog) zelfstandig kunnen. 

* Wanneer mensen door een beperking of anderszins niet in staat 

zijn schoonmaakondersteuning te regelen wordt hier bege-

leiding bij geboden in de vorm van een maatwerkvoorziening 

(begeleiding). 

* De Bijzondere Bijstand is er voor mensen die niet (volledig) in staat 

zijn om de huishoudelijke hulp te betalen. De regeling is versoe-

peld (naar 125% van sociaal minimum en het eigen huis wordt niet 

meegenomen in het bepalen van het eigen vermogen) om mensen 

met geringe financiële middelen tegemoet te komen.
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Gemeente Peel en Maas
Op dit moment wordt hulp bij het huishouden aangeboden volgens het 

‘oude’ model, met daarin HH1 (licht huishoudelijk werk, zwaar huishoude-

lijke werk en wasverzorging) als maatwerkvoorziening. Wel maakt  

gemeente Peel en Maas in 2015 en 2016 gebruik van de Huishoudelijke 

Hulp Toelage.

Voorziening: Algemene voorziening en maatwerkvoorziening.

Toegang: De gemeente ontwikkelt met de pilotkernen een lichte prakti-

sche toets voor de algemene voorziening. Indien na onderzoek blijkt dat 

er meer uren per week nodig zijn, of meer ondersteuning nodig is dan 

hulp bij het huishouden, komen huishoudens in aanmerking voor de maat-

werkvoorziening. Deze kan verstrekt worden als vervanger van de algeme-

ne voorziening of als aanvulling daarop. Toegang tot de maatwerkvoor-

ziening loopt via de gemeente.

Eigen bijdrage: € 10 voor de algemene voorziening. De gemeente werkt 

aan een voorstel voor een korting op basis van inkomen. Deze is nog niet 

vastgesteld. De eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening wordt op 

basis van inkomen en vermogen vastgesteld door het CAK.

Aantal inwoners met ondersteuning: Er zijn ongeveer 800 huishoudens die 

geïndiceerd zijn voor hulp bij het huishouden. 

Totaal aantal inwoners 1 januari 2015 (CBS): 43.448 inwoners.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Doelstelling: Behoud van arbeidsplaatsen.

Voor wie? Cliënten die nu al gebruik maken van hulp bij het huishouden 

als maatwerkvoorziening (en een hogere eigen bijdrage betalen dan €10 

per uur of graag extra hulp inkopen) en mantelzorgers (voor inzet bij 

mantelzorger).

Eigen bijdrage: € 10 per uur. Een regiogemeente neemt de administratie 

op zich van het Huishoudelijke Hulp Tientje. Cliënten kunnen een aan-

vraagformulier indienen om in aanmerking te komen voor de HHT. 

Nieuw model in 2016
De gemeente Peel en Maas was van plan om in 2016 twee pilots te starten, 

die aansluiten bij initiatieven van inwoners om zelf huishoudelijke onder-

steuning te organiseren. 

Pilot A Burgerinitiatief

Deze pilot wordt opgezet vanuit het informele zorgnetwerk. De burgeri-

nitiatiefgroep (kernorganisatie) bekijkt of medeburgers in hun kern tot de 

doelgroep van de algemene voorziening horen, verzorgt de matching tus-

sen hulpvrager en hulpverlener, behartigt belangen van de hulpvragers en 

ondersteunt hen. De hulpgevers opereren als zelfstandige dienstverleners 

en zijn verenigd in een coöperatie van dienstverleners. De hulpvrager sluit 

een overeenkomst met een hulpgever (voor maximaal 3 uur: de hulpvrager 

bepaalt zelf hoeveel uur). Vrijwilligers van de kernorganisatie kunnen in 

voorkomende gevallen een beroep doen op professionele ondersteuning. 
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Pilot B Zorgnetwerk van formele en informele zorg

De algemene voorziening huishoudelijke hulp wordt georganiseerd door 

een bestaande zorgorganisatie (opgezet vanuit het formele zorgnetwerk) 

in samenspraak en samenwerking met zowel de informele netwerken in 

het dorp als de formele zorgnetwerken. Integrale dienstverlening wordt 

nagestreefd door onder andere scholing en ontwikkeling van hulpen en 

door de relatie te leggen met zorgverlening vanuit de zorgverzekerings-

wet (persoonlijke verzorging en wijkverpleging). De organiserende kern 

krijgt de beschikking over een nader te bepalen bedrag om zorg te dragen 

voor een schoon en leefbaar huis bij mensen die tot de doelgroep beho-

ren. Hoeveel uur ingezet wordt, is afhankelijk van wat nodig is. Zorgvra-

gers betalen een standaard eigen bijdrage aan het zorgnetwerk en kun-

nen indien nodig een korting hierop krijgen. Dit geldt ook voor pilot A. 

Aan de hand van voorstellen over de twee pilots is de afgelopen maanden 

intensief overleg gevoerd met alle betrokkenen. Alles gehoord hebbende, 

is een nieuw organisatiemodel gepresenteerd voor hulp in de huishouding 

als algemene voorziening. Dit model doet recht aan de gestelde doelen 

(van pilot A en B) en biedt tegelijk speelruimte aan diverse partners om 

voldoende rekening te houden met punten die zij vanuit hun eigen positie 

en omstandigheden van belang achten. Het model gaat uit van een ver-

dere ontwikkeling van vitale gemeenschappen in de kernen van Peel en 

Maas, waaraan diverse partners vanuit verschillende hoeken bijdragen. 

De pilot start vanaf 1 mei 2016 in een aantal kernen van de gemeente Peel 

en Maas en heeft een looptijd van een jaar.

MOTIEVEN VOOR DIT MODEL:

* Er wordt uitgegaan van een gekantelde werkwijze: eigen kracht, 

sociaal netwerk, algemene voorziening, maatwerkvoorziening;

* De algemene voorziening is ‘ondersteuning bij het zelf realiseren 

van een schoon en leefbaar huis’;

* Alleen mensen die tot de Wmo-doelgroep horen, krijgen 

ondersteuning;

* De voorziening moet ook financieel toegankelijk zijn;

* De vakmensen die beroepsmatig ondersteuning bieden, moeten 

dat kunnen doen tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden;

* De hulpvrager is vrij een keuze te maken uit de hulpverleners die 

in de kern beschikbaar zijn voor het bieden van ondersteuning;

* Aanvragen van een maatwerkvoorziening blijft mogelijk;

* De nieuwe aanpak moet binnen de financiële ruimte blijven voor 

hulp bij het huishouden die in de gemeentebegroting is of wordt 

vastgesteld.
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Gemeente Rotterdam
Voorziening: Maatwerkvoorziening 

Vorm: Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden is on-

derdeel van een (integraal) ondersteuningsarrangement. Op basis van de 

individuele situatie van de cliënt wordt vastgesteld of ondersteuning op 

dit resultaatgebied nodig is en zo ja, welke van de zeven budgettreden 

geïndiceerd wordt. Per trede is een budget per week vastgesteld.

Dienstverlening: Versterken van de cliënt in zijn of haar zelfredzaamheid 

met betrekking tot het verzorgen van het huishouden, licht huishoudelijk 

werk, zwaar huishoudelijk werk, en waar nodig de was, boodschappen, 

het bereiden van een brood- en/of warme maaltijd, zorg voor minderjari-

ge kinderen, ondersteuning met betrekking tot regie over het doen van 

het huishouden. 

Op basis van de individuele situatie van de cliënt wordt vastgesteld waar 

de (aanvullende) ondersteuning vanuit de maatwerkvoorziening zich op 

richt en welke resultaten daarbij behaald moeten worden. De gemeente 

Rotterdam heeft de huishoudelijke hulp en de zorg die per 1 januari 2015 

is overgekomen in een, integraal contract ingekocht.

Signaleringsfunctie: Invulling hiervan is afhankelijk van het type benodig-

de ondersteuning (eenvoudige of complexe ondersteuning).

Toegang: De Vraagwijzer fungeert als toegangspoort voor informatie en 

advies. Wmo-adviseurs, werkzaam vanuit het wijkteam, doen de indicatie. 

Zij maken een ondersteuningsplan en stellen de beschikking op. 

Vastlegging werkzaamheden: Op basis van het ondersteuningsplan maken 

de zorgaanbieder en cliënt een leveringsplan. 

Eigen bijdrage: Wordt geïnd door het CAK en is afhankelijk van inkomen 

(aan te tonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst). 

Aanbieders: Cliënten kunnen kiezen tussen meerdere zorgaanbieders die 

werkzaam zijn in het gebied waar zij wonen. 

Richtlijnen: Indicatieprotocol Wmo (hierin staan onder andere richtlij-

nen voor de indicatiestelling, een format voor ondersteuningsplan en de 

zelfredzaamheidsmatrix). 

Monitoring: Vanuit het contractmanagement wordt een aantal zaken 

gemonitord, waaronder de doorlooptijden bij, en aantal klachten over 

aanbieders. Daarnaast voert de gemeente Rotterdam periodiek een klant-

tevredenheidsonderzoek en schouw uit bij cliënten. 

Aantal inwoners met ondersteuning: ± 12.000-13.000 cliënten met huis-

houdelijke hulp.

Totaal aantal inwoners 1 januari 2015 (CBS): 623.652 inwoners.
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Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Doelstelling: Stimuleren van de (private) vraag naar huishoudelijke hulp 

en (daarmee) de werkgelegenheid van thuishulpen.

Voor wie? Doelgroep met een Wmo-indicatie, alle inwoners van 75 jaar 

en ouder en bij mensen die mantelzorg krijgen (ter ontlasting van de 

mantelzorger). 

Eigen bijdrage: € 5 per uur in 2015 en 2016.

MOTIEVEN VOOR DIT MODEL:

* Wmo voorzieningen worden aangeboden vanuit een ondersteu-

ningsarrangement. Een arrangement bestaat uit een tot zeven 

resultaatgebieden, waarop ondersteuning geïndiceerd kan wor-

den, afhankelijk van de cliëntgroep. Eén van de resultaatgebieden 

is ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden. Ook 

de zorg die vanaf 1 januari 2015 naar de Wmo is gekomen, is in 

het arrangementenmodel ondergebracht. Op deze manier wordt 

integraal ondersteuning geïndiceerd en geboden aan cliënten. In 

de praktijk betekent dit dat cliënten te maken hebben met een 

aanbieder die alle zorg en ondersteuning coördineert / levert.

* In dit model wordt uitgegaan van resultaatsturing. Cliënt en 

zorgaanbieder maken afspraken over de invulling van de onder-

steuning. Daarnaast is de inzet erop gericht om, waar dat mogelijk 

is, de zelfredzaamheid te versterken. Dit geeft een prikkel voor 

innovatieve en effectieve invulling van de ondersteuning.



Movisie * Inzet van huishoudelijke hulp * Keuzes voor gemeenten  * * *  pagina 43 van 52

OVERZICHT ELF GEMEENTEN      OVER DEZE PUBLICATIE

Gemeente Tilburg
Voorziening: Algemene voorziening (maximaal drie uur per week) en 

maatwerkvoorziening (indien meer dan drie uur per week). 

Vorm: In Tilburg krijgen klanten voor het aantal uren hulp bij het 

huishouden schoonmaakvouchers. Daarnaast krijgen klanten maximaal 

30 woondienstenvouchers per jaar. Eén voucher staat voor één uur 

ondersteuning.

Dienstverlening: Licht huishoudelijk werk, zwaar huishoudelijk werk, de 

was, boodschappen en huishoudelijke spullen in orde houden (binnen de 

schoonmaakvoucher). Kleine klusjes in en om het huis, zoals tuinonder-

houd, ophangen van kleine zaken en kleine reparaties en hulp met instel-

len van technische apparaten (binnen de wonenvoucher).

Signaleringsfunctie: Als de zorgmedewerker zich zorgen maakt of een 

niet-pluisgevoel heeft dan moet hij of zij dit melden bij de zorgaanbieder. 

Deze is verplicht actie te ondernemen. Een alfahulp maakt vooraf afspra-

ken met de klant over hoe hij of zij mag handelen als er zorgen zijn. 

Toegang: Loket Z (onderdeel van de gemeente Tilburg) bekijkt na een 

lichte toets of de aanvrager aanspraak maakt op ondersteuning bij het 

huishouden. Zo ja, dan krijgt iemand tot maximaal drie uur per week vou-

chers om in te zetten voor hulp bij het huishouden. Indien de klant aan-

geeft niet voldoende te hebben aan drie uur per week, dan komt de Loket 

Z-medewerker op huisbezoek en doet een integraal onderzoek. Indien er 

meer nodig is dan drie uur per week, komen er uren bij als maatwerkvoor-

ziening. Voor deze uren krijgt de klant een beschikking. 

Vastlegging werkzaamheden: Het is aan zorgaanbieders en klanten of zij 

een ondersteuningsplan maken. 

Eigen bijdrage: Korting op het tarief wordt berekend op basis van inko-

men (aan te tonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst), 

de samenstelling van het gezin, de leeftijd en het al dan niet hebben van 

een voorziening waar iemand via het CAK al een eigen bijdrage voor be-

taalt. De uiteindelijke prijs voor een uur hulp varieert van € 1 tot € 15 per 

uur. In verband met de HHT is de maximale eigen bijdrage op dit moment 

€ 10 per uur. Voor de maatwerkuren geldt geen eigen bijdrage.

Aanbieders: Klanten kunnen kiezen tussen vier zorgaanbieders of voor 

een alfahulp. 

Richtlijnen: Geen. Tilburg kiest ervoor de regie bij de klant te leggen. 

Zij kunnen in overleg met de zorgaanbieder of alfahulp bepalen welke 

ondersteuning zij willen. Woondiensten zijn wel gekaderd en moeten het 

karakter hebben van een goede vriendendienst.

Monitoring: Klanttevredenheidsonderzoek van zorgaanbieders, jaarlijks 

landelijke monitor klanttevredenheid van de Wmo-doelgroep van SGBO 

benchmark en via klachten die binnenkomen bij de gemeente.

Aantal inwoners met ondersteuning: ± 5.000 algemene voorziening, ± 

1000 algemene voorziening en maatwerkvoorziening.

Totaal aantal inwoners 1 januari 2015 (CBS): 211.648 inwoners. 
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Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Doelstelling: Behoud van arbeidsplaatsen en creëren van nieuwe arbeids-

plaatsen, voor met name mensen met een uitkering.

Voor wie? Alle inwoners van 21 jaar of ouder kunnen huishoudcheques 

kopen voor hulp bij het huishouden.

Eigen bijdrage: € 10 per uur.

MOTIEVEN VOOR DIT MODEL:

* Langer zelfstandig thuis wonen vraagt meer dan alleen een schoon 

huis. Daarom moeten mensen ook ondersteuning kunnen krijgen 

bij woondiensten zoals tuinonderhoud en kleine klussen in huis.

* Vouchersysteem met per uur een eigen betaling, maakt dat klan-

ten de regie hebben over de hoeveelheid ondersteuning die zij 

kopen, kritisch zijn op wat zij echt nodig hebben en dat er alleen 

betaald wordt voor feitelijk geleverde ondersteuning.

* Achterliggende gedachte van dit model, en mede de invulling van 

de HHT, is dat het voor inwoners normaler wordt om te betalen 

voor hulp bij het huishouden.
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Gemeente Utrecht
Voorziening: De basisvoorziening (maximaal 78 uur per jaar) en meerdere 

maatwerkmodules (extra uren).

Vorm: In Utrecht wordt voor hulp bij de huishouding altijd een basisvoor-

ziening aangeboden. Klanten voeren zelf de regie over de besteding en 

invulling van de uren. Als ondersteuning vanuit de basisvoorziening niet 

toereikend is, dan kan deze aangevuld worden met een maatwerkmodule.

Dienstverlening: Licht huishoudelijk werk, zwaar huishoudelijk werk, de 

zware was (binnen basisvoorziening). Realiseren van een hoger niveau 

van hygiëne of schoonhouden, klaarzetten / bereiden van een brood en/of 

warme maaltijd, alle was (binnen maatwerkmodule 1). Thuis zorgen voor 

kinderen onder de zes jaar, organiseren van huishoudelijke taken (binnen 

maatwerkmodule 2).

Signaleringsfunctie: Ja, binnen basisvoorziening en maatwerkmodules. 

Deze verantwoordelijkheid ligt bij de zorgaanbieder.

Toegang: Wmo-adviseurs van het Wmo-Loket bekijken na een lichte toets 

of iemand in aanmerking komt voor de basisvoorziening. Voordat iemand 

in aanmerking komt voor een maatwerkmodule, voert een Wmo-adviseur 

een zware toets uit. 

Vastlegging werkzaamheden: Klant en zorgaanbieder maken een 

schoonmaakplan.

Eigen bijdrage: Wordt geïnd door het CAK en is afhankelijk van inkomen, 

eigen vermogen, en of mensen meerdere Wmo-voorzieningen hebben. 

Aanbieders: Klanten kunnen kiezen tussen vijftien zorgaanbieders.

Richtlijnen: Het aantal uren in de basisvoorziening ligt vast. Dat is 78 uur 

per jaar. Er zijn voor de Wmo-consulent richtlijnen voor het aantal uren via 

de maatwerkmodules. Uiteindelijk kijkt de Wmo-consulent altijd wat een 

passend aantal uren ondersteuning is voor de klant, waarbij de klant de 

regie heeft over het inzetten van de uren.

Monitoring: Elk kwartaal vindt er contractoverleg plaats met alle zorgaan-

bieders. Iedere periode leveren zorgaanbieders managementcijfers aan en 

wordt er gemonitord via klachten die binnenkomen bij de gemeente en 

aanbieders. Tot slot is klantenmonitoring onderdeel van een breder proces 

van het monitoren van klantervaringen in Utrecht.

Aantal inwoners met ondersteuning: 3.955 basisvoorziening en 868 basis-

voorziening en maatwerkmodule(s). 

Totaal aantal inwoners 1 januari 2015 (CBS): 334.176 inwoners.
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Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Doelstelling: Behoud van arbeidsplaatsen.

Voor wie? Iedereen die hulp bij het huishouden ontvangt op basis van de 

Wmo, iedereen met een andere Wmo-beschikking of een Wlz-beschikking, 

iedereen die langdurige persoonlijke verzorging ontvangt, personen die 

onder dementiezorg vallen, mantelzorgers die in Utrecht wonen en man-

telzorg leveren aan een inwoner van Utrecht, alle mensen van 67 jaar en 

ouder. 

Eigen bijdrage: Voor mensen die recht hebben op hulp bij de huishouding 

via de gemeente is het mogelijk via de HHT voor € 5 per uur in 2015 en 

2016 in te kopen. Voor de andere doelgroepen is de eigen bijdrage € 9 tot 

€ 10,50 per uur (afhankelijk van de zorgaanbieder). 

MOTIEVEN VOOR DIT MODEL:

* Er is gekozen om de klant te ondersteunen bij het zelf realise-

ren van een schoon huis. Hiermee wordt de regierol van de klant 

versterkt. 

* Er is gekozen om een aanvaardbaar niveau van schoon te definië-

ren, dat meer past bij de huidige opvattingen over schoonmaken. 

De uitkomst hiervan is een basisvoorziening van 78 uur per jaar. 

Hierin wordt uitgegaan van een algemeen aanvaard basisniveau 

van schoon. Via de maatwerkmodules kunnen extra uren toege-

kend worden. 

* Inwoners met HbH2-ondersteuning (met een indicatie van voor 

2015) zijn buiten de beleidswijzigingen en bezuinigingen ge-

houden. Voor hen is er sinds 1 januari 2015 niets veranderd. De 

gemeente heeft ervoor gekozen om het beschikbare budget voor 

hulp bij de huishouding zo in te zetten, dat zoveel mogelijk inwo-

ners ondersteund kunnen worden middels de basisvoorziening. 
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Gemeente Zoetermeer
In Zoetermeer zijn er nog geen veranderingen doorgevoerd in het beleid 

rondom hulp bij het huishouden. In eerste instantie was besloten om HH1 

als marktproduct aan te bieden per september 2015. Dit besluit is herzien 

in april 2015. De motieven voor deze herziening waren:

* Vanuit de eerste beëindigingsgesprekken kwamen sterke signalen dat 

inwoners niet wisten hoe zij ondersteuning bij het huishouden voor 

zichzelf zouden regelen. Zoetermeer kreeg het gevoel dat het principe 

‘er mogen geen mensen door het ijs zakken’ wel eens in het geding zou 

kunnen komen. 

* Wmo-breed bleek er qua financiën wat ruimte te zijn, waardoor de be-

zuinigingsmaatregel om HH1 niet meer vanuit de gemeente als voorzie-

ning aan te bieden niet meer direct noodzakelijk was. 

In 2016 wordt de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteed met als 

beoogde ingangsdatum 1 januari 2017. 

Huidige situatie: Op dit moment wordt hulp bij het huishouden in Zoe-

termeer aangeboden volgens het oude model, met daarin HH1, HH2 en 

HH3. In alle drie de vormen zitten dezelfde schoonmaaktaken. HH2 heeft 

als extra het ondersteunen bij de regie van het huishouden. En HH3 heeft 

als extra het tijdelijk overnemen van de regie. Inwoners die hulp willen bij 

het huishouden, krijgen bezoek van een Wmo-consulent in dienst van de 

gemeente Zoetermeer. De Wmo-consulent indiceert de vorm van hulp bij 

het huishouden en het aantal uren. Gewerkt wordt op basis van de nieu-

we gekantelde verordening. Hiermee ligt de focus op wat inwoners en 

hun omgeving zelf kunnen.

Aantal inwoners met ondersteuning: ± 2.500 HH1, ± 300 HH2 en een  

enkeling krijgt HH3.

Totaal aantal inwoners 1 januari 2015 (CBS): 124.025 inwoners. 

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Doelstelling: Behoud van arbeidsplaatsen.

Voor wie? Mantelzorgers en mensen die mantelzorg krijgen (ter ontlasting 

van de mantelzorger). 

Eigen bijdrage: € 4 tot € 6 per uur afhankelijk van de zorgaanbieder.
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Gemeente Zwolle 
Voorziening: Gemeente Zwolle biedt huishoudelijke ondersteuning in de 

vorm van een algemene voorziening (HHT) en een maatwerkvoorziening.

Vorm: De algemene voorziening, die vanwege en met de tijdelijke 

HHT-middelen mogelijk is gemaakt, is (tijdelijk) voorliggend aan de maat-

werkvoorziening. Klanten kunnen deze ondersteuning zelf inkopen bij 

een aanbieder. Indien men een indicatie heeft voor een maatwerkvoor- 

ziening, kan men besluiten aanvullend daarop binnen de algemene voor-

ziening extra uren in te kopen. Of zelfs helemaal over te stappen naar de 

algemene voorziening. 

Dienstverlening: De algemene voorziening heeft betrekking op alle werk-

zaamheden die een thuiszorgorganisatie kan bieden ten aanzien van het 

realiseren van een schoon huis. Binnen de maatwerkvoorziening valt het 

schoonmaken van de leefruimtes die dagelijks worden gebruikt (HH1). 

Voor de HH2 komt organiseren van het huishouden (regie) daar bovenop. 

De HH3 wordt alleen tijdelijk in bijzondere (gezins)situaties ingezet en 

omvat verzorging voor kinderen en hulp bij crisissituaties. 

Signaleringsfunctie: Er wordt verwacht van organisaties die ondersteuning 

bij het huishouden verzorgen (zowel vanuit de maatwerkvoorziening als 

de algemene voorziening) dat zij een signalerende rol hebben en indien 

nodig contact met het sociaal wijkteam zoeken.

Toegang: Voor de algemene voorziening kan direct contact opgenomen 

worden met een van de aanbieders. De toegang voor de maatwerkvoor-

ziening verloopt via het sociaal wijkteam. Er is altijd een gesprek, zo mo-

gelijk met de mantelzorger erbij. 

Vastlegging werkzaamheden: Voor de algemene voorziening geldt dat 

klanten afspraken maken met de aanbieder. In de maatwerkvoor- 

ziening is een vaste trajectprijs per klant vastgesteld voor aanbieders. Hier 

wordt niet met een normenlijst gewerkt, maar gekeken naar het resul-

taat ‘schoon huis’. Op basis van het ondersteuningsplan gaat een klant in 

gesprek met de aanbieder over hoe dit resultaat behaald gaat worden en 

wordt een zorgplan opgesteld. 

Eigen bijdrage: Voor de algemene voorziening HHT wordt € 10 per uur 

gerekend. De eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening wordt door 

het CAK vastgesteld op basis van inkomen en vermogen. 

Aanbieders: De algemene voorziening HHT wordt uitgevoerd door acht 

aanbieders; de maatwerkvoorziening wordt op dit moment uitgevoerd 

door zestien aanbieders. 

Richtlijnen: Het sociaal wijkteam beschikt over een afwegingskader dat 

continu wordt aangevuld om zo goed mogelijk een beoordeling van de 

aanvraag te doen. Er wordt bewust zo min mogelijk met normenlijsten ge-

werkt, om de invulling door klant en aanbieder vrij te laten en maatwerk 

te kunnen leveren. 
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Monitoring: Gemeente Zwolle is bezig hier vorm aan te geven, gezamen-

lijk met aanbieders en leden van de Participatieraad.

Aantal inwoners met ondersteuning: Er zijn ongeveer 3.200 klanten in de 

maatwerkvoorziening. Van de algemene voorziening maken momenteel 

zo’n 500 klanten gebruik. 

Totaal aantal inwoners 1 januari 2015 (CBS): 123.861 inwoners.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Doelstelling: Behoud van arbeidsplaatsen, de mogelijkheid bieden voor 

inwoners om – extra – hulp in te kopen en mantelzorgers te ondersteunen. 

Voor wie? Inwoners met een beperking die niet zelf hun huishouden op 

orde krijgen; inwoners die nu al huishoudelijke hulp ontvangen, maar 

extra werkzaamheden in en om het huis willen laten doen; mantelzorgers 

die graag ondersteuning bij hun eigen huishouden willen; inwoners van 

65 jaar en ouder. 

Eigen bijdrage: € 10 per uur.

MOTIEVEN VOOR DIT MODEL:

* Huishoudelijke ondersteuning (en niet huishoudelijke hulp) wordt 

ingestoken vanuit de gedachte dat met het blijven aanbieden 

van laagdrempelige voorzieningen, zwaardere hulp of zorg kan 

worden voorkomen. Dat is onder andere de reden geweest om de 

maatwerkvoorziening te behouden.

* Inzet op zo min mogelijk normenlijsten en vaste kaders om ruimte 

te geven aan de professional en de klant om er samen uit te ko-

men en maatwerk te kunnen leveren.

* De algemene voorziening is (tijdelijk vanwege de HHT) voorlig-

gend aan de maatwerkvoorziening. 

* Bij de maatwerkvoorziening wordt uitgegaan van resultaatsturing. 

Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het budget zo efficiënt 

en effectief mogelijk in te zetten.
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Contactgegevens geïnterviewde gemeenten

Gemeente Amersfoort – Mw. Monique Zuiderwijk 

Emailadres: MJJM.Zuiderwijk@amersfoort.nl

Gemeente Barneveld – Mw. Marlous van Driel

Emailadres: m.vandriel@barneveld.nl

Telefoonnummer: 14 0342 

Gemeente Leiden – Dhr. Jan van Kleef

Emailadres: j.van.kleef@leiden.nl 

Gemeente Noordoostpolder 

Telefoonnummer: (0527) 63 39 11

Gemeente Oosterhout – Dhr. Frans Kuiper

Emailadres: f.kuiper@oosterhout.nl  

Gemeente Peel en Maas – Mw. Karin Voermans-Corstjens

Emailadres: karin.voermans@peelenmaas.nl

Gemeente Rotterdam – Mw. Barbara Kamp

Emailadres: bsac.kamp@Rotterdam.nl

Gemeente Tilburg – Mw. Stefanie Boland 

Emailadres: stefanie.boland@tilburg.nl

Gemeente Utrecht – Mw. Gerda Houtman

Emailadres: g.houtman@utrecht.nl

Telefoonnummer: 030 286 00 00

Gemeente Zoetermeer – Mw. Martine Kummer

Emailadres: M.Kummer@zoetermeer.nl

Gemeente Zwolle – Mw. Ruth Prummel

Emailadres: R.Prummel@zwolle.nl

Geïnterviewde aanbieders 

* Aafje Hulpthuis

* ActiVite 

* HdS zorg

* Nuevo 

Geïnterviewde belangenbehartigers 

* Sociale Raad Tilburg 

* Adviesraad Wmo Leiden

mailto:MJJM.Zuiderwijk@amersfoort.nl
mailto:m.vandriel@barneveld.nl
mailto:karin.voermans@peelenmaas.nl
mailto:bsac.kamp@Rotterdam.nl
mailto:g.houtman@utrecht.nl
mailto:M.Kummer@zoetermeer.nl
mailto:R.Prummel@zwolle.nl
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Colofon
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De bij het onderzoek betrokken gemeenten, aanbieders en 
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Leo Bisschops (VNG-commissie Gezondheid en Welzijn)

Jolanda Elferink (Movisie)

Saskia Keuzenkamp (Movisie)

Bob van der Meijden (VNG)
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© Movisie 

Door de actualiteit van dit onderwerp en de vele ontwikkelingen, kan 

het zijn dat deze publicatie niet de laatste stand van zaken bevat. Wij 

doen ons best om u via www.movisie.nl op de hoogte te houden van de 

actualiteit.

http://www.movisie.nl
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