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“Meedoen werkt” 
 
 
Uitvoeringsnota huishoudelijke hulp 2015 en verder 
 

1 Inleiding 
 
In Nederland worden de mensen steeds ouder en blijven op hogere leeftijd relatief gezond. Vanuit dit 
gegeven stimuleert de rijksoverheid inwoners zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daarom is 
de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) vastgesteld. Uitgangspunt van deze 
wetgeving is de zelfredzaamheid van mensen, ook wel eigen kracht genoemd. De afgelopen jaren zijn 
de kosten van hulp en zorg sterk gestegen; er is een systeem ontstaan dat veel te ingewikkeld is en 
steeds meer professionele zorg genereert. De landelijke politiek heeft ervoor gekozen om de zorg 
dichter naar de mens te brengen en de gemeente is dan ‘de meest nabije overheid’.  
De gemeenten hebben de opdracht om de voorzieningen en diensten zo laagdrempelig mogelijk 
toegankelijk te maken voor de burger en de kosten hiervoor naar beneden te brengen. Vanaf 2015 
krijgt de gemeente te maken met een flinke structurele korting op de rijksbijdrage huishoudelijke hulp.  
Dit dwingt de gemeente om anders om te gaan met de huishoudelijke hulp.  
 
De gemeente moet vanaf 1 januari meer doen terwijl er minder geld is dan in de oude situatie. Kan dat 
eigenlijk wel? Het kan, maar het vraagt om een andere manier van werken en denken. Het 
uitgangspunt is: zo min mogelijk korten op de zorg zelf, maar bezuinigen op de manier waarop die 
zorg is georganiseerd. Gemeenten moeten slimmer gaan organiseren. Zorg- en welzijnsinstellingen, 
inwoners, zorgverzekeraars en gemeenten gaan meer samenwerken om de veranderingen mogelijk te 
maken. Het doel: minder doorverwijzingen, snellere hulp, minder bureaucratie en meer ruimte voor 
maatwerk. We gaan ‘doen wat nodig is’: niet meer en niet minder. 
 
De aanspraak op zorg en ondersteuning wordt minder vanzelfsprekend. De gemeente gaat steeds na 
wat inwoners zelf of met hulp van hun omgeving kunnen doen. Maar wie écht niet zonder 
professionele ondersteuning kan, moet die ook krijgen. Tijdelijk als het kan, permanent als het moet. 
Professionals krijgen meer ruimte om mensen te helpen zélf hun leven op de rit te krijgen. Hulp uit de 
omgeving of via sociale netwerken wordt belangrijker. ‘Doen wat nodig is’ betekent ook dat niet elke 
inwoner ‘recht’ heeft op dezelfde ondersteuning. Er zullen verschillen tussen mensen, wijken en 
gemeenten zijn. 
 
Anticiperend op bovenstaande heeft de gemeente Albrandswaard in 2013 al beleid ontwikkeld om een 
toekomstbestendig systeem op te zetten dat flexibel genoeg is om veranderingen in budget en 
doelgroep op te kunnen vangen. Uitgangspunt is dat de burger zo lang mogelijk de regie houdt over 
zijn eigen leven. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen via het onafhankelijke platform bar-
dichtbij, worden de inwoners van Albrandswaard ondersteund in het zo lang mogelijk zelfstandig 
functioneren en wonen. Hierdoor wordt het voor de inwoners van Albrandswaard mogelijk op 
postcode-niveau inzicht te krijgen in ondersteuningsmogelijkheden. Er is sprake van een transparant 
aanbod en er kan gemakkelijk een vergelijking gemaakt worden in de gewenste ondersteuning. Dit 
geldt zowel voor de particuliere markt als voor Wmo-klanten. Bar-dichtbij is digitaal en telefonisch 24 
uur per dag te bereiken. 
 
Tevens zijn de tarieven voor 2014 vastgesteld en is toegezegd dat dit onderwerp opnieuw voor de 
invoering van de nieuwe wet geagendeerd zou worden in de raad. Met dit voorstel wordt aan deze 
toezegging voldaan. 
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Nu de nieuwe Wmo 2015 bekend is en er meer zicht is op de beschikbare middelen vanuit het Rijk, 
zijn er slechts enkele beleidswijzigingen nodig om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden, te weten: 

1. Een nadere definiëring van de wettelijke begrippen “echt nodig hebben” en “niet kunnen 
betalen” (zie punt 4 in dit voorstel); 

2. Het invoeren van algemene dienstverlening (de algemene voorziening) voor nieuwe klanten 
per 1 januari 2015. 

 
Verder wordt voorgesteld door te gaan met het uitvoeringsplatform bar-dichtbij en de huidige 
prijsstelling voor de huishoudelijke hulp te handhaven. 
 
In deze uitvoeringsnota worden bovenstaande onderdelen verder toegelicht. Allereerst wordt onder 
punt 2 uitgelegd waar de Wmo 2015 over gaat. Vervolgens wordt onder punten 3 en 4 toegelicht hoe 
het werkt met algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Onder punt 5 volgt een toelichting 
op de contacten tussen klant en aanbieder via bar-dichtbij. Bij punt 6 wordt de financiële situatie 
geschetst en onder punt 7 wordt afgesloten met  een schets van de gevolgen voor de klanten. 
 
 

2 Algemeen 
 
Waar gaat de Wmo 2015 over? 
In deze nota  komt een aantal begrippen terug die te maken hebben met de Kanteling binnen de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. De Wmo-consulent  gaat voortaan uit van de vraag van de burger en 
kijkt naar wat mensen zelf kunnen. De eigen regie en zelfredzaamheid staan voorop. Algemene 
voorzieningen (dienstverlening die voor iedere inwoner beschikbaar is) gaan voor het toekennen van 
individuele (maatwerk-) voorzieningen. De nieuwe Wmo 2015 stimuleert gemeenten gebruik te maken 
van voorzieningen en diensten die in de markt geleverd worden. 

 
 
In 2013 heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om  hulp bij het huishouden per 2014 anders te gaan 
organiseren en 2014 als overgangsjaar te benoemen. In het overgangsjaar werken aanbieders toe 
naar: 

 Het vormgeven aan wijkgericht werken van de huishoudelijke hulpen, waarbij gewerkt wordt met 
zelfsturende teams. De uitvoering van de huishoudelijke hulp wordt binnen hetzelfde gebied 

ingericht als jeugdteams en sociale teams1; 
 Het zoveel mogelijk in stand houden van bestaande relaties tussen klant en hulp;  

                                                            
1 De gebiedsindeling voor de wijkteams is medio 2014 bekend geworden. Thuiszorgaanbieder Aafje is bezig haar teams 
huishoudelijke hulpen in dezelfde gebieden te organiseren. 



3 
 

 Het leveren van cliëntgericht inzet van de hulp op basis van een vast bedrag per klant 
(lumpsum financiering). Dit is per 14 juli 2014 ingegaan. 

 
Onderdeel van het nieuwe beleid is verder de oprichting van het onafhankelijke platform bar-dichtbij 
dat sinds 1 januari 2014 de vraag en het aanbod, van o.a. huishoudelijke hulp, bij elkaar brengt. Alle 
nieuwe klanten die vanaf 1 januari 2014 huishoudelijke hulp krijgen, worden aangemeld bij dit 
platform. 
 
De nieuwe Wmo 2015 geeft gemeenten de opdracht om te voorzien in een 
ondersteuningsarrangement gericht op zelfredzaamheid en participatie, waarin eigen kracht, 
ondersteuning vanuit het eigen netwerk, algemene voorziening(en) en maatwerkvoorziening(en) 
elkaar aanvullen. Het is noodzakelijk om concreet aan te geven wat de maatwerkregeling voor 
huishoudelijke hulp precies betekent. Dit komt onder punt 4 aan de orde. 
 
 

3 Algemene voorziening voor nieuwe klanten per 1 januari 2015 
 
Het beleid wordt vertaald in de verordening Wmo 2015. De Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) stelt geen modelbeleidsregels op. De VNG adviseert om zelf een afwegingskader te maken,  
ter beoordeling wie in aanmerking komt voor de algemene- dan wel de maatwerkvoorziening en 
regeling. 
 
De nieuwe Wmo is taakstellend naar gemeenten om  algemene voorzieningen op te gaan zetten. Ook 
voor huishoudelijke hulp.  Vooralsnog is de nieuwe regeling alleen van toepassing op de nieuwe 
aanvragen. Klanten die reeds een indicatie huishoudelijke hulp hebben, houden deze rechten tot aan 
het einde van de indicatie (dit is maximaal 5 jaren). Zij gaan wel de verandering merken van inzet op 
uren naar inzet op resultaat. 
 
De algemene voorziening is bedoeld voor: 

 Iedereen (aanvragen vanaf 1 januari 2015) die gebruik wil maken van 
schoonmaakondersteunings-, gemaks- en welzijnsdiensten gericht op zelfredzaamheid bij het 
voeren van een huishouden; 

 Inwoners met een (tijdelijke) beperking die zelf in staat zijn regie te voeren over het 
huishouden en geholpen zijn met schoonmaakondersteuning en/of gemaksdiensten als bijv. 
een boodschappenservice. 

 
 

4 Definiëring maatwerkregeling huishoudelijke hulp  
 
De Wmo 2015 als ook de toelichting op de wet, geven niet concreet aan wie “het echt nodig hebben”  
of “het niet kunnen betalen”. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid hier zelf een antwoord op te 
formuleren. 
Samen met de huidige aanbieders van huishoudelijke hulp en de Maatschappelijke Adviesraad 
Albrandswaard is het begrip “het echt nodig hebben” gedefinieerd.  
 
Definiëring: “het echt nodig hebben”: 
 Inwoners die als gevolg van regieverlies (bijv. door beginnende dementie, psychische of 

psychiatrische aandoening) niet meer in staat zijn zelf hulp te organiseren dan wel niet meer of 
in afnemende mate in staat zijn beslissingen te nemen ter voorkoming van een (dreigend) 
disfunctioneren van het huishouden; 
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 Inwoners die als gevolg van uitval tijdelijk niet meer in staat zijn de verzorging van gezonde, 
jonge gezinsgenoten op zich te nemen waardoor disfunctioneren van het huishouden dreigt te 
ontstaan; 

 Inwoners die als gevolg van bijv. ontslag uit het ziekenhuis, geen beroep kunnen doen op hun 
sociale omgeving als het gaat om niet-uitstelbare huishoudelijke taken; 

 Inwoners die als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap 
begeleiding of ‘meerzorg’ nodig hebben bij de huishoudelijke taken. 

 
Definiëring: “Niet kunnen betalen”: 
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voert voor Wmo-geïndiceerden de eigen bijdrage-regeling 
uit en houdt hierbij rekening met inkomen en vermogen. Voor een algemene voorziening betreffende 
de huishoudelijke hulp is geen Wmo-indicatie nodig. Deze moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook 
voor hen met een laag inkomen. Inwoners die als gevolg van een beperking adequaat geholpen zijn 
met schoonmaakondersteuning maar deze niet kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor 
een financiële compensatie. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de bijzondere bijstand. De regeling 
maakt vervolgens onderdeel uit van het nog vast te stellen minimabeleid per 1-1- 2015.  
Op deze wijze wordt voorzien in de bij de wet gevraagde maatwerkregelingen voor hen die het echt 
nodig hebben en niet kunnen betalen.   

 
 

5 Optimaal dienstverleningsaanbod van aanbieders en bar-dichtbij 
 

Sinds 1 januari 2014 kunnen nieuwe klanten via het platform bar-dichtbij een keuze maken uit de 
reguliere aanbieders of een keuze maken voor een hulp via de constructie dienstverlening aan huis. 
Bar-dichtbij heeft hierover afspraken gemaakt met alle aanbieders van huishoudelijke hulp.  
De gemeenteraad van Albrandswaard heeft bij de vaststelling van het beleidsplan huishoudelijke hulp 
2014 e.v. besloten tot een evaluatie van het beleidsplan. De evaluatie zou zich enerzijds moeten 
richten op het aanbieden van huishoudelijke hulp via het onafhankelijke platform bar-dichtbij per 1 
januari 2014 en anderzijds op de nieuwe werkwijze van de reguliere zorgaanbieders met ingang van 1 
juli 2014. Het doel was om een keuze te kunnen maken tussen de werkwijze van het platform en de 
werkwijze van de zorgaanbieders.     
 
Door voortschrijdend inzicht bij alle partijen op basis van de ervaringen in de afgelopen maanden en 
diverse overleggen met alle betrokkenen, adviseren alle betrokken partijen om door te gaan met de 
gekozen werkwijze via bar-dichtbij. Voor de gemeente is het prettig om één partij te hebben die 
ondersteunt bij de uitvoering én die stuurt op de  kwaliteitseisen die door de gemeente zijn gesteld 
aan het leveren van huishoudelijke hulp. Ook de aanbieders huishoudelijke hulp zijn tevreden met het 
onafhankelijke platform bar-dichtbij. De keuzevrijheid van de klant is hierdoor gewaarborgd. De 
dienstverlening van bar-dichtbij is digitaal georganiseerd. Hierdoor is dit minder toegankelijk voor 
burgers die geen gebruik maken van internet. Aansluiting bij het Brede Loket voor Zorg en Welzijn is 
hierbij het uitgangspunt. 
 
De gemeentelijke overheid moet inspelen op een afnemende publieke financiering en tegelijkertijd 
rekening houden met een potentiele groei in de particuliere markt. De beperkte rol die gemeenten per 
2015 hebben m.b.t. huishoudelijke hulp, heeft landelijk grote gevolgen voor de werkgelegenheid in 
deze sector. De relatie tussen hulp en klant is de basis van goede dienstverlening. Naast de 
werkgelegenheid is extra aandacht voor de positie van zelfstandige hulpen. Deze positie wordt 
versterkt door de inzet van bar-dichtbij, samen met de zorgcoöperatie in oprichting (vanuit Alphatrots). 
 
Het beleid van de gemeente Albrandswaard is erop gericht dat de werkzaamheden zich niet naar het 
zwarte circuit  begeven. Door het platform  bar-dichtbij aan te bieden, wordt een overzichtelijk en 
kwalitatief aanbod geborgd. Inwoners  die hun ondersteuning straks zelf moeten gaan regelen en 
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betalen kunnen dan gemakkelijker gebruik maken van de algemene voorziening en worden zo 
gestimuleerd niet voor het zwarte circuit te kiezen. In overleg met de aanbieders en bar-dichtbij 
worden voorwaarden opgesteld ten behoeve van de dienstverlening die via de algemene voorziening 
loopt en door hulpen wordt geboden. 

 
 

6 Het financiële kader  
 
Vanaf juli 2014 werkt de gemeente bij de huishoudelijke hulp met lumpsum financiering. Dit wil zeggen 
dat de thuiszorgaanbieder een vast bedrag per klant per vier weken krijgt, ongeacht de ureninzet van 
de hulp. De klant heeft een indicatie huishoudelijke hulp gekregen, bijvoorbeeld een schoon huis. De 
thuiszorgaanbieder zal samen met de klant bepalen hoe dit resultaat bereikt wordt.  

Het huidige tarief van € 181,50 per vier weken geldt voor de periode van juli tot en met december 
2014. Vanaf 2015 zou een tarief ingaan van € 165,- per vier weken. Deze tarieven zijn het resultaat 
van een scherp onderhandelingsresultaat, een balans tussen prijs en kwaliteit. 

Inmiddels zijn er twijfels of het tarief van € 165,- realistisch is, gezien de verwachte kostenverhoging 
als gevolg van de huidige cao-onderhandelingen. Dit wordt nader onderzocht. In ieder geval zal de 
kwaliteit van  de dienstverlening bij dit lagere tarief onder druk komen staan.  

Wij hebben 2 varianten doorgerekend en deze afgezet tegen de integratie-uitkering van het Rijk. Dit is 
het budget dat wij per 2015 vanuit het Rijk ontvangen voor huishoudelijke hulp. 

De varianten: 

 Variant 1 is gebaseerd op de lagere tarieven 2015; 

 Variant 2 is gebaseerd op de huidige tarieven juli 2014 t/m dec 2014. 

 Huishoudelijke Hulp 

(380 klanten per 1 mei 2014) 

  

2015 variant 1 2015 Variant 2

Totaal begrote kosten  
Albrandswaard 

€ 1.291.000 € 1.291.000

Korting op algemene uitkering  €   347.000 - €   347.000 -

Subtotaal  €   944.000 €   944.000

Raming uitgaven  €    883.000 €    940.000

Overschot  €    61.000 €       4.000

  

Bij de doorrekening is rekening gehouden met de wens van de raad zo veel mogelijk rust te creëren 
voor hulpen en voor de klanten die reeds een resultaatindicatie hebben.  Daarnaast is er ook rekening 
gehouden met de wens  de uitgaven meer in evenwicht te brengen met  de inkomsten.  

Voorgesteld advies: variant 2 ruimer tarief 
Aanbieders krijgen met de overgangsregeling 2014 de ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen. 
Hierbij wordt geanticipeerd op de tarieven die per 2015 gaan gelden (variant 1). Aanbieders geven 
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aan dat ze de resultaten met de tarieven 2015 kunnen behalen maar dat dit betekent dat de  
ondersteuning zeer krap moet worden ingezet. Door in te zetten op variant 2 en er scherp op te blijven 
toezien dat de ondersteuning ten goede komt aan de klant i.p.v. aan de organisatie, willen wij inzetten 
op borging van de kwaliteit. 

Het financiële kader en het wettelijke kader is benoemd. Met de overgangsregeling en de inzet van 
bar-dichtbij wordt in 2014 bekeken of en  op welke wijze gekomen kan worden tot een optimaal 
dienstverleningsaanbod  aan inwoners met en zonder Wmo indicatie. 
 

 

7.  Consequenties voor de klant 
 

Dienstverlening 
Voor bestaande en al ge(her)indiceerde klanten verandert er niks meer gedurende de looptijd van de 
indicatie. Zij behouden hun resultaatindicatie. Dit geldt zowel voor degenen die een indicatie hebben 
voor de schoonmaakvoorziening als voor persoonlijke dienstverlening. Zo wordt getracht continuïteit 
en duidelijkheid te creëren voor de bestaande Wmo cliënten die nog moeten wennen aan een 
resultaatindicatie en de kantelende rol van de overheid.  
 
Voor inwoners die een aanvraag voor huishoudelijke hulp indienen vanaf 1 januari 2015 verandert er 
het nodige. Indien na melding en onderzoek (bij het sociale team) blijkt dat schoonmaakondersteuning 
een passende oplossing biedt voor de beperking, wordt de inwoner verwezen naar de algemene 
voorziening. Dat betekent dat de inwoner via bar-dichtbij zelf een hulp kan inhuren. Hiervoor is het niet 
nodig dat er een medische indicatie wordt afgegeven. Dit past binnen de mogelijkheden en de 
bedoelingen van de Wmo 2015. Bij deze beleidsafweging, is het van belang dat inwoners die nog 
gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, zich vaak minder afhankelijk voelen en mogelijk 
meer regie over het eigen leven ervaren. Daar komt bij dat de kosten en administratieve lasten van 
een algemene voorziening lager zijn. Zo kan de huishoudelijke hulp betaalbaar worden gehouden voor 
hen die het echt nodig hebben en dit niet kunnen betalen. 
 
Financiële gevolgen  
Inwoners betalen voor de ondersteunende diensten van de algemene voorziening de geldende 
kostprijs of vergoeding. De algemene voorziening is ook toegankelijk voor inwoners die het niet 
kunnen betalen. Voor de financiële ondersteuning wordt dan aansluiting gezocht bij de bijzondere 
bijstand.  
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Bijlage: Begrippenlijst 
 

1. Bar-dichtbij: een onafhankelijk platform waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht wordt. 
Doel hiervan is te komen tot een optimaal dienstverleningsaanbod  aan inwoners met en 
zonder Wmo indicatie. 

2. CAK: Centraal Administratie Kantoor. Een landelijke organisatie die de eigen bijdrage Wmo 
int voor de gemeente bij de klant. Deze is inkomens- en vermogensafhankelijk. 

3. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 
4. Algemene voorziening: een voorziening die voor iedereen toegankelijk is. Eenvoudige 

schoonmaakondersteuning wordt zo georganiseerd dat iedere inwoner hiervan gebruik kan 
maken tegen kostprijs. 

5. Maatwerk: een samenhangend ondersteuningsaanbod op basis van een indicatie. Dit aanbod 
is aanvullend op wat iemand zelf kan bijdragen, samen met de inzet van eigen kracht, 
gebruikelijke hulp en mantelzorg. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van regieverlies als 
gevolg van beginnende dementie, zal huishoudelijke hulp als maatwerk ingezet worden. 

6. Wmo indicatie: Voorwaarden waaraan voldaan moet worden, om in aanmerking te komen 
voor een voorziening. 

 

 

 


