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Inleiding 
Vanaf 1 jul i 2016 is in de gemeente Woudenberg de algemene voorziening huishoudelijke hulp 
(HH) in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht. Over het verloop 
van de omzetting naar deze voorziening heeft u de gemeenteraad al eerder geïnformeerd. 

In mei 2016 zijn door de Centrale Raad van Beroep een aantal uitspraken gedaan over de 
vorm en inhoud van HH voorzieningen. Naar aanleiding daarvan heeft de VNG eind 2016 o.a. 
aangegeven dat het aan de gemeenteraad is om in de lokale Wmo-verordening aan te geven 
welke voorzieningen als algemeen kunnen worden beschouwd en wat de hoogte van de 
financiële bijdrage daarin moet zijn van de cliënt. Dit heeft u ook gedeeld met de 
gemeenteraad. Daarbij is afgesproken dat de wijziging van de verordening zou worden 
meegenomen in de medio 2017 vast te stellen integrale verordening Sociaal Domein. Daarbij 
zou dan een korte evaluatie worden gevoegd van de bevindingen van de algemene voorziening 
HH tot nu. 

Bijgaand treft u de ervaringen met en de uitkomsten van de overgang van de 
maatwerkvoorziening HH naar de algemene voorziening HH. Naast een terugblik van waarom 
is overgegaan tot het instellen van de algemene voorziening wordt in deze evaluatie verder 
ingegaan op de financiële effecten, de jurisprudentie en de ervaringen met de voorziening door 
cliënten, aanbieders en Wmo-consulenten. 

Centrale vraag 
Voldoet de algemene voorziening HH aan de verwachting en kan deze in de huidige vorm 
worden voortgezet? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Het instellen van de algemene voorziening HH is een uitvloeisel van de leidende 
uitgangspunten die de gemeente zich gesteld heeft bij het vormgeven van het beleid in het 
sociale domein: 'Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt 
de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en 
individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg.' 

Kader 
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

Kadernota sociaal domein 
- Verordening Wmo 2015 

Keuzenota huishoudelijke hulp (college d.d. 12 mei 2015, nummer 149213) 
- Omzetting indicaties HH naar algemene voorziening per 1/07/16 (college 16/08/16, nr. 

172316) 
- Verlengen stimulering algemene voorziening HH tot 1/1/17 (college 4/10/16, nr. 

174798) 
- Aanpassing Wmo verordening nav VNG ledenbrief 30/11/16 (college 17/01/17. Nr. 

178712/180718) 

Argumenten 
Er zijn minder ciiënten naar de aigemene voorziening overgegaan 
Het daadwerkelijke gebruik van de algemene voorziening is minder dan oorspronkelijk 
geprognotiseerd. De reden daarvan is divers. Zo zijn er blijkbaar mensen geweest die toch nog 
op een andere manier de huishoudelijke ondersteuning wisten te regelen, bijvoorbeeld door de 
inzet van hun netwerk. Bij een aantal mensen die in eerste instantie in aanmerking leken te 
komen bleek later dat zij toch weer voor de maatwerkvoorziening in aanmerking kwamen: hun 
situatie was veranderd en/of er trad stapeling van kosten op. 

Er is spanning tussen draagkracht en draagiast 
Belangrijk beoordelingscriterium voor de algemene voorziening is de draagkracht van de cliënt. 
Deze wordt beoordeeld in het zogenoemde 'keukentafelgesprek'. De situatie van de cliënt 
wijzigt echter in de loop der t i jd , men wordt ouder en/of krijgt medische dan wel geestelijke 
problemen. De algemene voorziening wordt voor onbepaalde ti jd toegekend en het is aan de 
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cliënt zelf om aan te geven of hun situatie wijzigt. Het moment waarop draagkracht en 
draaglast elkaar in de weg komen te staan is dus aan de cliënt zelf. Aan de zorgaanbieders is 
al aangeven dat zij dit in de gaten moeten houden. 
Op het moment dat men andere voorzieningen in het kader van de Wmo gaat aanvragen of 
andere voorzieningen gaat ontvangen waarbij een eigen bijdrage via het CAK wordt verlangd 
ontstaat stapeling van kosten. Dan moet de algemene voorziening worden omgezet worden in 
een maatwerkvoorziening. 
Omdat cliënten blijkbaar moeite lijken te hebben met het stellen van die grens zou het goed 
zijn dat vanuit de gemeente toch geregeld contact wordt onderhouden met de gebruikers van 
deze algemene voorziening HH. In een persoonlijk contact kunnen dan de veranderingen in de 
situatie worden besproken. 

De hoogte van de financiële bijdrage tussen de algemene of maatwerkvoorziening is van 
belang 
Een van de eisen om de algemene voorziening HH op een juiste manier te kunnen toepassen is 
dat er geen groot verschil mag zijn tussen de bijdrage voor de algemene voorziening en de 
eigen bijdrage die men via het CAK verschuldigd is bij een maatwerkvoorziening. Bij de 
beoordeling zijn we uitgegaan van 115% van de voor de cliënt geldende norm. 
Per 1 januari 2017 is de eigen bijdragesystematiek van het CAK zowel landelijk als lokaal 
gewijzigd. Er bestaat thans een kans dat men ten onrechte gebruik maakt van de algemene 
voorziening HH omdat de eigen bijdrage van het CAK lager ligt dan de € 25,-- die men nu per 
week moet betalen. Het is ook om deze reden raadzaam iedereen in 2017 nog een keer te 
spreken. 

Men is in zijn algemeenheid tevreden met de aigemene voorziening 
Overwegend is een ieder tevreden met de huidige algemene voorziening HH. Cliënten geven 
aan dat zij het prettig vinden zelf rechtstreeks met een aanbieder de hulp te regelen. Ook 
vindt men het prettig om zelf middels de factuur gelijk te kunnen zien of hetgeen afgesproken 
is ook wordt gefactureerd. De eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen is op deze 
wijze versterkt. 
De aanbieders vinden het ook prettig om zo rechtstreeks met hun cliënten zaken te doen. Zij 
geven zelfs aan de beoordeling van of iemand in aanmerking komt voor de algemene 
voorziening HH ook zelf te willen oppakken. Daarover zullen nadere gesprekken gaan 
plaatsvinden. 
Aanbieders wijzen wel op de extra administratieve lasten die zij hebben met het individueel 
factureren van de hulp. Overigens hebben de meeste cliënten een automatische incasso 
afgegeven. 

Duurzaamheid 
Mens: door het zelf laten regelen van huishoudelijke hulp middels de algemene voorziening HH 
wordt de regie over de invulling van het eigen huishouden bevorderd. Gebruik maken van de 
algemene voorziening HH geeft daarnaast de cliënten de mogelijkheid om deel te nemen aan 
andere maatschappelijke activiteiten ( meer energie) en kan bijdragen aan hun gezondheid. 

Markt: Met het overlaten aan cliënten om zelf met de aanbieders de hulp te regelen ontstaat 
nog meer de mogelijkheid om op maat van de client invulling te geven aan de huishoudelijke 
ondersteuning. 

Draagvlak 
De evaluatie is opgesteld met behulp van de inbreng van cliënten, de aanbieders en de Wmo-
consulenten. 

Beoogd resultaat (hoe) 

De evaluatie geeft inzicht in hoe de huidige algemene voorziening werkt. 

Financiële consequenties 
De kosten voor de Wmo maatwerkvoorziening HH1 en HH2 zijn in 2016 conform de prognose 
afgenomen. De kosten voor de algemene voorziening HH zijn lager dan geprognotiseerd. 
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Echter wel moet rekening worden gehouden met het feit dat de kosten voor de 
maatwerkvoorziening HH weer kunnen stijgen doordat de algemene voorziening HH voor de 
huidige gebruikers niet de juiste voorziening (meer) is. Vermindering van de draagkracht, 
zowel fysiek als financieel, kan daarvan de oorzaak zijn. 

Aanpak/uitvoering 
Met het aanbieden van bijgevoegde evaluatie heeft de gemeenteraad inzicht in de huidige 
algemene voorziening HH. Hiermee hebben zij de onderbouwing van de in de artikelen 12 en 
20 van de integrale verordening Sociaal Domein, die aan hen te vaststelling wordt voorgelegd. 

Conclusie 
De huidige algemene voorziening HH voldoet aan de uitgangspunten die vastgesteld. Van 
belang is wel dat er toch regelmatig contact blijft met de cliënten die daar gebruik van maken. 

Communicatie 
Niet aan de orde 

Bij lage(n) 
- Evaluatie algemene voorziening HH 2016 
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Evaluatie omzetting maatwerkvoorziening HH in algemene voorziening HH 

1 Inleiding 
Met de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijk ontwikkeling (Wmo) per 1 januari 2015 trad er 
onder andere een wijziging op bij de voorziening huishoudelijke ondersteuning. Tevens werd op het 
budget voor deze voorziening landelijk een aanzienlijke korting doorgevoerd (32% in 2015 en nog 
eens 8% in 2016). Voor de gemeente Woudenberg kwam daar nog bij dat de contracten met de aan
bieders van huishoudelijke hulp afliepen per 30 juni 2016 en zodoende in 2015 een nieuwe aanbe
steding moest worden opgestart. 

Samen met de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest is begin 2015 gewerkt aan een keuzenota 
omvorming huishoudelijke hulp (HH) waarin een aantal varianten is beschreven. Door de gemeente
raad zijn op deze keuzenota wensen en bedenkingen geuit (24-06-2015). Gekozen is om de huishou
delijke hulp om te vormen van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening en een 
aanbesteding huishoudelijke hulp op te starten. Met ingang van 1 juli 2016 zijn overeenkomsten 
gesloten met Bions, Centraalzorg, Leliezorggroep, Tzorg en Thuiszorg Inholland. Deze overeenkom
sten hebben een looptijd van 1,5 jaar (tot 1 januari 2018), met de mogelijkheid om twee maal met 
een jaar te verlengen. De overeenkomsten hebben een flexibel karakter, wat inhoudt dat op onder
delen de overeenkomst kan worden aangepast wanneer alle partijen daarmee instemmen. De nieu
we werkwijze met betrekking tot de algemene voorziening HH is opgenomen in de nieuwe overeen
komsten met aanbieders. 

Met ingang van 1 juli 2016 is de gemeente de algemene voorziening gaan inzetten. Met alle ontvan
gers van een Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp is daarover contact geweest. Wanneer 
men in aanmerking kwam voor de algemene voorziening werd de maatwerkvoorziening per 1 juli 
2016 beëindigd. Men kreeg dan een brief mee voor de aanbieder waarin vermeld stond dan men tot 
de doelgroep voor de algemene voorziening HH behoorde. Met die brief kon men verder zelf de hulp 
gaan regelen. De gemeente ging niet na of men daar ook daadwerkelijk gebruik van ging maken. 

Een korte evaluatie van dat proces heeft plaatsgehad en is met de raadscommissie gedeeld (6 sep
tember 2016). Binnenkort moet een besluit worden genomen over het verlengen van de overeen
komst met de aanbieders. Daarnaast wordt aan de gemeenteraad de verordening sociaal domein 
Woudenberg 2017 ter besluitvorming voorgelegd. Daarin wordt in de artikelen 12 en 20 de algeme
ne voorziening HH en de daarvoor verschuldigde bijdrage vastgelegd. 

In deze korte evaluatie worden de resultaten van de eerste evaluatie aangevuld met: 

1. De uitgangspunten en veronderstellingen vooraf. 
2. De financiële uitkomst van de algemene voorziening HH op de uitgaven Wmo. 
3. De consequenties van de laatste jurisprudentie rond HH. 
4. De ervaringen van de cliënten, aanbieders en de Wmo-consulenten. 



2 Uitgangspunten en veronderstellingen vooraf 
Bij het bepalen van de keuze om van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening te 
gaan voor de huishoudelijke hulp waren de volgende uitgangspunten leidend: 

• Eigen kracht stimuleren; 
• Maximaal gebruik maken van het sociale netwerk; 
• Ruimte bieden voor inzet van vrijwilligers; 
• Gebruik maken van voorliggende voorzieningen; 
• Binnen de beschikbare ruimte blijven, de gemeente moet regie houden over het financiële 

kader. Indien nodig moet de gemeente kunnen bijsturen; 
• Geen onnodige bureaucratie en lage uitvoeringskosten. 

De algemene voorziening wordt in de Wmo als volgt gedefinieerd: een aanbod van diensten en acti
viteiten, dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften en persoonskenmerken en mogelijk
heden van gebruikers toegankelijk is en dat is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en 
participatie of opvang. 

Iedere inwoner kan gebruik maken van de algemene voorziening al dan niet tegen betaling van 
maximaal de kostprijs van de voorziening. Door de gemeente hoeft geen indicatie te worden gesteld 
voor de algemene voorziening. Wel moet er een lichte toets worden gedaan waarbij vast komt te 
staan dat men behoort tot de Wmo-doelgroep om zo o.a. te regelen dat de aanbieder niet btw-
plichtig is voor de aangeboden dienst. 

Met opnemen van de eenvoudige schoonmaakondersteuning in een algemene voorziening kan iede
re inwoner, die tot de Wmo doelgroep behoort, met een ondersteuningsvraag op het gebied van 
het huishouden zich rechtstreeks richten tot de aanbieder HH waarmee de gemeente een overeen
komst heeft gesloten. De gemeente Woudenberg komt de gebruiker van de algemene voorziening 
tegemoet door in 2016 77%1 van de kosten te betalen en in 2017 55%2 van de kosten. Het restant is 
voor rekening van de gebruiker. De afbouw van de tegemoetkoming draagt bij aan het kostenbe
wustzijn van de gebruikers. Oorspronkelijk idee was om op termijn de tegemoetkoming van de ge
meente in de algemene voorziening HH tot nul te reduceren. Doch bij het opstellen van het advies 
medio 2015 werd al duidelijk dat dit niet meer tot de mogelijkheden behoorde. De gemeente zou 
altijd iets moeten bijdragen aan de kosten van de algemene voorziening om deze ook financieel toe
gankelijk te laten zijn. Echter de vraag ligt nu wel voor of de gemeente het huidige percentage van 
55% moet blijven hanteren. 

Voor kwetsbare groepen is de eenvoudige schoonmaakondersteuning (huishoudelijke hulp I, HH1) 
als maatwerkvoorziening blijven bestaan. Bepalend daarbij is de hoogte van het inkomen (< 115% 
van het voor hen geldende minimum), de leeftijd van de aanvrager en/of bijzondere situaties waar
onder beginnend regieverlies. De huishoudelijke hulp 2 (HH2), waarbij ook sprake is van het moeten 
ondersteunen in de regievoering en organisatie van het huishouden, wordt nog steeds aangeboden. 
In een uitvoerig gesprek wordt door de Wmo-consulent samen met aanvrager vastgesteld of men in 
aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. 

1 Kostprijs HH per uur is € 22,00 voor maximaal 2,5 uur per week. Oorspronkelijk zou de bijdrage van de ge
bruiker € 10,00 per uur zijn, maar die is voor 2016 teruggebracht naar € 5,00 per uur. 
2 Kostprijs HH per uur is € 22,00 voor maximaal 2,5 uur per week. Voor 2017 wordt het oorspronkelijke besluit 
van een bijdrage van € 10,00 per uur aangehouden. 



3 De financiële uitkomst 

3.1 De prognoses 
Nadat de nieuwe overeenkomsten zijn afgesloten is de volgende prognose gemaakt van de kosten 
HH voor de gemeente: 

Tabel 1 prognose na aangaan raamovereenkomst 

Omschrijving Uren Uurtarief Kosten 
HH1 Algemene voorziening 9.600 € 12,00 € 115.200 
HH1 Maatwerkvoorziening 14.400 € 22,00 € 316.800 
HH2 Maatwerkvoorziening 8.000 € 24,50 € 196.000 

Totaal 32.000 € 628.000 

Op basis van de omzetting per 1 juli 2016 kan de voorgaande prognose met de op dat moment be
schikbare cijfers worden omgezet in de volgende voor het gehele jaar 2016: 

Tabel 2 Prognose geheel 2016 nav herindicaties 1/7/16 

Omschrijving Uren Uurtarief Kosten 
HH1 Algemene voorziening 7.670 € 12,00 € 92.040 
HH1 Maatwerkvoorziening 13.863 € 22,00 € 304.986 
HH2 Maatwerkvoorziening 7.576 € 24,50 € 185.612 

Totaal 29.109 € 582.6538 

HH1 en 48 cliënten HH2 ad 3,1 uur per week. 

3.2 De werkelijke kosten 
Uiteindelijk zijn over 2016 de volgende kosten gemaakt voor de Wmo huishoudelijke ondersteuning: 

Tabel 3 Daadwerkelijke kosten HH 2016 

Omschrijving Kosten 
HH1 Algemene voorziening € 29.052,50 
HH1 Maatwerkvoorziening € 390.518,00 
HH2 Maatwerkvoorziening € 138.375,00 
Totaal € 557.945,50 
HHT Mantelzorgers € 6.807,25 
Totaal € 564.752,75 
Door de aanbieders worden de kosten wat betreft de maatwerkvoorzieningen HH1 en HH2 gefactu
reerd aan de gemeente Amersfoort. De kosten wat betreft de facturatie voor de algemene voorzie
ning HH en de speciaal voor mantelzorgers opgezette huishoudelijke ondersteuningsregeling (HHT) 
factureren de aanbieders direct aan de gemeente. 

Over de in rekening gebracht kosten voor de algemene voorziening HH moeten wel de volgende 
opmerkingen worden gemaakt: 

• De daadwerkelijke kosten zijn alleen maar over de tweede helft van 2016. De prognose gaat 
over heel 2016. 

• De kosten voor de gemeente zijn echter wel hoger omdat de bijdrage van de gemeente over 
dat halfjaar € 17,50 per uur was in plaats van de € 12,50 per uur waar rekening mee was 
gehouden. 



Conclusie op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten over 2016: 
Uiteindelijk blijkt dat de gemaakte prognose na het aangaan van de raamovereenkomst (tabel 1), 
wat betreft de maatwerkvoorzieningen HH1 en HH2, nagenoeg overeenkomt met de daadwerkelijk 
gemaakte kosten over 2016 (tabel 3). Prognose was € 512.800,00 (= € 316.800 + € 196.000), daad
werkelijke kosten over 2016 zijn € 528.893,00 (= € 390.518 + € 138.375). Echter waar het gaat om 
geprognotiseerde kosten voor de algemene voorziening HH ten opzichte van de daadwerkelijke kos
ten blijven de daadwerkelijke kosten achter. Dit kan een aantal oorzaken hebben, namelijk: 

• Men heeft toch nog andere mogelijkheden gevonden om huishoudelijke ondersteuning bin
nen het eigen netwerk op te lossen en maakt dan geen gebruik van de algemene voorzie
ning. 

• De aanbieders hebben in het begin moeite gehad om juist te factureren en/of zijn achter 
met het factureren aan de gemeente. 

• Bij een aantal mensen, van wie in eerste instantie gedacht werd dat zij voor de algemene 
voorziening in aanmerking kwamen, is in een later stadium toch een maatwerkvoorziening 
toegekend (verslechtering van hun omstandigheden). 

3.3 De aantallen 
Voor de beoordeling of men in aanmerking kon komen voor een maatwerk- of algemene voorziening 
HH na 1 juli 2016 zijn 243 cliënten met een maatwerkvoorzienig HH beoordeeld. Van belang voor de 
omzetting zelf waren uiteindelijk 219 cliënten. Bij de beoordeling bleek dat van 24 cliënten de 
maatwerkvoorziening sowieso kon worden beëindigd, zij waren overleden, verhuisd of opgenomen 
in de verzorging. 

Uiteindelijk bleek dat 61% van de 219 cliënten hun maatwerkvoorziening HH bleven behouden. Het 
gemiddeld aantal uren van hun indicatie bedroeg 3,1 uur hulp per week. 

Bij 27% van de cliënten was de conclusie van het gesprek dat zij gebruik konden maken van de alge
mene voorziening. De indicatie die zij hadden was gemiddeld 2,7 uur hulp per week. 

De overige 12% van de cliënten gaven na het gesprek aan geen gebruik meer te willen maken van de 
voorziening HH. Zij gaven daarvoor verschillende redenen aan. Sommigen konden de hulp ook in hun 
eigen netwerk regelen, hadden een andere oplossing gevonden voor de hulp of konden het bij nader 
inzien toch ook zelf weer aan. Zij ontvingen gemiddeld ook 2,7 uur hulp per week. 

De gesprekken met de cliënten zijn overwegend goed verlopen. Van de gesprekken zijn verslagen 
gemaakt en deze zijn voorgelegd aan de cliënten ter goedkeuring. Daar waar niet geheel duidelijk 
was of maatwerk of een algemene voorziening zou moeten worden voorgesteld vond collegiaal 
overleg plaats. 

Binnen de gehele omzetting zijn uiteindelijk een drietal bezwaarschriften ingediend, die allen onge
grond zijn verklaard. 

Wanneer de declaraties van de aanbieders worden vergeleken met het aantal mogelijke gegadigden 
voor de algemene voorziening na de herindicatie dan bevestigd dat dat niet iedereen van de moge
lijkheid gebruik is gaan maken. 



4 Jurisprudentie 
In verschillende gemeenten zijn bezwaar- en beroepsprocedures aangespannen tegen de manier 
waarop in die gemeenten de huishoudelijke ondersteuning werd georganiseerd. Uiteindelijk heeft 
dat geresulteerd in een aantal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in mei 2016. Deze uit
spraken zijn richtinggevend voor de gemeenten wat betreft de invulling van de Wmo huishoudelijke 
ondersteuning. Vaststaat dat gemeenten een vorm van huishoudelijke ondersteuning behoren te 
geven aan hun inwoners die daar behoefte aan hebben. Het aantal uren dat benodigd is moet objec
tief zijn vastgesteld en de cliënt moet weten wat hij/zij kan verwachten aan toegekende ondersteu
ning. 

Een algemene voorziening voor huishoudelijke ondersteuning moet voldoen aan de volgende eisen: 
1. De gemeente moet een overeenkomst hebben afgesloten met één of meerdere aanbieders. 
2. De gemeente biedt aan cliënten voor wie de algemene voorziening inhoudelijk en/of finan

cieel niet passend is een maatwerkvoorziening aan. 
3. De eigen bijdrage die van de cliënt gevraagd wordt mag niet hoger zijn dan de kostprijs en 

ook niet hoger dan de eigen bijdrage bij een maatwerkvoorziening. 
4. De gemeente toetst vooraf of de eigen bijdrage van de algemene voorziening voor de cliënt 

passend is. 
5. De gemeente mag de korting op de eigen bijdrage inkomensafhankelijk inrichten. 
6. Wanneer de cliënt zich direct tot een aanbieder zou wenden voor huishoudelijke hulp, dan 

voert de aanbieder een 'lichte toets' uit of de voorziening passend is. 

De uitvoering zoals we die thans geven aan de algemene voorziening HH past binnen de bovenge
noemde eisen. Bij de beoordeling wordt naast het zelf kunnen regelen van de ondersteuning ook 
altijd bekeken of dit ook financieel mogelijk is (heeft men meer dan 115% van de voor hen geldende 
norm en/of is er sprake van een stapeling van kosten). Om de procedure niet onnodig bureaucra
tisch te maken heeft de gemeente er niet voor gekozen om 'glijdende schalen' wat betreft het inko
men te hanteren om zo de hoogte van de eigen bijdrage meer af te stemmen (voorwaarde 5). Bij het 
opzetten van de regeling hebben de aanbieders toentertijd aangegeven niet zelf de toets te willen 
doen bij de cliënt die zichzelf aanmeldt voor de algemene voorziening. 

Met de landelijke en lokale veranderingen die begin 2017 zijn doorgevoerd, wat betreft de hoogte 
van de eigen bijdrage zoals opgelegd door het CAK bij een maatwerkvoorziening, is het thans wel de 
vraag of de verhouding eigen bijdrage van de algemene voorziening versus de maatwerking nog wel 
bij iedereen klopt (voorwaarde 3). Eén van de uitgangspunten bij de algemene voorziening is het 
stimuleren van de eigen kracht van de cliënt. Verwacht mag worden dat men zelf dit dan in de gaten 
houdt. Maar het is wel de vraag of men dit doorheeft. Het zou dan ook goed zijn om in de loop van 
2017 de cliënten van wie de maatwerkvoorziening HH op 1 juli 2016 is beëindigd in het kader van 
"nazorg" nog eens te benaderen. 

Uit de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan verder worden geconcludeerd dat het voor
nemen dat ooit heeft gespeeld om uiteindelijk tot een kostendekkende bijdrage te komen voor de 
algemene voorziening definitief onmogelijk is geworden. 



5 De ervaringen 
Aan cliënten, de aanbieders en de Wmo-consulenten is gevraagd naar hun ervaringen met de alge
mene voorziening HH. 

5.1 Ervaringen van de cliënten 
Om te weten hoe de cliënten de overgang naar de algemene voorziening hebben ervaren en hoe het 
nu met hen gaat zijn a-select 26 cliënten aangeschreven waarvan per 1 juli 2016 de maatwerkvoor
ziening HH is beëindigd. Zij werden uitgenodigd om deel te nemen aan één van de twee panelge-
sprekken of zij konden een tevens meegestuurd vragenformulier invullen en inleveren. 

Vijf cliënten hebben gereageerd op de uitnodiging om deel te nemen aan een gesprek. Zeven cliën
ten stuurden het vragenformulier terug, waarbij er één aangaf de voorziening tijdelijk te hebben 
gebruikt en inmiddels al weer te hebben beëindigd. 

In de vragenformulieren is door de helft aangegeven dat het overzetten van de maatwerkvoorzie
ning naar de algemene voorziening niet altijd zo goed is verlopen. De gegeven informatie vond men 
matig. Bijkomend probleem was bij sommige cliënten dat het faillissement van TSN er nog tussen
door kwam. Zowel de cliënt als de huishoudelijke hulp wisten niet waar ze aan toe waren. In de ge
sprekken die zijn gevoerd bleek dat men wel tevreden was, maar werd wel opgemerkt dat men het 
als een gemis ervaarde dat de vertrouwde Wmo-consulenten niet bij de overgang betrokken waren. 
Dat leverde naar hun mening op dat men onvoldoende op de hoogte was van de persoonlijke situa
tie van de cliënt en daar niet goed rekening mee hield. 

De overgang van de maatwerkvoorziening naar de algemene voorziening bij de aanbieder zelf wordt 
door iedereen als goed tot uitstekend beoordeeld. Men heeft dezelfde hulp kunnen behouden en er 
konden goede afspraken worden gemaakt over de invulling van de hulp. Men is tevreden over de 
hulp die men heeft. Is dat niet zo dan kan men dat zelf in voldoende mate met de aanbieder regelen. 
Tijdens het gesprek zei één van de deelnemers over haar hulp: "ik ben goed voor haar en dat krijg je 
dan ook terug". 

Waar het over het aantal uren gaat dat is men over het algemeen tevreden. € 22,50 per uur was 
voor de deelnemers in het gesprek wel een drempel om zelf meer in te kopen: "je doet tegenwoor
dig toch wat minder, dan dat je vroeger gewend was". Ondanks dat zij allemaal zelf nog het nodige 
deden in hun huishouden gaven zij allemaal wel aan dat dit steeds zwaarder wordt. Vooral de da
mes, wiens partner lichamelijke en/of geestelijke problemen kregen en geen aanvullende huishou
delijke taken meer konden verrichten, gaven aan dat zij een zware last op hun schouder hadden. Zij 
hebben de zorg over hun partner en staan nu ook "voor de onzichtbare dingen die hun partner altijd 
in het huishouden deed". 

Voordeel dat door een groot deel van de respondenten werd genoemd was de rechtstreekse factu
ratie van de aanbieder over de uren die waren ingezet. Men kon zo zelf direct zien of de inzet klopte 
en tevens was men niet meer afhankelijk van de vaak late declaraties van het CAK. Eventuele pro
blemen rond de facturatie konden gemakkelijker worden opgelost in tegenstelling tot vroeger bij het 
CAK. 

Uit de gesprekken kwam verder naar voren dat men het persoonlijk contact met de Wmo-
consulenten op prijs stelt. Uit de verhalen van de aanwezigen bleek ook dat regelmatig contact no-



dig is daar de situatie van de cliënten in de loop der tijden wijzigt en men probeert om zelf hun pro
blemen op te lossen. Gezien de doelstellingen van de gemeente is dat natuurlijk een juiste instelling, 
maar in sommige situaties is de grens tussen draagkracht en draaglast niet meer zo helder. Zoals een 
van de aanwezige aangaf: "er wordt te veel gekeken naar wat ik geestelijk nog kan en dat is best 
veel, maar lichamelijk ga ik wel achter uit." 

5.2 Ervaringen van de aanbieders 
Aan alle aanbieders die huishoudelijke ondersteuning leveren voor de gemeenten Baarn, Bunscho
ten en Woudenberg zijn per mail een aantal vragen gesteld. Alle aanbieders hebben daarop gerea
geerd. Daarnaast is bij de ontwikkeltafel HH waar aanbieders en de gemeenten Baarn, Bunschoten 
en Woudenberg regelmatig bij elkaar komen nog verder gesproken over hun ervaringen. 

De aanbieders zijn overwegend positief over de algemene voorziening. Met de cliënten zijn goede 
afspraken te maken over de in te zetten hulp. Wel merken zij op dat de drempel voor het inkopen 
van extra uren door de cliënten hoog is gezien de kosten die daarmee gemoeid gaan. Overigens kon 
men geen antwoord geven of de 2,5 uur ook niet genoeg is. 

De aanbieders geven wel aan dat de kosten van de individuele facturaties voor hen hoog zijn. De 
betalingen daarentegen verlopen voorspoedig, veel cliënten hebben een automatische incasso afge
geven. 

Door de aanbieders is bij de ontwikkeltafel HH nu aangegeven dat zij best wel met de gemeenten 
willen praten over het zelf beoordelen of cliënten voor een algemene voorziening in aanmerking 
kunnen komen. Afgesproken is om daar in een volgend overleg nog eens nader over van gedachte te 
wisselen. 

Daar het nog niet voor lijkt te komen dat cliënten na verloop van tijd vanuit de algemene voorziening 
worden verwezen naar een maatwerkvoorziening hebben de gemeenten de aanbieders wel voorge
houden daar bedacht op te zijn. 

5.3 Ervaringen van de Wmo-consulenten 
Bij de herbeoordelingen van de maatwerkvoorziening naar een mogelijke algemene voorziening is 
zoveel mogelijk opnieuw naar de omstandigheden van de cliënt gekeken. Heeft men zelf nog de 
regie in het huishouden, is men in staat om dat zelf te regelen met een aanbieder of middels het 
eigen netwerk en heeft daarvoor ook voldoende financiële middelen (> 115% van het voor hen gel
dende minimum)? Voor die herbeoordelingen is gebruik gemaakt van tijdelijke krachten in verband 
met langdurige afwezigheid van de eigen Wmo-consulenten van de gemeente en de hoeveelheid 
werk die hier uit voort kwam. Naar aanleiding van de gesprekken die met de cliënten plaatsvonden 
is een verslag opgemaakt en dit is kortgesloten met de cliënt. 

Het maken van de afweging was soms ingewikkeld. Veel cliënten hadden al jarenlang hulp en waren 
daar aan gewend. Hadden niet echt stilgestaan bij wat zij nog zelf konden doen wat betreft het huis
houden zelf of het financieel bijdragen in de kosten. Overigens zijn er ook cliënten geweest die er 
met de algemene voorziening op vooruit gingen gezien hun hoge eigen CAK bijdrage. 

Na 1 juli 2016 is gebleken dat bij een enkele cliënt de afweging van het inkomen en/of het hebben 
van stapeling van kosten niet altijd juist heeft plaatsgehad. Deze cliënten kwamen zelf nog een keer 



terug of hadden een andere vraag waardoor de omissie naar voren kwam. Deze zijn inmiddels weer 
gewijzigd naar een maatwerkvoorziening. 

Bij nieuwe cliënten is het verwijzen de algemene voorziening HH eenvoudiger, waarbij wel altijd 
wordt bezien of de financiële draagkracht voldoende is. Nieuwe cliënten begrijpen de mogelijkheid 
en vullen hem dan ook naar eigen inzicht in. 

6 Conclusies en aanbevelingen 
I. De kosten voor de Wmo maatwerkvoorziening HH1 en HH2 zijn in 2016 conform de progno

se afgenomen. 
II. Het daadwerkelijke gebruik van de algemene voorziening HH lijkt minder te zijn geworden 

dan waar rekening mee is gehouden. 
III. Afhankelijk van de omstandigheden van de cliënt en wanneer de eigen bijdrage voor de al

gemene voorziening niet hoger is dan de CAK bijdrage van een maatwerkvoorziening is de 
algemene voorziening HH de aangewezen voorziening ter ondersteuning van het huishou
den voor mensen die behoren tot de Wmo-doelgroep. Voortzetting van de algemene voor
ziening HH in zijn huidige vorm (2,5 uur per week met een bijdrage van € 10,-- per uur van de 
cliënt) wordt dan ook voorgestaan. De cliënten zijn overwegend tevreden over de algemene 
voorziening HH. Wel zijn er een aantal aandachtspunten: 

a. Beoordeling voor de algemene voorziening vindt plaats op de draagkracht van de 
cliënt. De situatie van de cliënt wijzigt in de loop der tijd. De algemene voorziening 
kent geen indicatietijd en dus ook geen automatische hercontrole. Het moment 
waarop draagkracht en draaglast elkaar in de weg komen te staan kan zodoende al
leen maar door de cliënt zelf worden aangevoerd. 

b. Door aanbieders is aangegeven dat doorverwijzing naar een maatwerkvoorziening 
nog niet is voorgekomen. Hen is voorgehouden wel bedacht te zijn op wijzigingen in 
de situatie van de cliënt en in dat geval de cliënt te verwijzen naar de gemeente. 

c. Gezien de leeftijd van cliënten bestaat er een kans dat zij steeds meer een beroep 
doen op andere maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld dagopvang). Hierdoor ont
staat er een stapeling van kosten. Op dat moment moet weer een maatwerkvoor
ziening HH worden toegekend. 

d. De consequenties uit de wijzigingen wat betreft de eigen bijdragesystematiek van 
het CAK per 1 januari 2017 op het verschil in bijdrage van de maatwerkvoorziening 
en de algemene voorziening is op individueel niveau thans niet bekend. De kans be
staat dat nu cliënten nu een te hoge bijdrage betalen voor hun huishoudelijke on
dersteuning in het kader van de Wmo. 

IV. Van belang is dat er persoonlijk contact blijft tussen de Wmo-consulenten en cliënten die 
thans een algemene voorziening HH ontvangen. Daarom is het verstandig om in de loop van 
2017 met een ieder, wiens maatwerkvoorziening HH per 1 juli 2016 is beëindigd, een 'na-
zorggesprek' te gaan houden. 


