
Raadsinformatiebijeenkomst Implementatie hulp bij de huishouding plus 

Tijd: 18.00 uur 

Locatie: Multifunctionele ruimte stadskantoor 

Aanwezige (burger)raadsleden: Anneke Eijck (VVD), Gerard Boons (VVD), Yvonne de Beer 

(Roosendaalse Lijst), Charl Goossens (Roosendaalse Lijst), Cees Janssen (Roosendaalse Lijst), Harm 

Emmen (D66), Arwen van Gestel (VLP), Michael Yap (PvdA), Jos Heeren (VLP), Jos Vrolijk 

(Roosendaalse Lijst), Sandra van den Nieuwenhof (CDA), Klaar Koenraad (GroenLinks), Pieter 

Beesems (Nieuwe Democraten), Ada Oudhof (SP), Jac Wezenbeek (VVD)  

 

1. Opening door wethouder van Poppel 

Het gaat om een besloten informatieavond over de implementatie hulp bij de huishouding plus en 

hoe het proces tot nu toe is gelopen. Hiervoor zijn tevens de zorgaanbieders uitgenodigd. Dat wil 

zeggen: de Hoofdaanbieders – dus vertegenwoordiging Axxicom, Groenhuysen-WMO en TWB. 

Daarnaast is er vertegenwoordiging vanuit WegWijs (Helga Hermans) en een aantal 

gemeenteambtenaren (o.a. Liesbeth Heymans en Frank de Haan). Technisch voorzitter deze avond is 

Corrie in ’t Hout (van het team communicatie van de gemeente Roosendaal).  

 

2. Inleiding door Liesbeth Heymans en Frank de Haan 

Veranderagenda – we willen een toekomstbestendige WMO en ondersteuning, waarbij als 

voorwaarden: binnen de budgetten en zo dicht mogelijk bij de inwoners.  

Het hervormde Hulp bij de huishouding Plus is hier een uitvloeisel van (als onderdeel van de 

kanteling, waarbij versterking van het voorliggend veld een belangrijk uitgangspunt is). 

Met het accent op dat het  “anders” moet (kanteling) zijn er consultatierondes gehouden met de 

diverse zorgaanbieders ten behoeve van de aanbesteding. Hieruit is o.a. gekomen de langere 

contractduur van 6 jaar en dat het moet gaan om een groei-/leermodel, waarbij sprake is van een 

leer- en ontwikkeltraject in 2017 en 2018.  

De prestatie indicatoren zijn gestoeld op samenwerking en klanttevredenheid.  

 

3. Presentatie door de hoofdaanbieders 

Vertegenwoordiger namens directeur Groenhuysen WMO  

(Janneke van den Eerenbeemt was verhinderd). 

De resultaten laten een rustig beeld zien. Het gaat om 116 klanten. Een aantal flexcontracten zijn niet 

verlengd, waardoor een aantal klanten een andere vaste hulp hebben gekregen. 90% van de cliënten 

hebben de eigen medewerker behouden. Het is wennen voor iedereen, voor de een meer dan voor 

de ander, maar uiteindelijk valt alles op z’n plek. Groenhuysen WMO fungeert tevens als 

onderaannemer bij TWB en Axxicom. Er zijn hierover goede afspraken gemaakt met TWB en 

Axxicom. Communicatie over inzet en de planning HbHplus is bij een aantal cliënten niet goed 

verlopen. Momenteel is deze groep wel goed in beeld. Deze problemen zullen vanaf volgende week 

zijn opgelost.  

Directeur Axxicom  

Axxicom is hoofdaanbieder in Kroeven, Nispen en Tolberg. Het gaat in totaal om 592 klanten. 

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het werven van medewerkers. Er is nu sprake van 92 



medewerkers. Er is zoveel mogelijk geprobeerd om de combinatie te houden van hulp in relatie tot 

klant, zoals deze er al waren, maar dat is niet overal gelukt (er is sprake van een inzet van 50 

medewerkers bij ‘eigen’ cliënten). De mensen die zijn overgenomen hebben hun vaste contracten 

gehouden en hun uurloon is gecontinueerd. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met 

onderaannemers (Doenja (Doenja is meer gericht op multiculturele klanten) en  Groenhysen-WMO). 

12 medewerkers die bij Axxicom aan het werk zouden gaan hebben zich op het laatste moment (eind 

juni) teruggetrokken waardoor 49 klanten niet de hulp konden worden geboden die wel was 

toegezegd. Axxicom heeft geprobeerd om dit zo snel mogelijk op te lossen (uitzendbureaus, werven, 

ect). Vanaf volgende week kan aan alle cliënten hulp worden geboden (onlangs zijn er 5 nieuwe 

medewerkers aangenomen). 16 cliïenten kregen geen zorg om andere redenen: hiervoor zijn diverse 

redenen (o.a. omdat men nog geen WOZ-indicatie had, wat tot onduidelijkheid heeft geleid en 

daarnaast zijn er klanten die geen beschikking hadden). Men is nu met de gemeente bezig om te 

kijken deze mensen zo snel mogelijk in beeld te krijgen. Cliënten die geen hulp hebben gehad hebben 

een bloemetje gekregen c.q. krijgen een bloemetje en hier wordt mee gesproken/excuses 

aangeboden. De ondersteuningsplannen zijn de basis, waarbij wordt gekeken wat heeft een klant 

nodig. Mensen hechten heel erg aan uren, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat (een schoon 

en leefbaar huis), men heeft nog erg de neiging om in aantal uren te denken, maar dit heeft ook tijd 

nodig. Het gaat erom dat iedereen de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft. De verwachting: wat is een 

schoon en leefbaar huis is anders bij de klant dan bij de gemeente. Het is dus zaak dat de 

communicatie hierin verbeterd: dat de klant weet wat de gemeente verstaat onder wat is een 

schoon en leefbaar huis.  

 

TWB: 

TWB: Hoofdaanbieder in de percelen 1, 2 en 4. 

Onderaannemer van Groenhysen WMO B.V. 

DAT is een onderaannemer van TWB 

Er zijn circa 800 keukentafelgesprekken gevoerd (men is gestart in de carnavalsvakantie). De 

samenwerking met de gemeente is hierin erg goed verlopen. De ondersteuningsplannen zijn tijdens 

deze gesprekken ingevuld en vaak ook al gelijk ondertekend. Men is de puzzel vanaf april/mei gaan 

leggen om de hele planning op orde te krijgen en deze wordt op dit moment nog steeds 

geoptimaliseerd. Alle klanten krijgen wel huishoudelijke hulp, alleen de logistiek/planning dient her 

en der nog te worden geoptimaliseerd. De formatie is naar perceelverdeling (geen gedwongen 

ontslagen, maar wel veel flexcontracten). De flexibele capaciteit is kritisch bekeken. Na de zomer 

wordt de planning weer herzien. Niet alle cliënten hebben de medewerker kunnen behouden, maar 

wel zo’n 90%. Er is nu geen ruimte voor vaste contracten, men wil eerst kijken of de formatie zo op 

orde is. Het ondersteuningsplan is als basis bij alle klanten aanwezig. Samen met de medewerker en 

de cliënt wordt gekeken naar de juiste invulling per cliënt. Alle cliënten krijgen huishoudelijke hulp. 

TWB heeft ook handmatig klanten uit het systeem moeten halen die bij een ander perceel bleken te 

horen, etc. Maar inmiddels is er goed in beeld om welke cliënten het gaat.  

 

4. WegWijs – Helga Hermans 

De afgelopen maanden hebben de Wmo-professionals van de gemeente samen met de 

thuiszorgaanbieders 1550 huisbezoeken afgelegd (zgn. keukentafelgesprekken). Dit heeft 

geresulteerd in 1344 indicaties. Dat is een verschil van 206. Deze 206 mensen hebben om diverse 

redenen geen hbh-indicatie meer gekregen (kortdurende indicatie, vanwege een verwijzing, of i.v.m. 



WLZ-indicatie waarbij hulp bij het huishouden niet nodig is). Men is nog niet klaar – er zijn nog 56 

klanten wel in beeld, maar waarvan de indicatie nog niet is afgerond. Dit is ook om diverse redenen 

(mensen zijn niet thuis op het moment dat het keukentafelgesprek moet plaatsvinden, mensen die 

langdurig in het buitenland verblijven, mensen die het gespreksverslag nog niet hebben 

teruggestuurd naar de gemeente…deze worden door de gemeente aangespoord om dit alsnog te 

doen). In korte tijd wel dus heel veel indicaties gesteld. 

Ten aanzien van hoe een keukentafelgesprek in de regel verloopt is verwezen naar de toelichting 

hierover in de raadsmededeling (41-2017). Ondertekenen ter plekke is alleen wanneer dat voor de 

klanten goed voelt. Men mag later ook tekenen, zodat men het nog even met zoon/dochter kan 

bespreken, etc. 

Er zijn formeel 4 klachten binnen gekomen en er zit er waarschijnlijk nog 1 aan te komen. Deze 4 

klachten heeft de gemeente niet-ontvankelijk verklaard omdat deze gestoeld waren op het argument 

dat cliënten niet hun vaste  hulp hebben kunnen houden. Dat is bij de gemeente geen reden om een 

klacht ontvankelijk te verklaren. Bij deze 4 klanten is nadien nog wel een extra keukentafelgesprek 

geweest. Er wordt dus geprobeerd zorgvuldig te handelen met aandacht voor de mensen en gericht 

op het zoeken naar een oplossing.  

De telefoon van het klant contactcentrum staat wel roodgloeiend…er zijn veel vragen van cliënten. 

De terugbelnotitie gaat  in principe naar de behandelend wmo-professional, dit is wel een beetje 

naar gelang de aard van de vragen.  

Nazorg – er wordt een stuk monitoring ingezet. Mensen die nu bellen , daar wordt een lijst van 

bijgehouden. Over een tijdje worden al deze mensen nog een keer teruggebeld om te vragen hoe het 

contact is geweest en of de vragen/problemen zijn opgelost. Een stukje nazorg dus van bent u nu 

tevreden, leven er nog vragen, kunnen we nog ergens mee helpen…  

 

5. VRAGENRONDE 

Beleid en Contract 

1. Hoe is de aanbesteding verlopen? Is het programma van eisen wel dermate, dat het 

uitvoerbaar is?  

De aanbesteding niet over 1 nacht ijs gegaan. Men is 2 jaar gelden naar andere steden gegaan om te 

kijken hoe die dat in de markt hebben gezet. De goede dingen daarvan zijn meegenomen. Daarna, 

zoals in de presentatie verteld, is er marktconsulatie gedaan en daarna zijn er nog gesprekken met de 

marktpartijen gevoerd. Pas daarna is het programma van eisen geschreven. De gemeente is niet van 

mening dat daarin teveel is gevraagd van de zorgaanbieders, maar er is wel sprake van spanning 

tussen vraag en aanbod, maar dat is niet anders dan bij andere aanbestedingen. Het grootste verschil 

met Roosendaal en andere gemeenten is de resultaatfinanciering. Hierdoor een grotere verandering 

dan men in andere gemeenten ziet.  Het is bij aanvang complexer omdat je in 2017 en 2018 het leer- 

en ontwikkelgedeelte hebt, maar de kracht hiervan is wel dat je in het voorliggend veld blijft. Men is 

pas net gestart. De uitdaging zit er in dat je kunt innoveren, dat je onderwijs e.d. er bij kunt 

betrekken. Dat zit wel in dit contract. In het contract zit dat je kunt leren. Wat men nu probeert te 

doen is dat medewerker en cliënt kunnen wennen, dat het gaat landen….over een paar maanden 

wordt weer verder gegaan met de ontwikkeling van het contract, de lichte begeleiding….en zo verder 

verder….Hier heeft men anderhalf jaar voor nodig.  



2. Communicatie rondom een schoon en leefbaar huis dient te worden verbeterd is door een 

van de hoofdaanbieders opgebracht – ervaren de andere aanbieders dit ook zo en ervaart de 

gemeente dat ook zo?  

Ja, dat ervaren zij ook zo. Het is gewenning. Wat zegt het ondersteuningsplan en wat betekent dit 

qua aantal uren? Men moet hier nog aan wennen. Hier ligt de basis in het ondersteuningsplan, maar 

de verwachtingen zijn soms nogal hoog gespannen.  

3. In een aantal gevallen is geen zorg geleverd. Heeft dat contractueel consequenties voor de 

zorgaanbieders? Bij het in gebreke blijven van de zorgaanbieder – welk drukmiddel heeft de 

gemeente, wat kan de gemeente dan doen?   

Er wordt geregistreerd, het wordt gemonitord, maar we zijn nog maar net een week op weg, dus er is 

nog niet sprake van een tracé van in gebreke stelling.  

4. Kunt u uitleggen hoe het over de 1344 klanten nu zit qua indicatie. Gaat het om minder uren, 

gelijke uren…?  

Er wordt niet meer met ‘uren’ gewerkt. Er is een ‘resultaat’ afgesproken. Er is in het 

ondersteuningsplan afgesproken wat de klant verstaat onder een schoon en leefbaar huis. Er worden 

dus geen uren geïndiceerd. Zit daar dan de frictie in? Als zij vroeger de medewerker voor 4 1/2/ uur 

over de vloer kregen en nu in 3 ½ uur? Ja dat kan, maar het kan ook precies andersom zijn. Maar het 

is wellicht nog wat vroeg om dat nu al met elkaar te concluderen, want we zijn net een week 

begonnen. 

5. In de presentatie wordt contractbeheer en contractmanagement genoemd – wat is het 

verschil? (vraag Jos Heeren, VLP – heeft aangegeven hier morgen schriftelijk een antwoord 

op te verwachten) 

Antwoord volgt dus schriftelijk 

 

6. Populatiebekostiging – zijn dit zorgaanbieders die dat bedacht hebben of zorgaannemers? 

Waar is het populatiebekostigingsyssteem vandaan gekomen?  

Eigenlijk is dat zowel van de gemeente als van de aanbieders gekomen – men wil dat zoveel mogelijk 

geld kan worden uitgegeven daar waar het voor bedoeld is (1 factuur per maand, een vast bedrag, 

dat scheelt in administratiekosten). Op hoeveel plaatsen in Nederland wordt dat gedaan? Dat weten 

we niet. We zijn zeker niet de enige gemeente. Populatiebekostiging wordt meestal gebruikt om een 

bezuiniging door te voeren, maar daar heeft Roosendaal juist niet voor gekozen. Dat is een verschil 

met de meeste andere gemeenten die ook hebben gekozen voor populatiebekostiging.  

7. In de presentatie is aangegeven dat je pas bij een huisbezoek ontdekt dat cliënten een WLZ-

indicatie hebben, dit i.v.m. de privacy?  

Ja, de WLZ is een voorliggende voorziening van Wmo, maar cliënten hebben soms zelf niet door dat 

ze al een WLZ-indicatie hebben. In dat geval hebben ze soms een dubbele indicatie (dus WLZ en 

Wmo-indicatie). 

8. Was de verwachting dat met de nieuwe manier van werken er een hogere instroom van 

cliënten zou ontstaan?  

Er is wel rekening gehouden met een hogere instroom. Dit i.v.m. het vervallen van de eigen bijdrage.  



9. Programma van Eisen – Zijn de cliënten zijn mede bepalend geweest voor het programma 

van eisen?  

Ja. 

 

Aannemers 

10. Deze vraag (aan Axxicom) ging over de verschillen in gelden/inkomsten wat een medewerker 

mag ontvangen (in schaal 10 t/m 14).  

De medewerkers en hulp bij de huishouding zijn in 2 aparte schalen ingeschaald. Dat was zo en dat is 

zo. Degenen die dit betreft zijn ingesteld op schaal 10 en worden in salaris gecompenseerd (over de 

hele populatie van de mensen die men in dienst heeft genomen betreft het hier 4 medewerkers).  

11. Hoeveel ontslagen zijn er gevallen onder de Roosendaalse werknemers? 

Axxicom – geen gedwongen ontslagen. Wel 6 arbeidsplaatsen minder; Vertaald gaat het hier om 

tuussen de 15 en 20 medewerkers waarvan men een tijdelijk contract niet heeft kunnen verlengen.  

Een gedeelte van de mensen met een tijdelijk contract dat niet is verlengd is bij GroenHuysen-WMO 

in dienst getreden.  

Ook bij TWB geen gedwongen ontslagen.  

12. Aan hoeveel mensen hebben jullie geen zorg geleverd afgelopen week? 

Groenhuysen – geen 

TWB – een aantal mensen hebben gebeld, waar blijft de hbh? Op 1 hand te tellen. Ca. 5 

Axxicom – Van 49 cliënten wisten wij begin van de week, die krijgen deze week geen hulp. Een 

gedeelte hiervan heeft toch hulp gehad deze week. Van 16 mensen wisten we niet van te voren dat 

ze geen hulp zouden krijgen (waren niet bekend). Van deze 16 mensen wordt op dit moment 

uitgezocht waarom zij geen hulp hebben gehad (diverse redenen, een deel ervan heeft geen 

beschikking gehad).  

13. Dhr. Hendricx aan de Kamphuislaan, valt die onder de 49 of de 16?  (vraag Jos Heeren, VLP – 

heeft aangegeven hier morgen schriftelijk een antwoord op te verwachten) 

Antwoord volgt dus schriftelijk 

14. Wanneer is Groenhysen de vraag gesteld om onderaannemer te worden van Axxicom?  

In april is men hierover voor het eerst in overleg getreden. Het tekort aan medewerkers is ontstaan 

omdat in de laatste week van juni een aantal medewerkers heeft aangegeven niet van start te zullen 

gaan. Voor de ondertekening heeft Axxicom toestemming gehad van de gemeente om Groenhusyen 

als onderaannemer te contractteren.  

15. Medewerkers zijn teruggekeerd naar DAT. Weet u wat daar de reden van is (vraag voor 

Axxicom)? 

Nee, dat weten we niet. Er was voorafgaand een bijeenkomst en er waren vacatures bij DAT. Meer 

weten wij hier niet over. 



Dhr. van Gestel van de VLP geeft aan een 14-tal vragen aan Axxicom te willen stellen. Deze zullen 

grotendeels schriftelijk worden ingediend.  

16. Er is sprake van personeelstekort bij Axxicom, maar in de aanbesteding staat dat u verplicht 

bent om personeel in te zetten. Dan zouden uit de in andere gemeenten bij Axxicom 

werkzame medewerkers toch konden worden ingezet?  

Nee, hier is wel naar gekeken, maar, zeker met de vakantieperiode is het niet haalbaar gebleken om 

ander personeel van Axxicom in te zetten.  

17. In de brief die op de deurmat is gevallen – in de brief zegt u tegen cliënten dat de 

vakantieperiode voor de deur staat en dat het kan voorkomen dat ze geen hulp krijgen en 

mogelijk nog een vakantiehulp krijgen…deze brief is ook gestuurd naar de mensen die op dat 

moment nog helemaal geen hulp hadden gehad. Hoe kijkt u hier tegen aan?  

Dit was vooraf niet duidelijk […dat ze geen hulp zouden kunnen krijgen].  

18. In de brief staat feitelijk ook al aangegeven dat uw dienstverlening niet optimaal is... 

Daarmee wordt de kwaliteit van Axxicom in twijfel getrokken. Graag een reactie?  

Axxicom erkend dat men dat inderdaad achteraf beter anders had kunnen doen.  

19. Waarom heeft Axxicom niet gekozen voor een hogere mate van flex-contracten net als TWB 

om dit soort problemen te kunnen opvangen?  

Dit zit met name in de timing/het moment – 12 medewerkers die op het laatst aangeven te 

stoppen…dit is meer dan 10% van het aantal cliënten dat we in beeld hebben en we hebben al een 

flexpoule voor de mensen waarvan je weet dat ze binnenkort met vakantie gaan. Deze diensten 

konden nu dus niet gelijk worden opgevangen. 

20. Term schoon en leefbaar –nogal een rekbaar begrip. Aan de hand van het 

ondersteuningsplan moet dit duidelijk worden. Bepaalt de cliënt wat schoon en leefbaar is of 

bepaald de aanbieder dat?  

Schoon en leefbaar is voor iedereen anders – in het keukentafel gesprek wordt samen bepaald wat 

dit is en wat de klant zelf kan (opgedeeld in zwaar huishoudelijk werk, licht huishoudelijk werk…). 

Daarom is wel belangrijk om terug te gaan naar het keukentafelgesprek om te kijken werkt het nu 

voor de klant. Maar we zijn nu net een week gestart.  

In het ondersteuningsplan staat beschreven wat een schoon en leefbaar huis is voor die cliënt. De 

gemeente heeft de regie in het gesprek. De aanbieder bepaalt hoe, maar wat er nodig is, daar heeft 

de wmo-professional van de gemeente de regie in.  

 

21. Vraag over het verwachtingsbeeld van de hoofdaanbieders - zijn er dingen bij waarvan nu 

wordt gezegd (na een tijdje bezig te zijn), dat hebben we verkeerd ingeschat c.q. dat hadden 

we anders moeten doen?  

 

GroenHysen WMO – Het was wel even schakelen. Eerder starten – iets meer ruimte om na de 

gesprekken de boel te organiseren was wenselijk geweest, zeker dat in combinatie met de 

zomervakantie die er nu al aankomt.  



Axxicom - Het is een heel intensief traject geweest – hele intensieve gesprekken in een hele strakke 

planning. Los van het capaciteitsprobleem van Axxicom, dan voortaan niet de start zo vlak voor de 

zomervakantie. Wat wel goed is gegaan is de samenwerking tussen gemeente en onderaannemers. 

TWB (?) - Door de perceelindeling zijn mensen hun vaste zorg kwijtgeraakt. Dit is als nadeel gegeven 

van de keuze van de perceelindeling. De integrale zorg is in een aantal gevallen ‘doorgeknipt’ 

(thuiszorg en deskundige zorg)…. 

22. Aannemers en onderaannemers – de manier waarop je met een onderaannemer werkt, is 

die manier overal het zelfde?  

Belangrijk is dat de onderaannemer complementair is, zodat je samen een breder pakket kunt 

aanbieden. Dat is het uitgangspunt. Het onderaannemerschap van Groenhusyen WMO is vooral op 

geënt op locaties van Groenhuysen…zo geldt dat voor TWB ook. 

Sommige mensen zijn met minder uren aangenomen bij Axxicom, maar op dat moment wist men 

nog niet dat er capaciteitsproblemen zouden ontstaan. 

Deze week wordt voor iedereen hulp ingepland of uiterlijk begin volgende week. Het gaat dan nog 

niet gelijk om structurele hulp. Het allerbelangrijkste is dat de mensen hulp krijgen. Er wordt hard 

gewerkt dat de capaciteit bij Axxicom op orde komt. Door vakantieperiode die er nu aankomt is dit 

wel een uitdaging.  

23. De eerste keukentafelgesprekken – hebben jullie het idee dat mensen dit als prettig hebben 

ervaren of meer als een overval (dat men zaken heeft ondertekend die cliënt wellicht niet 

goed heeft begrepen, dat men een beetje is overvallen)?  

Weinig negativiteit gehoord over de keukentafelgesprekken. Er moet over een tijd kritisch worden 

gekeken. Als de situatie zich voordoet gaat men nieuwe keukentafelgesprekken aan om te kijken of 

de geboden hulp naar wens is.  

 

WegWijs 

24. Je hoort dat tussen de aanvraag voor een keukentafelgesprek en de keukentafelgesprekken 

zelf een lange wachttijd zit, soms wel 2 of 3 weken. Een reactie?   

Dat zou kunnen, het is soms even puzzelen geweest; wanneer kan de klant, wanneer kan de wmo-

consulent van de gemeente en wanneer kan de aanbieder? Dat klopt. Het was gewoon een hell of a 

job. We hebben wel geprobeerd om dit voor 1 juli te doen. 

25. In hoeveel gevallen is er ondersteuning aanwezig geweest bij de keukentafelgesprekken? 

(vraag van Pieter Beesems van de Nieuwe Democraten) 

Dit wordt nagekeken. 

26. Je hoort dat sommige mensen het lastig vonden dat een aanbieder direct er achterop 

aansloot bij het keukentafelgesprek. Kunnen ze naar een andere aanbieder of zijn ze echt 

aangewezen op de aanbieders in die wijk?  

In principe kunnen ze inderdaad alleen naar de aanbieder in die wijk (uitgezonderd een aantal 

speciale gevallen).  



27. U geeft in uw presentatie aan dat er 4 klachten binnen gekomen zijn – via welke procedure 

zijn deze aangemeld en hoe zijn ze afgehandeld?  

De formele klachtenprocedure wordt aan de VLP verstrekt (Jos Heeren). 

Wij hebben een formele klachtenprocedure bij de gemeente. Deze 4 klachten zijn bij de gemeente 

binnengekomen. We hebben met alle 4 de gevallen het met een extra keukentafelgesprek opgelost 

(men heeft geen bezwaarprocedure gestart). Het waren 4 klachten in de vorm van een bezwaar. Als 

het om bejegening gaat van wmo professionals, zijn er bij de gemeente geen enkele klachten 

binnengekomen.  

28. Klagen over het feit er komt niemand?  – Hoe kan iemand dan een klacht indienen? Hoe kan 

hij dat zo zeggen, dat dit als gemeente als klacht wordt geregistreerd?  

Dit wordt door de gemeente niet als klacht geregistreerd.  

29. Ingang per 1 juli. Zijn alle beschikkingen al gestuurd?  

Nee er zijn 56 personen die nu nog geen beschikking hebben ontvangen van de gemeente (om 

diverse redenen, zie bij presentatie Wegwijs). 56 hebben nog niet een afgerond proces met een 

beschikking. De overige mensen hebben voor 1 juli een beschikking gehad.  

30. 206 mensen hebben om diverse redenen geen indicatie. Hebben ze daar al bericht over 

ontvangen? Hebben die een besluit ontvangen?  

Nee, geen besluit. Ze hebben een gespreksverslag ontvangen. 

31. Stel, men had wel verwacht dat ze zorg zouden kunnen krijgen?  

Nee, die situatie heeft zich niet voorgedaan.  

32. Inhoud van het besluit: resultaat gericht: hoe staat dit in het besluit opgenomen? Is 

genormeerd wat dat is? Dit moet volgens de rechtspraak voldoende genormeerd zijn.  

Het zorgplan is onderdeel van de beschikking (dit staat ook in de raadsmededeling). 

33. Wie vult in bijvoorbeeld: – stofzuigen –?   

In het gespreksverslag wordt met de cliënt de doelen bepaald – wat kan cliënt of mantelzorg zelf en 

wat niet? Die doelen worden in het gesprekverslag aangegeven. De gemeente bepaald dus 

uiteindelijk welke handelingen er verricht worden in het huis. De gemeente heeft de 

eindverantwoordelijkheid.  

34. Stel, er zou ook een bepaalde handeling moeten worden verricht en deze wordt niet verricht 

en er ontstaat wrijving omdat het niet duidelijk staat weergegeven in het plan, maar de 

weken bezwaartermijn op de beschikking is al voorbij…kan dan wettelijk nog iets wijzigen als 

men daar alsnog bezwaar tegen aantekent?  

Ja, dat kan maar het liefst gewoon graag even bellen en dan kijken we of dat alsnog in het 

ondersteuningsplan kan worden opgenomen. De klant moet dus gewoon even contact opnemen met 

de wmo-professional om te kijken hoe kunnen we het oplossen met elkaar.  

 



35. Maar een formeel bezwaar maken is niet meer mogelijk…de cliënt moet wel de mogelijkheid 

krijgen, als men er met de gemeente niet uitkomt …kan deze bezwaartermijn dan worden 

opgerekt?  

Gemeente heeft aangegeven hier flexibel mee om te zullen gaan.  

36. U heeft het over een klacht – maar oudere mensen klagen niet zo snel. Maar tussen klacht en 

tevredenheid zit veel ruimte. Hoe kijk je/toets je of cliënten tevreden zijn?  

Mensen bellen zelf naar WegWijs of  anders hun kinderen. Dus de signalen/vragen komen wel 

binnen. Deze worden genoteerd in het dossier. En er wordt ook een lijst bijgehouden. Deze mensen 

worden allemaal nog teruggebeld of er wordt bij ze langsgegaan om te kijken hoe het nu gaat. En hoe 

ze het ervaren etc.  

37. We gaan nu een proces in, 2017 en 2018  van leren en ontwikkelen – je hangt bepaalde 

zwaarte aan de dingen waar je regie op uitvoert. Het feit dat mensen geen hulp krijgen, daar 

hang je heel zwaar aan. Hoe ga je als Wegwijs in de gaten houden dat de aanbieder de hulp 

verleent? WegWijs heeft de regie, maar hoe controleer je dat aanbieder de hulp verleent?  

Er is hier veel contact over. Er is met een aantal mensen afgesproken die naar het KCC hebben 

gebeld: U mag ervan uitgaan dat u deze week bericht krijgt, is dat niet, dan verwacht ik dat u 

donderdag terugbelt.  

38. Sommigen zijn wat minder assertief. Die 49 gevallen die u in beeld heeft ….kunnen die niet 

proactief door de gemeente worden opgebeld om te vragen, hoe is het nu; zijn ze langs 

geweest? 

Ja hoor, (Helga Hermans van WegWijs) dat wil ik best doen.  

Liesbeth: daarnaast heel de zomer is er op dinsdag overleg om te kijken of de afspraken worden 

nagekomen.  

39. dienstencheques – daar wordt cliënt attent op gemaakt?…wordt hier heel veel meer gebruik 

van gemaakt?  

De hoeveelheid is lastig in te schatten, niet meer als in andere gemeenten. De dienstencheque mag 

worden ingezet om echt iets extra’s toevoegen (bijvoorbeeld grote zolderschoonmaak, kelderkast 

opruimen enz.) dus niet het reguliere huishoudelijke werk…het moet echt een aanvulling zijn. Daar 

kan dan de dienstencheque voor worden ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om sommige ruimtes die 

geen onderdeel uitmaken van een schoon en leefbaar huis omdat deze niet gebruikt worden. Dan 

worden daar de dienstencheques voor ingezet.  

 

6. Afsluiting 

Aanvullende vragen kunnen schriftelijk worden gesteld.  

Vragen over specifieke casuïstiek kunnen ook schriftelijk nog worden gesteld.  

Dat wat gedeeld is vanavond is niet als geheim geclassificeerd en kan gebruikt worden in het debat 

van morgen.   

Presentatie wordt aan de raad gestuurd.  

 


