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Collegebesluit op advies commissie voor de bezwaarschriften bezwaarprocedure Hbhplus en
vaststelling van de Beleidsregel Wet maatschappelijke ondersteuning Hbhplus

Bijlage:

Beleidsregel Hbhplus en onderzoeksrapport HHM

Kennisnemen van
Het collegebesluit om het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over de 154 bezwaarschriften die
vorig jaar zijn ingediend tegen de besluiten tot het verlenen van huishoudelijke hulp op basis van resultaatgericht
indiceren, niet over te nemen.
Gelijktijdig met dit besluit heeft het college de beleidsregel Hbhplus vastgesteld.

lnleiding
ln een eerdere raadsmededeling van juli 2018 bent u op de hoogte gebracht van het advies van de commissie voor
de bezwaarschriften op de bezwaren Hbhplus.
Naar aanleiding van de vorig jaar nieuw ingevoerde werkwijze rond de hulp in huishoudingplus (hbHplus) werden
vorig jaar L54 bezwaarschriften ingediend. Behandeling van deze bezwaren vond plaats in twee delen. Het eerste
deel betrof het algemene deel dat alleen handelde over de principiële bezwaren tegen de nieuwe wijze van
indiceren: resultaatgericht indiceren versus uren-indicatie. ln het tweede deel vonden de hoorzittingen van de
individuele bezwaarmakers plaats.
De commissie voor de bezwaarschriften heeft nu advies uitgebracht over het algemeen deel.
Het college heeft na zorgvuldige bestudering een besluit genomen op dit advies over het algemeen deel.
I

nformatie/kernboodschap

ln haar algemeen advies concludeert de commissie dat resultaatgericht indiceren in principe mogelijk is maar dat in
de uitwerking daarvan onvoldoende inzicht wordt gegeven over de wijze waarop dat resultaat wordt bereikt. Ook
is onvoldoende duidelijk wat onder een schoon huis moet worden verstaan en ontbreken beleidsregels aan de
hand waarvan kan worden vastgesteld of de resultaten worden bereikt. Concluderend adviseert de commissie de
bezwaarschriften gegrond te verklaren en voor alle ontvankelijke bezwaren de proceskosten te vergoeden.
Het college heeft besloten het advies van de commissie voor de bezwaarschriften niet over te nemen.
Anders dan de commissie menen wij wel voldoende inzicht te geven in de wijze waarop het resultaat van een
schoon huis wordt bereikt.
De commissie gaat voorbij aan het door ons ingebrachte deskundigenrapport van HHM (bijlage 1).
ln dit rapport is naar onze mening op een objectieve wijze inzicht geven in de resultaten die moeten worden
bereikt en is ook voldoende objectief bepaald wat onder een schoon huis moet worden verstaan.
ln een beleidsregel (bijlage 2l zijn aan de hand van het HHM -rapport de objectieve resultaten die moeten worden
bereikt, verder geconcretiseerd. Het college heeft deze beleidsregel gelijktijdig met het besluit op bezwaar

vastgesteld.
Naar het oordeel van het college houdt het indiceren van huishoudelijke hulp in uren in onvoldoende mate
rekening met de specifieke persoonskenmerken, behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
Het is de overtuiging van het college dat een tijdsindicatie slechts resulteert in passende hulp voor cliënten met
een gemiddelde ondersteuningsvraag. Andere cliënten, wiens ondersteuningsbehoefte afwijkt van het gemiddelde,
krijgen te veel of juist te weinig ondersteuning. Maatwerk is daarmee onvoldoende verzekerd. Resultaatgericht

indiceren leidt tot meer maatwerk. Bij resultaatgericht indiceren draait het
ímmers om het te bereiken resultaat
(een schoon en leefbaar huis), ongeacht de kenmerken
van de cliënt, het huishouden en de woning.
De commissie voor de bezwaarschriften geeft in haar advies verder
een aantal extra aandachtspunten en

standpunten mee. Het college onderschrijf deze aandachtspunten en standpunten
niet.
Behoudens het standpunt dat het -achteraf gezien- beter zou zijn geweest
om de overgang naar de nieuwe manier
niet in de zomervakantie te laten plaatsvinden.
ook onderschrijven wíj de aanbeveling van de commissie voor de bezwaarschriften
om een specifieke
klachtenregeling voor de WMO vast te stellen en een kwaliteitsonderzoek
te doen.
voor dat kwaliteitsonderzoek zullen diverse partijen gevraagd worden mee
te denken over de invulling van een
onafhankelijk en uitgebreid cliënttevredenheidsonderzoek.
De Adviescommissie acht het onjuist dat de aanbieder aanwezig is
bij het keukentafelgesprek, althans een
bepalende rol heeft. De toegangsprofessional blijft de regie houden bij het
keukentafelgesprek en maakt het
ondersteuningspla n onderdeel va n de beschikking.
ook merkt de Adviescommissie op dat het nieuwe beleid onzorgvuldig is voorbereid,
dat het onderzoek in vele
gevallen onzorgvuldig heeft plaatsgevonden, dat het nieuwe
beleid te snelen op een onhandig moment (midden in
de zomervakantie) is ingevoerd en dat de communicatie over wat voor
de cliënten zou gaan veranderen
ondermaats was. Het college herkent zich niet in het door de Adviescommíssíe geschetste
beeld. Aan de
voorbereiding van het nieuwe beleid is een zorgvuldig proces voorafgegaan.
oai blijkt onder meer uit de
omstandigheid dat ons college voorafgaand advies heeft gevraagd en verkreg"n
u.Ã de advi'äsraa¿ r".ì*l domein
en dat advies bij de besluitvorming heeft betrokken. Het college heeft
drie weken voorafgaand aan het
keukentafelgesprek de betreffende cliënten een uitnodigíng voor het keukentafelgesprek
gestuurd. ln de brief is
het doel van het gesprek uitgelegd. ln de uitnodiging is aan de cliënten geadviseerd
om een familielid,
mantelzorger of andere naaste uit te nodigen voor het keukentafelgesprek.
Daarnaast zijn de cliënten gewezen op
de mogelijkheíd va n onafha nkelijke cliëntondersteuning.
Verder vermeldt de Adviescommissie dat de wijkgerichte zorgverlening de flexibiliteit
beperkt, aangezien cliënten
niet de mogelijkheid hebben om van aanbieder te veranderen. De Wmo 20i.5
voorziet erin dat wij in voorkomend
geval een passende bijdrage dienen te leveren. Daar staan
we voor. wij menen dat wijkgerichte hulpverlening daar
een positieve bijdrage aan levert' Allereerst omdat daarmee is geborgd
dat de aanbieder beschikt over specifieke
kennis van de wijk waarin men woont. Dit is onder meer relevant voor
de lichte begeleiding. Daarnaast draagt het
bij aan de punctualiteit van de ondersteuning, aangezien de medewerkers van
de aanbieder minder grote
afstanden hoeven te overbruggen tussen cliënten.
Consequenties
De kans dat door de gemachtigde van de bezwaarmakers beroep
zal worden aangetekend tegen de beslissingen op

bezwaar ís groot.
Het ris¡co bestaat dat de rechter de door ons voorgestane wijze van indiceren
niet zal onderschrijven.
Lagere rechters zijn verdeeld over het toepassen van resultaatgericht
indiceren.
Eerder oordeelden de rechtbank Zeeland-west-Brabant, oost-Brabant
en Gelderland dat resultaat gericht
indiceren op basis van alleen taken (schoon huis) onder vigeur van de wMo
niet mogelíjk zijn en dat er moet
worden geïndiceerd in uren. Latere uitspraken van de rechtbanken Amsterdam
en Rotterdam gaan onder
randvoorwaarden wel akkoord met deze wijze van indiceren.
Het is nu aan de hoogste rechter, de centrale Raad van Beroep, om hierover
een definitieve uitspraak te doen.
ln het geval de hoogste rechter het algemene principe van resultaatgericht
indiceren afwijst, dienen wij alsnog de
proceskosten bezwaar en beroep te vergoeden. Dat betreft
naar inschatt¡ng een bedrag van

€249.000,-

ook zal dan het beleid moeten worden herzíen, opnieuw moeten worden geÏndiceerd
en de bestaande contracten
met aanbieders worden herzien.

Vervolg(procedure)
Via raadsmededelingen wordt u op de hoogte gehouden van het verdere verloop van eventuele beroepszaken en
het vaststellen van een klachtenregeling.

Bijlagen
onderzoeksrapport HHM
beleidsregel Hbhplus

L
2.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris,

lr.

ndaal,

Beleidsregel maatschappelijke ondersteuning Hbhplus gemeente
Roosendaal 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;
gelet de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;
overwegende dat het wenselijk is om een beleidsregel vast te stellen waarin een nadere invulling wordt
gegeven aan de maatwerkvoorziening Huishoudelijke hulp met lichte begeleiding (Hbhplus);
BESLUITEN
vast te stellen de Beleidsregel maatschappelijke ondersteuning Hbhplus gemeente Roosendaal
2018

1.

2.

Definities
a. Huishoudelijke hulp: het – al dan niet samen met de cliënt of mensen uit diens netwerk –
verrichten van activiteiten op het gebied van verzorging van het huishouden, zoals het
schoonhouden van de voor de kwaliteit van leven van de cliënt essentiële woon- en
verblijfsruimtes, was- en strijkverzorging en in beperkte mate het verzorgen van huisdieren en
planten.
b. Lichte begeleiding: het ondersteunen van de cliënt bij bepaalde algemene dagelijkse
levensverrichtingen en/of het vergroten van de regie op deze verrichtingen.
c. HbHplus: een voorziening op het gebied van huishoudelijke hulp al dan niet gecombineerd met
lichte begeleiding.

Het bepalen en vastleggen van de voorziening
1. Voordat het college een voorziening verstrekt op het gebied van HbHplus doorloopt het college de
volgende stappen:
a. Het college stelt vast wat de hulpvraag is van de aanvrager;
b. Het college stelt vast welke problemen de aanvrager met betrekking tot het verrichten van
activiteiten op het gebied van verzorging van het huishouden en (het voeren van regie over)
algemene dagelijkse levensverrichtingen ondervindt in de zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie, dan wel bij het zich kunnen handhaven in de samenleving;
c. Het college stelt vervolgens vast welke ondersteuning naar aard en omvang nodig is om hieraan
een passende bijdrage te leveren;
d. Het college onderzoekt daarna of en in hoeverre eigen mogelijkheden, gebruikelijke hulp,
mantelzorg, ondersteuning door andere mensen uit het sociale netwerk en voorliggende
(algemene) voorzieningen de nodige hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Van het hiervoor omschreven onderzoek wordt een verslag opgesteld overeenkomstig het als bijlage 1 bij
deze beleidsregel gevoegde model.

2. Het college verleent slechts een voorziening op het gebied van HbHplus voor zover de in
lid 1onder d bedoelde mogelijkheden van cliënt ontoereikend zijn.
3. Voor het vaststellen van de eigen mogelijkheden van cliënt, betrekt het college algemeen
gebruikelijke voorzieningen. Hieronder vallen onder meer, indien de cliënt hierover
beschikt, algemene technische hulpmiddelen, een afwasmachine, aangepast bestek, een
stofzuiger, een wasmachine, een wasdroger, verhoging voor wasmachine en een
wasdroger.
4. De toe te kennen voorziening wordt nader omschreven in het ondersteuningsplan
ingevuld overeenkomstig het model als bedoeld in bijlage 2 bij deze beleidsregel.
Het ondersteuningsplan maakt een integraal onderdeel uit van de beschikking waarbij de
voorziening wordt toegekend.
5. Het onderzoek als bedoeld in het eerste lid en daarin de eindverantwoordelijkheid voor
het ondersteuningsplan als bedoeld in het vierde lid wordt namens het college in mandaat
verricht door een toegangsprofessional.
6. Bij het invullen van het ondersteuningsplan is een vertegenwoordiger van een aanbieder
aanwezig. De vertegenwoordiger van de aanbieder geeft gevraagd en ongevraagd advies
aan de toegangsprofessional omtrent de inhoud van het ondersteuningsplan. De
toegangsprofessional blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het bepalen van de
inhoud van het ondersteuningsplan.

3.
De onderverdeling van huishoudelijke hulp en lichte begeleiding
De huishoudelijke hulp met begeleiding bestaat uit de volgende gebieden:
a. Schoon en Leefbaar huis;
b. Schone was;
c. Boodschappen;
d. Maaltijden;
e. Kindverzorging;
f. Lichte begeleiding.

4.
Maatwerk
Het college verleent een voorziening inzake HbHplus steeds op basis van de behoeften,
persoonskenmerken en mogelijkheden van de cliënt.

5.
Bijdrage van kinderen
1.
Het college hanteert in beginsel als uitgangspunt dat kinderen in de volgende mate een bijdrage
kunnen leveren aan activiteiten op het gebied van huishoudelijke hulp en dat die bijdrage aangemerkt
dient te worden als gebruikelijke hulp binnen de algemeen aanvaarde opvattingen:
a. Kinderen tot 5 jaar leveren geen bijdrage aan het huishouden;
b. Kinderen van 5 tot en met 12 jaar kunnen een bijdrage leveren bij lichte huishoudelijke
werkzaamheden zoals opruimen, de tafel dekken/afruimen, afwassen/afdrogen, boodschappen en
kleding sorteren voor de was.
c. Kinderen vanaf 13 jaar kunnen naast bovengenoemde taken hun eigen kamer opruimen,
stofzuigen en het bed verschonen.

2.
De cliënt kan gemotiveerd aangeven waarom voornoemde uitgangspunten in het individuele geval
niet gelden. Daarbij kan de cliënt onder meer wijzen op het psychosociaal functioneren van het
betreffende kind.

Schoon en leefbaar huis:

6.

Het te bereiken resultaat bij een schoon en leefbaar huis
1. Er is sprake van een schoon en leefbaar huis indien de woning functioneel en schoon is
overeenkomstig algemeen gebruikelijke hygiënische maatstaven.
2. Functioneel staat onder meer voor opgeruimd, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. Er dient
goed en veilig in de woning geleefd te kunnen worden. De woning dient een basis te vormen waar
de cliënt mensen kan ontvangen en van waaruit de cliënt kan participeren in de samenleving.
3. Per huishouden worden de woonkamer, de als slaapvertrek in gebruik zijnde ruimte(s), sanitaire
ruimten (maximaal 1 badkamer en 2 toiletten), de keuken en de hal (inclusief mogelijk aanwezige
trap) als essentiële ruimtes aangemerkt en structureel schoongemaakt.
4. Niet-essentiële ruimtes, worden in beginsel uitsluitend schoongemaakt voor zover deze dagelijks
in gebruik zijn, dan wel uit de persoonlijke omstandigheden van de cliënt blijkt dat schoonmaak
noodzakelijk is.
5. Andere ruimtes dan de ruimtes als bedoeld in de leden 3 en 4 worden in beginsel niet
schoongemaakt, tenzij dat noodzakelijk is om het resultaat als bedoeld in de leden 1 en 2 te
bereiken.
6. De volgende activiteiten vallen niet onder de voorziening hulp bij het huishouden:
a. Het schoonhouden of schoonmaken van de buitenkant van het huis, zoals het ramen lappen aan
de buitenkant;
b. Het onderhouden van de tuin;
c. Het uitlaten van huisdieren:
d. Overige activiteiten buiten het huis;
e. Hand- en spandiensten zoals het vervangen van een lamp of ophangen van een plank.

7.

De te verrichten activiteiten en de frequentie daarvan
1. Indien er sprake is van een gemiddelde situatie als bedoeld in lid 4, wordt het in artikel 6
omschreven resultaat geacht gerealiseerd te worden indien met betrekking tot de in artikel 6 lid 3
bedoelde essentiële ruimtes de basis- en incidentele activiteiten zoals beschreven in het als
bijlage 2 bij deze beleidsregel behorende overzicht worden verricht overeenkomstig de in dat
overzicht genoemde frequentie. Het in de vorige volzin geformuleerde uitgangspunt heeft het
college gebaseerd op een het rapport “Toets Procedure HbHplus Gemeente Roosendaal” van
Bureau HHM.
2. Indien er sprake is van een gemiddelde situatie als bedoeld in het vierde lid, worden in het
ondersteuningsplan, als bedoeld in artikel 2 lid 4, in beginsel de in bijlage 2 bedoelde activiteiten
en frequenties opgenomen.
3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid laat onverlet dat indien de persoonlijke situatie van cliënt
daartoe aanleiding geeft wordt afgeweken van de in bijlage 2 genoemde activiteiten en/of
frequenties.

4. Het college stelt in het kader van het onderzoek als bedoeld in artikel 2, voor zover is gebleken
van een ondersteuningsbehoefte waarin door middel van een maatwerkvoorziening voorzien dient
te worden, mede vast of er sprake is van een gemiddelde situatie. Daarvan is sprake indien
(cumulatief) aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. De cliënt leeft in een huishouden met 1 of 2 volwassenen zonder thuiswonende kinderen;
b. De cliënt heeft een zelfstandige huisvestingssituatie, gelijkvloers of met een trap;
c. De cliënt heeft geen huisdieren die extra ondersteuning vragen;
d. De cliënt kan de woning dagelijks op orde houden (bijvoorbeeld aanrecht afnemen, algemeen
opruimen) zodat deze gereed is voor de schoonmaak;
e. De cliënt heeft geen mogelijkheden om zelf bij te dragen aan de activiteiten die moeten worden
uitgevoerd;
f. Mantelzorgers, netwerk en vrijwilligers kunnen geen ondersteuning leveren bij activiteiten die
moeten worden uitgevoerd;
g. De cliënt ervaart geen beperkingen of belemmeringen die resulteren in een extra vervuilde woning
of vereisen dat de woning extra schoon dient te worden gemaakt;
h. De woning van cliënt heeft geen uitzonderlijke inrichting en is niet extra bewerkelijk of extra
omvangrijk.
5. Indien er geen sprake is van een gemiddelde situatie als bedoeld in lid 4 wordt aan de hand van
de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de cliënt bepaald in welke mate er van
de activiteiten en frequenties als bedoeld in bijlage 2 dient te worden afgeweken om het resultaat
als bedoeld in artikel 6 te bereiken. Indien er sprake is van een of meer van de navolgende
situaties kan dat in ieder geval aanleiding geven om te voorzien in een hogere frequentie:
a. Huisstofmijtallergie van cliënt;
b. COPD;
c. Terminale situaties;
d. Bij ingrijpende medische behandelingen, zoals en een chemokuur;
e. De aanwezigheid van een rolstoelgebruiker.
6. De aanwezigheid van een huisdier, behoudens een hulphond, geeft in beginsel geen aanleiding
tot het vaststellen van extra activiteiten of het voorzien in een hogere frequentie.

8.
Schoonmaakhulp voor eigen rekening
Indien cliënt reeds gewoon was om voor eigen rekening een schoonmaakhulp in te huren, dan is het
enkele feit dat er zich beperkingen voordoen niet zonder meer een reden om een voorziening op het
gebied van schoon en leefbaar huis toe te kennen. Dit is niet het geval indien het college tot het oordeel
komt dat de schoonmaakhulp daadwerkelijk beschikbaar is, de daarmee gepaard gaande kosten door de
cliënt financieel gedragen kunnen worden en gewaarborgd is dat met die schoonmaakhulp het resultaat
als bedoeld in artikel 6 wordt bereikt en de cliënt daarmee op eigen kracht geacht moet worden de
beperkingen weg te nemen.

Schone was

9.

Het te bereiken resultaat bij het gebied schone kleding
1. Er is sprake van schone was indien de kleding schoon is overeenkomstig algemeen gebruikelijke
hygiënische maatstaven. Dit houdt in ieder geval in dat schoongemaakte kleding geen zichtbare
vlekken heeft, tenzij deze vlekken niet door wassen verholpen kunnen worden.
2. Een voorziening ten aanzien van schone was houdt in dat normale, dagelijkse kleding, inclusief
textiel zoals handdoeken en beddengoed, gewassen en gedroogd wordt.

10.

De te verrichten activiteiten en de frequentie daarvan
1. Het in artikel 9 omschreven resultaat wordt geacht gerealiseerd te worden indien met betrekking
tot de in artikel 9 lid 2 bedoelde kleding de activiteiten zoals beschreven in het als bijlage 2 bij
deze beleidsregel behorende overzicht worden verricht overeenkomstig de in dat overzicht
genoemde frequentie. Het in de vorige volzin geformuleerde uitgangspunt heeft het college
gebaseerd op een het rapport “Toets Procedure HbHplus Gemeente Roosendaal” van Bureau
HHM. De bedoelde activiteiten en frequenties worden in het ondersteuningsplan opgenomen.
2. Het bepaalde in het eerste lid laat onverlet dat indien de persoonlijke situatie van cliënt daartoe
aanleiding geeft wordt afgeweken van de in bijlage 2 genoemde activiteiten en/of frequenties.

Boodschappen

11.
Het te bereiken bij resultaat bij het gebied boodschappen
Het doel van een voorziening met betrekking tot boodschappen is dat de cliënt kan beschikken over die
boodschappen die nodig zijn voor de dagelijkse levensbehoeften. Hieronder vallen levensmiddelen,
toiletartikelen en schoonmaakmiddelen.

12.

De te verrichten activiteiten en de frequentie daarvan
1. Het in artikel 11 omschreven resultaat wordt geacht gerealiseerd te worden indien met
betrekking tot de in dat artikel bedoelde boodschappen de activiteiten zoals beschreven in
het als bijlage 2 bij deze beleidsregel behorende overzicht worden verricht
overeenkomstig de in dat overzicht genoemde frequentie. Het in de vorige volzin
geformuleerde uitgangspunt heeft het college gebaseerd op een het rapport “Toets
Procedure HbHplus Gemeente Roosendaal” van Bureau HHM. De bedoelde activiteiten
en frequenties worden in het ondersteuningsplan opgenomen.
2. Het bepaalde in het eerste lid laat onverlet dat indien de persoonlijke situatie van cliënt
daartoe aanleiding geeft wordt afgeweken van de in bijlage 2 genoemde activiteiten en/of
frequenties.

13.

Boodschappenservice

Een cliënt heeft geen aanspraak op een voorziening met betrekking tot het doen van boodschappen
indien er voor de cliënt een boodschappenservice beschikbaar is waar deze daadwerkelijk gebruik van
kan maken, die de cliënt financieel kan worden gedragen en een adequate compensatie biedt.

14.

Scootmobiel

Voor het vaststellen van de eigen mogelijkheden van cliënt als bedoeld in artikel 2 van deze beleidsregel
kunnen de beschikbaarheid van een scootmobiel of andere toegankelijke vervoersvoorzieningen van
belang zijn.

Maaltijden

15.

Het te bereiken resultaat bij het gebied maaltijden
1. Het doel van een voorziening met betrekking tot maaltijden is dat de cliënt in staat is om
twee broodmaaltijden en één warme maaltijd per dag te gebruiken.
2. Het uitgangspunt is dat het opwarmen van kant-en-klaarmaaltijden toereikend is;
3. Warme maaltijdbereiding wordt in principe alleen geïndiceerd bij speciale diëten (niet
zijnde zoutloos, suikervrije of soortgelijke diëten) of voor kinderen onder de 7 jaar;

.
16.

De te verrichten activiteiten en de frequentie daarvan
1. Het in artikel 15 omschreven resultaat wordt geacht gerealiseerd te worden indien met
betrekking tot de in dat artikel bedoelde maaltijden de activiteiten zoals beschreven in het
als bijlage 2 bij deze beleidsregel behorende overzicht worden verricht overeenkomstig
de in dat overzicht genoemde frequentie. Het in de vorige volzin geformuleerde
uitgangspunt heeft het college gebaseerd op een het rapport “Toets Procedure HbHplus
Gemeente Roosendaal” van Bureau HHM. De bedoelde activiteiten en frequenties
worden in het ondersteuningsplan opgenomen.
2. Het bepaalde in het eerste lid laat onverlet dat indien de persoonlijke situatie van cliënt
daartoe aanleiding geeft wordt afgeweken van de in bijlage 2 genoemde activiteiten en/of
frequenties.

17. Maaltijdservice
Een maaltijdenservice wordt geacht toereikend te zijn om te voorzien in de ondersteuningsvraag van de
cliënt, indien de service daadwerkelijk beschikbaar is, door de cliënt financieel kan worden gedragen en
adequate compensatie biedt.

Kindverzorging

18. Kindverzorging
Kindverzorging bestaat uit het bieden van dagelijkse, gebruikelijke hulp voor gezonde kinderen die tot het
gezin behoren, indien de ouders/verzorgers niet in staat zijn deze te leveren. Deze dagelijkse gebruikelijke
hulp kan bestaan uit het wassen, aankleden, hulp bij eten en/of drinken bieden, een maaltijd voorbereiden
en toezicht houden. Ook mobiliteitsproblemen, zoals beperkingen bij het begeleiden van- en naar
kinderen naar school, vallen hieronder.

Lichte begeleiding als plusvoorziening die uitgaat boven de normale huishoudelijke hulp
als bedoeld in de WMO

19.
1.

2.

Vormen van lichte begeleiding
De lichte vormen van begeleiding kunnen onder meer bestaan uit:
a. Het informeren over en adviseren van cliënten over diensten en voorzieningen die
beschikbaar zijn en kunnen bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven van de cliënt;
b. Het regelen van praktische zaken, zoals administratieve werkzaamheden;
c. Het signaleren van risico’s, zoals eenzaamheidsproblematiek en armoede en verwijzen
naar andere zorgpartijen;
d. Het onderhouden van contact met het netwerk van de cliënt;
e. Het onderhouden met WegWijs;
f. Het bieden van ondersteuning bij de organisatie van huishoudelijke activiteiten;
g. Het aanleren van Algemene Levensverrichting en het vergoten van de regie op deze
verrichtingen;
De frequentie van de lichte begeleiding wordt per geval bepaald.

Slot

20. Hardheidsclausule
Het college kan een bepaling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing kan worden gelaten als de
toepassing ervan zou leiden tot uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevolgen.

21. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking 3 dagen nadat hij is bekendgemaakt.

22.

Overgangsrecht
1. Voor zover aan cliënten reeds voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze
beleidsregel HbHplus is toegekend blijft dienaangaande hetgeen in de beschikking

waarbij HbHplus is toegekend is bepaald onverkort van toepassing, behoudens de
uitzonderingen uit lid 2.
2. Indien en voor zover een cliënt waaraan reeds voorafgaande aan de inwerkintreding van
deze beleidsregel HbHplus is toegekend door toepassing van een bepaling uit deze
beleidsregel in gunstigere positie zou komen te verkeren dan zonder toepassing van die
bepaling het geval zou zijn, vindt de betreffende bepaling, desnoods in afwijking van het
bepaalde in de beschikking waarbij HbHplus is toegekend, direct na inwerkintreding van
deze beleidsregel ook jegens die cliënt toepassing.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 28 augustus 2018,
de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1 Gespreksverslag WMO

GESPREKSVERSLAG WMO
Cliënt:
Indicatienummer:
Medewerker :

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam cliënt
Geboorte datum
Adres
Postcode + plaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
E-mail
Burgerlijke Staat
Zorgverzekeraar
:
Polisnummer
Huisarts
Telefoonnummer huisarts
Postadres

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Identiteit vastgesteld na inzage

:

UW GEZINSLEDEN / HUISGENOTEN
Naam
Soort relatie
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2

:
:
:
:

Naam
Soort relatie
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2

:
:
:
:

UW CONTACTPERSOON
Met wie mogen wij contact opnemen?
☐ met u zelf
☐ met onderstaande contactpersoon
Naam
Soort relatie
Adres
Postcode + plaats
Telefoonnummer 1

:
:
:
:
:
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GESPREKSVERSLAG WMO
Cliënt:
Indicatienummer:

AANMELDING
Datum melding
Aanleiding aanmelding:

:

ONDERZOEK
Welke hulp(middel) of ondersteuning ontvangt u al op dit moment?

INFORMATIE UIT HET GESPREK

Lichamelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid
Huisvesting
Activiteiten van het dagelijks leven
Huiselijke relaties
Sociaal Netwerk
Werk & Opleiding
Financiën
Tijdsbesteding
Maatschappelijke participatie
Middelengebruik
Justitie
Ouderschap

HULPVRAAG
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GESPREKSVERSLAG WMO
Cliënt:
Indicatienummer:

DOELEN

CONCLUSIE: OPLOSSINGEN EN AFSPRAKEN
Probleemanalyse / inhoudelijke overwegingen:

U vraagt de volgende (maatwerk)voorziening(en) aan:
U vraagt de volgende (maatwerk)voorziening(en) aan:

Bruikleen of eigendom
Deze voorziening(en) zal na het besluit in bruikleen worden verstrekt. Dit betekent dat deze
eigendom van de leverancier blijft, maar dat u deze kunt gebruiken.
Deze voorziening(en) zal na het besluit, in eigendom aan u worden verstrekt. Dat betekent
dat u deze voorziening(en) mag houden.
Ik adviseer u daarnaast de volgende oplossingen:
Het college beslist alleen over de Wmo voorzieningen. Maar na ons gesprek, heb ik meer
advies voor u. Met dat advies kunt u uw situatie verder verbeteren
Dit zijn de oplossingen die ik u adviseer:
U heeft ook de volgende afspraken met ons gemaakt
Tijdens het gesprek hebben wij de volgende afspraken met elkaar gemaakt:
1. Uw toekomstperspectief is met u besproken. Daarin hebben we u gewezen op ..
2. Bij begeleiding: u gaat akkoord met het delen van het gespreksverslag met de
zorgaanbieder.
3. Afspraken om uw situatie te evalueren.
Eigen bijdrage
Voor deze voorziening(en) betaalt u wel eigen bijdrage.
We hebben de eigen bijdrage besproken. Er is afgesproken dat xxxx
Als u het gespreksverslag ondertekend retour stuurt, gaan we er vanuit dat u akkoord bent
met de eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel u moet
Pagina 3 van 5

GESPREKSVERSLAG WMO
Cliënt:
Indicatienummer:

betalen. U krijgt van hen de factuur. Als u nog vragen heeft over de eigen bijdrage, kunt u
contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925 of bezoek de website
www.hetcak.nl.

TOT SLOT, UW HANDTEKENING
Bent u het eens met de informatie die in het verslag staat?
Mist u nog dingen of wilt u wat aanpassen in het verslag? U mag uw opmerkingen er met
pen bijschrijven.
Plaats : ……………….
Datum : ……………….

Uw Handtekening:

…………………………………

Indien niet mogelijk: handtekening van uw contactpersoon:

……………………………………….

Wilt u dit verslag naar mij terugsturen?
Dat kan met behulp van de bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig!
Wilt u toch geen aanvraag doen, stuur het verslag ook dan ondertekend terug. Vink daarbij
onderstaande optie aan
⃝ Ik wil geen aanvraag doen en hierbij de bevestiging

dat u mijn brief heeft

ontvangen en een keuze heeft gemaakt.
Bel mij gerust als u nog vragen heeft
In dit verslag heeft u gelezen welke afspraken we met elkaar maakten. En wat ik adviseer
over de voorziening die u wilt aanvragen. Heeft u hierover nog vragen? Neem dan gerust
contact op met WegWijs. Op maandag tot en met donderdag kun u tussen 8:00 en 17:00 uur
bellen naar 14 0165. Op vrijdag zijn wij bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt ook mailen
naar info@wegwijsroosendaal.nl

Met vriendelijke groet,
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SCHOON EN LEEFBAAR HUIS

basis
incidenteel
basis
incidenteel

slaapkamer

woonkamer (en andere kamers)

gemiddelde
frequentie
Stof afnemen hoog incl. luchtfilters

1 x per 2 weken

Stof afnemen midden

1 x per week

Stof afnemen laag

1 x per week

Opruimen

1 x per week

Stofzuigen

1 x per week

Dweilen

1 x per week

Gordijnen wassen

1 x per jaar

Reinigen lamellen / luxaflex

2 x per jaar

Ramen binnenzijde wassen

4 x per jaar

Deuren/deurposten nat afdoen

2 x per jaar

Zitmeubels afnemen (droog/nat)

1 x per 8 weken

Radiatoren afnemen

2 x per jaar

Stof afnemen hoog incl. luchtfilters

1 x per 6 weken

Stof afnemen midden incl. tastvlakken

1 x per week

Stof afnemen laag

1 x per week

Opruimen

1 x per week

Stofzuigen

1 x per week

Dweilen

1 x per 4 weken

Bed verschonen of opmaken

1 x per 2 weken

Gordijnen wassen

1 x per jaar

Reinigen lamellen / luxaflex

2 x per jaar

Ramen binnenzijde wassen

4 x per jaar

Deuren/deurposten nat afdoen

2 x per jaar

Radiatoren afnemen

2 x per jaar

incidenteel
incidenteel

Hal

basis

Sanitair

basis

incidenteel

keuken

basis

SCHOON EN LEEFBAAR HUIS

gemiddelde
frequentie

Stofzuigen

1 x per week

Dweilen
Keukenblok (buitenzijde) inclusief tegelwand, kookplaat, spoelbak,
koelkast, eventuele tafel

1 x per week

Afwassen

1x per week

Keukenapparatuur (buitenzijde)

1 x per week

Afval opruimen

1 x per week

Gordijnen wassen

2x per jaar

Reinigen lamellen / luxaflex

3 x per jaar

Ramen binnenzijde wassen

4 x per jaar

Deuren/deurposten nat afdoen

2 x per jaar

Radiatoren afnemen

3 x per jaar

Keukenkastjes (binnenzijde)

2 x per jaar

Koelkast (binnenzijde)

3 x per jaar

Oven/magnetron binnenzijde

4 x per jaar

Vriezer los reinigen binnenzijde (ontdooid)

1 x per jaar

Afzuigkap reinigen (binnenzijde) - vaatwasserbestendig

2 x per jaar

Afzuigkap reinigen (binnenzijde) - niet vaatwasserbestendig

2 x per jaar

Bovenkant keukenkastjes

1 x per 6 weken

Tegelwand (los van keukenblok)

2 x per jaar

Badkamer schoonmaken (inclusief stofzuigen en dweilen)

1 x per week

Toilet schoonmaken

1 x per week

Deuren/deurposten nat afdoen

2 x per jaar

Radiatoren afnemen

2 x per jaar

Tegelwand badkamer afnemen

4 x per jaar

Gordijnen wassen

1 x per jaar

Ramen binnenzijde wassen

4 x per jaar

Reinigen lamellen / luxaflex

3 x per jaar

Stof afnemen hoog

1 x per week

Stof afnemen midden incl. tastvlakken

1 x per week

Stof afnemen laag

1 x per week

Stofzuigen

1 x per week

Dweilen

1 x per 2 weken

Trap stofzuigen (binnenshuis)

1 x per 4 weken

Radiatoren afnemen

2 x per jaar

Deuren/deurposten nat afdoen

2 x per jaar

SCHONE WAS

1 x per week

gemiddelde
frequentie

Wasgoed sorteren

1 x per week

wassen

5 x per 2 weken

drogen / ophangen / afhalen

5 x per 2 weken

Was strijken

1 x per week

Was opbergen/opruimen

5 x per 2 weken

BOODSCHAPPEN

Boodschappenlijst opstellen
Boodschappen doen
Boodschappen opruimen
MAALTIJDEN

Maaltijd klaarzetten, tafel dekken en afruimen, vaatwass
Vaatwasser inruimen
Maaltijd opwarmen of bereiden
Vaatwasser uitruimen
LICHTE BEGELEIDING
begeleiding naar voorliggend veld
Regelen praktische zaken (administr. werkzaamheden client)
Organisatie huishoudelijke activiteiten
Aanleren activiteiten (incl. aan kinderen)
Contact onderhouden met familie en/of netwerk
Contact onderhouden met WegWijs
Signaleren en verwijzen naar andere zorgpartijen
KINDVERZORGING

-

-

gemiddelde
frequentie

1x per week
1x per week
1x per week
gemiddelde
frequentie

2x per dag
2x per dag
1x per dag
1x per dag
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De gemeente Roosendaal is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(Wmo 2015) verantwoordelijk voor de ondersteuning van haar inwoners bij het zelfstandig
kunnen wonen en participeren. In dat kader biedt zij inwoners die dit nodig hebben ook
ondersteuning bij het huishouden onder de naam Hulp bij het Huishouden plus (HbHplus).
De ‘plus’ betekent dat in Roosendaal verschillende vormen van lichte begeleiding aan de
hulp bij het huishouden worden gekoppeld.
HbHplus wordt geboden als een resultaatgerichte maatwerkvoorziening waarbij wordt
gewerkt met een populatiebudget voor de aanbieders. Er zijn drie aanbieders
gecontracteerd die in zes deelgebieden werkzaam zijn. Onder HbHplus vallen de volgende
resultaten:
•
een schoon en leefbaar huis;
•
het beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
•
beschikken over de boodschappen voor het dagelijks leven;
•
beschikken over maaltijden;
•
de zorg voor minderjarige kinderen;
•
lichte vormen van begeleiding:
— regelen praktische zaken;
— organisatie huishoudelijke activiteiten;
— aanleren activiteiten;
— contact onderhouden met familie en/of netwerk;
— contact onderhouden met de Toegang;
— signaleren plus verwijzen naar andere zorgpartijen.
Op 18 mei 2016 deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een aantal uitspraken over de
ondersteuning bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015. De CRvB oordeelde dat
het bieden van ondersteuning bij het huishouden onder de Wmo 2015 valt. Verder heeft zij
aangegeven dat de gemeenten zich in dat geval moeten baseren op objectief en
onafhankelijk onderzoek naar noodzakelijke handelingen en de frequentie waarmee deze
moeten worden verricht om te kunnen spreken van toereikende ondersteuning bij het
huishouden. Gemeenten moeten naar inwoners toe concreet duidelijk maken welke
ondersteuning zij mogen verwachten van de gemeente.
Disclaimer

Er is op dit moment geen volstrekte juridische duidelijkheid ten aanzien van de ondersteuning bij het huishouden onder de Wmo 2015. Bureau HHM maakt dan ook het
voorbehoud dat de overwegingen die in deze rapportage worden gegeven, géén definitieve
juridische zekerheid bieden. Bureau HHM kan in deze niet op enigerlei wijze aansprakelijk
kan worden gesteld door de gemeente Roosendaal. In de door de opdrachtgever
geaccordeerde offerte is in dit verband de volgende disclaimer opgenomen:
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Disclaimer: ons streven is te komen tot beleid en normen die ‘CRvB-proof’ zijn (onafhankelijk en
objectief vastgesteld). Met de aanpak in dit onderzoek beogen we dat te bereiken, maar we
kunnen als Bureau HHM géén garantie geven over hoe de CRvB (of een andere rechtbank) zich
zal uitspreken in eventuele toekomstige zaken die zijn gebaseerd op onze rapportage.

1.2 Vraagstelling
De gemeente Roosendaal heeft Bureau HHM opdracht gegeven een toetsing uit te voeren
van haar resultaatgerichte werkwijze. Hierbij is als vraag geformuleerd:
“Toets of de procedure die wordt gevolgd ten aanzien van de individuele cliënt die
ondersteuning bij het huishouden vraagt op grond van de Wmo 2015 voldoende verzekert dat
met de toekenning van een maatwerk-voorziening een passende bijdrage wordt geleverd aan
de participatie en zelfredzaamheid van de cliënt.”

1.3 Scope van de opdracht
In dit onderzoek hebben we ons gericht op het huidige beleid van de gemeente. Hierbij is in
Roosendaal sprake van een vaste gedragslijn. Deze ligt deels vast in de ‘Verordening en
beleidsregels gemeente Roosendaal’ en verder vooral in de aanbestedingsdocumenten
‘Programma van Eisen HbHplus gemeente Roosendaal (12 oktober 2016)’, de
‘Aanbestedingsleidraad HbHplus gemeente Roosendaal (12 oktober 2016)’, in het
‘Ondersteuningsplan HbHplus’ en in het Procesmodel HbHplus gemeente Roosendaal d.d.
26 september 2016.
De gemeente Roosendaal kan onze constateringen en aanbevelingen gebruiken om verder
invulling te geven aan haar beleid. De uitwerking hiervan valt buiten de scope van deze
opdracht.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beschrijven we de gehanteerde aanpak. In hoofdstuk 3 beschrijven we welke
activiteiten met welke frequenties moeten worden uitgevoerd om te komen tot de
resultaten die worden beoogd met ondersteuning bij het huishouden. In hoofdstuk 4
toetsen we de procedure HbHplus van de gemeente Roosendaal aan de eerder door ons
uitgevoerde onderzoeken. In hoofdstuk 5 toetsen we deze procedure aan het externe kader.
In hoofdstuk 6 presenteren we ten slotte onze conclusies en aanbevelingen.
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2. Aanpak
We hebben de in hoofdstuk 1 genoemde documenten bestudeerd. En we hebben gesproken
met beleidsmedewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van de betrokken
aanbieders.
Vervolgens hebben we de situatie in Roosendaal vergeleken met de uitkomsten uit de
eerder door bureau HHM en KPMG Plexus uitgevoerde onderzoeken naar hulp bij het
huishouden in verschillende gemeenten (o.a. Utrecht, Amsterdam, Hoorn, Soest, 14
Twentse gemeenten). Hierbij ligt de focus op de activiteiten en de frequentie van uitvoering
daarvan die nodig is om de beoogde resultaten ten aanzien van ondersteuning bij het
huishouden te kunnen behalen.
De lichte begeleiding (de ‘plus’ van HbHplus) hebben we bezien vanuit overige informatie
die ons ter beschikking staat. Deze activiteiten maakten geen onderdeel uit van eerder door
ons uitgevoerde onderzoeken naar hulp bij het huishouden.
Dit heeft geleid tot bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Deze hebben we uitgewerkt
in deze rapportage. Deze is eerst in concept besproken met de opdrachtgever en daarna
hebben we dit rapport definitief opgeleverd.
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3. Uitgangspunten objectieve
norm HH
We beschrijven in dit hoofdstuk de totstandkoming van de norm HH in eerder
onderzoek en de toepasbaarheid daarvan in de gemeente Roosendaal.
We maken gebruik van de resultaten uit eerdere onderzoeken die in 2016 en 2017 zijn
uitgevoerd door bureau HHM. Het onderzoek in de gemeente Utrecht 1 ligt aan de
basis van de norm die we voor de gemeente Roosendaal als uitgangspunt nemen,
aangevuld met aspecten uit onderzoeken voor gemeenten Amsterdam, Soest en de
veertien Twentse gemeenten. In Utrecht en Amsterdam hebben we samengewerkt
met KPMG Plexus.
In onderstaande paragraaf beschrijven we dit onderzoek en hoe het kan worden
toegepast. Vervolgens beschrijven we de onderdelen uit de eerder uitgevoerd
onderzoeken die relevant zijn voor de gemeente Roosendaal.

3.1 Beschrijving onderzoek Utrecht
In opdracht van de gemeente Utrecht hebben KPMG Plexus en bureau HHM in 2016
objectief en onafhankelijk onderzoek gedaan naar een schoon en leefbaar huis, aansluitend
op het lokale Utrechtse beleid.
De onderzoeksmethode bestond uit drie separate onderdelen, waarvan de eerste twee
onderdelen voor de gemeente Roosendaal relevant zijn. De aanpak wordt triangulatie
genoemd, een algemeen geaccepteerde wetenschappelijk verantwoorde wijze van
normstelling in de praktijk. Deze drie onderdelen zijn:
1. Een expertgroep met onafhankelijke experts op het gebied van huishoudelijke hulp,
vanuit gecontracteerde aanbieders, facilitaire schoonmaakbedrijven, hygiëne
(Universiteit Wageningen) en veiligheid (GGD) heeft vastgesteld welke activiteiten
nodig zijn om het resultaat te bereiken: een schoon en leefbaar huis dat niet vervuilt en
geen gezondheidsrisico’s kent voor bewoners. Per activiteit heeft de expertgroep zich
ook uitgesproken over de frequentie waarmee die moet plaatsvinden.
2. De frequenties van die activiteiten hebben we in praktijkonderzoek getoetst. Daartoe
hebben we 75 interviews gevoerd met cliënten in de gemeente Utrecht die de
basisvoorziening HH ontvangen. De respondenten in het onderzoek zijn aselect
gekozen uit de cliënten met een basisvoorziening (ZIN en Pgb).
3. Tot slot hebben we de tijdsduur per activiteit in de praktijk onderzocht. Hier gaan we in
het kader van deze rapportage niet nader op in.

1

KPMG Plexus en Bureau HHM (12 augustus 2016). Normering van de basisvoorziening ‘Schoon Huis’.

Eindrapportage voor de gemeente Utrecht
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3.2 Gemiddelde situatie
De resultaten hebben steeds betrekking op ‘de gemiddelde situatie’ zoals die in de
verschillende onderzoeken is vastgesteld. Door uit te gaan van een gemiddelde situatie
ontstaat een algemeen karakter en wordt voorkomen dat op alle mogelijk denkbare
uitzonderingen apart beleid moet worden ontwikkeld.

Gemiddelde situatie:
•
een huishouden met 1 of 2 volwassenen zonder thuiswonende kinderen;
•
wonend in een zelfstandige huisvestingssituatie, gelijkvloers of met een trap;
•
er zijn geen huisdieren aanwezig die extra inzet van ondersteuning vragen;
•
de cliënt kan de woning dagelijks op orde houden (bijvoorbeeld aanrecht afnemen,
algemeen opruimen) zodat deze gereed is voor de schoonmaak;
•
de cliënt heeft geen mogelijkheden om zelf bij te dragen aan de activiteiten die
moeten worden uitgevoerd;
•
er is geen ondersteuning vanuit mantelzorgers, netwerk en vrijwilligers bij
activiteiten die moeten worden uitgevoerd;
•
er zijn geen beperkingen of belemmeringen aan de orde bij de cliënt die maken dat
de woning extra vervuilt of dat de woning extra schoon moet zijn;
•
de woning heeft geen uitzonderlijke inrichting en is niet extra bewerkelijk of extra
omvangrijk.

3.3 Factoren van invloed op de frequentie
De norm geldt voor de gemiddelde situatie. Een aantal factoren kan maken dat een situatie
niet gemiddeld is, maar dat minder of meer inzet nodig is door een hogere of lagere
frequentie van activiteiten. Dit is weergeven in figuur 3. Daarin is de tijd per cliënt afgezet
tegen het aantal cliënten. Dit is een illustratieve figuur gebaseerd op eerder onderzoek.
Deze figuur is niet gebaseerd op daadwerkelijke gegevens uit de Gemeente Roosendaal.
Het gestreept gearceerde deel zijn de cliënten met een gemiddeld benodigde inzet. De
uitersten aan beide kanten hebben respectievelijk minder of meer inzet nodig dan het
gemiddelde. De factoren die maken dat meer of minder inzet nodig is, zijn verdeeld naar
kenmerken van de cliënt, kenmerken van het huishouden en kenmerken van de woning.
Deze worden hieronder toegelicht. De eventuele minder inzet of extra inzet door deze
factoren valt niet onder de norm.
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Figuur 1. Voorbeeld van de verdeling van het aantal benodigde uren per cliënt

1. Kenmerken cliënt
•
Mogelijkheden cliënt zelf: de fysieke mogelijkheden van de cliënt om bij te dragen aan
de uit te voeren activiteiten. Dit hangt af van het kunnen bewegen, lopen, bukken en
omhoog reiken, het vol kunnen houden van activiteiten, het kunnen overzien wat moet
gebeuren en daadwerkelijk tot actie kunnen komen. Ook speelt hier de trainbaarheid
en leerbaarheid van de cliënt mee.
•
Beperkingen en belemmeringen van de cliënt, die gevolgen hebben voor de benodigde
inzet. De hoeveelheid extra ondersteuning die nodig is, is leidend, niet de problematiek
als zodanig. Voorbeelden zijn Huntington, ALS, Parkinson, dementie, visuele
beperking, revalidatie, bedlegerig, psychische aandoeningen, verslaving/alcoholisme
e.d. Dit kan op twee manieren uitwerken:
— Het kan nodig zijn extra vaak schoon te maken of te wassen, doordat meer
vervuiling optreedt. Bijvoorbeeld als gevolg van rolstoelgebruik, ernstige
incontinentie, overmatig zweten, (ernstige) tremoren, besmet wasgoed
(bijvoorbeeld bij chemokuur of Norovirus).
— Het kan nodig zijn de woning extra goed schoon te maken. Bijvoorbeeld als gevolg
van allergie, astma, longemfyseem, COPD.
•
Ondersteuning vanuit mantelzorgers, netwerk en vrijwilligers: de hoeveelheid
ondersteuning die wordt geboden vanuit mantelzorgers, het netwerk van de cliënt en
eventuele vrijwilligers, waardoor minder professionele inzet vanuit de gemeente
noodzakelijk is omdat een deel activiteiten door niet-professionals wordt gedaan.
2. Kenmerken huishouden
•
Samenstelling van het huishouden: het aantal personen en leeftijd van leden in het
huishouden. Als sprake is van een huishouden van twee personen, is er niet persé extra
inzet nodig. Dit is alleen het geval als zij gescheiden slapen, waardoor een extra
slaapkamer in gebruik is. Het kan ook betekenen dat er minder ondersteuning nodig is,
omdat de partner een deel van de activiteiten uit kan voeren (gebruikelijke zorg2). De

2

Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere

huisgenoten elkaar geven.
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•

aanwezigheid van een kind of kinderen kan leiden tot extra noodzaak van inzet van
ondersteuning. Dit is mede afhankelijk van de leeftijd en leefstijl van de betreffende
kinderen en van de bijdrage die het kind levert in de huishouding (leeftijdsafhankelijk).
Als er kinderen zijn, zijn er vaak ook meer ruimtes in gebruik. Een kind kan eventueel ook
een bijdrage leveren in de vorm van mantelzorg en daarmee de benodigde extra inzet
beperken of opheffen. Er kan ten aanzien van een kind ook sprake zijn van bijzonderheden (ziekte of beperking) die maken dat extra inzet van ondersteuning nodig is.
Huisdieren: door de aanwezigheid van een of meer huisdieren in het huishouden, kan
door meer vervuiling extra inzet nodig zijn dan in de norm is opgenomen. Dit staat nog
los van de verzorging van huisdieren. Een huisdier veroorzaakt niet altijd extra
benodigde inzet (goudvis in een kom, een niet verharende hond, etc.). Een huisdier
heeft vaak ook een functie ten aanzien van participatie en eenzaamheidsbestrijding.

3. Kenmerken woning
•
Inrichting van de woning: extra inzet nodig door bijvoorbeeld extra veel beeldjes of
fotolijstjes in de woonkamer of een groot aantal meubelstukken in de ruimte. Het gaat
in dit geval om de extreme situaties, waarin de inrichting een aanzienlijke extra
ondersteuning vergt.
•
Bewerkelijkheid van de woning: extra inzet nodig door bouwkundige en externe
factoren, bijvoorbeeld de ouderdom van het huis, de staat van onderhoud, de aard van
de wand-of vloerafwerking, de aard van de deuren, schuine wanden, hoogte van de
plafonds, tocht en stof, eventuele gangetjes en hoekjes.
•
Omvang van de woning: een grote woning kan, maar hoeft niet persé meer inzet te
vragen. Een extra grote oppervlakte van de in gebruik zijnde ruimtes kan meer inzet
vergen om bijvoorbeeld stof te zuigen, maar kan het stofzuigen ook makkelijker maken
omdat je makkelijk overal omheen kunt werken. Een extra slaapkamer die daadwerkelijk in gebruik is als slaapkamer vergt wel extra inzet.

3.4 Aanvullingen uit overige onderzoeken
In Amsterdam en Hoorn is vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd als in Utrecht, namelijk een
combinatie van expertpanels, cliëntinterviews en tijdmetingsonderzoek bij huishoudelijke
hulpen. Uiteraard vormden de beleidskaders van de betreffende gemeenten de basis voor
die onderzoeken. In de veertien Twentse gemeenten is aanvullend onderzoek gedaan naar
het voorkomen van de wasverzorging. Verder is daar ook de norm HH uit eerder onderzoek
getoetst in een expertgroep en klankbordgroep. In verschillende andere gemeenten,
waaronder Soest, heeft deze toets ook plaatsgevonden.
De activiteiten en de frequenties van uitvoering daarvan zijn steeds geënt op ‘de
gemiddelde situatie’ van een cliënt. In de praktijk is altijd sprake van variaties rond dit
gemiddelde. Maar dit geeft wel een beeld van wat het ijkpunt is. Een ijkpunt waarbij
verzwarende omstandigheden aan de orde kunnen zijnen waarbij ook juist sprake kan zijn
van meer eigen kracht van mensen of een ondersteunend netwerk. De uiteindelijke
ondersteuning die wordt geboden, moet altijd op maat worden geleverd van de specifieke
situatie van de cliënt.
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4. Toets procedure HbHplus aan
eerdere onderzoeken
In paragraaf 4.1 geven we eerst aan welke resultaten, met welke activiteiten en met
welke frequenties van uitvoering door de gemeente Roosendaal tot de ondersteuning
bij het huishouden worden gerekend. Vervolgens toetsen we deze in de paragraven
4.2 tot en met paragraaf 4.6 aan de uitkomsten van de eerder uitgevoerde
onderzoeken.

4.1 Resultaten en activiteiten HbHplus Roosendaal
In het programma van eisen van de gemeente Roosendaal is uitgewerkt welke resultaten
vallen onder de hulp bij het huishouden in de vorm van HbHplus, welke activiteiten daarbij
horen en met welke frequentie deze moeten worden uitgevoerd:
1. Schoon en leefbaar huis
Activiteiten:
- lichte huishoudelijke werkzaamheden (opruimen, afwassen/vaatwasser)
zware huishoudelijke werkzaamheden (stoffen, stofzuigen, schoonmaken, dweilen,
hoog-midden-laag, etc.)
- uit te voeren in de essentiële woon- en verblijfsruimten: huiskamer – slaapvertrek –
keuken – douche/toilet – gang en trap
- ‘niet-essentiële woon- en verblijfsruimten’ die niet dagelijks worden gebruikt en
werkzaamheden buiten de woning en de garage/schuur worden uitgesloten
- grote schoonmaakacties, vloeren handmatig in de was zetten en dergelijke worden
eveneens uitgesloten
- werkzaamheden die niet essentieel zijn voor de kwaliteit van leven zijn uitgesloten
Frequentie:
- Zwaar huishoudelijk werk: 1 x per week
- Licht huishoudelijk werk: afwassen-vaatwasser 3 x per week; opruimen 1 x per week
2. Boodschappen doen
Activiteiten:
- boodschappenlijst samenstellen, inkopen, inruimen
Frequentie:
- 1 x per week
3. Maaltijden verzorgen
Activiteiten:
- broodmaaltijd bereiden, warme maaltijd opwarmen, warm maaltijd bereiden alleen
in speciale situaties voor kinderen onder de 7 jaar
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Frequentie:
- Broodmaaltijd 7 x per week; warme maaltijd opwarmen 4 x per week; warme
maaltijd bereiden 3 x per week
4. Was- en strijkverzorging
Activiteiten:
- wassen, drogen, strijken, vouwen
Frequentie:
- 1 x per week
5. Verzorging kinderen
Volledig maatwerk
6. Lichte begeleiding
De lichte begeleiding betreft de navolgende componenten/activiteiten. Deze zijn niet
nader inhoudelijk geduid (wie, wat, hoe, omvang, etc.):
a. Informeren over en adviseren van cliënten over diensten en voorzieningen
b. Regelen van praktische zaken
c. Signaleren van risico’s en verwijzen naar andere zorgpartijen
d. Contact onderhouden met het netwerk van de cliënt
e. Contact onderhouden met de toegang
f. Ondersteuning bij de organisatie van huishoudelijke activiteiten
g. Activiteiten aanleren betreffende het huishouden en de regie op deze
levensverrichtingen (inclusief kinderen)

4.2 Toets licht en zwaar huishoudelijke activiteiten
In tabel 1 vergelijken we licht en zwaar huishoudelijke activiteiten zoals deze zijn
vastgesteld door de gemeente Roosendaal met de activiteiten en frequenties uit het eerder
uitgevoerde normenonderzoek. Hierbij presenteren we eerst de conclusies en daarna volgt
de tabel.
Conclusie vergelijking activiteiten

De activiteiten zoals benoemd door de gemeente Roosendaal voor lichte en zware
huishoudelijke activiteiten komen grotendeels overeen met de benoemde activiteiten in
eerder uitgevoerd normenonderzoek (zie bijlage 1). Met name ten aanzien van de keuken
en de badkamer zijn de activiteiten door de gemeente Roosendaal minder gedetailleerd
benoemd.
Nota Bene: er is sprake van een aandachtspunt betreffende incidenteel uit te voeren
activiteiten. Om te komen tot het resultaat schoon en leefbaar huis is tijdens de eerder
uitgevoerde onderzoeken gebleken dat er ook activiteiten zijn die incidenteel moeten
worden uitgevoerd (zie bijlage 1 tabel 1.3). Bijvoorbeeld eens in de 6 weken of 2 x per jaar.
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De gemeente Roosendaal heeft deze incidenteel uit te voeren activiteiten niet benoemd in
haar documenten. Hierover bestaan nu geen afspraken tussen de gemeente en de
zorgaanbieders en er sprake is van verschillen in de uitvoeringspraktijk tussen de
aanbieders.
Conclusie vergelijking frequenties uitvoering activiteiten

De frequenties van uitvoering van activiteiten zoals door de gemeente Roosendaal als
maatstaf benoemd voor lichte en zware huishoudelijke werkzaamheden komen
grotendeels overeen met de frequenties voortkomend uit het eerder uitgevoerde
normenonderzoek. Met dien verstande dat de incidenteel uit te voeren activiteiten niet zijn
benoemd door de gemeente Roosendaal.
Vergelijking activiteiten
Ruimte

Basisactiviteit eerdere
onderzoeken

Frequenties
normonderzoek

Roosendaal resultaat

Woonkamer
(en andere
kamers)

Stof afnemen hoog incl.
luchtfilters

1 x per 2 weken

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stof afnemen hoog

Stof afnemen midden

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stof afnemen
midden

Stof afnemen laag

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stof afnemen laag

Opruimen

1 x per week

Licht huishoudelijke
werkzaamheden

Opruimen

Stofzuigen

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stofzuigen

Dweilen

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Dweilen

Stof afnemen hoog incl.
tastvlakken en luchtfilters

1 x per 6 weken

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stof afnemen hoog

Stof afnemen midden

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stof afnemen
midden

Stof afnemen laag

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stof afnemen laag

Opruimen

1 x per week

Licht huishoudelijke
werkzaamheden

Opruimen

Stofzuigen

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stofzuigen

Dweilen

1 x per 2 weken

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Dweilen

Bed verschonen of
opmaken

1 x per 2 weken

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Bed verschonen

Stofzuigen

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stofzuigen

Dweilen

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Dweilen

Slaapkamer(s)

Keuken
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Ruimte

Sanitair

Hal

Basisactiviteit eerdere
onderzoeken

Frequenties
normonderzoek

Keukenblok (buitenzijde)
inclusief tegelwand,
kookplaat, spoelbak,
koelkast, eventuele tafel

1 x per week

Keukenapparatuur
(buitenzijde)

Roosendaal resultaat

Roosendaal
activiteit

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Reinigen keuken

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Reinigen keuken

Afval opruimen

1 x per week

Licht huishoudelijke
werkzaamheden

Opruimen

Afwassen

1x per week

Licht huishoudelijke
werkzaamheden

Afwassen

Badkamer schoonmaken
(inclusief stofzuigen en
dweilen)

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Reinigen natte cel

Toilet schoonmaken

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Reinigen toilet

Stof afnemen hoog incl.
tastvlakken en luchtfilters

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stof afnemen hoog

Stof afnemen midden

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stof afnemen
midden

Stof afnemen laag

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stof afnemen laag

Stofzuigen

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stofzuigen

Trap stofzuigen
(binnenshuis)

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Stofzuigen

Dweilen

1 x per week

Zware huishoudelijke
werkzaamheden

Dweilen

Tabel 1. Licht en zwaar huishoudelijke hulp; resultaten en activiteiten in het normenkader en zoals omschreven
door de gemeente Roosendaal.

4.3 Toets wasverzorging
In tabel 2 vergelijken we de activiteiten betreffende de wasverzorging zoals geformuleerd
door de gemeente Roosendaal met de activiteiten uit de eerder uitgevoerde onderzoeken.
We hebben ook de frequenties van de activiteiten vergeleken, zoals die zijn aangegeven
door de gemeente Roosendaal en zoals die uit het eerder uitgevoerde normenonderzoek
naar voren zijn gekomen.
Conclusie vergelijking activiteiten

De activiteiten zoals omschreven door de gemeente Roosendaal komen deels overeen met
de activiteiten zoals die naar voren zijn gekomen uit het eerder uitgevoerde
normenonderzoek. In het eerder uitgevoerde onderzoek zijn meer te onderscheiden
activiteiten omschreven in het proces van de wasverzorging. Door de gemeente Roosendaal
is bevestigd dat de gehele wasverzorging inclusief deze niet-benoemde activiteiten is.
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Conclusie vergelijking frequenties uitvoering activiteiten

De gemeente Roosendaal heeft als maatstaf benoemd dat de wasverzorging ‘wekelijks’
moet plaatsvinden. Dit komt in principe overeen met de frequentie zoals die naar voren
komt uit het eerder uitgevoerde normenonderzoek. In de eerdere onderzoeken is dit nader
gespecificeerd naar het aantal uit te voeren ‘was-gangen’ per week. Dit betreft 5 ‘wasgangen’ per 2 weken voor een tweepersoons huishouden en 4 was-gangen voor een
eenpersoons huishouden.
Vergelijking activiteiten
Basisactiviteit eerdere onderzoeken

Frequenties
Normonderzoek*

Roosendaal
resultaat

Roosendaal
activiteit

Wasgoed sorteren

1x per week

Was- en strijkverzorging

Wassen en drogen

Behandelen van vlekken

5x per 2 weken
(indien nodig)

Niet benoemd

Wassen en drogen

Was in de wasmachine
stoppen en aanzetten

5x per 2 weken

Was- en strijkverzorging

Wassen en drogen

Wasmachine leeghalen

5x per 2 weken

Was- en strijkverzorging

Wassen en drogen

Sorteren naar droger of
waslijn

5x per 2 weken

Was- en strijkverzorging

Wassen en drogen

Was in de droger stoppen

5x per 2 weken

Was- en strijkverzorging

Wassen en drogen

Droger leeghalen

5x per 2 weken

Was- en strijkverzorging

Wassen en drogen

Was ophangen

5x per 2 weken

Was- en strijkverzorging

Wassen en drogen

Was afhalen

5x per 2 weken

Was- en strijkverzorging

Wassen en drogen

Was opvouwen

5x per 2 weken

Was- en strijkverzorging

Vouwen

Was strijken

1x per week

Was- en strijkverzorging

Strijken

Was opbergen/opruimen

5x per 2 weken

Was- en
strijkverzorging

Wassen en drogen

Tabel 2. Was verzorging; resultaten en activiteiten in het normenkader en zoals omschreven
door gemeente Roosendaal.
* In een tweepersoonshuishouden wordt uitgegaan van een frequentie van 2,5 ‘was-gangen’
per week, in een eenpersoonshuishouden is dat 2 ‘was-gangen’ per week.
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4.4 Toets boodschappen en maaltijden
In de tabellen 3a en 3b vergelijken we de activiteiten betreffende de boodschappen en de
maaltijden zoals geformuleerd door de gemeente Roosendaal met de activiteiten uit het
eerder uitgevoerde normenonderzoek. We hebben ook de frequenties van de activiteiten
vergeleken, zoals die zijn aangegeven door de gemeente Roosendaal en zoals die blijken uit
het eerder uitgevoerde normenonderzoek.
Conclusie vergelijking activiteiten

De activiteiten zoals omschreven door de gemeente Roosendaal komen in principe overeen
met de activiteiten zoals die naar voren zijn gekomen uit het eerder uitgevoerde
normenonderzoek. In het eerder uitgevoerde onderzoek zijn meer te onderscheiden
handelingen omschreven in het proces van de boodschappen en de maaltijden. Door de
gemeente Roosendaal is bevestigd dat deze activiteiten ook onder dit resultaat worden
gevat. De gemeente Roosendaal geeft aan dat het bereiden van warme maaltijden enkel
aan de orde is bij speciale diëten èn indien dit voor kinderen jonger dan 7 jaar is.
Conclusie vergelijking frequenties uitvoering activiteiten

De gemeente Roosendaal heeft als maatstaf benoemd dat de boodschappen wekelijks
moeten worden gedaan. Dit komt overeen met de frequentie zoals die naar voren komt uit
het eerder uitgevoerde normenonderzoek (zie bijlage 3).
De gemeente Roosendaal heeft voor de maaltijden een maatstaf benoemd waarin het
aantal maal per week is benoemd dat de betreffende activiteit moet worden gedaan.
Vervolgens wordt dit in het ondersteuningsplan op maat vastgelegd. In het eerder
uitgevoerde normenonderzoek is benoemd hoe vaak de verschillende activiteiten per dag
moeten worden gedaan, waarna dit eveneens is bedoeld om per week voor de cliënt op
maat te worden vastgelegd. Effectief is hier sprake van dezelfde opzet.
Vergelijking activiteiten
Onderdeel

Basisactiviteit
eerdere onderzoeken

Frequenties
normonderzoek

Boodschappen

Het opstellen van
boodschappenlijst

1x per week

Het doen van de
boodschappen

1x per week

Het opruimen van de
boodschappen

1x per week

Roosendaal
resultaat

Roosendaal activiteit

Boodschappen

Boodschappenlijst
samenstellen

Boodschappen

Boodschappen inkopen

Boodschappen

Boodschappen
opruimen

Tabel 3a. Boodschappen en maaltijden; resultaten en activiteiten in het normenkader en zoals
omschreven door gemeente Roosendaal.
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Onderdeel

Basisactiviteit eerdere
onderzoeken

Frequenties
normonderzoek

Roosendaal
resultaat

Maaltijden

Broodmaaltijden: tafel dekken,
eten en drinken klaarzetten (1
maaltijd op tafel, 1 maaltijd in de
koelkast), afruimen, afwassen of
vaatwasser inruimen/uitruimen

1x per dag

Maaltijdvoorziening

Opwarmen maaltijd: maaltijd
opwarmen, tafel dekken, eten en
drinken klaarzetten, afruimen,
afwassen of vaatwasser
in/uitruimen

1x per dag

Maaltijdvoorziening

Roosendaal activiteit

Broodmaaltijd bereiden

Maaltijd opwarmen
Maaltijd bereiden

Tabel 3b. Boodschappen en maaltijden; resultaten en activiteiten in het normenkader en zoals
omschreven door gemeente Roosendaal.

4.5 Toets verzorging en/of tijdelijke opvang kinderen
Voor wat betreft de tijdnormen voor verzorging en/of tijdelijke opvang van kinderen is uit
de eerder door ons uitgevoerde onderzoeken naar voren gekomen dat de verzorging van
kinderen onder de HbH uitzonderlijk voorkomt en per cliënt om een andere invulling vergt.
Hieruit is dan ook geen norm HbH beschikbaar gekomen.
De gemeente Roosendaal geeft aan dat er sprake is van puur maatwerk, dat is daarmee in
lijn met de eerder door ons uitgevoerde onderzoeken.
In tabel 4 benoemen we wel de activiteiten die hierbij voor kunnen komen, zoals die tijdens
onze eerdere onderzoeken zijn benoemd.
Vergelijking activiteiten
Onderdeel

Mogelijke basisactiviteiten eerdere onderzoeken

Roosendaal activiteit

Verzorgen van
minderjarige
kinderen

Was verzorgen, kamers opruimen, eten maken,
tasjes school, aankleden, wassen, eten geven,
structuur bieden, meer tijd huishoudelijke taken,
brengen naar school of crèche, naar bed brengen,
afstemmen met andere hulp en/of informele zorg,
afstemming en sociaal contact

Maatwerk

Tabel 4. Overige onderdelen; resultaten en activiteiten zoals naar voren gekomen uit eerdere
onderzoeken en zoals omschreven door gemeente Roosendaal.

4.6 Toets lichte begeleiding
In het kader van de ‘plus’ van HbHplus onderscheidt de gemeente Roosendaal onder de
noemer lichte begeleiding zeven activiteiten (niet nader gespecificeerd):
•
informeren over en adviseren van cliënten over diensten en voorzieningen;
•
regelen van praktische zaken;
•
signaleren van risico’s en verwijzen naar andere zorgpartijen;
•
contact onderhouden met het netwerk van de cliënt;
•
contact onderhouden met de toegang; ondersteuning bij de organisatie van
huishoudelijke activiteiten;
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•

activiteiten aanleren betreffende het huishouden en de regie op deze
levensverrichtingen (inclusief kinderen).

Voor de meeste van deze activiteiten hebben we géén normen beschikbaar op basis van
eerder door ons uitgevoerd onderzoek ten aanzien van inhoud, activiteiten en frequentie
van uitvoering. Deze hebben we toen niet onderzocht.
Bij deze lichte begeleidingsactiviteiten moet worden gekeken naar de benodigde
competenties van de medewerkers en of dit eventueel inschalingseffecten heeft.
Zie tabel 5 voor de vergelijking van de lichte begeleidingsactiviteiten die we wel kunnen
koppelen aan activiteiten zoals benoemd tijdens de eerder door ons uitgevoerde
onderzoeken.
Vergelijking activiteiten
Onderdeel

Basisactiviteit eerdere
onderzoeken

Resultaat
Roosendaal

Roosendaal activiteit

Advies, instructie
en voorlichting

Aanleren van activiteiten en samen
uitvoeren van de activiteiten
gericht op een schoon en leefbaar
huis en de wasverzorging

Lichte begeleiding

Aanleren activiteiten

Aanleren van activiteiten en samen
uitvoeren van activiteiten gericht
op boodschappen en maaltijden

Lichte begeleiding

Aanleren activiteiten

Organisatie van
het huishouden

Ondersteuning bij organisatie van
het huishouden

Lichte begeleiding

Organisatie
huishoudelijke
activiteiten

Niet van
toepassing

Niet van toepassing

Lichte begeleiding

Informeren en
adviseren
Regelen praktische
zaken
Signaleren van risico’s
Contact netwerk
Contact toegang

Tabel 5. Lichte begeleiding: resultaten en activiteiten in het normenkader en huidig beleid
gemeente Roosendaal.
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5. Toets procedure HbHplus
aan extern kader
In dit hoofdstuk toetsen we de procedure HbHplus in de gemeente Roosendaal aan de Wmo
2015 en jurisprudentie. Zoals eerder aangegeven in hoofdstuk 1, is in de gemeente Roosendaal
sprake van een ‘vaste gedragslijn’ ten aanzien van de HbHplus. Deze ligt voor een klein deel
vast in de ‘Verordening en beleidsregels gemeente Roosendaal’ en verder vooral in de
aanbestedingsdocumenten ‘Programma van Eisen HbHplus gemeente Roosendaal (12 oktober
2016)’, de ‘Aanbestedingsleidraad HbHplus gemeente Roosendaal (12 oktober 2016)’ en in het
‘Ondersteuningsplan HbHplus’ en in het Procesmodel HbHplus gemeente Roosendaal d.d. 26
september 2016.

5.1 De procedure HbHplus
In de Verordening is het algemene proces opgenomen ten aanzien van het verkrijgen van
een maatwerkvoorziening. Over de inhoud van de beschikking voor een
maatwerkvoorziening in natura staat hierin dat in ieder geval wordt vastgelegd (artikel 10):
•
wat de te verstrekken voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is;
•
wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is;
•
hoe de voorziening wordt verstrekt.
In de Verordening is voorzien in een klachtenregeling.
Verder is in artikel 13 vastgelegd dat aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van
voorzieningen, daaronder begrepen dat zij voorzieningen afstemmen op de persoonlijke
situatie van de cliënt en dat beroepskrachten hun werkzaamheden leveren in
overeenstemming met de professionele standaard. En het college ziet toe op de naleving
van de kwaliteitseisen middels periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks
cliëntervaringsonderzoek en het zo nodig in overleg met de cliënt ter plaatse controleren
van de geleverde voorzieningen.
In het procesmodel voor HbHplus is het volgende weergegeven:
1. De rollen van de diverse betrokkenen zijn uitgewerkt: toegangsprofessional,
kwaliteitsmedewerker (gemeente), contractmanager (gemeente), zorgaanbieder,
zorgverlener.
2. Omschrijving HbHplus: “Onder HbHplus verstaan we het ondersteunen c.q. helpen van de
cliënt bij bepaalde algemene dagelijkse levensverrichtingen (in het gewone leven) en de
regie op deze levensverrichtingen, waarbij ook bepaalde risico’s worden gesignaleerd en
doorgegeven en bepaalde vormen van lichte begeleiding (kunnen) plaatsvinden.”
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3. Processtap 1: melden
a. Inwoner meldt ondersteuningsvraag
b. Leidt tot ingepland keukentafelgesprek
c. Check of het enkelvoudige ondersteuningsvraag betreft: de zorgaanbieder sluit met toestemming cliënt- meteen aan bij het gesprek
d. Als complexe ondersteuningsvraag: de zorgaanbieder sluit later aan bij het gesprek
met de cliënt
4. Processtap 2: inventariseren
a. Inventarisatie ondersteuningsvraag cliënt, zodat op maat de
ondersteuningsbehoefte van de cliënt duidelijk wordt
b. Leidt tot ondertekend gespreksverslag + door toegangsprofessional – cliënt –
aanbieder ondertekend ondersteuningsplan + afspraak start ondersteuning
c. In het ondersteuningsplan zijn doelen vastgesteld, ondersteuningstaken benoemd
en wie deze uitvoert, de frequentie van de ondersteuningsactiviteiten
d. Beschikking, inclusief gespreksverslag en ondersteuningsplan
5. Processtap 3: ondersteunen
a. De zorgverlener voert de afspraken uit zoals opgenomen in het ondersteuningsplan
b. Leidt tot een cliënt die een afgesproken kwaliteit van leven heeft behouden of
bereikt
c. Als het ondersteuningsplan moet worden bijgesteld, dan wordt dat eerst besproken
met de toegangsprofessional
d. De toegangsprofessional volgt de uitvoering van het ondersteuningsplan
6. Besturing:
a. De operationele sturing ligt bij de toegangsprofessional en de zorgverlener
b. De tactische sturing ligt bij de kwaliteitsmanager (gemeente) en de
contractmanager (gemeente)
c. De strategische sturing ligt bij management en bestuur van de gemeente en de
zorgaanbieders

5.1 De procedure in de jurisprudentie
Er is ten aanzien van het bieden van ondersteuning bij het huishouden voor inwoners van
gemeenten op grond van de Wmo 2015 inmiddels veel jurisprudentie.
Uit de jurisprudentie blijkt dat de gemeente volstrekt duidelijk moet maken aan de cliënt
welke ondersteuning deze mag verwachten: welke resultaten worden beoogd, welke
activiteiten zijn aan de orde en met welke frequentie worden deze geboden.
Zeer recent is op 19 februari 2018 is door de rechtbank van Rotterdam een uitspraak gedaan
die van belang is in het kader van een resultaatgerichte werkwijze door gemeenten
(ECLI:NL:RBROT:2018:1002). Hierin worden concrete kaders aangegeven waarbinnen de
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mogelijkheid van resultaatgericht beschikken in combinatie met een populatiebekostiging
kan plaatsvinden.
Naar wij hebben vernomen, wordt op deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij de CRvB.
Als dat inderdaad gebeurt, ontstaat mogelijk definitieve duidelijkheid over dit kader.
Kernpunten en kader volgend uit uitspraak

Samenvattend staan in deze uitspraak de volgende kernpunten en kader:
1. Het gemeentebestuur heeft grote beleidsvrijheid bij de uitvoering van de Wmo 2015.
Een maatwerkvoorziening moet een passende bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid
of participatie van een cliënt;
2. Artikel 2.1.3 eerste lid Wmo 2015 bepaalt dat het college bij verordening regels moet
vaststellen voor de uitvoering van het in artikel 2.1.2 bedoelde plan en de door het
college ter uitvoering daarvan te nemen besluiten of te verrichten handelingen;
3. In deze verordening - danwel in nadere regels - moet duidelijk zijn vastgesteld welke
vormen van ondersteuning c.q. welke resultaten aan inwoners kunnen worden
toegekend en wat deze precies omvatten, op welke maatstaven deze rusten, welk
niveau van schoonmaak wordt bepaald en dergelijke;
4. Artikel 2.3.2 eerste lid Wmo 2015 bepaalt dat er na een melding onderzoek moet
plaatsvinden;
5. Artikel 2.3.5 derde lid Wmo 2015 bepaalt dat het college beslist tot verstrekking van een
maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening levert een passende bijdrage aan het
realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid
of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven;
6. Het college kan een zorgaanbieder betrekken bij het opstellen van een ondersteuningsplan op maat specifiek voor een cliënt, waarin de te bereiken resultaten, de uit te
voeren activiteiten en de frequentie van de uitvoering van deze activiteiten duidelijk
worden omschreven en waarin duidelijk is voor welke ruimten dit aan de orde is en
eventuele bijzonderheden die hierbij aan de orde zijn (bijvoorbeeld tijdelijke
intensivering van de ondersteuning in bepaalde situaties);
7. Het ondersteuningsplan wordt goedgekeurd door het college en moet integraal
onderdeel uitmaken van het besluit van het college tot verstrekking van een maatwerkvoorziening, waarmee het dus een besluit ‘van het college’ is en geen besluit is ‘van
de zorgaanbieder’;
8. De rechtbank weegt in deze uitspraak voorts mee dat de gemeente schoonmaakinspecties uitvoert en dat er een klachtenprocedure open staat. Tevens heeft het
college verklaard dat bij wijziging in de te verrichten taken, nieuwe besluitvorming door
het college plaatsvindt, dus aanvullend onderzoek wordt gedaan en een nieuwe
beschikking inclusief bijgesteld ondersteuningsplan wordt afgegeven.

5.2 Toetsing procedure gemeente Roosendaal
We hebben de procedure HbHplus van de gemeente Roosendaal zoals deze is vastgelegd en
zoals is toegelicht dat deze wordt uitgevoerd in de praktijk, vergeleken met het kader zoals
dat naar voren komt uit de jurisprudentie en uit de werkwijzen vanuit eerder door ons
uitgevoerde onderzoeken.
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Op 6 februari 2018 heeft een interview plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de
aanbieders en de gemeente over hoe het proces in de praktijk nu loopt. Dit blijkt aan te
sluiten op de werkwijze zoals beschreven in het procesmodel. Verder is sprake van een
tweejarig leer- en ontwikkeltraject, waarvan nu één jaar voorbij is. Er is aangegeven dat
voortdurende verfijning van de praktijk plaatsvindt. Aangegeven is ook dat er behoefte is en
noodzaak is om diverse zaken nu verder te regelen op basis van de eerste leerervaringen.
Bij het maken van deze vergelijking blijkt dat de procedure HbHplus van de gemeente
Roosendaal voor een groot deel in lijn verloopt met de kaders zoals die door de rechtbank
Rotterdam zijn aangegeven en zoals die blijken uit de eerder door ons uitgevoerde
onderzoeken.
We geven hierbij de volgende aandachtspunten mee, die de gemeente kan meenemen bij
een verdere optimalisatie van de procedure:
•
De gemeente en de aanbieders zitten midden in het tweejarig leerproces zoals dat is
overeengekomen. In het kader hiervan vindt het komende jaar nog nadere precisering
van afspraken plaats.
•
De gemeente kan nog meer dan nu nauwkeurig omschrijven welke resultaten de
cliënten kunnen verwachten en hoe deze worden gerealiseerd.
•
In de procedure is nu niet geregeld hoe met incidenteel uit te voeren activiteiten wordt
omgegaan. Deze incidenteel uit te voeren activiteiten zijn noodzakelijk om te komen
tot het resultaat een schoon en leefbaar huis.
•
De gemeente voert nu geen kwaliteitscontroles uit c.q. laat die niet onafhankelijk
uitvoeren door de aanbieders van de feitelijke ondersteuning zoals de cliënten die
krijgen. Hiervoor heeft zij in de Verordening al wel een kader gecreëerd.
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6. Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies
Voor dit onderzoek is door de gemeente Roosendaal de volgende vraag geformuleerd:
“Toets of de procedure die wordt gevolgd ten aanzien van de individuele cliënt die ondersteuning
bij het huishouden vraagt op grond van de Wmo 2015 voldoende verzekert dat met de toekenning
van een maatwerk-voorziening een passende bijdrage wordt geleverd aan de participatie en
zelfredzaamheid van de cliënt.”
Onze conclusies ten aanzien van deze onderzoeksvraag zijn:
a. De resultaatgestuurde HbHplus wordt in de gemeente Roosendaal nu uitgevoerd op
basis van een vaste gedragslijn. Deze gedragslijn ligt deels vast in de Verordening en
ligt vooral vast in enkele inkoopdocumenten betreffende de HbHplus (zie hoofdstuk 1).
Deze gedragslijn c.q. procedure is op dit moment in principe in overeenstemming met
de Wmo 2015 en recente jurisprudentie zoals aangehaald in deze rapportage.
b. Voor de cliënten in het algemeen is nu vanuit beleidsmatige informatie niet makkelijk te
achterhalen welke ondersteuning zij concreet kunnen verwachten van de gemeente
Roosendaal ten aanzien van ondersteuning bij het huishouden op grond van de Wmo
2015. Deze duidelijkheid wordt op individueel niveau in de uitvoeringspraktijk wel
geboden.
c. De gemeente en de aanbieders doorlopen samen een leertraject van twee jaar, dat is nu
halverwege. Nadere precisering van afspraken vindt plaats in het kader van dit traject.
d. De gemeente Roosendaal benoemt de meeste activiteiten, frequenties en ruimten
waarbinnen deze moeten gebeuren. Dit is in een aantal gevallen minder gedetailleerd
dan dat dit is uitgewerkt tijdens de eerder door ons uitgevoerde onderzoeken.
e. Voor het resultaat schoon en leefbaar huis zijn door de gemeente Roosendaal wel de
frequent uit te voeren activiteiten benoemd, maar niet de incidenteel uit te voeren
activiteiten.
f.

De activiteiten die vallen onder ‘lichte begeleiding’ (de plus van de HbHplus) zijn niet
geconcretiseerd naar inhoud en uitvoering. Daarmee is niet duidelijk gemaakt wat hier
onder wordt verstaan. We hebben hebben begrepen dat dit onderdeel is van het
lopende leer- en ontwikkelingstraject dat de gemeente en aanbieders samen
doorlopen.

g. De gemeente voert tot nu toe geen kwaliteitscontroles uit c.q. laat die niet
onafhankelijk uitvoeren door de aanbieders van de feitelijke ondersteuning die cliënten
krijgen. De Verordening biedt hiervoor wel de mogelijkheid.
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NotaBene: het juridisch kader ten aanzien van de Hulp bij het Huishouden krijgt nog steeds
verder vorm op basis van rechterlijke uitspraken. Dit kan eventueel op enig moment effect
hebben op deze conclusies. Bureau HHM geeft géén garantie over deze ontwikkelingen en
kan in deze niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gemeente
Roosendaal. Zie de in hoofdstuk 1 opgenomen disclaimer.

6.2 Aanbevelingen
•

•

•

•

•

MW/18/0613

Wij bevelen aan zorg te dragen voor beleidsmatig formaliseren van de vaste gedragslijn
zoals die nu aan de orde is ten aanzien van de HbHplus.
Wij bevelen aan hierbij de ontwikkelingen in de jurisprudentie te volgen en hier zo nodig
naar te handelen.
Wij bevelen aan, mede met behulp van hetgeen in deze rapportage is uitgewerkt, nu
nog beperkt uitgewerkt onderdelen van de HbHplus verder te concretiseren naar aard,
inhoud, uitvoering en frequentie.
Wij bevelen aan ook de incidenteel uit te voeren activiteiten te benoemen in het kader
van de HbHplus, hier concrete invulling aan te geven en hierover afspraken te maken
met de aanbieders.
Wij bevelen aan de landelijke beleidsmatige/juridische ontwikkelingen te volgen
betreffende de uitsluitingen die de gemeente Roosendaal nu hanteert voor niet
dagelijks in gebruik zijnde ‘niet-essentiële woon- en verblijfsruimten’.
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Bijlage 1. Activiteiten en frequenties voor resultaat een schoon en leefbaar huis
Woonruimten
Schoon en leefbaar huis

Afnemen nat
en droog

Woonkamer
•
•

Stofzuigen en
dweilen

Categorie schoonmaakactiviteiten

Ramen en
gordijnen

Stof afnemen laag/midden/hoog incl.
tastvlakken en luchtfilter
Deuren/deurposten nat afdoen incl.
deurlichten

•

•

Stof afnemen laag/ midden/
hoog incl. tastvlakken en
•
luchtfilter
Deuren/deurposten nat afdoen
•
incl. deurlichten

Deuren/deurposten nat afdoen incl.
deurlichten

•

Deuren/deurposten nat afdoen
incl. deurlichten

Radiatoren reinigen

•

Radiatoren reinigen

•

Zitmeubels afnemen (droog/nat)

•

Radiatoren reinigen

•

Radiatoren reinigen

•

Stofzuigen

•

Stofzuigen

•

Stofzuigen

•

Dweilen

•

Dweilen

•

Dweilen

•

Gordijnen wassen

•

Gordijnen wassen

•

Gordijnen wassen

•

Gordijnen wassen

•

Lamellen.luxaflex reiniging

•

Lamellen.luxaflex reiniging

•

Lamellen.luxaflex reiniging

•

Lamellen.luxaflex reiniging

•

Ramen binnenzijde wassen

•

Ramen binnenzijde wassen

•

Ramen binnenzijde wassen

•

Ramen binnenzijde wassen

•

Bed verschonen

•

Matras draaien
•

Keukenblok en –apparatuur (buitenzijde)
incl. afwassen

•
•

Afval opruimen
Keukenkastjes (binnenzijde)

•

Koelkast (binnenzijde)

•

Oven/magnetron

•

Vriezer los reinigen binnenzijde (ontdooid)

•

Afzuigkap reinigen (binnenzijde)

•

Bovenkant keukenkastjes

•

Tegelwand (los van keukenblok)
•
•

Badkamer schoonmaken (incl.
stofzuigen en dweilen)
Toilet schoonmaken

•

Tegelwand badkamer afnemen

Bed
verschonen
Keuken
schoonmaken

Sanitair
schoonmaken

Opruimen

Badkamer
en toilet

Keuken

Slaapkamer(s)

•

Opruimen

•

Opruimen

Tabel 1.1 Activiteiten benodigd voor een schoon en leefbaar huis

Hal

•

Stof afnemen laag/ midden/hoog
incl. tastvlakken en luchtfilter

•
•

Deuren/deurposten nat afdoen
incl. deurlichten
Radiatoren reinigen

•
•

Stofzuigen
Dweilen

•

Trap stofzuigen (binnenshuis)

Ruimte

Basisactiviteit

Frequenties

Woonkamer (en
andere kamers)

Stof afnemen hoog incl. luchtfilters

1 x per 2 weken

Stof afnemen midden

1 x per week

Stof afnemen laag

1 x per week

Opruimen

1 x per week

Stofzuigen

1 x per week

Dweilen

1 x per week

Stof afnemen hoog incl. tastvlakken en luchtfilters

1 x per 6 weken

Stof afnemen midden

1 x per week

Stof afnemen laag

1 x per week

Opruimen

1 x per week

Stofzuigen

1 x per week

Dweilen

1 x per 2 weken

Bed verschonen of opmaken

1 x per 2 weken

Stofzuigen

1 x per week

Dweilen

1 x per week

Keukenblok (buitenzijde) inclusief tegelwand, kookplaat, spoelbak,
koelkast, eventuele tafel

1 x per week

Keukenapparatuur (buitenzijde)

1 x per week

Afval opruimen

1 x per week

Afwassen

1x per week

Badkamer schoonmaken (inclusief stofzuigen en dweilen)

1 x per week

Toilet schoonmaken

1 x per week

Stof afnemen hoog incl. tastvlakken en luchtfilters

1 x per week

Stof afnemen midden

1 x per week

Stof afnemen laag

1 x per week

Stofzuigen

1 x per week

Trap stofzuigen (binnenshuis)

1 x per week

Dweilen

1 x per week

Slaapkamer(s)

Keuken

Sanitair

Hal

Tabel 1.2 Frequenties schoon en leefbaar houden van het huis (basisactiviteiten)
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Ruimte

Incidentele activiteit

Frequenties

Woonkamer (en
andere kamers)

Gordijnen wassen

1 x per jaar

Reinigen lamellen/luxaflex

2 x per jaar

Ramen binnenzijde wassen

4 x per jaar

Deuren/deurposten nat afdoen incl. deurlichten

2 x per jaar

Zitmeubels afnemen (droog/nat)

1 x per 8 weken

Radiatoren reinigen

2 x per jaar

Gordijnen wassen

1 x per jaar

Reinigen lamellen/luxaflex

2 x per jaar

Ramen binnenzijde wassen

4 x per jaar

Deuren/deurposten nat afdoen incl. deurlichten

2 x per jaar

Radiatoren reinigen

2 x per jaar

Matras draaien

2 x per jaar

Gordijnen wassen

2 x per jaar

Reinigen lamellen/luxaflex

3 x per jaar

Ramen binnenzijde wassen

4 x per jaar

Deuren/deurposten nat afdoen incl. deurlichten

2 x per jaar

Radiatoren reinigen

3 x per jaar

Keukenkastjes (binnenzijde)

2 x per jaar

Koelkast (binnenzijde)

3 x per jaar

Oven/magnetron (grondig schoonmaken)

4 x per jaar

Vriezer los reinigen binnenzijde (ontdooid)

1 x per jaar

Afzuigkap reinigen (binnenzijde) – vaatwasserbestendig

2 x per jaar

Afzuigkap reinigen (binnenzijde) - niet vaatwasserbestendig

2 x per jaar

Bovenkant keukenkastjes

1 x per 6 weken

Tegelwand (los van keukenblok)

2 x per jaar

Deuren/deurposten nat afdoen incl. deurlichten

2 x per jaar

Radiatoren reinigen

2 x per jaar

Tegelwand badkamer afnemen

4 x per jaar

Gordijnen wassen

1 x per jaar

Ramen binnenzijde wassen

4 x per jaar

Reinigen lamellen/luxaflex

3 x per jaar

Deuren/deurposten nat afdoen incl. deurlichten

2 x per jaar

Radiatoren reinigen

2 x per jaar

Slaapkamer(s)

Keuken

Sanitair

Hal

Tabel 1.3 Frequentie schoon en leefbaar houden van het huis (incidentele activiteiten)

MW/18/0613

Toets Procedure HbHplus | © BUREAU HHM 2018 | pagina 26

Bijlage 2. Activiteiten en frequenties voor de wasverzorging

Activiteit

Frequenties*
Wasgoed sorteren

1x per week

Behandelen van vlekken

5x per 2 weken (indien nodig)

Was in de wasmachine stoppen (incl. wasmachine aanzetten)

5x per 2 weken

Wasmachine leeghalen

5x per 2 weken

Sorteren naar droger of waslijn

5x per 2 weken

Was in de droger stoppen

5x per 2 weken

Droger leeghalen

5x per 2 weken

Was ophangen

5x per 2 weken

Was afhalen

5x per 2 weken

Was opvouwen

5x per 2 weken

Was strijken

1x per week

Was opbergen/opruimen

5x per 2 weken

Tabel 2.1 Activiteiten en frequenties voor de wasverzorging
* In een tweepersoonshuishouden wordt uitgegaan van een frequentie van 5x per 2 weken voor de was, in een
eenpersoonshuishouden is dat 2x per week.

Bijlage 3. Activiteiten en frequenties voor boodschappen en maaltijden

Onderdeel

Activiteit

Frequentie

Boodschappen

Het opstellen van boodschappenlijst

1x per week

Het doen van de boodschappen

1x per week

Het opruimen van de boodschappen

1x per week

Tabel 3.1 Activiteiten, frequenties voor de boodschappen

Onderdeel

Activiteit

Frequentie

Maaltijden

Broodmaaltijden: tafel dekken, eten en drinken klaarzetten
(1 maaltijd op tafel, 1 maaltijd in de koelkast), afruimen,
afwassen of vaatwasser inruimen/uitruimen

1x per dag

Opwarmen maaltijd: maaltijd opwarmen, tafel dekken,
eten en drinken klaarzetten, afruimen, afwassen of
vaatwasser in/uitruimen

1x per dag

Indirecte tijd per bezoek

1x per bezoek

Tabel 3.2 Activiteiten, frequenties voor de maaltijden
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Bijlage 4. Activiteiten en frequenties overige onderdelen

Onderdeel

Activiteit

Advies, instructie
en voorlichting

Aanleren van activiteiten en samen uitvoeren van de activiteiten gericht op een
schoon en leefbaar huis en de wasverzorging
Aanleren van activiteiten en samen uitvoeren van activiteiten gericht op
boodschappen en maaltijden

Organisatie van
het huishouden

Ondersteunen van de cliënt bij het organiseren van het huishouden

Tabel 4.1 Activiteiten advies, instructie en voorlichting en organisatie van het huishouden

Onderdeel

Activiteit

Verzorgen van
minderjarige
kinderen

Was verzorgen
Kamers opruimen
Eten maken
Tasjes school
Aankleden
Wassen
Eten geven
Structuur bieden
Meer tijd huishoudelijke taken
Brengen naar school/crèche
Naar bed brengen
Afstemming met andere hulp/informele zorg
Afstemming/sociaal contact (aankomst, vertrek, administratie, contact met cliënt)

Tabel 4.2 Activiteiten voor verzorgen van minderjarige kinderen
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