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Doel van de notitie  

Op 12 januari hebben wij u geïnformeerd over de Inkoop Huishoudelijke ondersteuning en heeft u 
tijdens de Carrousel Sociaal input gegeven op de uitgangspunten voor de komende 
contractonderhandelingen. 

In deze notitie geven we een terugkoppeling van de opgehaalde inbreng van zowel de Carrousel 
Sociaal van 12 januari als ook het gesprek met de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden op 
19 januari. We beschrijven per onderdeel de aandachtspunten die we meenemen in de inkoop en 
de verdere uitwerking en implementatie van de wijzigingen. 

 

Algemeen 

De aanleiding voor de nieuwe inkoop is het aflopende contract Huishoudelijke Ondersteuning. 
De einddatum van dit contract is 31 december 2021 en er is geen mogelijkheid tot verlenging. 
Naar aanleiding van de gesprekken over de inkoop huishoudelijke ondersteuning hebben wij de 
volgende aandachtspunten meegenomen: 

 De inwoner moet de ondersteuning krijgen die hij nodig heeft. Dit vormt voor ons de basis voor 
de nieuwe contractering.  

 De huidige werkwijze van duidelijke afspraken met het ondersteuningsplan als onderdeel van de 
beschikking moet behouden blijven, omdat dit rechtszekerheid biedt aan de inwoner over de 
ondersteuning die hij mag verwachten. Dit wordt meegenomen in de nieuwe contractering. 

 De wijzigingen hebben als risico dat de druk op mantelzorgers vergroot wordt. Deze doelgroep 
zal extra aandacht krijgen in de implementatie van het nieuwe contract en in de afstemming met 
lokale gemeenten voor het onderdeel mantelzorgondersteuning. 

 Het streven is dat klanten zoveel mogelijk dezelfde medewerker huishoudelijke ondersteuning 
krijgen. Dit komt ook de signalering ten goede. Dit aandachtspunt wordt meegenomen in de 
gesprekken met de 
zorgaanbieders. Zorgaanbieders 
streven hiernaar onder het 
huidige contract en wij zullen dit 
ook in het nieuwe contract onder 
de aandacht brengen. Het 
contractueel afdwingen van dit 
punt is niet mogelijk. De 
continuïteit en vertrouwdheid van 
de hulp is wel van invloed op de 
klanttevredenheid. Deze wordt 
jaarlijks gemeten. In de reguliere 
contractmanagementgesprekken 
zal dit punt ook worden 
meegenomen.  
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Regie 
In het huidige contract kennen we het onderscheid tussen 'gewone' Huishoudelijke Ondersteuning 
(HO) en Huishoudelijke Ondersteuning met Regie (HO+). In 2012, toen het huidige contract 
gesloten werd, werd voor HO+ een duurdere hulp ingezet dan voor de 'gewone' HO. Door de 
nieuwe CAO VVT is dit onderscheid in professionaliteit en in salariëring tussen deze verschillende 
typen medewerkers verdwenen. De meeste regietaken die we in het huidige contract hebben 
afgesproken worden in praktijk al in de basis van HO uitgevoerd. Een belangrijke taak is het 
opstellen van een schoonmaakschema en het ondersteuningsplan dat daaruit volgt. Indien nodig 
voert de hulp onder de basis HO ook regietaken uit zoals het controleren van de koelkast of het 
zorgen voor schoonmaakmiddelen.  
 
Aandachtspunten bij inkoop en implementatie van deze wijziging: 

 U hebt aangegeven dat er een groep is die nu stabiel wordt gehouden met HO+ en die geen 
andere begeleiding accepteert (zorgmijders). Wij zullen in aanloop naar de nieuwe contractering 
specifiek aandacht hebben voor deze doelgroep. Daarnaast willen we voor deze doelgroep met 
lokale gemeenten onderzoeken of het mogelijk is de ondersteuning te versterken vanuit het 
maatschappelijk voorveld.  

 De klanten die een bredere regie- of begeleidingsvraag hebben, dan enkel regie op het 
huishouden moeten een beroep kunnen doen op Individuele begeleiding met bijbehorende 
begeleidingsdoelen. We zien in de praktijk al een dubbeling van HO+ indicadies en indicaties 
Individuele Begeleiding.  

 De signaleringsfunctie: de medewerkers huishoudelijke ondersteuning krijgen een standaard 
vroegsignaleringsfunctie en leggen (na toestemming van de inwoner) duidelijk in het oog 
springende zaken aan hun leidinggevende voor. We spreken met zorgaanbieders in het nieuwe 
contract een proces af hoe signalen terecht komen bij het lokale voorveld. 
 

Maaltijden/boodschappen 

De boodschappen en de maaltijden zullen in de nieuwe inkoop geen onderdeel meer uitmaken van 
het standaardpakket HO. Deze onderdelen worden als losse maatwerkcomponenten ingekocht.  
Bij indicatiestelling wordt onderzocht of inwoners gebruik kunnen maken van algemeen 
gebruikelijke voorzieningen (zoals magnetronmaaltijden of de bezorgservice van de supermarkt) of 
algemene voorzieningen (maatschappelijk voorveld in samenwerking met de lokale gemeenten of 
wijkteams).  
 
Deze aanpassing van het contract brengt mogelijk risico's met zich mee voor onder andere 
mantelzorgers, ouderen met dementie, maar ook voor inwoners met zware ggz-problematiek.  
 
Aandachtspunten bij inkoop en implementatie van deze wijziging: 

 Samen met de lokale gemeenten wordt per gemeente in beeld gebracht welke algemene 
voorzieningen en welke algemeen gebruikelijke voorzieningen aanwezig zijn, zodat de 
Wmo-consulent hierover kan adviseren en actief kan verwijzen bij het huisbezoek. 
Zo verbinden we het maatschappelijk voorveld met de maatwerkvoorzieningen. 

 Bij dreigende overbelasting van mantelzorgers hebben medewerkers huishoudelijke 
ondersteuning een signaleringsfunctie en verwijzen zij (via hun leidinggevende) naar of leggen 
(na toestemming van de mantelzorger) contact met de lokale partijen die zich bezig houden met 
mantelzorgondersteuning. 

 Er zijn inwoners die tijdelijk of blijvend geen gebruik kunnen maken van algemene 
voorzieningen of algemeen gebruikelijke voorzieningen (ook niet met ondersteuning vanuit het 
lokale voorveld), bijvoorbeeld door dementie of zware ggz-problematiek. Voor inwoners die 
geen gebruik kunnen maken van deze oplossingen, blijft een vangnet beschikbaar door de 
maatwerkcomponent boodschappen en/of maaltijden.  
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Was- en strijkservice 
De was- en strijkservice zal het komend jaar verder worden uitgewerkt samen met lokale 
gemeenten. Voor deze voorziening zijn veel mogelijke uitwerkingen met elk eigen voordelen, 
nadelen en aandachtspunten. Bij deze uitwerking hebben we in het bijzonder aandacht voor klanten 
voor wie het niet mogelijk is de was buiten de deur te laten verzorgen. Daarnaast worden de kosten 
voor zowel de inwoner als de gemeenten in beeld gebracht voor de verschillende mogelijke 
uitwerkingen. 
 

Vervolg 

Met deze uitgangspunten zullen de contractonderhandelingen met de zorgbieders worden gestart. 
In een onderhandeling is het geven en nemen, dus het is niet gezegd dat alle uitgangspunten 
uiteindelijk een plek zullen krijgen in de definitieve contracten. Het uiteindelijke contract is altijd het 
resultaat van een intensief traject van bijeenkomsten en gesprekken. 
De verwachting is dat de contractonderhandelingen rond de zomer worden afgerond, met mogelijke 
uitloop onder andere als gevolg van corona-maatregelen. We zullen u na de zomer verder 
informeren over het nieuwe contract huishoudelijke ondersteuning. 


