
Initiatiefvoorstel CDA Haarlem

‘De bezem door de Huishoudelijke Ondersteuning’

1. Inleiding

Om een helder beeld te geven van wat ons initiatiefvoorstel exact behelst, zullen wij eerst de 
oude - en dan de huidige situatie met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning schetsen. 

Vervolgens gaan we in op het begrip ‘schoon en leefbaar huis’ en bespreken we kort de beroep 
en bezwaar procedure en het juridisch kader. 

In paragraaf 6 worden de verschillende ondersteuningsplannen onder de loep genomen en in 
paragraaf 7 worden alle knelpunten nog eens benoemd. Deze knelpunten zijn gedestilleerd na 
zorgvuldig onderzoek dat het CDA heeft verricht naar de verschillende ondersteuningsplannen 
en ondersteuningsgesprekken. 

In paragraaf 8 geven wij een eventuele oplossing voor de voornoemde knelpunten en we sluiten 
af met een financieel kader en een viertal besluitpunten in paragraaf 10.

2.1. De situatie vóór 1 januari 2015

In het kort: 

Wanneer een burger aanvraag deed voor huishoudelijke ondersteuning op basis van de (oude) 
WMO, dan deed de gemeente onderzoek naar zijn of haar persoonlijke situatie. In onduidelijke 
gevallen werd daar een onafhankelijk medisch-sociaal adviesbureau bij betrokken. Een arts dus. 
Op basis van de beperkingen van de burger trad de compensatieplicht van de gemeente in wer-
king. De burger, inmiddels client, werd gecompenseerd voor huishoudelijke taken die hij of zij 
niet meer zelf kon uitvoeren. Vandaar dat de client een X aantal uren huishoudelijke ondersteu-
ning toegewezen kreeg. De gemeente legde dit besluit vast in een beschikking. Wanneer de 
client het niet eens was met het besluit, dan stond tegen deze beschikking op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar open bij de bezwarencommissie. Daarna kon de 
client ook nog in beroep bij de rechter. 

In de oude WMO (2007) stond dus de compensatieplicht centraal. Gemeenten waren verplicht 
om mensen met een beperking of psychische problematiek te compenseren voor de beperkin-
gen die zij ondervonden bij hun zelfredzaamheid en participatie. In de nieuwe Wmo is de term 
‘maatwerkvoorziening’ geïntroduceerd. 

In de nieuwe wet is de verplichting voor gemeenten om in maatwerk te voorzien ruimer geformu-
leerd dan de compensatieplicht. De maatwerkvoorziening is aanvullend op wat iemand zelf kan 
bijdragen en vormt samen met de inzet van eigen kracht of (indien van toepassing) gebruikelijke 
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hulp of mantelzorg, een samenhangend ondersteuningsaanbod ofwel; maatwerk. Gemeenten 
hebben in de nieuwe wet nog wel steeds een resultaatverplichting. Het uitgangspunt is dat zelf-
redzaamheid en meedoen de verantwoordelijkheden zijn van burgers zelf. Maar gemeenten zijn 
gehouden om beleid te maken ter ondersteuning van mensen die niet volledig kunnen voorzien 
in hun zelfredzaamheid en participatie, of behoefte hebben aan beschermd wonen of opvang.

2.2. De situatie ná 1 januari 2015

Zo’n 4.500 Haarlemmers ontvangen (net als in 2014) ook in 2015 nog ondersteuning bij de huis-
houdelijke taken. Echter, met de nieuwe WMO en de decentralisatie als basis, is het aantal mid-
delen dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt, sterk verminderd. Vandaar dat de gemeente Haar-
lem – net als veel andere gemeenten – heeft besloten om de huishoudelijke ondersteuning van-
af 1 januari 2015 anders in te richten.

Voorheen werd er gewerkt op basis van een X aantal uren huishoudelijke ondersteuning per 
week. Dat is inmiddels verleden tijd. Nu heeft in plaats van de gemeente, de zorgaanbieder de 
taak gekregen om bij iedereen die daar recht op heeft, een ‘schoon en leefbaar huis’ te organi-
seren. De zorgaanbieder is voor het hele proces verantwoordelijk gemaakt als een soort hoofd-
aannemer. De zorgaanbieder doet het keukentafelgesprek, vult het ondersteuningsplan in, be-
paalt het aantal uur zorg dat geleverd gaat worden en levert vervolgens ook zelf die zorg.

Daarvoor krijgt de zorgaanbieder een van tevoren vastgesteld bedrag. In Haarlem is betaalt de 
gemeente 2.2 uur per client per week en dat is een risico. Immers, hoe minder zorg de aanbie-
der daarvoor levert, hoe meer marge hij overhoudt. Het kan dus een prikkel zijn om de uren van 
client zo laag mogelijk te houden. Want dat levert de zorgaanbieder het meeste op.

Om een voorbeeld te geven:

Als het bij client A maar liefst 7 uur per week kost om zijn huis ‘schoon en leefbaar’ te maken 
(bijvoorbeeld omdat hij een ernstige vorm van COPD of een andere longziekte heeft), kunnen 
cliënten B, C, D en E maar 1 uur hulp in de week krijgen. 

Immers, 5 (personen) x 2,2 (uur per week) = 11 uur. 

11 - 7 (burger A) = 4 uur. 

4 : 4 (burger B, C, D en E) = 1 uur.

Echter, neemt de zorgaanbieder zijn verantwoordelijkheid en geeft hij B, C, D en E ook de uren 
zij daadwerkelijk nodig hebben, bijvoorbeeld 2 uur per week, dan zal hij verlies draaien. 

Immers, 5 (personen) x 2,2 (uur per week) = 11 uur.

11 - 7 (burger A) = 4 uur. 

4 - 8 (4 x 2 uur voor burger B, C, D en E) = - 4 uur.

De zorgaanbieder zal dan 4 uur huishoudelijke ondersteuning uit eigen zak moeten betalen. 
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En wil de zorgaanbieder meer winst maken, dan zal hij client A - met een ernstige longziekte - 
geen 7 uur zorg per week geven, maar bijvoorbeeld 5 uur. In dat geval kan hij 2 uur zorg in eigen 
zak steken. Immers, de gemeente betaalt wel uit, maar de zorgaanbieder levert niet door. Daar 
wordt in het huidige systeem ook geen probleem van gemaakt. 

Het CDA kan dus niet anders concluderen dat het huidige systeem met behoorlijk perverse prik-
kels werkt en de rechtszekerheid van burgers niet kan garanderen.

Dit beeld wordt bevestigd door wetenschapper Niels Uenk, aangesloten bij Het Public Procure-
ment Research Centre (PPRC). Dit is een interdisciplinair onderzoekscentrum van de Universi-
teit Utrecht en de Universiteit Twente. Uenk doet momenteel promotieonderzoek naar gemeen-
telijk opdrachtgeverschap in het sociaal domein. Daarvoor onderzoekt hij de WMO-contracten 
die gemeentes hebben afgesloten in het kader van de decentralisatie. Onderstaand interview is 
afkomstig uit De Monitor van de KRO/NCRV van 21 december 2015 ‘Risico’s op verstrengelin-
gen van belangen tijdens het keukentafelgesprek’.1

Volgens Uenk mag een zorgaanbieder de keukentafelgesprekken wel voeren; in de wet staat in 
ieder geval niet dat dat niet mag. Of dat wenselijk is, daar is hij niet zo zeker van. ‘Het ligt eraan 
hoe de gemeente het geregeld heeft met de desbetreffende zorgaanbieder. Maar ik vind dat een 
zorgvrager er in ieder geval op moet kunnen rekenen dat hij aan tafel zit met iemand die geen 
rechtstreeks financieel belang heeft.’

Uenk legt uit dat er gemeentes zijn - en Haarlem is er daar één van (red.) - waarbij zorgaanbie-
ders voor het hele proces verantwoordelijk worden gemaakt, als een soort hoofdaannemer. Ze 
doen het keukentafelgesprek, ze bepalen het aantal uren en doen de uiteindelijke zorg. Daar-
voor krijgt de zorgaanbieder een van tevoren vastgesteld bedrag. ‘Dat is een risico. Hoe minder 
zorg de aanbieder daarvoor levert, hoe meer marge hij overhoudt. Het kan dus een prikkel zijn 
om de uren van zorgvrager zo laag mogelijk te houden. Want dat levert de zorgaanbieder het 
meeste op,’ aldus Uenk. 

Kan dat er ook voor zorgen dat een keukentafelgesprek een soort verkoopgesprek wordt? ‘Ja, 
als daar geen afspraken over gemaakt zijn, dan kan het in het belang zijn van een zorgaanbie-
der om laag te indiceren en mensen extra hulp te laten bijkopen. Dat risico is aanwezig, maar 
dat is natuurlijk niet de bedoeling,’ zo stelt de onderzoeker. (Zie voor meer informatie pagina 31 
van dit initiatiefvoorstel: “Van 4 uur per week gaat client naar 2 uur per week. Client denkt na 
over particuliere inkoop zorg”, schrijft de zorgaanbieder op het ondersteuningsplan van client.)

Naast onderzoeker is Uenk ook adviseur van verschillende gemeentes. In de wet is vastgelegd 
dat een zorgvrager recht heeft op gratis cliënt-ondersteuning. Zo’n ondersteuner weet wat de 
rechten zijn van de zorgvrager, kan helpen bij het maken van weloverwogen keuzes en kan erop 
toezien dat een gesprek goed verloopt. Uenk ziet het daar nog regelmatig misgaan. Zorgvragers 
worden dan terloops of niet gewezen op het bestaan hiervan. ‘Als gemeentes denken dat ze 
wegkomen met een regeltje dat er een familielid mag aanschuiven, dan hebben ze het mis,’ al-
dus Uenk. 

http://demonitor.ncrv.nl/zorg-in-de-gemeente/onderzoeker-risicos-op-verstrengeling-van-belangen-tijdens-keukenta1 -
felgesprek

�3

http://demonitor.ncrv.nl/zorg-in-de-gemeente/onderzoeker-risicos-op-verstrengeling-van-belangen-tijdens-keukentafelgesprek


2.3. Onafhankelijke client-ondersteuning

Bovenaangehaalde onderzoeker Niels Uenk onderstreept ook nog even het belang van een on-
afhankelijk client-ondersteuner. Dit is geborgd in de wet en in de gemeente Haarlem ook in een 
verordening. Wel kun je vraagtekens stellen bij de uitvoering hiervan. Het CDA heeft op dit punt 
geen uitgebreid onderzoek verricht, maar wel hebben wij meerdere aanvragen gehad van oude-
ren die vroegen of iemand van onze fractie bereid was hen bij te staan tijdens het ondersteu-
ningsgesprek of keukentafelgesprek, simpelweg omdat ze niemand anders hadden. Tijdens die 
gesprekken was er geen client-ondersteuner aanwezig en werd er ook melding gemaakt van het 
bestaan ervan. Bij navraag bleken ook geen van deze cliënten op een eerder tijdstip door de 
gemeente Haarlem gewezen te zijn op het bestaan van een onafhankelijk client-ondersteuner.

3. ’Schoon en leefbaar huis’

Wat is een ‘schoon en leefbaar huis’ nu precies? Op die vraag is volgens het CDA geen ééndui-
dig antwoord te geven. Want mag er een beetje stof liggen maar geen afwas op het aanrecht 
staan, of juist andersom? Kan de badkamer toe met 1 schoonmaakbeurt in de maand, of is dat 
te weinig? Allemaal vragen waar niemand een antwoord op heeft. Ook het college niet.

Hoe probeert de zorgaanbieder dan toch een ‘schoon en leefbaar huis’ te realiseren?

De zorgaanbieder stelt samen met de client een zogenaamd ‘ondersteuningsplan’ op tijdens een 
‘ondersteuningsgesprek’ (keukentafelgesprek). In dat ondersteuningsplan wordt onder meer 
aangegeven welke taken helemaal door de zorgaanbieder worden uitgevoerd, welke deels en 
welke taken de client zelf of met behulp van zijn eigen netwerk kan doen. ‘Helemaal’, ‘deels’ of 
‘niet’. Meer smaken zijn er niet. Terwijl ‘deels’ voor de één een compleet andere betekenis heeft, 
dan voor de ander.

Hoe dan ook, toch rolt er tijdens zo’n ondersteuningsgesprek een bepaald aantal uur huishoude-
lijke ondersteuning per week uit. Daar zou de client dus recht op hebben. De client dient ter 
plekke akkoord te gaan met het aantal uren en dient het ondersteuningsplan te ondertekenen. 
Want pas daarna begint de zorgaanbieder met zijn werkzaamheden. Tekent de client niet, dan 
wordt dat gezien als zorgweigering en voelt de zorgaanbieder zich niet meer verplicht om zorg te 
leveren (zie bijlage 1). 

Bovenstaande werkwijze is hoe het zou moeten gaan volgens de gemeente Haarlem. Echter, 
tenminste één zorgaanbieder houdt er een iets andere werkwijze op na. Tijdens het ondersteu-
ningsgesprek wordt alleen besproken welke taken er ‘helemaal’, ‘deels’ of ‘helemaal niet’ uitge-
voerd kunnen worden door de client. Vervolgens wordt een handtekening van de client gevraagd 
voor akkoord. Na ongeveer twee weken krijgt de client een brief van de zorgaanbieder, waar 
zonder enige motivatie, wordt aangegeven wat het nieuwe aantal uren van de client zullen zijn. 
De client heeft al vooraf een handtekening moeten zetten voor akkoord op het ondersteunings-
plan, dus een klacht indienen heeft geen nut meer. Vooral het gebrek aan motivatie is een groot 
punt van zorg voor het CDA. Er wordt in de brief weliswaar verwezen naar het ondersteunings-
plan als motivatie, maar aangezien de mevrouw in kwestie onder de oude WMO meer uren 
huishoudelijke ondersteuning kreeg, er geen mantelzorgers zijn en zij een progressieve ziekte 
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heeft, kun je je afvragen in hoeverre de zorgaanbieder - en daarmee dus de gemeente - voldaan 
heeft aan haar motiveringsplicht. Er wordt immers niet gemotiveerd waarom mevrouw X nu min-
der uren krijgt dan voorheen. Wij voegen een voorbeeld van een ongemotiveerde beslissing van 
een zorgaanbieder bij (zie bijlage 2).

4. Bezwaar en Beroep procedures

Aan de bovenstaande nieuwe werkwijze van 1 januari 2015 kleven nog meer problemen. Bij-
voorbeeld: wat gebeurt er als de client het oneens is met het opgestelde ondersteuningsplan 
(wel of niet getekend) en bezwaar wil maken bij de gemeente? Vroeger kon de client (zoals be-
schreven in de situatie van vóór 1 januari 2015) een bezwaarprocedure starten. Het inrichten 
van een bezwaarprocedure is verplicht voor elke gemeente op grond van artikel 6:4 van de Awb.

Bezwaar maken deed de client dan ook op basis van de beschikking die de gemeente had afge-
geven en op grond van de Awb zelf. De onafhankelijke commissie beroep en bezwaar (BBS) van 
de gemeente Haarlem kon de client dan in het gelijk of ongelijk stellen. Kreeg client ongelijk, dan 
stond de gang naar de rechter open. Kreeg de client gelijk, dan werd er een nieuwe beslissing 
genomen door de gemeente en een nieuwe beschikking afgegeven. 

Nu is het ondersteuningsplan van de zorgaanbieder geen beslissing meer van de gemeente, 
maar van de zorgaanbieder. De gemeente kan deze beslissing dus formeel ook niet herzien. 
Sterker nog, cliënten kunnen om exact deze reden juist geen bezwaarprocedure starten, want 
de gemeente heeft nooit een beschikking met daarin het aantal uren huishoudelijke ondersteu-
ning afgegeven. Wordt er toch een bezwaarschrift ingediend door een client, dan wordt deze 
door de gemeente Haarlem als niet-ontvankelijk verklaard. De argumentatie hierbij is dat het be-
sluit van de zorgaanbieder is en geen besluit in de zin van de Awb (een formele beschikking). 
Daarom kan er op basis van de Awb ook geen bezwaar worden gemaakt. Inmiddels heeft de 
wethouder wel toegezegd aan de gemeenteraad dat er ‘coulant’ zal worden omgesprongen met 
bezwaarschriften en dat deze niet zonder meer niet-ontvankelijk verklaard zullen worden, maar 
de realiteit blijkt toch erg weerbarstig. 

Met dit initiatiefvoorstel pleit het CDA er dan ook mede voor om de bezwaarprocedure ten alle 
tijden toegankelijk te houden. Doe je dat niet en leg je de verantwoordelijkheid geheel bij de 
zorgaanbieder (waardoor er geen bezwaarprocedure meer gestart kan worden), dan zaag je aan 
de poten van onze rechtstaat.

Hoe zorg je er nou voor dat burgers wel de normale bezwaar en beroep procedure kunnen star-
ten? 

Als eerste betekent dat, dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen voor alle be-
sluiten. Dus dat iedereen die een aanvraag voor een WMO voorziening doet, ook daadwerkelijk 
een beschikking krijgt (met inbegrip van een eventuele afwijzing en motivatie), waarin ook het 
aantal uren huishoudelijke ondersteuning vermeld staat. Dan heeft de burger vervolgens zes 
weken de tijd om eventueel een bezwaarprocedure te starten. 
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5. Zorgvuldig onderzoek in een juridisch kader

In het verleden werd bij een nieuwe hulpvraag onderzoek gedaan naar de beperkingen van de 
burger. Wanneer de beperkingen onduidelijk of discutabel waren, werd bijvoorbeeld een onaf-
hankelijk medisch-sociaal adviesbureau ingeschakeld, die het aantal uren huishoudelijke onder-
steuning vaststelde. Momenteel is het zo, dat de gemeente Haarlem enkel aan de poort toetst of 
iemand wel of niet recht heeft op huishoudelijke ondersteuning. Het is dus een ‘ja’ of een ‘nee’, 
meer smaken deelt de gemeente niet meer uit. Vervolgens wordt aan de zorgaanbieder overge-
laten om te bepalen hoeveel uur hulp de persoon in kwestie zal krijgen. De vraag die je hierbij 
kunt stellen is; hoe zorgvuldig is dit onderzoek van de gemeente Haarlem in samenwerking met 
de zorgaanbieder nou precies? En daarmee de meer juridische vraag, wordt artikel 3.2 Awb (de 
zorgvuldigheidsnorm) wel in acht genomen door het bestuur? Immers, bij de voorbereiding van 
een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te 
wegen belangen. 

Vanaf eind 2014 hebben verschillende rechtbanken uitspraken gedaan op verzoeken om een 
voorlopige voorziening (bestuursrechtelijk kort geding) ter zake van de beëindiging of de beper-
king van de vergoeding voor huishoudelijke hulp. Deze spoedprocedures waren aangespannen 
door hulpbehoevende ouderen die onder de Wmo 2007 al een aanspraak hadden op huishoude-
lijke hulp. In die zaken stond de vraag centraal of gemeenten de vergoeding van de huishoude-
lijke hulp op grond van de nieuwe Wmo 2015 mochten beëindigen of verminderen.
 
Gemeente Dantumadeel zorgde voor de eerste rechtspraak. Vooruitlopend op de inwerkingtre-
ding van de Wmo 2015 had deze gemeente al in 2014 op grond van de oude wet besloten om 
een voorziening of een persoonsgebonden budget (pgb) voor de huishoudelijke hulp met ingang 
van 1 januari 2015 te beëindigen. Met ingang van het nieuwe jaar wordt de huishoudelijke hulp 
in Dantumadeel aangemerkt als ‘gebruikelijke hulp’.
 
Hiertegen ging een hoogbejaard echtpaar in beroep die hun vergoeding voor huishoudelijke hulp 
in rook zag opgaan, terwijl zij vanwege hun medische beperkingen zelf niet in staat zijn om iets 
in het huishouden te doen. Bij voorlopige uitspraak van 9 december 2014 (ECLI:NL:RBNNE:
2014:6176) heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland geoordeeld dat 
de vergoeding voor huishoudelijke hulp ‘niet zonder medisch onderzoek had mogen worden 
stopgezet’. De sinds 2012 ongewijzigde medische situatie van de hulpbehoevende ouderen 
stond eraan in de weg om hun pgb op grond van het gestelde bij en krachtens de Wmo 2007 in 
te trekken. De voorzieningenrechter bepaalde dat het hulpbehoevende echtpaar vooralsnog hun 
pgb behoudt.
 
Voorts zijn er tussen januari en maart 2014 nog vier nieuwe en deels voorlopige uitspraken ge-
wezen over de aanspraak op huishoudelijke hulp.
 
De twee voorlopige uitspraken van de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2015:1490 en 
1494) laten zich het best vergelijken met die van Dantumadeel. De gemeente Montferland heeft 
bepaald dat de eerste drie uur huishoudelijke hulp in de week met ingang van 2015 worden be-
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schouwd als een algemeen gebruikelijke voorziening. De eerste drie uur hulp in de week moeten 
de inwoners van de gemeente Montferland voortaan zelf bekostigen.
 
In twee gevallen, waarin tot 2015 aanspraak bestond op minder dan drie uur huishoudelijke hulp 
in de week, kwam de voorzieningenrechter tot het oordeel dat die voorziening niet zonder on-
derzoek naar de individuele omstandigheden van de hulpbehoevende kan worden beschouwd 
als een algemeen gebruikelijke voorziening. Hieruit blijkt dat voordat een gemeente tot het oor-
deel kan komen dat een voorziening algemeen gebruikelijk is, er steeds een op de persoon toe-
gespitst onderzoek moet plaatsvinden. De voorzieningenrechter floot de gemeente terug en be-
paalde dat de gemeente per direct de huishoudelijk hulp voorlopig weer moet vergoeden.
 
Anders dan de gemeenten Dantumadeel en Montferland heeft de gemeente Utrecht een collec-
tieve maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp vastgesteld op maximaal 78 uur per 
jaar (gemiddeld 1,5 uur per week). In het geval deze collectieve maatwerkvoorziening onvol-
doende ondersteuning biedt, kunnen maatwerkmodules worden ingezet. De rechtbank Midden-
Nederland kwam tot het oordeel dat deze collectieve norm in zijn algemeenheid in redelijkheid is 
vastgesteld (ECLI:NL:RBMNE:2015:1394 en 1395). Wel vindt de rechtbank dat de gemeente in 
de twee voorliggende situaties nader onderzoek had moeten doen naar het inzetten van aanvul-
lende maatwerkvoorzieningen.

Vervolgens achtte de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2015:6021) op 8 augustus 
2015 een onderzoek van de gemeente Utrecht weer onzorgvuldig en in strijd met artikel 3.2 van 
de Awb, omdat in deze zaak een niet-onafhankelijke huishoudcoach het aantal uren huishoude-
lijke ondersteuning had vastgesteld en de rechtbank achtte onafhankelijk medisch onderzoek 
weer noodzakelijk.

Het CDA maakt zich zorgen over de mate waarin gemeente Haarlem voldoet aan haar plicht tot 
het doen van zorgvuldig onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van het individuele 
geval. Het aantal uren huishoudelijke ondersteuning wordt immers niet door een onafhankelijke 
(medische) instantie vastgesteld, maar overgelaten aan de zorgaanbieder. Dit is dus geen onaf-
hankelijke instantie, want zij hebben bij elke beoordeling een persoonlijk belang. Daarnaast mis-
sen de opstellers van het ondersteuningsplan veelal de benodigde medische kennis.

Begin 2015 werd het ondersteuningsplan in de meeste gevallen zelfs opgesteld door de huis-
houdelijke schoonmaakhulp zelf. De werknemer die kwam schoonmaken bepaalde hoeveel uur 
per week de client nodig had aan hulp. Het CDA is van mening dat deze werknemers niet over 
de benodigde kennis beschikken om de juiste belangenafweging te maken. Ook niet na de 2 
verplichte studiemiddagen die door de zorgaanbieder waren aangeboden aan haar werknemers. 
Deze werkwijze schijnt na klachten van de gemeenteraad nu wel (gedeeltelijk) te zijn aangepast, 
maar op welke manier of wie nu de eindbeslissing neemt is bij elke zorgaanbieder weer anders. 
Ook dit werkt willekeur in de hand en is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het rechtszeker-
heidsbeginsel, volgens het CDA. 
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6.1. Het ondersteuningsplan

Nog even verder over het ondersteuningsplan. Deze zijn er in net zoveel verschillende vormen 
en maten als er zorgaanbieders actief zijn in Haarlem (twaalf). Wij voegen drie geanonimiseerde 
ondersteuningsplannen van drie verschillende zorgaanbieders toe (zie bijlage 3, 4 en 5). Hieruit 
komt duidelijk naar voren dat de smaken waarin er ondersteuning geboden gaat worden, be-
staan uit ‘helemaal’, ‘deels’ en ‘helemaal niet’. Dat geeft bijzonder weinig rechtszekerheid. Hoe-
veel uur in de week, maand of jaar, is bijvoorbeeld het ‘deels’ het overnemen van stoffen? Het 
gelijkheidsbeginsel komt ook hiermee in het geding en de deur wordt weer opengezet voor wille-
keur. 

6.2. Huishoudelijke apparatuur

Voorts worden de verschillende huishoudelijke taken ook niet uitgesplitst naar tijd. Zo wordt in de 
ondersteuningsplannen nergens vermeld hoeveel tijd er gemoeid is met stofzuigen, afwassen, 
de was doen en dergelijke voor de individuele client. In de ondersteuningsplannen die het CDA 
heeft geanalyseerd wordt ook nergens melding gemaakt van de aan- of afwezigheid van (huis-
houdelijke) apparatuur, zoals een auto of een afwasmachine, terwijl dit toch verschil zou moeten 
maken voor de tijd die men nodig heeft om af te wassen voor de individuele client.
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6.3. Verschillende woonvormen

Ook wordt er - zover het CDA kan overzien - geen rekening gehouden met de verschillende 
woonvormen van de cliënten. Er wordt soms wel op het ondersteuningsplan ingevuld dat er bij-
voorbeeld 3 slaapkamers en 2 badkamers zijn, maar dat vertaalt zich verder nergens in het aan-
tal uren dat gespendeerd moet worden om dat huis ‘schoon en leefbaar’ te houden. Tenminste 
wij kunnen nergens vinden dat daar ook daadwerkelijk rekening mee wordt gehouden, anders 
dan dat het puur voor de vorm vermeld wordt op het voorblad van het ondersteuningsplan. 

Voorts kan ook nergens worden ingevuld, laat staan meegewogen, of het een flat of een eenge-
zinswoning betreft. Ook doet de ‘staat waarin de woning verkeert’ blijkbaar niet ter zake. Er 
wordt in ieder geval tijdens het ondersteuningsgesprek niet over gesproken dan wel melding van 
gemaakt op het ondersteuningsplan. Terwijl een oud en tochtig huis met meerdere verdiepingen 
toch echt lastiger ‘schoon en leefbaar’ te houden is dan een spiksplinternieuw gelijkvloers appar-
tement. 

6.4. Mantelzorgers

Zoals wij in de eerste paragraaf van dit initiatiefvoorstel al beschreven: in de nieuwe Wmo is de 
term ‘maatwerkvoorziening’ geïntroduceerd. De maatwerkvoorziening is aanvullend op wat ie-
mand zelf kan bijdragen en vormt samen met de inzet van eigen kracht of, indien van toepas-
sing, gebruikelijke hulp of mantelzorg een samenhangend ondersteuningsaanbod, ofwel maat-
werk.

Wat het CDA betreft is eigen kracht en voor elkaar zorgen ook van groot belang. De gemeente 
hoeft niet te compenseren wat mensen elkaar ook gewoon kunnen geven. Echter, op de huidige 
ondersteuningsplannen staat niet duidelijk beschreven welke mantelzorger, of welke buurvrouw, 
welke taken over gaat nemen en hoe. En of dit structureel of incidenteel is. En wat er gebeurt als 
een mantelzorger wegvalt? 

�9



Wat het CDA betreft, worden de verschillende mantelzorgers die een persoon heeft voortaan 
apart benoemd. Ook wordt uitgesplitst wie het zijn, wat hun relatie tot de hulpbehoevende client 
is en hoe vaak ze taken overnemen en welke dat zijn. In het geval dat een mantelzorger wegvalt 
kan een client meteen gemotiveerd aangeven welke huishoudelijke taak niet meer gedaan 
wordt. 

6.5. Conclusie ondersteuningsplan

On-

danks 
bovenstaande tekortkomingen rolt er op miraculeuze wijze steeds een beslissing uit voor het to-
taal aantal uren ondersteuning dat een client nodig heeft. Dit wordt ’maatwerk’ genoemd. Het 
CDA zet hier grote vraagtekens bij. Je kan geen maatwerk leveren wanneer je de individuele 
situatie van een client niet zorgvuldig onderzoekt.

Voorts wordt het aantal uren dat de client krijgt toegewezen van de zorgaanbieder veelal met 
potlood ergens in de kantlijn bijgeschreven. Dit in combinatie met het minimalistische ondersteu-
ningsplan ondermijnt het motivering- en zorgvuldigheidbeginsel compleet. Het is onmogelijk na 
te gaan waar de zorgaanbieder het totaal aantal uur huishoudelijk ondersteuning op baseert. 
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7. Samenvatting knelpunten

In bovenstaande paragrafen hebben wij getracht duidelijk te maken welke knelpunten wij tegen 
zijn gekomen in het huidige systeem van de huishoudelijke ondersteuning. Samenvattend:

- De zorgaanbieder is als een soort hoofdaannemer verantwoordelijk voor het hele proces. Zij 
stelt vast hoeveel uur huishoudelijke ondersteuning elke client krijgt. Echter, zorgaanbieders 
missen veelal de medische kennis m.b.t. de fysieke en psychische beperkingen van de cliën-
ten en tevens hebben zij een persoonlijk belang bij de uitkomst van het aantal uren zorg.

- De gemeente en de zorgaanbieder wijzen niet actief op het bestaan van de onafhankelijk 
client-ondersteuner. 

- In lang niet alle gevallen wordt er een beschikking afgegeven door de gemeente Haarlem, 
hierdoor kunnen veel cliënten geen bezwaar en beroep procedure starten. 

- Er bestaat geen eenduidige definitie van het begrip ‘schoon en leefbaar huis’. 

- De zorgtaken in het ondersteuningsplan worden niet uitgesplitst naar tijd, maar toch krijgt elke 
client een aantal uren toegewezen. Het is onmogelijk na te gaan hoe die rekensom tot stand 
komt.

- Er wordt geen maatwerk geleverd, immers:

- Er wordt geen rekening gehouden met de leeftijd van client, opleidingsniveau, cultuur, sekse 
etc.

- Er wordt bij de opstelling van het ondersteuningsplan geen rekening gehouden met de aan- of 
afwezigheid van (huishoudelijke) apparaten, zoals een afwasmachine, droger of een auto.

- De soort woning (eengezinswoning/flat etc) van de client wordt niet meegewogen.

- De grote van de woning en/of de staat waarin de woning verkeert wordt niet meegewogen.

- De mantelzorgers worden niet of bijna niet in kaart gebracht. Wie het zijn en wat de relatie tot 
de client is, daar wordt niet over gesproken. 

- Ook wordt de geboden mantelzorg niet gespecificeerd. Is deze incidenteel of structureel? En 
welke taken worden er precies overgenomen? Dit kan tot lastige situatie leiden wanneer er 
een mantelzorger wegvalt. 

Met dit initiatiefvoorstel willen wij voorstellen dat de gemeente Haarlem meer objectiveerbare 
criteria gaat hanteren met betrekking tot de toekenning van het aantal uren huishoudelijke on-
dersteuning. Het zorgvuldigheidsbeginsel moet daadwerkelijk gehanteerd worden. 

Daarnaast moet ook - zoals boven gesteld - het motiveringsbeginsel beter in acht worden geno-
men. Maar wat betreft het CDA gaan deze twee plichten veelal hand in hand. Wanneer je een 
situatie zorgvuldig onderzoekt, kun je ook beter motiveren waarom de ene client het ene krijgt en 
de andere client het andere. Immers, maatwerk moet niet leiden tot willekeur en rechtsongelijk-
heid, maar moet daadwerkelijk een verbetering zijn voor Haarlemse burgers die afhankelijk zijn 
van huishoudelijke ondersteuning. 
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Een computerprogramma als GITHA zou een mogelijke oplossingen voor bovenstaande knel-
punten kunnen zijn. In het kort; het systeem draagt bij tot een eerlijkere urenbegroting voor de 
4500 cliënten die in Haarlem afhankelijk zijn van huishoudelijke ondersteuning. 

8.1. Wat is GITHA?

GITHA is een computerprogramma dat snel en betrouwbaar inzicht geeft in het gevolg van een 
beperking, letsel of functieverlies (bijvoorbeeld als gevolg van handicap of leeftijd) voor het werk 
dat binnen een huishouden gedaan moet worden. GITHA staat voor Gestandaardiseerde Inven-
tarisatie van Taken bij Huishoudelijke Arbeid. GITHA berekent de omvang van de arbeid voor 
een willekeurig huishouden als geheel en voor een betrokkene, zoals dit uitgevoerd zou worden 
in de situatie zonder letsel of handicap. GITHA houdt rekening met vele factoren die van invloed 
zijn op de hoeveelheid arbeid, bijvoorbeeld het type huishouden, de eventuele aanwezigheid van 
kinderen (hun aantal en leeftijd), de aanwezigheid van apparatuur, de positie van de betrokkene 
in het huishouden, het aantal uren betaald werk, leeftijd, geslacht, enzovoort. Het resultaat is 
een nauwkeurige urenbegroting.

GITHA maakt snel en eenvoudig duidelijk hoeveel arbeid een huishouden vraagt. Voor de huis-
houding als geheel en voor de afzonderlijke taken daarin. De uitkomsten zijn onderbouwd en 
gebaseerd op onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. De normtijden geven inzicht in 
het normale Nederlandse huishouden. Tevens geeft GITHA een bandbreedte van iedere normtijd 
aan, namelijk het minimum en maximum voor 50% en 90% van de huishoudens. Als extra hulp 
wordt een toelichting op inhoud en bijbehorende belastingen van elke taak gegeven. GITHA is 
eerlijk en voorkomt willekeur, geeft tijdwinst door het voorkómen van lange discussies en biedt 
overlegruimte bij de inschatting van huishoudelijke hulp. In de schatting van de grootte van de te 
compenseren huishoudelijke arbeid geeft het daarnaast een billijk kader. 

GITHA is al ruim 15 jaar naar volle tevredenheid in gebruik in de praktijk. GITHA voorziet in de 
ondersteuning van taken van arbeidsdeskundigen, letselschadeverzekeraars, letselschadeadvo-
caten, gemeentelijke instellingen en instanties in de thuiszorg en anderen als het gaat om het 
gefundeerd vaststellen van de omvang van het huishoudelijk werk. Dit betekent dat een breed 
scala aan beroepsgroepen het aantal uren huishoudelijk werk dat niet (meer) uitgevoerd kan 
worden door beperking, handicap of letsel, eenduidig kan bepalen. Dit op basis van de bereke-
ningen van GITHA en de beperkingen van een betrokkene.
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8.2. Hoe werkt GITHA?

GITHA start met een eerste invoerscherm, waarin algemene gegevens van de betrokkene en het 
huishouden worden ingevuld. 

In het tweede invoerscherm worden specifieke gegevens over de samenstelling van het huis-
houden, woonsituatie, huisdieren en beschikbare apparatuur ingevuld. 
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Het resultaat van de berekening wordt op een vervolgscherm gepresenteerd en kan daar verder 
worden aangepast. Bij alle schermen is een uitgebreide HELP-functie beschikbaar. Ook kunnen 
in het resultaten scherm toelichting en spreiding worden opgevraagd bij de verschillende activi-
teiten.

8.3. De voordelen van GITHA

De voordelen van GITHA ten opzichte van het gebruik van de huidige ondersteuningsplannen 
zijn enorm. 

Ten eerste, wordt er in tegenstelling tot de huidige situatie daadwerkelijk rekening gehouden met 
de samenstelling van het huishouden, de woonsituatie, de leeftijd, opleidingsniveau, m/v, de 
aanwezigheid van huisdieren en de beschikbare apparatuur (vaatwasser, magnetron, droger, 
auto etc.). Geen natte vingerwerk meer dus.

Ten tweede, het aantal uur dat nodig is voor de verschillende huishoudelijke taken kan nooit 
meer ter discussie komen te staan. Ook niet voor een rechterlijke instantie. Ze zijn immers door 
GITHA geobjectiveerd en tot op de minuut vastgesteld en uitgesplitst naar de verschillende huis-
houdelijke taken. In letselschade zaken is GITHA al veel gezien en veelvuldig geaccepteerd. 
GITHA is er dus ook in het belang van de gemeente. Burgers zullen minder snel naar de rechter 
stappen en als ze dat wel doen, minder vaak in het gelijk worden gesteld. 

Wat nog wel kan worden betwist door burgers of gemeente is het percentage uitval. Echter, dit 
kan worden opgelost door de inzet van een onafhankelijk sociaal-medische instantie die het per-
centage uitval vaststelt, indien daar discussie over is. Hier meer over in de volgende paragraaf.
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Ten derde, in de media en in dit initiatiefvoorstel is er vooral veel aandacht geweest voor cliënten 
die – soms naar eigen zeggen – te weinig uren huishoudelijke ondersteuning ontvangen. Echter, 
er zijn natuurlijk ook cliënten die (veel) teveel uren krijgen, alleen deze hoor je niet. Met de aan-
schaf van GITHA zal ook dat verleden tijd zijn. 

Als vierde, bij het huidige systeem zijn er maar drie smaken m.b.t. het uitvoeren van huishoude-
lijke taken. De client kan deze ‘helemaal wel’, ‘deels’, of ‘helemaal niet’ zelf uitvoeren. Bij GITHA 
kan er gewerkt worden met allerhande percentages. Zo wordt er bijvoorbeeld voor 32% door de 
client zelf afgestoft en 18% door de buurvrouw. De overige 50% komt dan voor rekening van de 
zorgaanbieder, om maar even een voorbeeld te noemen.

Als vijfde, willen wij nog benoemen dat bij elke huishoudelijke taak ook een alternatieve oplos-
sing kan worden ingevuld. Zo kan worden ingevuld dat de mantelzorger bepaalde taken over-
neemt en met welke frequentie. Daarnaast kun je ook denken aan weer andere alternatieven, 
zoals het inhuren van een glazenwasser, een boodschappenservice of overgaan tot de aanschaf 
van een vaatwasser. Met dat soort innovatieve oplossingen zul je zien dat het aantal uren huis-
houdelijke ondersteuning dat nodig is per client, drastisch naar beneden kan worden bijgesteld. 
Maar dit alles gebeurt dan wel met inachtneming van het zorgvuldigheidbeginsel, het motive-
ringsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Precies zoals een burger 
van een betrouwbare overheid mag verwachten. 

8.4. Samenvattend biedt GITHA het onderstaande: 

- een rekenmethodiek die uren berekent voor zowel het gehele huishouden als voor de te be-
oordelen persoon

- een database met wetenschappelijk verantwoorde arbeidsgegevens van verschillende typen 
huishoudens

- een urenbegroting als basis voor het schatten van compensatie door handicap of letselscha-
de

- een weergave van de spreiding van berekende tijden op grond van 50% en 90% van de huis-
houdens

- een uitgebreide omschrijving van de inhoud en belastingen van de huishoudelijke taken

- een uitgebreide beschrijving van de referentiehuishoudens, waarop de normtijden zijn geba-
seerd

- een gebruikersvriendelijke user-interface

- keuzemenu's voor een eenvoudige invoer en opslag van gegevens

- de mogelijkheid voor het opstellen van verschillende varianten van een huishouden, bijvoor-
beeld met of zonder gebruik van bepaalde hulpmiddelen

- een faciliteit om de genomen beslissingen en motivering ervoor samen met de uitkomsten te 
documenteren
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- de mogelijkheid van export van de invoergegevens en de resultaten naar een tekstverwer-
kingsprogramma

- een uitgebreide HELP-functie, geïntegreerd in het programma

- een eenvoudige installatieprocedure voor Windows computers

- en een telefonische helpdesk.

- Tot slot: GITHA kan worden geïnstalleerd onder de besturingssystemen Windows 7, Windows 
8 en Windows 10.
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9. Financieel Kader

Het computersysteem zal moeten worden aangekocht. De kosten hiervoor zijn 2500,— euro 
voor 5 licenties. 

Daarnaast zal ongetwijfeld gaan blijken dat een groep mensen meer huishoudelijke ondersteu-
ning nodig heeft dan ze nu krijgt. Ook hier zijn kosten aan verbonden. Wat deze kosten zullen 
zijn is op voorhand moeilijk in te schatten. Echter, wanneer er niet óók wordt ingezet op innova-
tieve oplossingen, schat het CDA ze hoog in. 

Wel is het zo dat uit de derde financiële bestuursrapportage 2015 blijkt dat de gemeente Haar-
lem tussen de 1.000.000 en 1.500.000 euro gaat besparen op de huishoudelijke ondersteuning. 
‘Dit komt ondermeer door een afname van het gemiddeld aantal uren per indicatie’, zo staat er 
op pagina 15 te lezen . Het CDA stelt voor om dit geld te gebruiken om voornoemde knelpunten 2

in het huidige systeem aan te pakken. 

Bij innovatieve oplossingen kun je denken aan, de aanschaf van een vaatwasser, droger of 
magnetron. Een gemeentelijk contract afsluiten met een glazenwasser. Cliënten leren om hun 
boodschappen via internet te bestellen, of een gemeentelijke boodschappenservice op te rich-
ten. 

Vervolgens is er natuurlijk een groep mensen dat nu teveel huishoudelijke ondersteuning krijgt. 
Met de aanschaf van GITHA kun je daar nu en in de toekomst veel geld op gaan besparen. Ook 
voelt het eerlijker voor de burgers van Haarlem en zal er langer draagvlak blijven bestaan voor 
de bekostiging van de huishoudelijke ondersteuning uit de collectieve middelen.

Ook rechtszaken die burgers ongetwijfeld tegen de gemeente Haarlem gaan aanspannen zijn 
kostbaar. Niet in de minste plaats omdat in de meeste gevallen hun uren weer naar de oude si-
tuatie zullen worden hersteld, maar ook omdat de gemeente veroordeeld zal worden in de pro-
ceskosten. Daarnaast wordt de juridische afdeling extra belast en zal externe inhuur nodig (kun-
nen) zijn. Volgens de NOS zijn er in 2015 al zo’n 2200 mensen naar de rechter gestapt omdat ze 
het niet eens waren met de zorg die ze van hun gemeente kregen. Dit is méér dan een verdub-
beling ten opzichte van 2014. ‘In Utrecht stapten ongeveer honderd mensen naar de rechter; 
ook Rotterdam, Den Haag, Waalwijk en Haarlem moesten zich tientallen keren verantwoorden, 
meldt de Raad voor de Rechtspraak.’3

 Derde financiële Bestuursrapportage 2015 Haarlem, pag. 14 e.v.2

 http://nos.nl/artikel/2077062-tweemaal-zoveel-rechtszaken-over-zorg.html3
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10. Besluitpunten

Op basis van het onderzoek van CDA Haarlem naar de invulling van de Huishoudelijke Onder-
steuning doen wij de volgende voorstellen:

CDA Haarlem verzoekt het college om onderzoek te doen naar GITHA en of dit computerpro-
gramma (eventueel in versimpelde vorm) een bijdrage kan leveren tot het verschaffen van 
maatwerk op objectiveerbare wijze. Indien dit het geval blijkt, zal het college overgaan tot im-
plementatie van GITHA.

Indien het college - na onderzoek - gemotiveerd van mening is dat GITHA niet geschikt is voor 
de gemeente Haarlem, dan verzoeken wij het college met een ‘Plan van Aanpak Huishoudelijk 
Ondersteuning’ te komen, waarin alle voornoemde knelpunten uit paragraaf 7 worden opgelost. 

Het ‘Plan van Aanpak Huishoudelijke Ondersteuning’ wordt leidend voor de nieuwe contracton-
derhandelingen met de verschillende zorgaanbieders in de tweede helft van 2016. 

De knelpunten uit paragraaf 7 worden zoveel mogelijk onderzocht en meegenomen bij het aan-
staande klanttevredenheidsonderzoek WMO 2016.
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Bijlage 1 ‘Zorgweigering’
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Bijlage 2 ‘Ongemotiveerde beslissing’
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Bijlage 3 ‘Ondersteuningsplan zorgaanbieder Amstelring’
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Bijlage 4 Ondersteuningsplan zorgaanbieder ViVA!
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Bijlage 5 ‘Ondersteuningsplan zorgaanbieder SDHD’
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