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SZW/WMO/2015/22298 

Mevrouw Anja de Bruijn, teammanager Wmo-verstrekkingen 

023 5113229 

adebruijn@haarlem.nl 

geen 

beantwoording rondvragen fractie SP inzake situatie ViVa! Zorggroep 

 

 

Geachte fractie SP, geachte raadsleden commissie Samenleving, 

 

De fractie SP kondigde vorige week schriftelijk twee rondvragen aan om in te 

brengen in uw commissievergadering van 8 januari jl. over de situatie bij ViVA! 

Zorggroep inzake het leveren van huishoudelijke ondersteuning. Tijdens de 

mededeling van wethouder Van der Hoek over deze situatie heeft hij toegezegd de 

vragen van de SP schriftelijk te beantwoorden. Hieronder volgen de vragen en de 

antwoorden van het college.  

 

Inleiding vanuit SP-fractie op hun vragen: 

Cliënten van de Viva krijgen vanaf 1 januari telefonisch te horen dat zij een andere 

medewerker krijgen toegewezen en dat de zorg minder wordt. 

 

Vanaf 5 januari moeten Viva medewerkers samen met de cliënten in een 

keukentafelgesprek een vragenformulier invullen, die zij na het invullen samen met 

hun cliënt moeten ondertekenen. Na afloop van dit gesprek krijgen de cliënten – 

vaak telefonisch -te horen hoeveel uur zij op hun huishoudelijke ondersteuning 

worden gekort. Door ondertekening van het formulier lijken de cliënten in te 

stemmen met de korting op het aantal uren. 

 

Viva cliënten hebben een ander medewerker gekregen, medewerkers hebben te 

horen gekregen dat dit is om hen te beschermen. Naar onze mening gebeurt dit 

omdat de nieuwe medewerker nog geen band heeft met zijn nieuwe cliënt. Het 

wordt dan makkelijker om op het aantal uren te korten. De nieuwe medewerker kent 

echter de klant, mantelzorger en de familie niet. 

De mensen, die het betreft hebben nog een indicatie tot 1 januari 2016 lopen en 

hebben nog geen keukentafelgesprekken met ambtenaren gehad. 
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Vragen SP-fractie: 

1. Vind de wethouder het juist dat de cliënten van de Viva een andere 

medewerker krijgen toegewezen, terwijl zij gewend en vaak gehecht zijn aan hun 

oude medewerker? Vind de wethouder het ook niet veel beter dat de “oude” 

medewerkers samen met hun cliënten het vragenformulier invullen, omdat deze de 

klant, zijn familie en zijn mantelzorgers kennen? 

 

Antwoord college: 

Het college heeft de voorkeur dat de huishoudelijke ondersteuning zoveel als 

mogelijk door dezelfde hulp wordt geboden. De regiogemeenten hebben ook in het 

contract opgenomen dat zoveel als mogelijk gestreefd zou moeten worden naar 

ondersteuning van een ‘vaste medewerker’. In de contracten bij de vorige vorm van 

huishoudelijke ondersteuning was dit tevens opgenomen.  

Echter, de inzet, verdeling en planning van medewerkers over de cliënten maakt 

onderdeel uit van de bedrijfsvoering van de professionele aanbieders en is dus hun 

eigen verantwoordelijkheid. Als gemeenten hebben wij dan ook geen contractuele 

bepaling kunnen opnemen waarop wij ViVa! Zorggroep nu ‘hard’ kunnen 

aanspreken over hun keuze voor het inzetten van een andere medewerker. 

 

Wij hebben navraag gedaan bij ViVa! Zorggroep over hun keuze voor het inzetten 

van een andere medewerker dan de voor de cliënt ‘vertrouwde’ medewerker.  

ViVa! Zorggroep geeft aan dat zij hiervoor bewust hebben gekozen op basis van 

voor hen moverende redenen.  Zij hebben aangegeven dat met de overgang naar het 

product huishoudelijke ondersteuning bij ViVa! Zorggroep een bezuiniging 

gerealiseerd moet worden. Dit leidt tot afvloeiing van tijdelijk personeel en 

daardoor tot herverdeling van werkzaamheden over de blijvende werknemers en 

dus tot herverdeling van medewerkers over de cliënten.  

De tweede reden die door ViVa! Zorggroep wordt aangevoerd voor inzet van 

andere medewerkers is de zorgvuldige overgang van hulp bij het huishouden naar 

huishoudelijke ondersteuning. ViVa! Zorggroep acht het niet raadzaam om de 

medewerkers bij hun huidige cliënten het gesprek te laten voeren over de 

vermindering c.q verandering van hulp. Zij zijn van mening dat dit beter kan 

geschieden door een nieuwe medewerker, die daarna ook wordt belast met die 

andere hulpverlening als ‘nieuwe vaste hulp’.   

 

Met betrekking tot de vraag van de SP over wie het gesprek namens de aanbieder 

het beste kan voeren over hoe een schoon en leefbare woning te realiseren door de 

inzet van de bewoner zelf, zijn of haar omgeving, andere algemene 

maatschappelijke voorzieningen en de professionele aanbieder, zijn wij van mening 

dat dit gesprek gevoerd zou moeten worden door medewerkers die hiertoe 

gekwalificeerd zijn. ViVa! Zorggroep heeft aangegeven dat met het personeel de 

nieuwe aanpak van het opstellen van het ondersteuningsplan is voorbereid.  
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2. Waarom moeten medewerkers en de cliënt het formulier tekenen, is dit 

formulier bindend? Tijdens het invullen van het formulier is echter nog niet bekend 

hoeveel uur er op de Huishoudelijke Ondersteuning wordt gekort. Is de wethouder 

het met de SP eens dat het daarom nog steeds mogelijk moet zijn om bezwaar aan te 

tekenen? 

 

Antwoord college: 

In de situatie van de overgang naar de nieuwe Wmo 2015 en de daarbij horende 

nieuwe contracten om invulling te kunnen geven aan maatwerkvoorzieningen, 

hebben burgers waarbij de beschikking afliep op 31 december 2014 vanuit de 

gemeente een indicatie gekregen voor de nieuwe voorziening ‘huishoudelijke 

ondersteuning’. In deze beschikking is echter ook bepaald dat zolang er geen 

ondersteuningsplan is gemaakt, de betreffende cliënt de omvang van de 

ondersteuning behoudt, zoals de cliënt dat toegekend heeft gekregen in de situatie 

voor 1 januari 2015. 

 

Als de burger met een nieuwe melding voor hulp op het gebied van huishoudelijke 

ondersteuning in het kader van de Wmo bij de gemeente komt, bepaalt de gemeente 

of de burger toegang zou kunnen krijgen tot deze maatwerkvoorziening. Is dit het 

geval, dan wordt de vraag voor invulling van de ondersteuning doorgezet naar de 

aanbieder van keuze van de burger. De aanbieder gaat dan samen met de burger het 

ondersteuningsplan invullen. 

 

In het ondersteuningsplan staat vermeldt wie welke taken doet voor het bereiken 

van een schone en leefbare woning. In het gesprek wordt dus besproken welke 

activiteiten er nodig zijn en niet hoeveel uur een medewerker langs komt. 

Het is de bedoeling dat het gehele pakket aan oplossingen wordt beschreven in het 

ondersteuningsplan, ook de oplossingen die vanuit de eigen kracht of sociale 

omgeving van de burger meehelpen aan een schoon en leefbare woning. 

Ondertekening door cliënt en aanbieder is nodig om misverstanden te voorkomen 

en om, indien nodig, wederzijds elkaar op de gemaakte afspraken aan te kunnen 

spreken. Ook zijn de door zowel de cliënt als de aanbieder ondertekende afspraken 

nodig voor de gemeente. Bij een klacht kan de gemeente dan op basis van de 

gemaakte schriftelijke afspraken ook nagaan of zaken wel of niet goed verlopen. 

Voorafgaand aan het gesprek en het opstellen van het ondersteuningsplan kán dus 

niet bekend zijn wat de inzet van de huishoudelijke ondersteuner zal zijn. Dat moet 

het gesprek over het ondersteuningsplan uitwijzen. 

 

Natuurlijk kan een bewoner het niet eens zijn met de beschrijving en inzet van de 

ondersteuning in het ondersteuningsplan. Dan kan de burger besluiten het plan niet 

te ondertekenen. Komt de burger er uiteindelijk met de zorgaanbieder helemaal niet 

uit, ook niet nadat een vraag of klacht opgeschaald is binnen de organisatie van de 

zorgaanbieder, dan tekent de burger het ondersteuningsplan gemotiveerd voor 'niet 

akkoord' en dient het plan voorzien van zijn/haar op- en aanmerkingen in als een 

officiële aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Het Wmo-team neemt deze 

aanvraag dan in behandeling, doet  onderzoek en handelt de aanvraag af middels 

een beschikking. In dit proces worden alle activiteiten en documenten bezien, 

partijen gehoord en zo nodig wordt op huisbezoek gegaan. 
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Kort samengevat: voor onenigheid over of niet akkoord zijn met de invulling van 

het ondersteuningsplan ligt dus als eerste een opdracht of klachtenprocedure bij de 

aanbieder. Als dat niet tot leidt resultaat, dan pakt het Wmo-team van de gemeente 

de (aan)vraag van de burger over. Een formeel bezwaar kan alleen ingediend 

worden tegen de beschikking die na ontvangst van een getekend ondersteuningsplan 

wordt afgegeven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Jack Chr. van der Hoek, MBA. 

 


