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Onderwerp 	Reactie op uw ongevraagd advies over hulp bij het huishouden 

Geachte heer Kosters, 

Hartelijk dank voor uw advies van 1.6 mei 2018 over hulp bij het huishouden. In verband met het 
aantreden van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders, ontvangt u deze reactie iets 
later dan gebruikelijk. 

Aanleiding voor uw advies zijn signalen over de gevolgen van de beleidswijzigingen met 
betrekking tot hulp bij het huishouden (hbh) in de praktijk. U maakt zich hier grote zorgen over. U 
verwijst in dat verband ook naar een ingezonden brief van thuiszorgnnedewerkers in het Parool 
van 24 maart 2018 ("Een kopje koffie mag niet meer") over hun arbeidsomstandigheden, de 
bedrijfsvoering van aanbieders en de gevolgen daarvan voor cliënten. 

Algemene reactie 
Ik heb met grote belangstelling kennisgenomen van uw advies en wil voorop stellen dat ik uw 
signalen zeer serieus neem. lk herken in uw signalen ook de verhalen van cliënten en medewerkers 
in een zwartboek dat zij hebben opgesteld in samenwerking met de SP en dat ik op 5 juli jl. in 
ontvangst heb mogen nemen. 

Met u ben ik van mening dat deze signalen niet mogen worden genegeerd. Hulp bij het 
huishouden is een belangrijke voorziening binnen de Wmo en van grote betekenis voor de 
omvangrijke groep veelal kwetsbare Amsterdammers die daarvan gebruik maken. Mede dankzij 
de inzet van de huishoudelijke hulp kunnen zij langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving 
blijven wonen. 
In het dagelijks leven van kwetsbare en vaak ook eenzame Amsterdammers is de hulp bovendien 
zoveel méér dan alleen maar de persoon die komt 'poetsen'. Niet zelden is de hulp een van de 
weinigen die bij hen thuis langskomt. De hulp is dan de persoon bij wie zij hun verhaal kwijt 
kunnen en die een luisterend oor biedt, en die het als eerste ziet wanneer iemand achteruit gaat en 

Een routebeschrijving vindt u op www.annsterdann.nl. 
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er meer of andere zorg en ondersteuning nodig is. De signaleringsfunctie van de hulp is van niet te 

onderschatten betekenis. Ik kom hier zo nog op terug. 

De huishoudelijke hulpen verdienen alle waardering voor het belangrijke werk dat zij doen. Het 

gaat daarbij niet alleen om maatschappelijke waardering maar ook om passende 

arbeidsvoorwaarden. De cao VVT dient onverkort te worden toegepast. 

Hierna ga ik in op uw concrete vragen en adviezen. 

Lagere indicaties na herbeoordeling 

Sinds medio 2017 wordt de omvang van de inzet van hulp bij het huishouden bepaald op basis van 

een maatstaf. Naar aanleiding van de invoering daarvan heeft bij een bepaalde groep cliënten een 

herbeoordeling plaatsgevonden door het onafhankelijk indicatie-adviesbureau (IAB). Bij een deel 

van deze cliënten valt de indicatie lager uit. Eén van de verklaringen is dat er nu meer maatwerk 

wordttoegepast. Zo was bij een deel van de groep herbeoordelingscliënten sprake van 

langlopende indicaties uit het verleden. Er werd in die tijd niet gekeken naar activiteiten die de 

cliënt en/of zijn of haar omgeving nog zelf kunnen uitvoeren, wat bij de toepassing van de 

maatstaf— conform de uitgangspunten van de Wmo — wel het geval is. Ook werden andere 

vormen van ondersteuning (zoals begeleiding of persoonlijke verzorging) nog weleens onder een 

Hbh-indicatie uitgevoerd. 

lk hecht eraan te benadrukken dat deze cliënten te allen tijde kunnen aangeven dat de uitkomst 

van de herbeoordeling niet leidt tot een schoon en leefbaar huis, en dat zij meer en/of andere 

ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen dit aanvragen bij de aanbieder zelf, maar zij kunnen ook 

vragen om een heradvies van het IAB. Hun ondersteuningsbehoefte zal dan opnieuw worden 

onderzocht. 

Onafhankelijkheid indicatiestelling en toegang 

ik acht een laagdrempelige toegang tot Wmo-voorzieningen — en een snelle start van de 

ondersteuning —van groot belang voor kwetsbare Amsterdammers. Sinds vorig jaar kunnen 

Amsterdammers met een ondersteuningsvraag zich rechtsreeks wenden tot de wijkzorgaanbieder 

van hun voorkeur. De klanthouder brengt zelf de ondersteuningsbehoefte van de Amsterdammer 

in beeld en kan vervolgens direct beginnen met de ondersteuning. De eerdere — voor iedereen 

verplichte — indicatiestelling door het indicatieadviesbureau (IAB) werd door cliënten beleefd als 

hoogdrempelig, langdurig en belastend. 

Tegelijkertijd onderschrijf ik met u de noodzaak van de beschikbaarheid van onafhankelijke 

indicatiestelling. In het huidige wijkzorgproces kunnen Amsterdammers die het met de aanbieder 

oneens zijn over de omvang van de ondersteuning, vragen om een onafhankelijk advies van het 

IAB. Ik ben van mening dat op deze wijze een goede balans is gevonden tussen een 

laagdrempelige toegang en de beschikbaarheid van onafhankelijke indicatiestelling. 

Signalering en sociaal contact 

Zoals ik hiervoor al aangaf, ken ik grote waarde toe aan de signalerende rol van de hulp. De 

signaleringsfunctie is een cruciaal onderdeel van de opdracht die de gemeente Amsterdam aan de 

gecontracteerde aanbieders heeft meegegeven. Mede naar aanleiding van uw signaal heb ik aan 

de GGD gevraagd om de invulling en uitvoering van de signaleringsfunctie als één van de 

focuspunten op te nemen in de kwaliteitsonderzoeken die dit najaar plaatsvinden bij alle Hbh- 
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aanbieders (zie ook hierna). Van belang is niet alleen de instructie die hulpen hierover meekrijgen 

van hun aanbieder maar ook de wijze waarop zij signalen kunnen terugkoppelen binnen hun 

organisatie en wat er vervolgens met die signalen gebeurt. 

Over de overname van Hbh-activiteiten en uw advies om de kwaliteit te laten onderzoeken 

U vraagt of een aanbieder een Wmo-voorziening mag verkopen aan een ander bedrijf, of de 

gemeente hierover is geïnformeerd en of er een kwaliteitstoets heeft plaatsgevonden. Ook vraagt 

u of de gemeente dit wenselijk en aanvaardbaar vond, mede in relatie tot klanttevredenheid. U 

verwijst in dat verband naar Cordaan en Amstelring, die hun Hbh-onderdelen zouden hebben 

verkocht aan schoonmaakbedrijven. 

ik wil voorop stellen dat de gemeente Amsterdam geen schoonmaakbedrijven heeft 

gecontracteerd voor de uitvoering van hulp bij het huishouden. De gecontracteerde partijen zijn 

gespecialiseerd in de levering van hulp bij het huishouden in het kader van de Wmoa. 

Bij hulp in het huishouden in het kader van de Wmo gaat het om de ondersteuning van kwetsbare 

mensen. De hulp draagt niet alleen zorg voor een schoon en leefbaar huis, maar helpt 

Amsterdammers ook om hun zelfredzaamheid te behouden en waar mogelijk te bevorderen. Ook 

sociaal contact is een belangrijke functie van hulp bij het huishouden. Verder heeft de hulp zoals 

aangegeven een signalerende rol. 

Al deze eisen en functies zijn opgenomen in de contracten die de gemeente Amsterdam heeft 

afgesloten met de organisaties die hulp bij het huishouden leveren aan Amsterdammers. De 

gecontracteerde aanbieders moeten aantoonbaar beschikken over competenties en ervaring met 

betrekking tot het leveren van hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo. 

Wmo-aanbieders mogen een Wmo-voorziening niet 'verkopen' aan een ander bedrijf.  Aileen  

organisaties met een contract met de gemeente mogen hulp bij het huishouden leveren. 

Het komt in de praktijk voor dat aanbieders willen stoppen met een activiteit. In alle gevallen moet 

de aanbieder de gemeente om toestemming vragen. De gemeente kan alleen toestemming 

geven als de organisatie aan wie de activiteiten worden overgedragen, ook een contract heeft met 

de gemeente voor die activiteit en dus ook aan de voorwaarden van het inkoopbeleid voldoet. De 

gemeente eist daarnaast van aanbieders dat de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning 

wordt gewaarborgd, en dat cliënten correct worden geïnformeerd. Doorgaans gaat het personeel 

mee, hetgeen in de praktijk bijdraagt aan de continuiteit van de ondersteuning. Van belang is ook 

dat cliënten zelf hun aanbieder mogen kiezen. 

U maakt zich zorgen over de kwaliteit van hulp bij het huishouden en u adviseert om deze te laten 

onderzoeken, mede in relatie tot de zorgplicht van de gemeente. ik heb de Wmo toezichthouder 

(de GGD) opdracht gegeven om in het najaar van 2018 de kwaliteit van de uitvoering van hulp bij 

het huishouden te onderzoeken bij alle gecontracteerde aanbieders. De GGD-onderzoeken 

bieden onafhankelijke en objectieve informatie over de kwaliteit van de geleverde ondersteuning. 

1  De partijen Tzorg en Cordaan Thuisdiensten maken deel uit van een grotere organisatie. Binnen deze 
organisaties zijn ook onderdelen die zich specialiseren in schoonmaak. Cordaan Thuisdiensten heeft 
twee eigenaren: de zorgorganisatie Cordaan en de zorg- en welzijnsorganisatie lncluzio, waar facilitair 
dienstverlener Facilicom eigenaar van is. Tzorg is de landelijke thuishulporganisatie van Totalcare. 
Totalcare heeft een thuiszorgtak (Tzorg) en een schoonmaaktak (CSU). De schoonmaakactiviteiten 
staan echter los van de contracteerde Hulp bij het huishouden. 
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De uitkomsten zal ik bespreken met de betreffende aanbieders. Waar nodig zal ik 
verbeterafspraken met aanbieders maken, waarvan de opvolging eveneens kan worden 
onderzocht door de GGD. lk zal de uitkomsten van deze onderzoeken op hoofdlijnen delen met de 
gemeenteraad. 

Over de realisatie van de doelen van zelfredzaamheid en participatie 
U vraagt of de gemeente weet of de doelen van zelfredzaamheid en participatie worden 
gerealiseerd. Il< ga ervan uit dat u hier doelt op het resultaat van de inzet van Wmo-voorzieningen 
in het algemeen. Op individueel niveau maken de cliënt en de aanbieder in het 
Ondersteuningsplan afspraken over de doelen die de cliënt met de ondersteuning wil bereiken, en 
over bijbehorende activiteiten. Zij evalueren dit jaarlijks. De gemeente heeft uit privacy-
overwegingen geen inzage in individuele ondersteuningsplannen. Wel onderzoekt de gemeente 
op dit moment de mogelijkheden om op stedelijk niveau en op buurt- en wijkniveau de 
ontwikkeling van de zelfredzaamheid en participatie van Amsterdammers in beeld te brengen. 

Uitvoering van hulp bij het huishouden door een thuiszorgorganisatie 
Uit uw advies wordt niet geheel duidelijk wat u hiermee exact bedoelt. Zoals hiervoor aangegeven, 
zijn de gecontracteerde aanbieders gespecialiseerd in de levering van hulp bij het huishouden in 
het kader van de Wmo. Het college is niet voornemens om thuiszorgmedewerkers in dienst te 
nemen. Wel ga ik laten onderzoeken hoe een (in het coalitieakkoord genoemde) zorgcoperatie 
eruit zou kunnen zien. 

lk hoop dat uit het bovenstaande blijkt dat ik uw zorgen serieus neem en met uw adviezen aan de 
slag ga. Meer in algemene zin wil ik in de komende periode fors inzetten op verbetering van de 
kwaliteit van de uitvoering van hulp bij het huishouden en de naleving van de eisen die de 
gemeente aan de gecontracteerde aanbieders heeft gesteld. Naleving van de cao VVT hoort daar 
nadrukkelijk bij. 

Met vriendelijke groet, 

Simone Kukenheim 
Wethouder 
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