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Herziene beleidsnotitie Hulp bij het huishouden als werking van vitale gemeenschappen 

Uitgangspunten en condities voor een meerjarige pilot (2018-2021)  
waarin de organisatie van hulp bij het huishouden overgenomen wordt  

door collectieven van burgers in de kernen van de gemeente Peel en Maas 
 

 

1. Inleiding 

Een van de kernwaarden van het beleid van de gemeente Peel en Maas is zelfsturing vanuit vitale 

gemeenschappen.  Deze waarde wordt in alle kernen van Peel en Maas geconcretiseerd in de vorm 

van collectieve initiatieven als dorpsdagvoorzieningen,  dorpsvervoer, infoloketten. Dergelijke 

activiteiten vinden plaats onder regie van groepen burgers in de verschillende kernen. Ze worden 

daarin deels ondersteund door de gemeente, maar het eigenaarschap, de regie en uitvoering zijn in 

handen van burgercollectieven. Aan deze beweging naar zelfsturing is begin 2016 een nieuw initiatief 

toegevoegd, te weten: hulp bij het huishouden onder regie van vitale gemeenschappen. Dit nieuw 

initiatief is na een lange voorbereidingstijd als pilot van start gegaan in de kernen Kessel, Kessel-Eik, 

Koningslust en Meijel. De voorbereiding en begeleiding van deze pilot was/is in handen van een 

breed samengestelde begeleidingsgroep waarin niet alleen de pilotkernen maar ook andere kernen 

vertegenwoordigd zijn en waarin ook de gemeente vertegenwoordigd is.   

De gemeenteraad heeft in januari 2016 uitgangspunten en condities vastgesteld om als gemeente 

steun te geven aan deze nieuwe vorm van zelfsturing. Aanvankelijk voor een periode van 1 jaar (mei 

2016 tot en met april 2017). De raad heeft ingestemd met een verlenging van de pilot in genoemde 

kernen tot 1 januari 2018 om alle betrokkenen – met name burgercollectieven, zorgorganisaties, 

college – voldoende tijd te geven om de  huidige pilot te evalueren en om te komen tot een voorstel 

aangaande de voortgang en uitbreiding van de nieuwe zelfsturende wijze van werken wat betreft 

hulp bij het huishouden. 

De afgelopen maanden zijn diverse evaluaties uitgevoerd. Op basis hiervan en op basis van de 

uitwisseling van ervaringen tijdens de frequente  overleggen gedurende de pilot heeft de 

begeleidingsgroep een advies uitgebracht omtrent de voortzetting van de nieuwe werkwijze (zie 

bijlage A).  Ook zijn gesprekken gevoerd met zorgorganisaties die werkzaamheden uitvoeren in de 

pilotkernen (zie bijlage B). Mede op basis hiervan zijn in deze beleidsnotitie de uitgangspunten en 

condities die op 19 januari 2016 door de raad werden vastgesteld voor de eerste pilot, 

geherformuleerd voor een nieuwe meerjarige pilot (2018-2021) waarin de organisatie van hulp bij 

het huishouden overgenomen wordt door collectieven van burgers in de kernen van de gemeente 

Peel en Maas. Een concept van deze beleidsnotitie is ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad 

Sociaal Domein. Hun advies en de reactie van het college zijn toegevoegd (zie bijlage C1 en C2). 
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2. Hoofddoel van het nieuwe model 

Hoofddoel van het nieuwe model is: hulp bij het huishouden meer inbedden in vitale 

gemeenschappen met hun informele en formele netwerkstructuren. De informele en formele 

zorgstructuren in de betrokken gemeenschappen ondersteunen en toerusten om hun samenwerking 

en vervlechting uit te bouwen en te versterken.  

Toelichting: De samenwerking tussen informele en formele zorgstructuren is gericht op het 

verhelderen en ondersteunen van de eigenheid van beide vormen van zorg. Vanuit  die grotere 

duidelijkheid over elkaars positie, inhoud en rol kan vervlechting tussen formele en informele 

zorgstructuren nagestreefd worden. Dat is van belang om te bevorderen dat de hulp meer gericht is 

op heelheid, hetgeen wil zeggen dat de gehele persoon in zijn/haar omgeving in ogenschouw wordt 

genomen en dat de omgeving, de gemeenschap, betrokken wordt bij het leven en welzijn van de 

betreffende persoon. De zorg –  zowel het vragen erom als het verlenen ervan – krijgt daardoor een 

ander karakter: zorg zal in mindere mate beleefd worden als een af te nemen dienst/product, maar 

meer als een activiteit die bij het alledaagse leven van mensen hoort; niet alle zorg zal in een 

geprofessionaliseerde vorm gedrongen worden. Deze verandering kan op termijn een gunstig effect 

hebben op de betaalbaarheid van de zorg. Op korte termijn zal dit effect naar verwachting niet 

optreden en kan mogelijk zelfs sprake zijn van een toename van de zorgkosten, omdat mensen in 

een vitale gemeenschap meer omzien naar elkaar en er eerder gesignaleerd wordt dat er 

aanvullende hulp en/of zorg nodig is, van vrijwilligers of van beroepskrachten. Veel hulp en zorg 

wordt in vitale gemeenschappen door mensen onderling geregeld met gesloten beurzen, maar een 

aantal vormen van hulp zal betaald blijven gebeuren. Dat laatste geldt doorgaans ook voor hulp bij 

het huishouden, ook bij de nieuwe werkwijze. 

 

3. Uitgangspunten 

In zijn vergadering van 23 mei 2017 heeft de gemeenteraad een beleidsnotitie vastgesteld inzake 

waardeoriëntatie en kaderstelling; thema’s sociaal domein en vitale gemeenschappen. Hierin worden 

als waardeoriëntaties onder andere vastgesteld: de ontwikkeling van institutiezorg naar 

gemeenschapszorg en de beweging van grootschaligheid naar kleinschaligheid.  Bij het programma 

Zorg en Ondersteuning wordt het accent gelegd op het faciliteren en ondersteunen van verbanden 

van burgers en maatschappelijke partners die vanuit de eigen gemeenschappen inhoud en vorm 

geven aan het goede samenleven. De gemeenteraad stelt vast dat burgers in de gemeenschappen 

van Peel en Maas actief zijn om iedereen mee te laten doen, met specifieke aandacht voor mensen in 

een kwetsbare positie. Burgers, aldus de raad, kunnen zo de kwaliteit van hun eigen leven en elkaars 

leven bevorderen. Deze manier van leven in de gemeenschap helpt om zo lang mogelijk de regie over 

het eigen leven te voeren en om mee te doen. Daarbij bepalen gemeenschappen zelf welke 

voorzieningen ze vanuit hun eigen kwaliteiten realiseren en welke aanvullende woon-, welzijns- en 

zorgvoorzieningen nodig zijn. Bij het inzetten van aanvullende zorg en ondersteuning zijn de 

kwaliteiten en talenten van inwoners en hun omgeving uitgangspunt. Het doel dat de gemeenteraad 

stelt bij vitale gemeenschappen luidt derhalve: “We ondersteunen, waar nodig, burgers en 

gemeenschappen die zelf regie voeren op het zorgen voor elkaar. Zo kunnen mensen zo lang 

mogelijk deelnemen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig wonen.” 
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Uitgaande van deze kaderstelling worden navolgende uitgangspunten gehanteerd voor een nieuwe 

meerjarige pilot ‘hulp bij het huishouden als werking van vitale gemeenschappen’.   

a. Er wordt uitgegaan van een gekantelde werkwijze: eigen kracht, sociaal netwerk, algemene 

voorziening, maatwerkvoorziening.  

In samenspraak met koplopers uit de burgerij zijn door de gemeenteraad in mei 2017 beleidskaders 

vastgesteld voor het sociaal domein en voor vitale gemeenschappen. Deze kaders geven positie aan 

collectieven (groepen inwoners) die vanaf de basis inhoud en vorm geven aan zorg om elkaar. Dit 

betekent dat de gemeenschappen als eerste aan zet zijn en dat de ondersteuning door overheid en 

maatschappelijke organisaties op de gemeenschapsinspanningen wordt afgestemd. De rol van de 

professional wordt zo ingevuld dat gemeenschapszorg maximaal kan gedijen. Daarbij wordt van 

zorgorganisaties verwacht dat zij hun beroepskrachten faciliteren in een zoektocht naar een nieuw 

vakmanschap, dat gebaseerd is op nabijheid en presentie. Dat betekent een inbedding van 

zorg en ondersteuning in het alledaagse reilen en zeilen van de gemeenschap met al haar 

initiatieven, mogelijkheden en eigen-aardigheden. 

Vanuit deze kaders wordt invulling gegeven aan de zogeheten ‘gekantelde werkwijze’: de eigen 

kracht van (groepen) personen en van vitale gemeenschappen komt op de eerste plaats, daarna de 

algemene voorziening krachtens de Wmo, gevolgd door de maatwerkvoorziening. Deze invulling 

houdt in dat een algemene voorziening krachtens de Wmo niet hoeft te worden ingezet als de 

gemeenschap, al dan niet met ondersteuning van de overheid, dermate vitaal is dat zij op eigen 

kracht medeburgers de nodige zorg en hulp kan bieden. Verder wordt met dit uitgangspunt 

vastgesteld dat een algemene voorziening voorliggend is aan een maatwerkvoorziening. 

 

b. De algemene voorziening is: ‘ondersteuning bij het zelf realiseren van een schoon en leefbaar 

huis’.  

Met deze formulering wordt aangegeven dat het schoon en leefbaar houden van het huis in de 

eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid is, maar dat de gemeenschap in voorkomende gevallen 

daarbij ondersteuning biedt.  In goed overleg met de hulpvrager wordt in de dorpsgemeenschap zelf 

bepaald hoe de algemene voorziening wordt ingevuld. 

 

Toelichting: In de memorie van toelichting Wmo wordt aangegeven dat de gemeente vrij is in de 

keuze welke algemene voorzieningen zij treft. “De regering kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat 

gemeenten ervoor kiezen om in bepaalde situaties ondersteuning in het huishouden of sociaal 

vervoer in de vorm van een algemene voorziening aan te bieden. Door deze ondersteuning in de 

vorm van een algemene voorziening aan te bieden, kan de gemeente voorzien in een door de 

gemeente nader in te vullen niveau van ondersteuning als het gaat om bijvoorbeeld de kwaliteit, de 

beschikbaarheid en de voor de ingezetenen daaraan verbonden kosten.“ (Memorie van toelichting 

van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, paragraaf 3.5.) 

   

c. Alleen voor mensen die deze hulp nodig hebben 

De nieuwe aanpak van hulp bij het huishouden wordt ingericht voor inwoners die niet zelfredzaam 

zijn (de Wmo-doelgroep); dit houdt in dat de algemene voorziening ‘ondersteuning bij het zelf 

realiseren van een schoon en leefbaar huis’ alleen toegankelijk is voor iemand die tot de doelgroep 

behoort en dus niet voor iedereen. Dit houdt in dat er een toets – weliswaar slechts een ‘lichte toets’ 

– uitgevoerd wordt om vast te stellen of mensen tot de doelgroep behoren en terecht een beroep 
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doen op de algemene voorziening. In die zin is er dus sprake van een doelgroepbeperking. Deze 

doelgroepbeperking geldt op vergelijkbare wijze ook voor burgers die, voorliggend aan de WMO-

voorziening, in hun eigen kracht en redzaamheid ondersteund worden door de vitale gemeenschap 

zodat zij zelf in staat blijven zorg te dragen voor een schoon en leefbaar huis, zij het met enige hulp 

van hun omgeving, de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken.  

Ook wordt de mogelijkheid geschapen om hulp bij het huishouden beschikbaar te stellen aan zwaar 

belaste mantelzorgers. Dat gebeurt eveneens onder dezelfde condities als hulp bij het huishouden 

die georganiseerd wordt ten behoeve van de hierboven aangeduide WMO-doelgroep. Met deze 

uitbreiding is in de eerste pilot nog geen ervaring opgedaan. Daar werd over deze mogelijkheid 

besloten door beroepskrachten. In de lijn van de overstap van institutiezorg naar gemeenschapszorg 

kan in de nieuwe pilot vanuit de burgerinitiatief een besluit genomen worden over deze uitbreiding 

van de hulp. Omdat nog geen ervaring met deze uitbreiding is opgedaan wordt bepaald dat iemand 

alleen hiervoor in aanmerking kan worden gebracht na raadpleging van een WMO-consulent of 

mantelzorgondersteuner. Het woord ‘raadpleging’ doet recht aan de regievoering door vitale 

gemeenschappen en impliceert dat er geen sprake is van een beslissing van overheidswege. 

 

d. De voorziening moet ook financieel toegankelijk zijn 

Er wordt gemeenschapsgeld ingezet om de eigen bijdrage voor de algemene voorziening lager te 

houden dan de feitelijke kostprijs. Daarnaast wordt nog voor lage-inkomens-groepen een korting 

gegeven op deze eigen bijdrage. 

Toelichting: In de Wmo 2015 (artikel 2.1.4 lid 2a) is bepaald dat het een bevoegdheid is  van de raad 

om voor nader aan te duiden groepen een kortingsregeling vast te stellen. Anders dan bij 

maatwerkvoorzieningen waar een per individu bepaalde inkomensafhankelijke bijdrage wordt 

vastgesteld door het CAK, gaat het hier om een korting die niet per individu wordt vastgesteld, maar 

die geldt voor bepaalde met name genoemde groepen. Iedereen die tot een bepaalde groep behoort 

ontvangt de voor die groep geldende korting.  

In de eerste pilot is een eigen bijdrage-regeling annex kortingsregeling vastgesteld. Deze wordt voor 

de nieuwe pilotperiode aangepast om niet te veel uit de pas te lopen met de CAK-regeling. Het 

kabinet heeft namelijk besloten de zorgkosten m.i.v. 2017 te verlagen. De hoogste eigen bijdrage 

wordt daarom verlaagd van € 10 naar € 7 per uur; de laagste eigen bijdrage wordt verlaagd van € 2 

naar € 1,50 per uur. Tussen de hoogste en laagste bijdrage zijn  nog enkele categorieën gemaakt die 

zo dicht mogelijk in de buurt blijven van de CAK-regeling (zie bijlage D). De vaststelling van deze eigen 

bijdrage-regeling annex kortingsregeling is een bevoegdheid van de raad. Aan de raad wordt voor 

1.1.2018 voorgesteld de Wmo-verordening op dit punt aan te passen.  

De eigen bijdrage-regeling annex kortingsregeling is gebaseerd op bepalingen in de Wmo 2015.  

De huidige afspraak dat mensen bij stapeling van eigen bijdrage in de laagste categorie van de eigen 

bijdrage vallen, blijft gehandhaafd. Dat geldt ook voor de afspraak dat in uitzonderingsgevallen een 

0-bijdrage-categorie kan worden toegepast. 

 

e. De vakmensen die beroepsmatig ondersteuning bieden moeten dat kunnen doen tegen 

fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden 

Het uurbedrag voor hulp bij het huishouden wordt per 1.1.2018 als volgt vastgesteld 

 T.a.v. hulp die gegeven wordt in kader van algemene voorziening: 

Het maximale bedrag dat bij de aanbesteding voor de maatwerkvoorziening hulp bij het 

huishouden in deze regio is vastgesteld. 
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 T.a.v. hulp die gegeven wordt in het kader van de ondersteuning van de eigen kracht van 

(groepen) mensen door vitale gemeenschappen: 

- € 19,00 all-in voor zelfstandige hulpen; in deze uurprijs zijn enkele wettelijke rechten 

verdisconteerd, namelijk het recht op vakantie en het recht op 6 weken doorbetaling tijdens 

ziekte; tevens zit in deze uurprijs een tegemoetkoming voor de op te leggen verplichting tot 

het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor schade die veroorzaakt wordt 

tijdens het werk. 

- Gestimuleerd wordt dat zelfstandige hulpen in Peel en Maas met elkaar overleggen of zij 

samen voor een of enkele of alle kernen een onderling solidariteitsfonds oprichten, dat in 

nader te bepalen situaties en onder samen af te spreken voorwaarden financiële steun geeft 

aan haar leden. 

 Het college kan na overleg met betrokkenen besluiten tot indexering van deze bedragen. 

 

f. De hulpvrager is vrij een keuze te maken uit de hulpverleners die in de kern beschikbaar zijn voor 

het bieden van ondersteuning 

Bij de overgang naar het nieuwe model blijven hulpvrager en hulp, als het even kan en als beiden 

daar voor kiezen, aan elkaar gekoppeld. 

 

Toelichting: Er zijn hulpen die soms al jaren lang voor een hulpvrager werken; die relatie is belangrijk 

en als het enigszins kan moet die worden voortgezet, althans de voorgestelde vernieuwing moet zo’n 

voortzetting niet in de weg staan. 

 

g. Aanvragen van maatwerkvoorziening blijft mogelijk 

Een ieder houdt de mogelijkheid de overheid aan te spreken op het verstrekken van een 

maatwerkvoorziening, waarna een officiële procedure volgt die afgerond wordt met een beschikking. 

 

Toelichting: Mensen die het niet eens zijn met de uitkomst/advies van de lichte toets en de uitkomst 

van het daarop volgend gesprek over de algemene voorziening kunnen altijd bij de gemeente een 

beroep doen op een maatwerkvoorziening. Dan vindt een keukentafelgesprek plaats door een 

consulent Zorg en Ondersteuning van de gemeente. Vervolgens komt er een beschikking van de 

gemeente en die kan inhouden dat betrokkene inderdaad recht heeft op een maatwerkvoorziening 

of dat betrokkene voldoende geholpen is met de algemene voorziening. Zo’n gemeentelijke 

beschikking voor een maatwerkvoorziening staat open voor bezwaar en beroep; tegen  de uitkomst 

van de lichte toets voor een algemene voorziening kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld. 

 

h. De beschikbaar gestelde financiële ruimte 

Vanwege de aandacht die in de nieuwe wijze van werken besteed wordt aan (vroeg)tijdige 

hulpverlening en vanwege de ontwikkeling om de hulp zo nodig breder in te zetten dan alleen de 

ondersteuning bij het schoon en leefbaar houden van de woning, is het heel wel denkbaar dat de 

nieuwe wijze van werken iets duurder uitvalt dan de gebruikelijke wijze van werken. De leefkwaliteit 

in kernen en de levenskwaliteit voor mensen in die kernen gaan er op vooruit; mogelijk worden 

kosten uitgespaard omdat niet of minder een beroep gedaan moet worden op zwaardere zorg; 

mogelijk kunnen vanwege de verbreding van werkzaamheden ook andere budgetten met een deel 

van de kosten worden belast; verder zijn er ongetwijfeld ook inverdieneffecten wat betreft de 

omvang van werkzaamheden die de gemeente voorheen moest verrichten. Bij het opstellen van de 
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kadernota en de begroting wordt jaarlijks voor het komende jaar een zo goed mogelijke inschatting 

gemaakt van de (financiële) effecten van dergelijke ontwikkelingen en wordt een raming gemaakt 

van de  gelden die nodig zijn om de nieuwe wijze van werken te kunnen voortzetten en uitbouwen. 

Het uitgangspunt is dat de uitvoering dan blijft binnen deze door de raad vastgestelde financiële 

ruimte, zij het dat hulp bij het huishouden een open-eind-regeling is, omdat mensen die binnen de 

criteria vallen recht hebben op hulp ook al worden de beschikbare budgetten overschreden. 

  

 

4. Condities 

 

Naast een aantal uitgangspunten, zoals hierboven aangeduid, kent de nieuwe wijze van werken ten 

aanzien van hulp bij het huishouden een aantal condities, waaronder de aanwezigheid van een breed 

draagvlak in de lokale samenleving, ondersteuning door een dorpsondersteuner, vrijheid van keuze 

door wie men geholpen wil worden en de inzet van zelfstandigen als hulpverleners. Deze condities 

golden ook al bij de eerste pilot, maar ervaringen uit deze pilot hebben met name ten aanzien van de 

inzet van zelfstandigen en de rol en positie van de dorpsondersteuner tot een meer afgewogen 

beleidsformulering geleid. Ook  wat betreft de tijdsduur van de pilot is een aangepaste conditie 

geformuleerd. 

 

a. Een nieuwe pilotperiode van 4 jaar 

 Er wordt een nieuwe pilot opgezet; dit keer een pilot voor 4 jaar (2018 t/m 2021) om alle kernen 

ruim de tijd te geven om voldoende draagvlak te organiseren in hun eigen kern om mee te gaan 

doen met de nieuwe wijze van werken. Een periode van 4 jaar is ook nodig om kernen de ruimte 

en tijd te geven om eventueel vervolgstappen te zetten om regie en uitvoering van hulp bij het 

huishouden nog meer in handen te brengen van gemeenschappen. 

 Jaarlijks wordt de voortgang geëvalueerd en als het nodig is wordt de pilot in onderling overleg 

op onderdelen bijgesteld, op voorstel of na advies van de begeleidingsgroep. Indien 

uitgangspunten en condities daarvoor aanpassing behoeven wordt een voorstel daartoe aan de 

raad voorgelegd. 

 De begeleidingsgroep, waarin alle kernen die meedoen of mee willen gaan doen aan de pilot 

vertegenwoordigd zijn, blijft actief gedurende de pilot: ze komt minimaal 4 x per jaar bij elkaar en 

organiseert minimaal 1 x per jaar een algemene voortgangsbespreking waarvoor naast een brede 

vertegenwoordiging van alle kernen, ook andere belanghebbenden en belangstellenden worden 

uitgenodigd, waaronder hulpvragers en hulpaanbieders. 

 Het is nadrukkelijk de bedoeling om vanaf 2022 de nieuwe werkwijze structureel te maken; dan 

moet in alle kernen de nieuwe wijze van werken zijn ingevoerd. 

 

b. Een kernorganisatie met een breed draagvlak in de lokale samenleving 

De nieuwe wijze van werken wat betreft hulp bij het huishouden wordt gedragen door een collectief 

van burgers dat een breed draagvlak heeft in de samenleving. In het kader van deze pilot wordt dit 

collectief aangeduid als ‘de kernorganisatie’. Dat kan een organisatie zijn met een juridische status 

(bv stichting); het kan ook een netwerk zijn zonder formele juridische status (bv netwerk). De 

kernorganisatie heeft een centrale positie en treedt op als de vertegenwoordiger van de belangen 

van alle inwoners en speciaal van degenen die hulp bij het  huishouden en aanverwante hulp 
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(willen/moeten) ontvangen. Zij legt contacten en onderhoudt verbindingslijnen met de informele 

zorgnetwerken van het dorp en de vele burgers die hierin actief zijn. 

 

c. Rol en positie van dorpsondersteuner 

 In het kader van de nieuwe wijze van werken t.a.v. hulp bij het huishouden kan de kern/het dorp 

een beroep doen op ondersteuning. De omvang van deze ondersteuning is gekoppeld aan het 

aantal hulpvragers in de kern. In de 4 huidige pilotkernen is gekozen voor ondersteuning door 

een dorpsondersteuner. Ook nieuwe pilotkernen hebben aangegeven gebruik te willen maken 

van een dorpsondersteuner. 

 De dorpsondersteuner werkt onder auspiciën van burgerinitiatieven uit de afzonderlijke kernen; 

elke kern regelt dat op haar eigen wijze. Van belang is dat de dorpsondersteuner ondersteunend 

werkt ten behoeve van vitale gemeenschappen en de uitbouw van vitale gemeenschappen niet 

gaat belemmeren door zelf de uitvoering van steeds meer taken over te nemen.  

 De rol van dorpsondersteuner is van cruciaal belang gebleken: is aanspreekpunt van mensen die 

hulp (nodig) hebben; is verbindingsschakel tussen informele en formele zorgstructuren; is 

aanjager/ondersteuner van initiatieven en activiteiten die de kern nog meer maken tot een vitale 

gemeenschap waar mensen omzien naar elkaar. 

 De inzet van een dorpsondersteuner komt pas in beeld enkele maanden voordat een kern 

daadwerkelijk mee gaat doen aan de nieuwe werkwijze. Als een kern in een eerder stadium 

behoefte heeft aan ondersteuning om een burgerinitiatief tot stand te brengen dat uitvoering 

gaat geven aan de pilot hulp bij het huishouden, moet die ondersteuning op een andere manier 

geregeld worden, bij voorbeeld via de inzet van de werkplaats gemeenschapsontwikkeling.  

 Dorpsondersteuners overleggen met elkaar over de voortgang van de pilot; ze stemmen hun 

werkzaamheden en activiteiten ook af met andere ondersteuners die actief zijn in de betreffende 

kernen; dit laatste aspect is zeker belangrijk als dorpsondersteuners hun activiteiten uitbreiden 

naar andere onderdelen van het sociaal domein. Die mogelijkheid is vanaf het begin open 

gehouden of beter gezegd wenselijk geacht in het kader van een   versterking van vitale 

gemeenschappen. Over de wenselijkheid, (financiële) mogelijkheid, inhoud en vorm van een 

dergelijke verbreding is breed overleg nodig met alle hierbij betrokken partijen.  

 

 

d. Zelfstandigen als hulp  

 In de pilot is nadrukkelijk gekozen voor de mogelijkheid dat mensen kiezen om hulp te (blijven) 

ontvangen van een zelfstandige, naast de mogelijkheid om te kiezen voor hulp via een 

zorgorganisatie. In een beperkt aantal situaties wordt hiervan gebruik gemaakt. 

 Bij besprekingen over de eerste pilot is naar voren gebracht dat de inzet van zelfstandigen bij een 

algemene voorziening op gespannen voet staat met een bepaling in de Wmo 2015, als deze 

zelfstandige gebruik maakt van de Regeling Dienstverlening aan Huis en dat is doorgaans het 

geval bij de zelfstandigen die werkzaam zijn binnen de pilot. Als de zelfstandige werkt als zzp’er 

en geen gebruik maakt van genoemde Regeling, is ze gelijk te stellen met een zorgaanbieder en is 

er geen sprake van strijdigheid met een bepaling uit de Wmo. 

 Zorgorganisaties die werkzaam zijn in de huidige pilotkernen hebben aangegeven geen 

voorstander te zijn van de inzet van zelfstandigen.  Ze vrezen dat dit verlies van werkgelegenheid 

voor hun werknemers zou kunnen betekenen. Als toch besloten wordt tot de inzet van 

zelfstandigen stellen ze voor deze mogelijkheid te beperken tot de vier huidige pilotkernen en/of 
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de inzet van zelfstandigen alleen nog tijdelijk toe te staan voor situaties waarin de hulp door een 

zelfstandige geregeld is via een PGB-maatwerkvoorziening en deze hulp over moet stappen naar 

de algemene voorziening omdat deze voorafgaat aan de maatwerkvoorziening. 

 Bij de nieuwe werkwijze van hulp bij het huishouden blijft de mogelijkheid behouden voor 

mensen om te kiezen voor hulp van een zelfstandige die gebruik maakt van de Regeling 

Dienstverlening aan Huis, ook al gebeurt dat slechts in een beperkt aantal gevallen. Dit standpunt 

is ingegeven door enkele overwegingen: 

- In dorpen waar de nieuwe werkwijze nog niet is ingevoerd wordt hulp bij het huishouden 

geregeld via een maatwerkvoorziening. Daarbij staat het mensen vrij te kiezen voor een Pgb 

(persoonsgebonden budget) en in het kader daarvan kan de hulp verstrekt worden door een 

zelfstandige die gebruik maakt van de Regeling dienstverlening aan huis. Als de pilot 

ingevoerd wordt is een algemene voorziening voorliggend aan een maatwerkvoorziening en 

moeten mensen met een Pgb overstappen naar de algemene voorziening. Uitgangspunt 

daarbij is dat mensen dezelfde hulp moeten kunnen behouden. Dat geldt ook als deze hulp 

een zelfstandige is. 

- Voor veel zelfstandigen die actief zijn in de pilot is dit vaak de enige mogelijkheid om dit werk 

te (blijven) doen. Een aantal van hen was ooit werkzaam bij een zorgorganisatie, maar is daar 

ontslagen of hun tijdelijk contract is niet omgezet in een vast contract.  

- De zorgen die zorgorganisaties uitspreken over verlies van werkgelegenheid worden niet 

gedeeld. Er gaat immers geen werk verloren; de inzet van zelfstandigen doet geen afbreuk 

aan de omvang van de totale werkhoeveelheid. Het voorstel om de inzet van zelfstandigen 

alleen toe te staan in vier van de elf kernen creëert een onwenselijk geachte ongelijkheid 

tussen kernen. Het idee om de inzet van zelfstandigen alleen nog toe te staan in een soort 

uitsterfconstructie doet onvoldoende recht aan de keuzevrijheid van mensen en staat op 

gespannen voet met de ruimte die in het kader van de zelfsturing aan gemeenschappen 

wordt gegeven.   

- Door goede afspraken te maken over een fatsoenlijke beloning van zelfstandigen – in de 

huidige pilot is bodemprijs van € 18 vastgesteld; in de nieuwe pilot wordt een bodemprijs 

van € 19 voorgesteld – wordt het gevaar van onderbetaling/uitbuiting weggenomen. Tevens 

wordt een bijdrage geleverd aan het ‘witten van zwart werk’. Dat is in het belang van veel 

hulpverleners en hulpvragers, ook buiten de pilot. 

- Een van de doelstellingen van de pilot is het opbouwen van een lokaal overleg van 

helpenden om intensiever gebruik te maken van de kennis en kunde van uitvoerende hulpen; 

dit als onderdeel van een nauwere afstemming tussen het formele en het informele 

zorgnetwerk.  Het tot stand brengen van zo’n overleg van uitvoerenden onder regie van het 

dorp past in het kader van de door de gemeenteraad ondersteunde ontwikkelingen naar 

gemeenschapszorg en kleinschaligheid.  Het lukt ook beter als de zorgverleners en hun 

eventuele organisatie(s) gemeenschapsnabij zijn. Mogelijk kan via zelfstandigen met meer 

succes een aanzet gegeven worden tot het realiseren van een lokaal overleg van helpenden 

onder regie van de gemeenschap. Zorgorganisaties zouden zich hier dan bij aan kunnen 

sluiten.  

 
 

 Volgens de geraadpleegde landelijk juridisch deskundige valt de hulp door zelfstandigen, zoals 

die in de pilot geregeld is, buiten de Wmo: het is geen maatwerkvoorziening en het is geen 
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algemene voorziening; het is een dienst die gericht is op maatschappelijke ondersteuning en 

zelfredzaamheid, maar die buiten de Wmo valt. Daarmee, aldus de jurist, is zij voorliggend aan 

de algemene voorziening. Citaat uit advies: “Met andere woorden, als een inwoner gebruik kan 

maken van de zelfstandige voor het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden (doordat de 

gemeente een deel daarvan financiert), dan heeft de inwoner een oplossing gevonden voor zijn 

hulpbehoefte in het eigen sociale netwerk. Daarmee is een gelijke situatie geschapen met 

inwoners met een hulpbehoefte die al zelf diensten afnemen van een zelfstandige of andere 

schoonmaakorganisatie.” De jurist noemt de hulp via een zelfstandige daarom geen algemene 

voorziening (geregeld via de Wmo) maar een algemene maatregel die buiten de Wmo om 

geregeld moet worden. 

 Er zijn drie mogelijkheden om te regelen dat mensen die gebruik willen maken van hulp bij het 

huishouden de mogelijkheid houden om te kiezen voor hulp door een zelfstandige: 

I. De regeling die gemaakt is in de huidige pilot gewoon voortzetten: uitgaande van de 

overtuiging dat er gehandeld wordt in de geest van de Wmo2015 wordt besloten binnen de 

algemene voorziening de inzet van zelfstandigen toe te staan, ook al kan dat niet volgens de 

letter van de wet. Bij de ministerie van BIZA en VWS, al dan niet in samenspraak met de VNG, 

zou nagegaan kunnen worden of een experimentstatus aangevraagd kan worden. De 

mogelijkheid van een solidariteitsfonds (zie punt f hieronder) en de mogelijkheid om ‘zwart 

werk te witten’ kan een dergelijk experiment extra interessant maken. 

II. Een voorziening maken buiten de Wmo om. Die kan aangeduid worden met de term 

‘algemene maatregel’ of ‘dorpsvoorziening’. Hiervoor wordt een gemeentelijke regeling 

ontworpen die in opdracht van de raad door het college wordt vastgesteld.  De bedoeling is 

om de uitvoering van de algemene Wmo-voorziening en de buiten de Wmo geregelde 

dorpsvoorziening zo veel mogelijk of liefst helemaal gelijk te houden; de hulpontvanger hoeft 

niet te merken dat dit twee administratief gescheiden systemen zijn. Het uitgangspunt is dat 

de zelfstandige werkt in opdracht van de hulpvrager en dat dan gebruik gemaakt kan worden 

van de Regeling Dienstverlening aan Huis.  

III. Alleen met zelfstandigen werken die bereid zijn zzp’er te worden en die als ondernemer gaan 

werken en geen gebruik maken van de regeling dienstverlening aan huis. Hierbij zij 

opgemerkt dat werken als zzp’er altijd mogelijk is, maar dat dit een optie is die voor de 

meeste huidige zelfstandige hulpen niet realistisch is (daar werken ze gewoon te weinig uren 

voor, afgezien van de administratieve rompslomp). 

Alles afwegende wordt gekozen voor optie II om twee redenen. (1) Deze optie past het beste in 

de ontwikkeling dat vitale gemeenschappen de regie nemen over hulp bij het huishouden en 

biedt ontwikkelingsmogelijkheden in deze richting.  (2) Een moeizame discussie over het al dan 

niet toelaatbaar oprekken van wettelijke bepalingen wordt voorkomen.  

 Gestimuleerd wordt dat samen met zelfstandige hulpen wordt nagegaan of per dorp of per 

gemeente een onderlinge verzekering kan  worden opgezet in de trant van de zogeheten 

broodfondsen: van ieder gewerkt uur wordt een nader te bepalen bedrag in een gezamenlijke 

pot gestopt en bij ziekte of in andere situaties waarin betrokkene niet kan werken wordt daaruit 

een vergoeding betaald. Om deze onderlinge solidariteit vanuit de basis te stimuleren zou de 

gemeente de bijdrage per uur kunnen verdubbelen. Dit idee moet nader uitgewerkt worden in 

overleg met betrokken zelfstandigen: wat kan in deze onderlinge solidariteits-pot verzekerd 

worden en hoe moet het beheer geregeld worden? 
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e. Keuzevrijheid regelen bij aanbesteden 

De mensen die hulp ontvangen kunnen, net als nu het geval is, een vrije keuze maken uit de 

dienstverleners die beschikbaar zijn om hulp bij het  huishouden te bieden in de betreffende kern.  

De dienstverleners die beschikbaar zijn moeten voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden via 

de aanbestedingsregeling volgens het Open House model. Een van de condities die daarbij gesteld 

wordt heeft betrekking op het accepteren van de bepaling dat voldoen aan de gestelde voorwaarden 

geen enkele garantie inhoudt op het daadwerkelijk kunnen verlenen van hulp. De mogelijkheid om 

hulp te verlenen wordt pas omgezet in daadwerkelijke hulpverlening als de hulpvrager ervoor kiest 

hulp te ontvangen van betrokken dienstverlener.  De hulp door zelfstandigen wordt geregeld via een 

ondersteuning van het sociaal netwerk in de kernen. Dat is een aangelegenheid van de kernen. 

Aanbesteden is hierbij derhalve niet aan de orde. 

 

f. Het vouchersysteem 

 Het vouchersysteem is op zich goed. Maar er blijven haperingen optreden en beloften tot herstel 

of aanpassingen worden onvoldoende nagekomen. De gemeente heeft voor het vouchersysteem 

een contract met Zorg Lokaal. De gemeente blijft Zorg Lokaal aanspreken op het tijdig en 

adequaat leveren van het afgesproken product. Het repareren van ad hoc problemen vergt nu 

veel te veel aandacht van dorpsondersteuners. Dit gaat ten koste van de eigenlijke taken van de 

dorpsondersteuners. 

 Voor de nieuwe pilotperiode moet met alle betrokkenen goede spelregels worden opgesteld: wie 

is waar verantwoordelijk voor; wie is waartoe gerechtigd wat betreft de toegang tot het systeem; 

wat kan wel en wat kan niet, etc 

 Er moeten ook spelregels worden opgesteld voor het tijdig declareren van gewerkte uren. Als dit 

namelijk niet gebeurt krijgt het vouchersysteem foutieve informatie en dat leidt tot onverwachte 

schommelingen in de aankoop van vouchers, waardoor zorgvragers in moeilijkheden komen of 

minimaal in verwarring raken. Er wordt een regel gesteld dat minimaal iedere maand 

gedeclareerd moet worden. Dat is een conditie die bij het aanbesteden wordt vastgelegd en die 

dienstverleners moeten ondertekenen. 

 Vanuit enkele kernen die meedoen met de eerste pilot wordt opgemerkt dat het 

vouchersysteem mogelijk te ingewikkeld gemaakt is voor de effecten die het moet 

bewerkstelligen. Vanuit de dorpen kan mogelijk een eigen eenvoudiger systeem worden 

ontwikkeld.  Het College is van oordeel dat deze mogelijkheid serieus onderzocht moet worden.  

Mogelijk kan dit in combinatie met een regeling om via subsidieverlening het sociaal netwerk in 

gemeenschappen dusdanig te ondersteunen dat inzet van zelfstandigen bij hulp in de 

huishouding tot de mogelijkheden gaat behoren.  
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Bijlage A:  Advies van de Begeleidingsgroep ‘Pilot hulp bij het huishouden’ 

 

Hernieuwing van de uitgangspunten voor het verder ontwikkelen 

van het nieuwe organisatiemodel voor hulp bij het huishouden 

onder regie van vitale gemeenschappen. 

Inleiding 
Vanaf 1 mei 2016 is in 4 kernen van Peel en Maas gestart met een pilot voor het invoeren van een 

nieuwe werkwijze van hulp bij het huishouden als algemene voorziening onder regie van vitale 

gemeenschappen.  Deze nieuwe werkwijze is ontwikkeld door een brede begeleidingsgroep. Daarin 

deden en doen afgevaardigden van de 4 pilotkernen (Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel) mee 

en ook afgevaardigden van andere kernen. Ook de gemeente was en is vertegenwoordigd in deze 

begeleidingsgroep. Vanaf de start van de pilot is de begeleidingsgroep regelmatig bij elkaar gekomen 

om de voortgang te bespreken en praktische oplossingen te bedenken voor uitvoeringsproblemen. 

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft in zijn vergadering van 19 januari 2016 een aantal 

uitgangspunten en condities vastgesteld voor het uitvoeren van een nieuw organisatiemodel van 

hulp bij het huishouden onder regie van vitale gemeenschappen. In deze notitie worden deze 

uitgangspunten en condities weergegeven en tevens wordt aangegeven in hoeverre deze naar het 

oordeel van de begeleidingsgroep gewijzigd en/of bijgesteld en/of bekrachtigd moeten worden naar 

aanleiding van de ervaringen die zijn opgedaan in de 4 pilotkernen en de daar gehouden evaluaties1. 

Per uitgangspunt en conditie wordt dit aangegeven. Voorstellen van de begeleidingsgroep voor het 

wijzigen van de vastgestelde uitgangspunten en condities worden in afzonderlijke bijlagen 

weergegeven.  

In haar vergadering van 29 augustus 2017 heeft de begeleidingsgroep deze notitie inzake de 

vernieuwing van de uitgangspunten en condities besproken en vastgesteld als advies aan het college 

ten behoeve van een voorstel aan de gemeenteraad om het beleid vast te stellen voor het verder 

ontwikkelen van het nieuwe organisatiemodel voor hulp bij het huishouden onder regie van vitale 

gemeenschappen gedurende een nieuwe meerjarige pilotperiode van 4 jaar (2018 t/m 2021).

                                                           
1
 Aangaande de eerste pilot hulp bij het huishouden zijn de volgende evaluaties uitgevoerd: 

a. Doorlopende evaluatie van de Begeleidingsgroep: heeft geresulteerd in een dozijn lessen met 
praktijkaanbevelingen voor het consolideren, voortzetten en verbreden van de nieuw organisatie van hulp 
bij het huishouden. 

b. In opdracht van de Stichting Welzijn Kessel en Kessel-Eik heeft Peter Nelissen vanuit de Hogeschool Zuyd 
onderzoek gedaan naar de ervaringen in de pilotdorpen Kessel, Kessel-Eik en Koningslust. 

c. De initiatiefgroep in Meijel heeft een evaluatie-enquête gehouden onder alle inwoners van Meijel die hulp 
bij het huishouden ontvangen. 

d. Het bureau Vallianatos Zorginnovatie heeft een evaluatie-onderzoek uitgevoerd in opdracht van de 
Rekenkamer van de gemeente Peel en Maas. 

e. Er is een videofilm gemaakt waarin een aantal personen die hulp ontvangen verslag doen van hun 
ervaringen met de nieuwe wijze van werken. 
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Uitgangspunten (1) en condities (2) 

Uitgangspunten en condities vastgesteld door raad op 19 januari 2016 hernieuwing 

Hoofddoel van het nieuwe model: 

Hulp bij het huishouden meer inbedden in vitale gemeenschappen met hun 

informele en formele netwerkstructuren. De informele en formele 

zorgstructuren in de betrokken gemeenschappen ondersteunen en toerusten 

om hun samenwerking en vervlechting uit te bouwen en te versterken.  

 

Wordt ongewijzigd 

gehandhaafd; 

toelichting wordt 

gewijzigd 

Zie bijlage 1  

1a : Er wordt uitgegaan van een gekantelde werkwijze: eigen kracht, sociaal 

netwerk, algemene voorziening, maatwerkvoorziening.  

In het Beleidsplan Sociaal Domein wordt gesproken van het Eigen kracht 

principe. Dat wordt als volgt omschreven: Voor de invulling van de 

ondersteuningsvraag is de mate waarin de burger van zijn/haar kracht uit kan 

gaan essentieel. Vervolgens is de mate waarin de burger gebruik kan maken 

van zijn sociale netwerk van belang. Individuele ondersteuning en begeleiding 

worden ingezet daar waar eigen kracht en kracht van het sociale netwerk en 

collectieve (algemene) voorzieningen niet toereikend zijn.  

Strekking wordt 

gehandhaafd; tekst 

wordt aangepast aan 

nieuwe kaderstelling 

Zie bijlage 2 ad 1a 

1b : De algemene voorziening is: ‘ondersteuning bij het zelf realiseren van een 

schoon en leefbaar huis’.  

Met deze formulering wordt aangegeven dat het schoon en leefbaar houden 

van het huis in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid is, maar dat 

de gemeenschap in voorkomende gevallen daarbij ondersteuning biedt.  In 

goed overleg met de hulpvrager wordt in de dorpsgemeenschap zelf bepaald 

hoe de algemene voorziening wordt ingevuld. 

Wordt ongewijzigd 

gehandhaafd 

1c :  Alleen mensen die tot de doelgroep horen krijgen ondersteuning 

De nieuwe aanpak van hulp bij het huishouden wordt ingericht voor inwoners 

die niet zelfredzaam zijn (de Wmo-doelgroep); dit houdt in dat de algemene 

voorziening ‘ondersteuning bij het zelf realiseren van een schoon en leefbaar 

huis’ alleen toegankelijk is voor iedereen die tot de doelgroep behoort en dus 

niet voor iedereen. Dit houdt in dat er een toets – weliswaar slechts een 

‘lichte toets’ – uitgevoerd wordt om vast te stellen of mensen tot de 

doelgroep behoren en terecht een beroep doen op de algemene voorziening 

(Die beperking wordt ingesteld omdat met inzet van gemeenschapsgeld een 

lagere prijs voor de algemene voorziening gevraagd wordt dan de feitelijke 

kostprijs; en daar bovenop is nog een individuele korting mogelijk voor 

mensen met een laag inkomen). 

Wordt gehandhaafd met 

de aanvulling dat de 

doelgroepbeperking op 

vergelijkbare wijze ook 

geldt voor burgers die, 

voorliggend aan de 

WMO-voorziening, in 

hun eigen kracht en 

redzaamheid 

ondersteund worden 

door de vitale 

gemeenschap. Ook 

wordt de doelgroep 

uitgebreid met zwaar 

belaste mantelzorgers. 

Als nog uit te werken 

mogelijkheid wordt 
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genoemd: het toelaten 

van mensen die niet tot 

de doelgroep horen; zij 

betalen de volledige 

kostprijs; dat zou een 

goed middel kunnen zijn 

om zwart werk te 

witten. 

 Zie bijlage 2 ad 1c 

1d : De voorziening moet ook financieel toegankelijk zijn 

Er wordt gemeenschapsgeld ingezet om de eigen bijdrage voor de algemene 

voorziening lager te houden dan de feitelijke kostprijs. Daarnaast wordt nog 

voor lage-inkomens-groepen een korting gegeven op deze eigen bijdrage. 

Wordt ongewijzigd 

gehandhaafd, maar wel 

met aantekening 

Zie bijlage 2 ad 1c  

1e : De vakmensen die beroepsmatig ondersteuning bieden moeten dat 

kunnen doen tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden 

Het uurbedrag voor hulp bij het huishouden voor 2016 wordt vastgezet op € 

18,00 all-in. Voor zorgorganisaties kan dit bedrag verhoogd worden met een 

(tijdelijke) toeslag vanwege nader te omschrijven overheadkosten. 

Wordt als principe vol 

gehandhaafd, maar wel 

met aangepaste 

uitwerking 

zie bijlage 2 ad 1e 

1f : De hulpvrager is vrij een keuze te maken uit de hulpverleners die in de 

kern beschikbaar zijn voor het bieden van ondersteuning 

Bij de overgang naar het nieuwe model blijven hulpvrager en hulp, als het 

even kan en als beiden daar voor kiezen, aan elkaar gekoppeld. 

Wordt ongewijzigd 

gehandhaafd  

 

1g : Aanvragen van maatwerkvoorziening blijft mogelijk 

Een ieder houdt de mogelijkheid de overheid aan te spreken op het 

verstrekken van een maatwerkvoorziening, waarna een officiële procedure 

volgt die afgerond wordt met een beschikking. 

Wordt ongewijzigd 

gehandhaafd  

 

1h : De nieuwe aanpak moet blijven binnen de financiële ruimte voor hulp bij 

het huishouden die in de gemeentebegroting is/wordt vastgesteld  

Het kabinet heeft flink bezuinigd op de rijksmiddelen die aan gemeenten 

beschikbaar worden gesteld voor de financiering van hulp bij het huishouden. 

De nieuwe aanpak van hulp bij het huishouden is nadrukkelijk niet bedoeld 

als een extra bezuiniging. 

Wordt gehandhaafd, 

maar wel voorzien van 

een nadere uitleg 

zie bijlage 2 ad 1h 

2a : Een kernorganisatie met een breed draagvlak in de lokale samenleving 

Dat kan een organisatie zijn met een juridische status (bv stichting); het kan 

ook een netwerk zijn zonder formele juridische status (bv netwerk). De 

kernorganisatie heeft een centrale positie en treedt op als de 

vertegenwoordiger van de belangen van alle inwoners en speciaal van 

degenen die hulp bij het  huishouden en aanverwante hulp (willen/moeten) 

ontvangen. Zij legt contacten en onderhoudt verbindingslijnen met de 

informele zorgnetwerken van het dorp en de vele burgers die hierin actief 

Wordt ongewijzigd 

gehandhaafd  
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zijn. 

2b : Hulpen werken ofwel als zelfstandige ofwel als werknemer van een 

zorgorganisatie  

Naar ieders tevredenheid in de pilotdorpen is bij de nieuwe aanpak de 

mogelijkheid blijven bestaan om hulp te ontvangen van een zelfstandige 

(voor een deel iemand die voorheen hulp verleende via een PGB). Deze 

mogelijkheid wordt in de nieuwe pilotperiode gehandhaafd, zij het op 

aangepaste wijze en met een stevige onderbouwing omdat deze mogelijkheid 

schuurt met de letter van de WMO2015, maar wel spoort met de geest van 

deze wet. 

Wordt gehandhaafd, 

maar wel op aangepaste 

wijze en met een stevige 

onderbouwing 

zie bijlage 3 ad 2b 

2c : Keuzevrijheid  

De mensen die hulp ontvangen kunnen, net als nu het geval is, een vrije 

keuze maken uit de dienstverleners die beschikbaar zijn om hulp bij het  

huishouden te bieden in de betreffende kern. Zelfstandige dienstverleners 

kunnen door de kernorganisatie op een beschikbaarheidslijst geplaatst 

worden. Werknemers worden beschikbaar gesteld vanuit de zorgorganisatie 

bij wie ze in dienst zijn. Hun namen en de mate waarin ze beschikbaar zijn 

worden toegevoegd aan de beschikbaarheidslijst. 

Wordt gehandhaafd, 

maar wel voorzien van 

een andere uitleg 

zie bijlage 3 ad 2c 

2d : Een professionele ondersteuner 

Een door de kernorganisatie aan te wijzen onafhankelijke professionele 

ondersteuner krijgt de ruimte om vanuit haar/zijn vakmanschap vast te 

stellen of iemand tot de doelgroep behoort. Vervolgens wordt, naar 

geconstateerde behoefte, in samenspraak met de (betaalde en onbetaalde) 

vakkrachten van het formele en informele zorgnetwerk een bijdrage geleverd 

in de zorg voor het schoon en leefbaar houden van de woning van 

dorpsgenoten die op deze hulp zijn aangewezen om zelfstandig te kunnen 

blijven wonen. De gemeente stelt voldoende middelen beschikbaar opdat per 

kernorganisatie een beroepskracht als ondersteuner kan fungeren (deze kan 

mogelijk een breder takenpakket hebben dan het mee organiseren van hulp 

bij het huishouden). 

Wordt ongewijzigd 

gehandhaafd  

 

2e : Resultaatfinanciering 

De zorgorganisatie(s) ontvangt een van het vastgesteld uurbedrag afgeleid 

basisbedrag voor de werkzaamheden die de beroepsmatige hulpen in 

samenspraak met de hulpvragers, de professionele ondersteuner en het 

informele zorgnetwerk in professionele autonomie verrichten om te bereiken 

dat mensen in een schoon huis kwaliteit van leven hebben/houden. De 

zelfstandig werkende hulp kan soortgelijke afspraken maken in samenspraak 

met degene aan wie hulp verleend wordt. De professionele ondersteuner ziet 

er op toe dat de afspraken op passende wijze worden vastgesteld. Het 

uurbedrag voor hulp bij het huishouden wordt voor het jaar 2016 vastgezet 

op € 18 all in. Voor zorgorganisaties kan dit bedrag verhoogd worden met een 

(tijdelijke) toeslag vanwege nader te omschrijven overheadkosten. 

Vervalt 

Resultaatfinanciering is 

moeilijk te rijmen met 

het uitgangspunt dat de 

hulp plaatsvindt onder 

regie van de vitale 

gemeenschap: 

resultaatfinanciering zet 

niet de gemeenschap 

maar de zorgorganisatie 

in de regiefunctie.  

2f : Inzet HHT-gelden 

Omdat, anders dan aanvankelijk de bedoeling was, in het nieuwe model 

Vervalt 

De HHT-gelden waren 
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nadrukkelijk ruimte is gemaakt voor het verlenen van hulp door iemand in 

loondienst, wordt voor 2016 en mogelijk volgende jaren gebruik gemaakt van 

de HHT-gelden (Deze Huishoudelijke Hulp Toelage zijn extra middelen 

beschikbaar gesteld door het Rijk als werkgelegenheidsmaatregel). 

incidenteel; ze zijn in 

2018 niet meer 

beschikbaar. 

 

Aanvullende condities: 

Er worden enkele aanvullende condities gesteld. Deze hebben betrekking op: 

- De periode van de nieuwe pilot:  een periode van 1 jaar blijkt te kort; 

gemeenschappen, organisaties en gemeente hebben meer tijd nodig om 

de nieuwe werkwijze uit te proberen en zo nodige bij te stellen alvorens 

deze definitief vast te stellen. 

- Rol en positie van dorpsondersteuner 

- Het vouchersysteem 

 

Zie bijlage 4 

Tijdpad:  Zie bijlage 5 
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Bijlage 1 : Aanpassing van toelichting hoofddoel   

 

Wat staat er? 
Hoofddoel van het nieuwe model is: hulp bij het huishouden meer inbedden in vitale 

gemeenschappen met hun informele en formele netwerkstructuren. De informele en formele 

zorgstructuren in de betrokken gemeenschappen ondersteunen en toerusten om hun samenwerking 

en vervlechting uit te bouwen en te versterken.  

Toelichting: De samenwerking tussen informele en formele zorgstructuren leidt ertoe dat de 

dienstverlening meer gericht is op heelheid. Dat wil zeggen dat bij de hulp bij het  huishouden de 

gehele persoon in zijn/haar omgeving in ogenschouw wordt genomen en dat de omgeving, de 

gemeenschap, betrokken wordt bij het leven en welzijn van de betreffende persoon. De zorg –  zowel 

het vragen erom als het verlenen ervan – krijgt daardoor een ander karakter: zorg zal in mindere 

mate beleefd worden als een af te nemen dienst/product, maar meer als een activiteit die bij het 

alledaagse leven van mensen hoort; de preventie zal een dempend effect hebben op de toename van 

de zorgbehoefte; niet alle zorg zal in een geprofessionaliseerde vorm gedrongen worden. Naar 

verwachting heeft deze verandering ook een gunstig effect op de betaalbaarheid van de zorg. 

Waarom moet dat worden aangepast? 
De formulering van het hoofddoel van de pilot blijft ongewijzigd. Maar in de toelichting staan enkele 
aspecten die anders geformuleerd moeten worden: 
- Zorg inbedden in collectiviteit van gemeenschap, die eigen informele zorgstructuren heeft. Die 

eigenheid moet door wijze waarop pilot georganiseerd wordt verhelderd en ondersteund 

worden. Ook de professionele zorg moet zich daartoe bewust verhouden en een nieuwe 

eigenheid ontwikkelen. Vanuit die grotere duidelijkheid over elkaars positie, inhoud en rol kan 

vervlechting tussen formele en informele zorgstructuren nagestreefd worden. Nu wordt dat doel 

te weinig onderbouw geformuleerd en dat kan ertoe leiden dat de eigenheid van beide 

zorgstructuren onvoldoende uit de verf komt. 

- Hetgeen in de oude toelichting staat over dempend effect van preventie en over mogelijk 

besparing moet anders geformuleerd worden. Het eerste jaar heeft geleerd dat er juist meer 

vraag komt, niet alleen naar huishoudelijke hulp, maar ook andere hulp; daardoor is meer inzet 

nodig, beroepsmatig en vrijwillig. Het is nodig dat we dat kort aangeven om geen valse 

verwachtingen te wekken. 

 
Wat is het voorstel voor de nieuwe tekst? 
Hoofddoel van het nieuwe model is: hulp bij het huishouden meer inbedden in vitale 

gemeenschappen met hun informele en formele netwerkstructuren. De informele en formele 

zorgstructuren in de betrokken gemeenschappen ondersteunen en toerusten om hun samenwerking 

en vervlechting uit te bouwen en te versterken.  

Toelichting: De samenwerking tussen informele en formele zorgstructuren is gericht op het 

verhelderen en ondersteunen van de eigenheid van beide vormen van zorg. Vanuit  die grotere 

duidelijkheid over elkaars positie, inhoud en rol kan vervlechting tussen formele en informele 

zorgstructuren nagestreefd worden. Dat is van belang om te bevorderen dat de hulp meer gericht is 

op heelheid, hetgeen wil zeggen dat de gehele persoon in zijn/haar omgeving in ogenschouw wordt 

genomen en dat de omgeving, de gemeenschap, betrokken wordt bij het leven en welzijn van de 

betreffende persoon. De zorg –  zowel het vragen erom als het verlenen ervan – krijgt daardoor een 
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ander karakter: zorg zal in mindere mate beleefd worden als een af te nemen dienst/product, maar 

meer als een activiteit die bij het alledaagse leven van mensen hoort; niet alle zorg zal in een 

geprofessionaliseerde vorm gedrongen worden. Deze verandering kan op termijn een gunstig effect 

hebben op de betaalbaarheid van de zorg. Op korte termijn zal dit effect naar verwachting niet 

optreden en kan mogelijk zelfs sprake zijn van een toename van de zorgkosten, omdat mensen in 

een vitale gemeenschap meer omzien naar elkaar en er eerder gesignaleerd wordt dat er 

aanvullende hulp en/of zorg nodig is, van vrijwilligers of van beroepskrachten. Veel hulp en zorg 

wordt in vitale gemeenschappen door mensen onderling geregeld met gesloten beurzen, maar een 

aantal vormen van hulp zal betaald blijven gebeuren. Dat laatste geldt doorgaans ook voor hulp bij 

het huishouden, ook bij de nieuwe werkwijze.   
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Bijlage 2 : Aanpassing van de uitgangspunten 

De begeleidingsgroep stelt voor om voor de volgende uitgangspunten een nieuwe formulering te 

gebruiken: 

Ad uitgangspunt 1a: gekantelde werkwijze 

In samenspraak met koplopers uit de burgerij zijn door de gemeenteraad in mei 2017 beleidskaders 

vastgesteld voor het sociaal domein en voor vitale gemeenschappen. Deze kaders geven positie aan 

collectieven (groepen inwoners) die vanaf de basis inhoud en vorm geven aan zorg om elkaar. Dit 

betekent dat de gemeenschappen als eerste aan zet zijn en dat de ondersteuning door overheid en 

maatschappelijke organisaties op de gemeenschapsinspanningen wordt afgestemd. De rol van de 

professional wordt zo ingevuld dat gemeenschapszorg maximaal kan gedijen. Daarbij wordt van 

zorgorganisaties verwacht dat zij hun beroepskrachten faciliteren in een zoektocht naar een nieuw 

vakmanschap, dat gebaseerd is op nabijheid en presentie. Dat betekent een inbedding van 

zorg en ondersteuning in het alledaagse reilen en zeilen van de gemeenschap met al haar 

initiatieven, mogelijkheden en eigen-aardigheden. 

Vanuit deze kaders wordt invulling gegeven aan de zogeheten ‘gekantelde werkwijze’: de eigen 

kracht van (groepen) personen en van vitale gemeenschappen komt op de eerste plaats, daarna de 

algemene voorziening krachtens de WMO, gevolgd door de maatwerkvoorziening. Deze invulling 

houdt in dat een algemene voorziening krachtens de WMO niet hoeft te worden ingezet als de 

gemeenschap, al dan niet met ondersteuning van de overheid, dermate vitaal is dat zij op eigen 

kracht medeburgers de nodige zorg en hulp kan bieden. Verder wordt met dit uitgangspunt 

vastgesteld dat een algemene voorziening voorliggend is aan een maatwerkvoorziening. 

 

Ad uitgangspunt 1c: Alleen voor mensen die deze hulp nodig hebben 

De nieuwe aanpak van hulp bij het huishouden wordt ingericht voor inwoners die niet zelfredzaam 

zijn (de Wmo-doelgroep); dit houdt in dat de algemene voorziening ‘ondersteuning bij het zelf 

realiseren van een schoon en leefbaar huis’ alleen toegankelijk is voor iemand die tot de doelgroep 

behoort en dus niet voor iedereen. Dit houdt in dat er een toets – weliswaar slechts een ‘lichte toets’ 

– uitgevoerd wordt om vast te stellen of mensen tot de doelgroep behoren en terecht een beroep 

doen op de algemene voorziening. Deze doelgroepbeperking geldt op vergelijkbare wijze ook voor 

burgers die, voorliggend aan de WMO-voorziening, in hun eigen kracht en redzaamheid ondersteund 

worden door de vitale gemeenschap.  

Ook wordt de mogelijkheid geschapen om hulp bij het huishouden beschikbaar te stellen aan zwaar 

belaste mantelzorgers. Omdat met deze uitbreiding nog onvoldoende ervaring is opgedaan wordt 

bepaald dat iemand alleen hiervoor in aanmerking kan komen na raadpleging van een WMO-

consulent of de mantelzorgondersteuner. Raadpleging doet recht aan de regievoering door vitale 

gemeenschappen en impliceert dat er geen sprake is van een beslissing van overheidswege. 

Aan de raad wordt voorgesteld het college de opdracht te geven te onderzoeken in hoeverre het 

systeem dat ontwikkeld wordt voor de ondersteuning van de doelgroep ook ingezet kan worden om 

zwart werk te witten. De gemeente zou daarbij kunnen overwegen de kosten van het gebruik van 

bedoeld systeem voor haar rekening te nemen, omdat het in het belang van ‘zwarte 

werkers/werksters’ is om hun activiteiten legaal uit te voeren. In zoverre zij als zelfstandige hulpen 

werkzaam zijn zouden zij zich ook kunnen aansluiten bij een onderling solidariteitsfonds (zie 

uitgangspunt 1 e ). Dit zou een verbetering betekenen van de bestaanszekerheid van een groep 

werkers die doorgaans geen sterke positie heeft op de arbeidsmarkt. 
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Ad uitgangspunt 1d : Eigen bijdrage  
De eigen bijdrage-regeling annex kortingsregeling wordt op termijn aangepast om niet te veel uit de 

pas te lopen met de CAK-regeling. De hoogste eigen bijdrage wordt verhoogd tot € 12,50 per uur; de 

laagste eigen bijdrage wordt vastgesteld op € 1,50 per uur. Daarover wordt aan de gemeenteraad 

een voorstel voorgelegd. De besluitvorming over dit onderwerp is namelijk voorbehouden aan de 

raad. De eigen bijdrage-regeling annex kortingsregeling is gebaseerd op bepalingen in de WMO2015. 

Hoewel de ondersteuning die vanuit vitale gemeenschappen gegeven wordt aan de eigen kracht van 

burgers voorliggend is aan de algemene voorziening, wordt voor deze ondersteuning een dusdanige 

regeling uitgewerkt dat mensen die hiervan gebruik maken een vergelijkbare eigen bijdrage betalen. 

Ook deze regeling zal ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.  

De huidige afspraak dat mensen bij stapeling van eigen bijdrage in de laagste categorie van 

de eigen bijdrage vallen, blijft gehandhaafd. 

 

 

Ad uitgangspunt 1e : Hulpen fatsoenlijk betalen 

Het uurbedrag voor hulp bij het huishouden wordt per 1.1.2018 als volgt vastgesteld 

 T.a.v. hulp die gegeven wordt in kader van algemene voorziening: 

Het maximale bedrag dat bij de aanbesteding voor de maatwerkvoorziening hulp bij het 

huishouden in deze regio is vastgesteld. 

 T.a.v. hulp die gegeven wordt in het kader van de ondersteuning van de eigen kracht van 

(groepen) mensen door vitale gemeenschappen: 

- € 19,00 all-in voor zelfstandige hulpen; in deze uurprijs zijn enkele wettelijke rechten 

verdisconteerd, namelijk het recht op vakantie en het recht op 6 weken doorbetaling tijdens 

ziekte; tevens zit in deze uurprijs een tegemoetkoming voor de opgelegde verplichting tot 

het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor schade die veroorzaakt wordt 

tijdens het werk. 

- Gestimuleerd wordt dat zelfstandige hulpen in Peel en Maas een onderling solidariteitsfonds 

oprichten, dat in nader te bepalen situaties en onder samen af te spreken voorwaarden 

financiële steun geeft aan haar leden. 

 Het college kan na overleg met betrokkenen besluiten tot indexering van deze bedragen. 

 

 

Ad uitgangspunt 1h : De beschikbaar gestelde financiële ruimte 

Vanwege de aandacht die in de nieuwe wijze van werken besteed wordt aan preventie en vanwege 

de ontwikkeling om de hulp breder in te zetten dan alleen de ondersteuning bij het schoon en 

leefbaar houden van de woning, is het heel wel denkbaar dat de nieuwe wijze van werken iets 

duurder uitvalt dan de gebruikelijke wijze van werken. De leefkwaliteit in kernen en de 

levenskwaliteit voor mensen in die kernen gaan er op vooruit; mogelijk worden kosten uitgespaard 

omdat niet of minder een beroep gedaan moet worden op zwaardere zorg; mogelijk kunnen 

vanwege de verbreding van werkzaamheden ook andere budgetten met een deel van de kosten 

worden belast; verder zijn er ongetwijfeld ook inverdieneffecten wat betreft de omvang van 

werkzaamheden die de gemeente voorheen moest verrichten. Bij het opstellen van de kadernota en 

de begroting wordt jaarlijks voor het komende jaar een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van 

de gelden die nodig zijn om de nieuwe wijze van werken te kunnen voortzetten en uitbouwen. Het 
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uitgangspunt is dat de uitvoering dan blijft binnen deze door de raad vastgestelde financiële ruimte, 

zij het dat hulp bij het huishouden als het ware een open-eind-regeling is, omdat mensen die binnen 

de criteria vallen recht hebben op hulp ook al worden de beschikbare budgetten overschreden. 
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Bijlage 3 : Aanpassing van de condities van het nieuwe model 

De begeleidingsgroep stelt voor om voor de volgende condities een nieuwe formulering te 

gebruiken: 

Ad 2b : Zelfstandigen als hulp 

1. In de pilot is nadrukkelijk gekozen voor de mogelijkheid dat mensen kiezen om hulp te 
(blijven) ontvangen van een zelfstandige, naast de mogelijkheid om te kiezen voor hulp 
via een zorgorganisatie. In een beperkt aantal situaties wordt hiervan gebruik gemaakt. 

2. Intussen is gebleken dat de inzet van zelfstandigen bij een algemene voorziening op 
gespannen voet staat met een bepaling in de Wmo 2015, als deze zelfstandige gebruik 
maakt van de Regeling Dienstverlening aan Huis en dat is doorgaans het geval bij de 
zelfstandigen die werkzaam zijn binnen de pilot. Als de zelfstandige werkt als zzp’er en 
geen gebruik maakt van genoemde Regeling, is ze gelijk te stellen met een zorgaanbieder 
en is er geen sprake van strijdigheid met een bepaling uit de Wmo. 

3. Bij de nieuwe werkwijze van hulp bij het huishouden blijft de mogelijkheid behouden 
voor mensen om te kiezen voor hulp van een zelfstandige die gebruik maakt van de 
Regeling Dienstverlening aan Huis, ook al gebeurt dat slechts in een beperkt aantal 
gevallen. Dit standpunt is ingegeven door enkele overwegingen: 
- In dorpen waar de nieuwe werkwijze nog niet is ingevoerd wordt hulp bij het 

huishouden geregeld via een maatwerkvoorziening. Daarbij staat het mensen vrij te 
kiezen voor een Pgb (persoonsgebonden budget) en in het kader daarvan kan de hulp 
verstrekt worden door een zelfstandige die gebruik maakt van de Regeling 
dienstverlening aan huis. Als de pilot ingevoerd wordt is een algemene voorziening 
voorliggend aan een maatwerkvoorziening en moeten mensen met een Pgb 
overstappen naar de algemene voorziening. Uitgangspunt daarbij is dat mensen 
dezelfde hulp moeten kunnen behouden. Dat geldt ook als deze hulp een 
zelfstandige is. 

- Voor veel zelfstandigen die actief zijn in de pilot is dit vaak de enige mogelijkheid om 
dit werk te (blijven) doen. Een aantal van hen was ooit werkzaam bij een 
zorgorganisatie, maar is daar ontslagen of hun tijdelijk contract is niet omgezet in een 
vast contract. Gezien hun leeftijd worden ze ook niet meer zo gemakkelijk in dienst 
genomen door een zorgorganisatie. 

- Door goede afspraken te maken over een fatsoenlijke beloning van zelfstandigen – in 
de huidige pilot is bodemprijs van € 18 vastgesteld; in de nieuwe pilot wordt een 
bodemprijs van € 19 voorgesteld – wordt het gevaar van onderbetaling/uitbuiting 
weggenomen. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan het ‘witten van zwart werk’. 
Dat is in het belang van veel hulpverleners en hulpvragers, ook buiten de pilot. 

- Een van de doelstellingen van de pilot is het opbouwen van een lokaal overleg van 
helpenden om intensiever gebruik te maken van de kennis en kunde van uitvoerende hulpen; 
dit als onderdeel van een nauwere afstemming tussen het formele en het informele 
zorgnetwerk.  Het tot stand brengen van zo’n overleg van uitvoerenden onder regie van het 
dorp past in het kader van de door de gemeenteraad ondersteunde ontwikkelingen naar 
gemeenschapszorg en kleinschaligheid.  Het lukt ook beter als de zorgverleners en hun 
eventuele organisatie(s) gemeenschapsnabij zijn. Door fusies en vergroting van 
werkgebieden ontberen veel zorgorganisaties juist deze nabijheid.  Mogelijk kan via 
zelfstandigen met meer succes een aanzet gegeven worden tot het realiseren van een lokaal 
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overleg van helpenden onder regie van de gemeenschap. Zorgorganisaties zouden zich hier 
dan bij aan kunnen sluiten.  

4. Volgens de geraadpleegde landelijk juridisch deskundige valt de hulp door zelfstandigen, 
zoals die in de pilot geregeld is, buiten de Wmo: het is geen maatwerkvoorziening en het 
is geen algemene voorziening; het is een dienst die gericht is op maatschappelijke 
ondersteuning en zelfredzaamheid, maar die buiten de Wmo valt. Daarmee, aldus de 
jurist, is zij voorliggend aan de algemene voorziening. Citaat uit advies: “Met andere 
woorden, als een inwoner gebruik kan maken van de zelfstandige voor het uitvoeren van 
huishoudelijke werkzaamheden (doordat de gemeente een deel daarvan financiert), dan 
heeft de inwoner een oplossing gevonden voor zijn hulpbehoefte in het eigen sociale 
netwerk. Daarmee is een gelijke situatie geschapen met inwoners met een hulpbehoefte 
die al zelf diensten afnemen van een zelfstandige of andere schoonmaakorganisatie.” De 
jurist noemt de hulp via een zelfstandige daarom geen algemene voorziening (geregeld 
via de Wmo) maar een algemene maatregel die buiten de Wmo om geregeld moet 
worden. 

5. Er zijn drie mogelijkheden om te regelen dat mensen die gebruik willen maken van hulp 
bij het huishouden de mogelijkheid houden om te kiezen voor hulp door een 
zelfstandige: 

IV. De regeling die gemaakt is in de huidige pilot gewoon voortzetten: uitgaande van de 
overtuiging dat er gehandeld wordt in de geest van de Wmo 2015 wordt besloten 
binnen de algemene voorziening de inzet van zelfstandigen toe te staan, ook al kan 
dat niet volgens de letter van de wet. De eventuele risico’s die aan deze optie 
verbonden zijn, worden in kaart gebracht. Bij de ministerie van BIZA en VWS, al dan 
niet in samenspraak met de VNG, zou nagegaan kunnen worden of een 
experimentstatus aangevraagd kan worden. De mogelijkheid van een 
solidariteitsfonds (zie punt f hieronder) en de mogelijkheid om ‘zwart werk te witten’ 
kan een dergelijk experiment extra interessant maken. 

V. Een voorziening maken buiten de Wmo om. Die kan aangeduid worden met de term 
‘algemene maatregel’ of ‘dorpsvoorziening’. Hiervoor moet een gemeentelijke 
regeling worden ontworpen. De bedoeling is om de uitvoering van de algemene 
WMO-voorziening en de buiten de Wmo geregelde dorpsvoorziening zo veel mogelijk 
of liefst helemaal gelijk te houden; de hulpontvanger hoeft niet te merken dat dit 
twee administratief gescheiden systemen zijn. Het uitgangspunt is dat de zelfstandige 
werkt in opdracht van de hulpvrager en dat dan gebruik gemaakt kan worden van de 
Regeling Dienstverlening aan Huis. De geraadpleegde juridische expert ziet hiervoor 
geen belemmering; voor alle zekerheid zal hierover nog advies ingewonnen worden 
van een ter zake deskundige fiscalist. 

VI. Alleen met zelfstandigen werken die bereid zijn zzp’er te worden en die als 
ondernemer gaan werken en geen gebruik maken van de regeling dienstverlening 
aan huis. Hierbij zij opgemerkt dat werken als zzp’er altijd mogelijk is, maar dat dit 
een optie is die voor de meeste huidige zelfstandige hulpen niet realistisch is (daar 
werken ze gewoon te weinig uren voor, afgezien van de administratieve rompslomp). 

De begeleidingsgroep voelt het meeste voor het doorzetten van de werkwijze van de 
huidige pilot omdat dit het eenvoudigste is. De door de jurist voorgestelde tweede optie 
past ook goed in de nieuwe werkwijze.  

6. Het idee is geopperd dat zelfstandige hulpen per dorp of per gemeente een onderlinge 
verzekering kunnen opzetten in de trant van de zogeheten broodfondsen: van ieder 
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gewerkt uur wordt een nader te bepalen bedrag in een gezamenlijke pot gestopt en bij 
ziekte of in andere situaties waarin betrokkene niet kan werken wordt daaruit een 
vergoeding betaald. Om deze onderlinge solidariteit vanuit de basis te stimuleren zou de 
gemeente de bijdrage per uur kunnen verdubbelen. De begeleidingsgroep vindt dit een 
sympathiek idee, dat in overleg met betrokken zelfstandigen uitgewerkt moet worden, 
als een mogelijkheid waar zelfstandigen voor kunnen kiezen.  

 

Ad 2c : Keuzevrijheid regelen bij aanbesteden 

De mensen die hulp ontvangen kunnen, net als nu het geval is, een vrije keuze maken uit de 

dienstverleners die beschikbaar zijn om hulp bij het  huishouden te bieden in de betreffende kern.  

De dienstverleners die beschikbaar zijn moeten voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden via 

de aanbestedingsregeling. Een van de condities die daarbij gesteld wordt zal betrekking hebben op 

het accepteren van de voorwaarde dat voldoen aan de gestelde voorwaarden geen enkele garantie 

inhoudt op het daadwerkelijk kunnen verlenen van hulp. De mogelijkheid om hulp te verlenen wordt 

pas omgezet in daadwerkelijke hulpverlening als de hulpvrager ervoor kiest hulp te ontvangen van 

betrokken dienstverlener.   
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Bijlage 4 : Aanvullende condities 

De begeleidingsgroep stelt voor om een aantal aanvullende condities te benoemen: 

 

Nieuwe pilotperiode 

1. Er wordt een nieuwe pilot opgezet; dit keer een pilot voor 4 jaar (2018 t/m 2021) om alle 
kernen ruim de tijd te geven om voldoende draagvlak te organiseren in hun eigen kern 
om mee te gaan doen met de nieuwe wijze van werken. Daarnaast is het van belang om 
voor hulpvragers en hulpaanbieders meerjarige afspraken te maken en daarmee te 
voorkomen dat er onrust ontstaat. 

2. Jaarlijks wordt voortgang geëvalueerd en als het nodig is wordt de pilot in onderling 
overleg op onderdelen bijgesteld, op voorstel of na advies van de begeleidingsgroep. Als 
bedoelde bijstelling leidt tot een essentiële verandering van de uitgangspunten die door 
de gemeenteraad zijn vastgesteld, behoeft deze bijstelling de goedkeuring van de raad. 
De gemeenteraad en alle bij de pilot betrokken partners worden regelmatig op de 
hoogte gesteld van de stand van zaken in de pilot. 

3. De begeleidingsgroep blijft actief gedurende de pilot: ze komt minimaal 4 x per jaar bij 
elkaar en organiseert minimaal 1 x per jaar een algemene voortgangsbespreking met 
vertegenwoordigers van alle kernen. 

4. Het is nadrukkelijk de bedoeling om vanaf 2022 de nieuwe werkwijze structureel te 
maken; dan moet in alle kernen de nieuwe wijze van werken zijn ingevoerd. 
 

 
Rol en positie van dorpsondersteuner 
1. In het kader van de nieuwe wijze van werken t.a.v. hulp bij het huishouden kan de 

kern/het dorp een beroep doen op ondersteuning. De omvang van deze ondersteuning is 
gekoppeld aan het aantal hulpvragers in de kern. In de 4 pilotkernen is gekozen voor 
ondersteuning door een dorpsondersteuner. Hoewel niet uitgesloten is om de 
ondersteuning op een andere manier te regelen, wordt in kringen van de nieuwe kernen 
die aansluiten met een zekere vanzelfsprekendheid uitgegaan van ondersteuning door 
een dorpsondersteuner. 

2. De dorpsondersteuner werkt onder auspiciën van burgerinitiatieven uit de afzonderlijke 
kernen; elke kern regelt dat op haar eigen wijze. Van belang is dat de dorpsondersteuner 
ondersteunend werk ten behoeve van vitale gemeenschappen en de uitbouw van vitale 
gemeenschappen niet gaat belemmeren door zelf de uitvoering van steeds meer taken 
over te nemen.  

3. De rol van dorpsondersteuner is van cruciaal belang gebleken: is aanspreekpunt van 
mensen die hulp (nodig) hebben; is verbindingsschakel tussen informele en formele 
zorgstructuren; is aanjager/ondersteuner van initiatieven en activiteiten die de kern nog 
meer maken tot een vitale gemeenschap waar mensen omzien naar elkaar. 

4. De inzet van een dorpsondersteuner komt pas in beeld enkele maanden voordat een 
kern daadwerkelijk mee gaat doen aan de nieuwe werkwijze. Als een kern behoefte 
heeft aan ondersteuning om een burgerinitiatief tot stand te brengen dat uitvoering gaat 
geven aan de pilot hulp bij het huishouden, wordt die ondersteuning nu al geleverd door 
initiatiefnemers van kernen die gestart zijn in 2016 met de pilot. Ook vanuit de 
werkplaats gemeenschapsontwikkeling kan mogelijk ondersteuning geboden worden. 
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5. Dorpsondersteuners overleggen met elkaar over de voortgang van de pilot; ze stemmen 
hun werkzaamheden en activiteiten ook af met andere ondersteuners die actief zijn in de 
betreffende kernen; dit laatste aspect is zeker belangrijk als dorpsondersteuners hun 
activiteiten uitbreiden naar andere onderdelen van het sociaal domein. Die mogelijkheid 
is vanaf het begin open gehouden of beter gezegd wenselijk geacht in het kader van een   
versterking van vitale gemeenschappen. Over de wenselijkheid, (financiële) mogelijkheid, 
inhoud en vorm van een dergelijke verbreding is breed overleg nodig met alle hierbij 
betrokken partijen. 

 
 
Vouchersysteem 
1. Het vouchersysteem, dat in de huidige pilot gebruikt wordt, is op zich goed. Maar in de 

praktijk blijven haperingen optreden en beloften tot herstel of aanpassingen worden 
onvoldoende nagekomen. De gemeente heeft voor het vouchersysteem een contract 
met Zorg Lokaal. De gemeente blijft Zorg Lokaal aanspreken op het tijdig en adequaat 
leveren van het afgesproken product. Het repareren van ad hoc problemen vergt nu veel 
te veel aandacht van dorpsondersteuners. Dit gaat ten koste van de eigenlijke taken van 
de dorpsondersteuners. 

2. Voor de nieuwe pilotperiode moet met alle betrokkenen goede spelregels worden 
opgesteld: wie is waar verantwoordelijk voor; wie is waartoe gerechtigd wat betreft de 
toegang tot het systeem; wat kan wel en wat kan niet, etc. 
Er moeten ook spelregels worden opgesteld voor het tijdig declareren van gewerkte 
uren. Als dit namelijk niet gebeurt, krijgt het vouchersysteem foutieve informatie en dat 
leidt tot onverwachte schommelingen in de aankoop van vouchers, waardoor 
zorgvragers in moeilijkheden komen of minimaal in verwarring raken. Er wordt een regel 
gesteld dat minimaal iedere maand gedeclareerd moet worden en dat na 6 weken het 
recht op vergoeding van geleverde diensten vervalt. Dat is een conditie die bij het 
aanbesteden wordt vastgelegd en die dienstverleners moeten ondertekenen. 
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 Bijlage B:  Verslagen van 2 gesprekken met zorgaanbieders 

Overleg met Zorgaanbieders over pilot Hulp bij het Huishouden d.d. 29 augustus 2017 

Aanwezig: 

Jose Hogenboom (St. Jozef Wonen en Zorg), Henny Roorda (Buurtdiensten), Patricia Strik (Tzorg), 

Joost Tibosch (Proteion Schoon), Ger Timmermans (Thuiszorg Helpende Hand) 

Raf Janssen en Karin Voermans (gemeente) 

Algemene opmerkingen: 

Raf Janssen: Alle kernen hebben inmiddels aangegeven belangstelling te hebben voor deelname aan 

de pilot. Het voorstel aan de raad is een nieuwe pilot op te zetten voor 4 jaar (2018 – 2021) zodat de 

kernen de ruimte krijgen om mee te gaan doen met de nieuwe wijze van werken. 

Joost Tibosch: m.i.v. 1-4-2018 komt er een nieuwe loonschaal. Hierover is al contact geweest met de 

MGR. 

Raf Janssen: De uurtarieven die worden aangehouden voor de nieuwe pilot zijn afgeleid van de 

regionale afspraken die gemaakt zijn voor de uurtarieven maatwerkvoorzieningen.  Deze regionale 

uurtarieven worden ook aangehouden voor de pilot. 

Positie zelfstandigen: 

De pilotkernen hebben de wens uitgesproken te blijven werken met zelfstandige hulpen. 

De gemeente heeft extern juridisch advies gevraagd over de(on)mogelijkheden.  

Er zijn volgens de gemeente drie opties: 

1. Handelen in de geest van de wet en de huidige pilot voortzetten (staat op gespannen voet 

met de letter van de wet) 

2. Een dorpsvoorziening creëren buiten de Wmo om middels een algemene maatregel 

3. Alle zelfstandige hulpen aanmerken als ZZP ‘ers  (dan zijn het aanbieders in de zin van de 

wet) 

De zorgaanbieders geven aan dat ze het op het niveau van de 4 huidige pilotkernen niet zo’n 

probleem vinden als er gewerkt blijft worden met zelfstandigen. Als de pilot echter uitgebreid wordt 

met andere kernen zijn zij bezorgd over mogelijke verdringing van werk voor hun medewerkers. Als 

zelfstandigen een rol blijven houden als de pilot wordt uitgebreid kan dit gevaar opleveren voor de 

werkgelegenheid van hun medewerkers. Daarvan is in de huidige pilot weliswaar geen sprake, maar 

als meer kernen mee gaan doen zou dat mogelijk wel het geval kunnen worden. 

Zij zouden kunnen leven met de volgende regeling: 

- De huidige pilotkernen (Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel) blijven op dezelfde manier 

werken met zelfstandigen; 
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- Cliënten uit nieuwe kernen die mee gaan doen met de pilot mogen hun huidige zelfstandige 

hulp behouden (cliënt en hulp blijven aan elkaar gekoppeld), maar er mogen geen nieuwe 

zelfstandige hulpen meer worden ingezet (sterfhuisconstructie). 

 

Aanbesteden: 

Om alles juridisch goed te regelen (en ook op basis van een eerder verzoek van de zorgaanbieders) 

wordt er voor de nieuwe pilot een aanbesteding gestart in de vorm van een Open House constructie. 

Vooraf worden condities vastgesteld en zorgorganisaties kunnen alleen inschrijven als zij voldoen aan 

deze condities. 

De zorgaanbieders vragen zich af of het noodzakelijk is een aanbesteding te starten aangezien het 

hier gaat om een pilot. 

In overleg met deskundigen is er echter voor gekozen om dit op deze manier te regelen. 

Vouchersysteem: 

Het is heel belangrijk dat aanbieders binnen 6 weken hun gemaakte uren declareren. Als dit namelijk 

niet tijdig gebeurt, loopt het vouchersysteem vast en hebben met name de zorgvragers hier last van. 

Bij de open house constructie, wordt dit in elk geval meegenomen bij de condities. 

De zorgaanbieders geven aan dat zij rechtstreeks aangesproken willen worden als er niet tijdig 

gedeclareerd wordt. 

Volgend overleg: dinsdag 19 september van 15.00 tot 16.00 uur. 

 

Overleg met Zorgaanbieders over pilot Hulp bij het huishouden d.d. 19 september 2017 

Aanwezig: 

Jose Hogenboom (St. Jozef Wonen en Zorg), Henny Roorda (Buurtdiensten), Janneke de Schutter 

(Tzorg), Joost Tibosch (Proteion Schoon), Ger Timmermans (Thuiszorg Helpende Hand) 

Raf Janssen en Karin Voermans (gemeente) 

Tijdpad: 

De notitie wordt 9 oktober behandeld in het college met de opmerkingen van de zorgaanbieders en 

het advies van de Adviesraad Sociaal Domein. Vervolgens wordt de notitie behandeld in de 

opiniërende vergadering van de Raad op 24 oktober en vastgesteld in de Raadsvergadering van 7 

november. 

Concept notitie: 

Aanvullend op het overleg van 29 augustus 2017 met de zorgaanbieders worden nog de volgende 

zaken besproken: 
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- De reactie van de zorgaanbieders (tijdens beide overleggen) op de concept notitie wordt 

meegenomen bij de definitieve notitie. 

- Enkele zinnen in de concept notitie worden op verzoek van de zorgaanbieders verwijderd 

omdat zij niks toevoegen aan de notitie en ze zelfs voor verwarring kunnen zorgen. 

- De zorgaanbieders wijzen er op dat er bij veranderingen in beleid goed gecommuniceerd 

moet worden met de cliënten. 

- Als er voorstellen worden ontwikkeld voor een nieuw (administratief) systeem, willen de 

zorgaanbieders hierbij betrokken worden, aangezien dit van invloed kan zijn op hun eigen 

administratieve werkzaamheden. 
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Bijlage C1: advies van de Adviesraad Sociaal Domein 
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Bijlage C2: Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein 

Retouradres Postbus 7088, 5980 AB  Panningen  

Geadresseerde Aan de leden van de Adviesraad Sociaal Domein 

Peel en Maas 

t.a.v. de heer J. Knapen 

Wilhelminaplein 1 

5981 CC Panningen 

T (077) 306 66 66 

E info@peelenmaas.nl 

www.peelenmaas.nl 

Contactpersoon 

Datum  Karin Voermans-Corstjens 

Zaak 1894/2015/607973 

 Document 1894/2017/1155971 

 Uw kenmerk  

 Onderwerp Reactie op advies inzake hulp bij het huishouden 

 Bijlage(n)  

  

Geachte leden van de Adviesraad, 

 

Dank voor het uitgebrachte advies inzake de herziene beleidsnotitie “Hulp bij het huishouden als 

werking van vitale gemeenschappen”. Het college neemt met instemming kennis van uw standpunt 

geen fundamenteel bezwaar te hebben tegen de ontwikkeling van een meerjarige pilot. De tijdspanne 

van 4 jaar lijkt inderdaad lang voor een pilot, maar zoals ook u opmerkt is de kern van het nieuwe 

voorstel dat vanuit betrokken gemeenschappen een beweging van onderop ontstaat die de drager is 

van de nieuwe werk- en organisatiewijze van hulp bij het huishouden. Daar is ruim tijd voor nodig. We 

willen gemeenschappen niet onder druk zetten. En zo lang niet alle gemeenschappen deze stap 

nemen opteren wij voor een pilot. De beoogde 4 jaar geeft ook ruimte om de aanpak en werkwijze nog 

verder uit te bouwen. Er zijn ook evaluatiemomenten vastgelegd in het voorstel. Mocht het zo zijn dat 

na 3 jaar alle dorpen overgestapt zijn naar de nieuwe werkwijze en mochten we in de evaluatie tot de 

conclusie komen dat we met z’n allen de definitieve vormen gevonden hebben, dan kunnen we alsnog 

besluiten de pilot te beëindigen en de nieuwe werkwijze generaal in te voeren. 

Het college neemt kennis van uw advies om met de pilot binnen de kaders van de Wmo te blijven. We 

nemen dit advies evenwel niet over. Daarvoor hebben we goede argumenten die in het voorstel zijn 

verwoord. Kortheidshalve mogen wij u daarnaar verwijzen. Genoemde argumenten zijn ingegeven 

enerzijds door de wensen van initiatiefnemers in de dorpen en anderzijds door beleidsuitgangspunten 

die door de gemeenteraad zijn vastgesteld voor het sociaal domein en voor 

gemeenschapsontwikkeling. De nieuwe werkwijze, met de keuzemogelijkheid voor mensen om hulp te 

(blijven) ontvangen van zelfstandigen, strookt naar onze mening ook geheel en al met de geest van de 

Wmo, alhoewel ook wij onderkennen dat met de letter van deze wet enige spanning optreedt.  Deze 

spanning hebben we in overleg met de dorpen en op advies van een landelijk erkend juridisch 

specialist – de heer Tim Robbe – inderdaad creatief weten te omzeilen. Dit is evenwel op zo’n wijze 

gedaan dat het uiteindelijke doel van de pilot om gemeenschappen meer zeggenschap en 

verantwoordelijkheid te laten nemen voor hulp en zorg extra versterkt en verruimd wordt.  

Uw advies inzake het meenemen van financiële parameters bij de monitoring en de evaluatie van de 

pilot nemen wij ter harte. We hebben dat met de huidige pilot ook al gedaan en uit de financiële 

vergelijking is naar voren gekomen dat de kosten van de hulp via de oude werkwijze en via de nieuwe 

werkwijze ongeveer gelijk zijn. Maar deze berekening is globaal en voorlopig omdat lang niet alle 

effecten zichtbaar zijn en mogelijk op korte termijn ook niet zichtbaar te maken zijn. Dit punt zal extra 

aandacht krijgen bij de tussentijdse evaluaties van de pilot. 
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Naar aanleiding van uw vraag inzake de samenstelling van de Begeleidingsgroep het volgende:  In de 

begeleidingsgroep zijn alle dorpen vertegenwoordigd; de begeleidingsgroep heeft een open karakter, 

hetgeen wil zeggen dat iedereen die betrokken is bij het initiatief mee aan kan schuiven; dat geldt ook 

voor de belangenorganisaties die u in uw advies noemt; deze zijn aanvankelijk ook aanwezig geweest 

bij bijeenkomsten waar de nieuwe werkwijze besproken werd en waar mensen uitgenodigd zijn deel te 

nemen aan de begeleidingsgroep; in regulier overleg dat wij met deze belangenorganisaties hebben is 

ons niet gebleken dat er behoefte is om naast de initiatiefnemers vanuit de dorpen ook vanuit de 

belangenorganisaties deel te nemen in de begeleidingsgroep; als die behoefte er inmiddels wel is, zijn 

ook deze organisaties van harte welkom in de begeleidingsgroep. 

Tenslotte zeggen wij u gaarne toe uw advies en ons antwoord daarop ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

 

Om een snelle dienstverlening te bevorderen vragen wij u bij contact over deze zaak het zaaknummer 

1894/2015/607973 te vermelden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

burgemeester en wethouders van Peel en Maas, 

 

 

 

 

 

de gemeentesecretaris/directeur,   de burgemeester, 

 

L.P.H. Breukers      W.J.G. Delissen-van Tongerlo 
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BIJLAGE D: kortingsregeling 
 

 

 Eenpersoons huishouden 
 bijdrage plichtig inkomen 

Meerpersoons huishouden  
bijdrage plichtig inkomen 

Eigen 
bijdrage 
per uur 

Geen pensioen Wel pensioen Geen pensioen Wel pensioen 

€ 1,50 -24.000 -18.000 - 36.000 -24.000 

€ 2,50 24.000–26.000 18.000 – 20.000 36.000 – 38.000 24.000 – 26.000 

€ 5,00 26.000–28.000 20.000 – 22.000 38.000 – 40.000 26.000 - 28.000 

€ 7,00 + 28.000 + 22.000 40.000 – 42.000 Meer dan 28.000 

 

 

 

 


