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Verslag EVI-workshop 1 Hulp bij het huishouden (Hbh) d.d. 26 maart 2015 
 
Locatie: gemeentehuis Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1, Margraten 
 
Aanwezig: Ambtelijke vertegenwoordigers: 
 Olga Sollet   Wiep Advies (voorzitter) 
 Ruud Beckers  gemeente Gulpen-Wittem 
 Danny Meerten  gemeente Maastricht 
 Celine Klemann  gemeente Maastricht 
 Christel Janssen  gemeente Maastricht 
 Ilse Hessels  gemeente Vaals 
 Tanja Bytchkova  gemeente Eijsden-Margraten 
 Math Boesten  gemeente Eijsden-Margraten 
 Lilian Bruns  gemeente Meerssen 
 Chantalle Tillemans gemeente Vaals en Gulpen-Wittem 
 Yvonne Sinsel  notulist 
  
 Zorgaanbieders: 
 Ronald Smits   Cicero 
 Mascha Matthijsen  Ambulante Thuiszorg 
 Bas Dolmans  Thuiszorg Groot Limburg 
    
 Maatschappelijk middenveld: 
 Martine Nauta  MEE 
 Inge Elzer   Trajekt 
  
 
2. Thema sessies (16.00-17.15 uur)  
 

De voorzitter deelt mee dat in deze eerste workshopsessie gesproken wordt over de Hulp bij 
het huishouden (Hbh). Momenteel is dit een maatwerkvoorziening in de Wmo. Mogelijkerwijs 
zijn daar grote veranderingen te verwachten. De heer Meerten zal eerst een korte inleiding 
geven over de mogelijke varianten. 
 
De heer Meerten geeft aan dat men bij de Hbh voor een belangrijk jaar staat. De gemeenten 
hebben een korting van 30% gekregen. Dit heeft gevolgen voor alle betrokkenen. In den lande 
zijn veel ontwikkelingen gaande, ook op het gebied van de huishoudelijke hulp. Sommige 
gemeenten hebben deze dienstverlening geheel afgeschaft. Deze systeemdiscussie wordt dit 
jaar gevoerd en daarbij wordt op geen enkele manier op een eventuele uitkomst 
voorgesorteerd. Sommige gemeenten zien transformatie als een doel met een kanteling naar 
meer verantwoordelijkheid voor de burger. 
De bedoeling is om deze discussie vrij blanco in te steken met een bepaald budgettair kader. 
De vraag is hoe men dit budgettair kader zo optimaal mogelijk kan laten renderen in belang van 
de burger. Of dit een maatwerkvoorziening dan wel een algemene voorziening oplevert, wordt 
gaandeweg ontdekt. Vandaag is de aftrap met de aanbieders en de uitvoerders. Spreker wil 
graag weten hoe hierover wordt gedacht. 
 
Mevrouw Janssen merkt op dat al een aantal uitspraken van de rechtbank voorliggen. Deze 
moeten in de discussie worden meegenomen. Spreekster denkt dat de algemene voorziening al 
door de rechtbank is afgeschoten. 
De heer Meerten antwoordt ontkennend. Heel vaak zit er namelijk een individuele situatie 
achter waarbij toegankelijkheid een heel belangrijk criterium is. 
Mevrouw Hessels vraagt zich af of gezien de forse bezuiniging en de transformatie het 
überhaupt nog mogelijk is om een maatwerkvoorziening in stand te houden. Of moet men een 
geheel uitgeklede voorziening willen? Ligt het daarom niet in de lijn om te onderzoeken of het 
een algemene voorziening kan worden waarbij een vangnet wordt gecreëerd voor mensen die 
het niet zelf kunnen regelen of niet zelf kunnen betalen? 
Mevrouw Bytchkova wijst op het grote verschil tussen regelen en betalen. 
Mevrouw Hessels denkt dat een algemene voorziening mogelijk is mits zorgvuldig onderzoek et 
cetera wordt gedaan. 
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Mevrouw Nauta merkt op dat de gemeente Brunssum participatiecheques heeft. Dat is een heel 
andere weg. Spreekster stelt vast dat veel ouderen nog een enorme hypotheek op hun huis 
hebben en van circa 100 euro per maand moeten leven. Op papier zouden zij het kunnen 
betalen, maar hun vermogen zit in stenen. 
Mevrouw Bytchkova vindt dat deze mensen nu drie keer worden gepakt omdat het vermogen 
wordt meegeteld. Spreekster geeft het voorbeeld van een meervoudig gehandicapt persoon 
met een goed inkomen op papier. Indien de meeste voorzieningen worden geweigerd, kan een 
gevolg zijn dat de partner ook in de problemen geraakt. En dat levert dan ook weer veel kosten 
op. 
Mevrouw Nauta kent echter ook veel situaties waar mensen zelf kunnen zorgen voor de 
verzorging van hun huishouden. De vraag is hoe men dat kan schiften en hoe men een 
bepaalde rechtvaardigheid daarin kan aanbrengen. 
De heer Smits denkt dat dit juist het maatwerk is. De schifting wordt gemaakt door individueel 
altijd op huisbezoek te gaan om de mogelijkheden te bekijken. Een indicatie op papier is niet 
mogelijk. Daarnaast hebben de gemeenten nu ook een nieuwe doelgroep erbij. Op maandag 
spreekt men bijvoorbeeld een cliënt en is alles in orde en op dinsdag is dezelfde persoon een 
psychisch wrak. Hiermee moet ook nog rekening worden gehouden. Daarom is een 
cliëntondersteuner bij de gesprekken ook heel belangrijk. 
De heer Boesten voegt toe dat de cliëntondersteuner wel bekend moet zijn met het gezin. 
Mevrouw Nauta bevestigt dit. Veel cliënten zijn bijvoorbeeld bij MEE al bekend. Daarmee kan al 
vooraf informatie aan de Wmo-medewerker voor het keukentafelgesprek worden aangereikt. 
Dat geeft een duidelijker beeld waardoor men zorg op maat krijgt. 
 
Mevrouw Bytchkova vindt dat nu over hetzelfde systeem wordt gesproken. Er zijn echter twee 
systemen. Enerzijds het systeem waarin de gemeente alles regelt (nu) en de cliënt niets doet 
met uitzondering van de cliënt met een pgb. De transformatie betekent echter dat men naar een 
ander systeem gaat, waarbij de gemeente niets meer contracteert. De vraag is of het systeem 
moet blijven of veranderen. Het huidige systeem is namelijk ook heel duur en niet alleen 
vanwege het uurtarief. Een aanbesteding is immers ook heel duur. 
De voorzitter vraagt of dit de tegenstelling is tussen een maatwerkvoorziening en een 
algemene voorziening. 
De heer Smits merkt op dat de gemeente een algemene voorziening misschien ook moet 
faciliteren. 
De voorzitter stelt daarom ook deze vraag. Nu zijn er namelijk ook algemene voorzieningen. 
Het grote verschil tussen een maatwerkvoorziening en een algemene voorziening is dat men bij 
een maatwerkvoorziening exact van tevoren bepaalt hoeveel een cliënt mag afnemen voor een 
afgesproken tarief, terwijl men dit bij een algemene voorziening veel meer tussen een cliënt en 
een leverancier laat. Dan is ook geen indicatie meer nodig. 
 
De heer Smits vindt dat men dit ook kan loslaten. Bij een arrangement bij bijvoorbeeld 
begeleiding vindt de gemeente dat een cliënt iets nodig heeft. Dit kan echter ook bij de Hbh. 
Daarvoor krijgt men dan bijvoorbeeld 1.000 euro. Desgevraagd geeft spreker aan dat dit 
goedkoper is dan individueel. De aanbieder wordt dan namelijk ook geprikkeld om met een 
budget aan de slag te gaan en slimmer en innovatiever te kijken. 
Mevrouw Bytchkova kan zich dit goed voorstellen. Ooit heeft men het systeem vanuit de 
AWBZ overgenomen met klassen. De aanbieder mocht binnen de klasse naar eigen inzicht 
acteren. Binnen de kortste tijd zat iedereen echter binnen het hoogste van de klasse. 
Mevrouw Tillemans vindt dit een heel andere financiële insteek. 
 
Mevrouw Nauta stelt voor om een tussenfase in te voegen. MEE doet bijvoorbeeld heel veel 
aan netwerkversterking. Daarbij bekijkt men samen de cliënten in het gehele netwerk wat 
iemand echt kan doen. Spreekster ziet dit heel weinig bij Wmo-medewerkers. Men kan echter 
ook cliënten prikkelen om de dingen die wel kunnen samen met het netwerk te bekijken. Dit kan 
veel geld besparen. MEE of Trajekt zouden bijvoorbeeld hiervoor ingezet kunnen worden. 
Mevrouw Matthijsen stelt voor om een cliënt te belonen voor wat hij wel kan. 
Mevrouw Nauta verwijst naar het mantelzorgcompliment voor het geval een mantelzorger de 
huishoudelijke hulp oppakt. Dat zou echt geweldig zijn. 
 
De voorzitter vraagt meer uitleg over het belonen in de praktijk. 
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Mevrouw Matthijsen stelt vast dat de ideeën bekend zijn. Maar een medewerker denkt eigenlijk 
alleen maar aan zijn/haar uren. Een medewerker zal niet iets aangeven waardoor een cliënt met 
minder uren kan uitkomen. Hiervoor moet een oplossing worden bedacht. 
Mevrouw Nauta vindt ook dat in het voortraject winst valt te behalen. 
 
De voorzitter vindt dat het nu erop lijkt alsof de medewerker ook beloond moet worden. 
De heer Beckers wijst op de eeuwige discussie over hulpverleners die zich zelf eigenlijk 
overbodig moeten maken. Dat doet echter geen enkele organisatie. De vraag is of Hbh 
überhaupt wel ‘des overheids’ is. Spreker denkt dat de opbrengst van welzijn heel moeilijk valt 
te meten. Spreker denkt dat huishoudelijke hulp heel veel ligdagen in een instelling bespaart. 
 
De heer Meerten vraagt meer informatie over de particuliere markt bij de thuiszorgaanbieders. 
Liggen de tarieven van de particuliere markt op hetzelfde niveau of zijn die hoger dan die van 
de gemeente? Spreker heeft namelijk het idee dat de gemeenten door het afspreken van grote 
contracten juist meer betalen dan het tarief dat de individuele klant betaalt. Wat is de ratio 
daarachter? 
Mevrouw Hessels geeft aan dat particulieren geen 25 euro maar tussen 12,50 en 17 euro voor 
een witte hulp betalen. 
Mevrouw Bytchkova vindt dit een groot probleem. 
De heer Smits voegt toe dat een medewerker in dienst van een organisatie allerlei 
verplichtingen (sociale lasten) heeft. Dat is anders bij een zzp‘er die alles zelf moet regelen. Een 
organisatie heeft dan geen verantwoordelijkheden. Dat is een verschil. 
De heer Dolmans merkt op dat een zzp‘er een hoger tarief hanteert dan iemand in loondienst. 
De heer Smits legt nogmaals uit dat de kosten van een zzp‘er wel lager zijn als deze werkt 
zonder de tussenkomst van een instelling. 
De heer Dolmans wijst ook op het btw-verhaal in de particuliere markt. Het tarief wordt dan 
automatisch hoger. Thuiszorg Groot Limburg werkt met een andere constructie. Thuiszorg 
Groot Limburg heeft de alfahulp per 1 maart 2015 afgestoten omdat dit geen officieel traject is. 
Thuiszorg Groot Limburg telde bijvoorbeeld 17 euro per uur en betaalde uit op de alfahulp- 
constructie. Dit klopt niet. Dat gaat nu allemaal het zwarte circuit in. 
Mevrouw Nauta vindt dat in de particuliere markt de eigen regie veel meer bij de cliënt wordt 
gelegd. 
 
Mevrouw Klemann vraagt aan de heer Meerten meer informatie over het Belgische model met 
dienstencheques. Zou een gemeente hiermee duurder uit zijn? Wat betaalt de overheid per uur 
of per voucher? Welk bedrag ontvangt de hulp? Is dat bedrag hoger dan het Nederlandse 
budget? 
De heer Meerten antwoordt dat het Belgische model met dienstencheques vaker als een 
voorbeeldmodel wordt genoemd. Dit betreft een zwaar gesubsidieerde sector. Als men dit naar 
de Nederlandse situatie vertaalt, is dat een algemeen voorzieningensysteem waarin men 
vouchers kan kopen zonder een inkomensgrens. Er zijn geen beperkingen. Een cliënt betaalt 
bijvoorbeeld 8,50 euro bruto en de rest betaalt de overheid. De hulp ontvangt meer. De 
doelgroep is echter veel groter. Spreker vindt het Belgische model dan ook veel meer een 
werkgelegenheidsmaatregel. 
Desgevraagd geeft spreker aan dat de cliënt zelf het aantal vouchers bepaalt. De prikkel om 
meer af te nemen dan nodig valt daarmee weg. Dat is namelijk het grote nadeel van een 
resultaatsfinanciering. Men ziet heel vaak dat bij een resultaatsfinanciering de kostenreductie uit 
de kleine q wordt gehaald. Er wordt dus vooral in het volume gesnoeid ten koste van de 
maatschappelijke ondersteuning van de cliënten en niet ten koste van de winstmarges of de 
overheadskosten van de bedrijven. Het zou echter en-en moeten zijn. Het 
samenwerkingsverband van de gemeenten zal dit bij de nieuwe taken zeker goed in gaten 
houden. In den lande wordt bij een resultaatsfinanciering 30% minder volume gerealiseerd. 
Daarbij is natuurlijk ook sprake van een efficiencyslag. Daarnaast is de cliënttevredenheid ook 
heel hoog. Dit zal dan ook zeker een onderzoeksrichting zijn. 
Maar spreker ziet ook veel haken en ogen. Spreker zou het daarnaast ook praktisch vinden als 
een cliënt bijvoorbeeld een uur extra kan afnemen zonder dat de gemeente ertussen zit. Deze 
mogelijkheid bestaat niet in een maatwerkvoorziening en die zou er wel zijn bij een systeem van 
een algemene voorziening. 
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De voorzitter verwijst naar twee grote verschillen. In België zijn dienstencheques inderdaad 
een werkgelegenheidsmaatregel. Daarnaast wordt dit ook landelijk fiscaal ingezet. Dat is dus 
contrair aan de Nederlandse situatie. 
Mevrouw Klemann vindt wel dat alles 3D-breed moet worden bekeken. Veel geld vloeit immers 
ook weg via de Participatiewet naar mensen die geen werk hebben. Spreekster vindt dit dan 
ook een onderzoeksrichting. 
De voorzitter voegt toe dat een van de redenen van het Belgische succes is dat het landelijk is 
geregeld. In de gedecentraliseerde Zuid-Limburgse situatie zal het vouchersysteem 
waarschijnlijk niet zo goed werken. Bij een algemene voorziening zal het vouchersysteem 
echter wel onderzocht kunnen worden, want hiermee kan ook een deel van het vangnet worden 
gecreëerd. 
 
Opgemerkt wordt dat in Brunssum het vouchersysteem gebruikt wordt voor wassen en strijken. 
Daarmee heeft men minder individuele uren bij de Hbh nodig. 
 
Mevrouw Elzer hoort nu een heel technisch systeemverhaal. Spreekster geeft aan dat Trajekt 
een brede welzijnsorganisatie is. Spreekster denkt dat nog veel te halen valt bij actief 
burgerschap en de regie bij de burger. Spreekster vindt de sociale netwerken en de informele 
zorg ook heel belangrijke onderdelen. Daarin is nog een heel grote stap te zetten. Afgelopen 
jaar is men juist op het preventieve vlak met veel samenwerkingsverbanden aan de slag 
gegaan. 
Mevrouw Tillemans merkt op dat de mensen op de werkvloer nog in het algemeen de oude 
gedachte hebben: ga maar naar de gemeente want daar heb je recht op. Mensen worden dus 
meteen beperkt in hun denken. Alle andere opties worden dan meteen uitgesloten. De 
gemeente is dan uiteindelijk de eerste die echt 'nee' zegt. 
Mevrouw Elzer vindt ook dat daar nog een slag te maken valt en dat men de juiste prikkels 
moet geven. 
 
In reactie op mevrouw Elzer vindt mevrouw Bytchkova dat het nu inderdaad technisch wordt 
bekeken, maar uiteindelijk is het bij de Hbh de bedoeling dat de mensen zelf bepalen wat zij 
nodig hebben en wat de oplossing zou moeten zijn. Men beperkt hen daarin alleen omdat de 
gemeente dit moet betalen. Het niet hebben van het budget is dus een ander probleem dan 
hetgeen nu wordt besproken. 
De heer Boesten denkt dat men op basis van de uitgangspunten – eigen kracht, eigen regie, 
eigen verantwoordelijkheid – moet zoeken naar een systematiek die daarop maximaal aansluit 
wetende dat dit geld kost en dat er ook geld is om dat te betalen. Maar de middelen worden ook 
minder. Hoe creëert men prikkels die ervoor zorgen dat men alleen dat wat men nodig heeft 
inkoopt? Spreker vindt dat het vouchersysteem daarbij goed aansluit. Het bedenken van een 
systematiek is een uitdagende vraag. 
Mevrouw Bytchkova stelt vast dat, als men dan meer wil, men zelf de consequenties draagt. 
De heer Boesten vindt dat dit ook voor de aanbieders een prikkel zou kunnen zijn om 
kwalitatief goede hulp te leveren. 
De heer Smits merkt op dat vooropstaat dat elke aanbieder in ieder geval kwalitatief goede 
hulp wil leveren. Spreker is bang voor een vicieuze cirkel en sluit aan bij de opvatting van 
mevrouw Klemann dat alles 3D-breed moet wordt bekeken. Als men immers te veel gaat 
knijpen bij de medewerkers (minder uren) komen deze medewerkers weer als werkelozen bij de 
gemeente op de stoep te staan. Dit zijn immers ook vaak mensen die snel in de bijstand terecht 
kunnen komen. Dat is een verschuiven van potjes. Misschien lijkt Hbh verkapt ook een beetje 
op het Belgische systeem? 
De heer Boesten denkt dat de belangrijkste reden voor mensen die zwart gaan poetsen de 
inkomsten zijn, omdat men anders naar de bijstand moet. 
 
Verder wordt opgemerkt dat de inkomens ook vaak heel erg laag zijn. 
 
De voorzitter vraagt vervolgens hoe de Hbh volgend jaar eruit zou zien als er geen 
bezuinigingen waren. 
Mevrouw Janssen antwoordt dat zij moeite heeft om Hbh als geen zorg te zien. De overheid wil 
immers dat mensen langer thuis wonen, dat mensen uit de instellingen worden gehouden en 
dat zij dingen zelf regelen. Als iemand niet zelf het huishouden kan doen, is dat wel degelijk 
zorg. 
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Mevrouw Bytchkova ziet wel of niet kwetsbaar als verschil. 
 
De voorzitter merkt op dat mevrouw Janssen wel ervan uitgaat dat de hoeveelheid middelen 
hetzelfde blijft. Hoe ziet de Hbh eruit zonder rekening te houden met een financieel plaatje? Wat 
zijn de ambities? Wat wil men met de huishoudelijke hulp? 
Mevrouw Hessels denkt dat de gemeente Vaals toch ook vragen bij de Hbh zou gaan stellen, 
terwijl de gemeente Vaals ook geld overhoudt. Spreekster ziet de noodzaak. 
Mevrouw Tillemans deelt deze opvatting. 
 
De heer Beckers vraagt zich af of de gemeente überhaupt hiervoor verantwoordelijk is. 
Mevrouw Tillemans stelt vast dat mensen met oude indicaties in eerste instantie klagen en zich 
daarna toch prima redden. Zolang mensen het gevoel hebben dat zij het kunnen krijgen, zal 
men daarvan maximaal gebruikmaken. 
Mevrouw Hessels geeft aan dat de gemeente Vaals de strijkhulp uit de indicatie heeft gehaald. 
Het blijkt dat mensen het vaak dus toch zelf kunnen regelen. Hoe ver gaat de gemeente daarin? 
Mevrouw Matthijsen merkt vanuit de zorg ook vaak dat een burger bijvoorbeeld ergens boos 
over is en dan zegt: dan hoeft het voor mij niet meer. En dat het daarna ook een groot drama is. 
De heer Boesten en mevrouw Bytchkova vinden 'niet strijken' een kleiner probleem dan de 
hygiëne. 
Mevrouw Hessels vraagt zich ook af of dit een wettelijke taak voor de gemeente is. 
 
De voorzitter is op zoek naar hoe de gemeenten in dezen hun rol zien. Wat hebben de 
ambities te maken met de manier waarop men straks de Hbh wil regelen? 
De heer Beckers denkt dat de Hbh nu een veel te grote stempel drukt. Mensen kunnen best 
meer zelf regelen dan nu gebeurt. Spreker wil meer investeren in de mensen die het bewezen 
niet kunnen. De definitie van kwetsbaar is echter niet gemakkelijk. 
 
De voorzitter vraagt of in een dergelijk scenario het nog een taak is voor de gemeente om 
alternatieven te creëren. 
De heer Boesten vindt dat de overheid wel voor haar burgers moet zorgen. Dat is een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De overheid heeft immers ook geen winstprikkel. 
Mevrouw Bytchkova vindt dat de alternatieven samen met de aanbieders moeten worden 
onderzocht. 
De heer Smits vraagt zich af wat met de honderd mensen gebeurt die dan bij de gemeente op 
de stoep komen te staan. Dat is een gezamenlijk probleem en alles doorrekenen is daarom heel 
belangrijk. 
Mevrouw Nauta vindt ook dat het samen moet gebeuren. 
De heer Beckers vindt dat inderdaad samen moet worden bekeken wie het meest kwetsbaar is. 
 
De heer Smits geeft het voorbeeld van een scootmobiel die vaak aan ouderen door de 
gemeente wordt aangeboden, terwijl men in eerdere levensfases alle andere vervoersmiddelen 
zelf heeft aangeschaft. Waarom gebeurt dit? Soms gebeurt dit inderdaad omdat dit in de wet 
staat. Maar men kan ook bekijken hoe men dit op een andere manier kan doen. 
Mevrouw Bytchkova deelt de opvatting van de heer Smits. Spreekster vraagt zich soms ook af 
wat zij zelf zou willen als zij wegens ziekte het huishouden niet kan doen. Zij zou dan graag zelf 
iemand willen inhuren en het liefst zelf afrekenen. Waarom wordt dit verschil gemaakt? 
 
De voorzitter geeft aan dat men in Nederland en in gemeenteland in het bijzonder, sterk 
geneigd is om alles te organiseren voor een generatie die zo dadelijk niet meer bestaat. Voor 
de andere generaties zal een ander type aanbod moeten komen. Nu wordt het voor de 
tachtigjarigen geregeld. 
Mevrouw Janssen vindt dat sprake is van een doorontwikkeling. 
Mevrouw Bytchkova geeft aan dat men moet zoeken naar een duurzaam systeem zonder de 
korte of middellange termijn te ontkennen. 
Mevrouw Klemann vindt het de vraag waar de focus van de discussie moet liggen. 
 
Mevrouw Janssen geeft vervolgens aan dat de gemeente Maastricht sinds twee jaar bezig is 
met een nieuwe richtlijn. Mensen krijgen dan zeventig minuten per week. Daarnaast heeft 
Maastricht ook nog een heel grote groep met klassen. Spreekster kan zich goed voorstellen dat 
de besparing wordt gehaald indien men deze groep zou herindiceren naar uren. 
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Mevrouw Klemann voegt toe dat de gemeente Maastricht veel geld overhield in de groep die 
onder de nieuwe richtlijn valt. Hierover ontstaat dan vervolgens echter wel een heel politieke 
discussie. 
Mevrouw Janssen merkt op dat de nieuwe groep zelden een bezwaarschrift indient, terwijl 
iedereen die werd teruggedraaid, wel een bezwaarschrift indiende. 
 
De voorzitter geeft aan dat alle gemeenten in Nederland onmiddellijk roepen dat zij gekanteld 
zijn. Dat betekent echter vaak dat zij richtlijnen hebben aangescherpt. Een echte kanteling 
betekent echter dat men voor een attitudeverandering bij de cliënten alternatieve voorzieningen 
moet aanbieden. Dan is het niet meer alleen afpakken. De voorzitter denkt dat bij de 
herindicering daar een deel van het probleem zit. 
Mevrouw Janssen denkt dat het voor de minima echt een geldkwestie is. 
Mevrouw Bytchkova vindt dat er een groot verschil bestaat tussen een geldprobleem en een 
zorgprobleem. Moet een gemeente de cliënt helemaal aan de hand nemen? Het 
keukentafelgesprek heeft in sommige gevallen ook tot meer zorg geleid. Maar waarom spreekt 
men altijd over minder terwijl maatwerk moet worden geleverd? Als de richtlijn voorschrijft dat 
iedereen een half uur minder krijgt, kan het ook telefonisch worden afgehandeld. 
Mevrouw Hessels merkt op dat een rechter dan zal zeggen dat de gemeente geen onderzoek 
heeft gedaan. 
 
De voorzitter deelt de opvatting van mevrouw Janssen. Een deel van de mensen zal het niet 
kunnen betalen. Daarvoor kan men inderdaad oplossingen vinden. Gaat het te ver als gezegd 
wordt dat ook minima prioriteiten moeten stellen? 
Mevrouw Janssen vindt dat het de vraag is of Hbh zorg is of niet. Er zijn genoeg mensen die 
overal buiten vallen. 
 
Deze laatste opvatting wordt door de aanwezigen gedeeld. 
 
Mevrouw Klemann wijst op de discussie in de gemeente Maastricht over de inkomensgrenzen. 
Mevrouw Bytchkova vindt dit een discussie over het inkomensbeleid en niet over het 
zorgbeleid. 
De heer Meerten vindt de eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is op zich een heel 
rechtvaardig systeem. Misschien moet men 1 uur huishoudelijke hulp per week algemeen 
gebruikelijk verklaren? Dat bespaart heel veel geld. 
Mevrouw Klemann vindt dit een voorbeeld van een categoriale maatregel waarover nu 
rechterlijke uitspraken zijn gedaan. 
 
Mevrouw Bytchkova vindt dat gediscussieerd wordt alsof men alles wil behouden. De vraag 
van de voorzitter was echter wat de aanwezigen uiteindelijk willen van de mensen bij de Hbh. 
Deze discussie wordt telkens overgeslagen. 
De voorzitter stelde deze vraag om ook duidelijk te maken dat de discussie nu eenmaal door 
de bezuinigingsmaatregel is ingegeven. 
De heer Beckers vindt dat daarom ook de ethische discussies en de dilemma's moeten worden 
besproken. 
De voorzitter geeft aan dat Nederland het enige land in Europa is dat poetsen als 
gesubsidieerde overheidsvoorziening aanbiedt. 
De heer Boesten vindt dat de visie op eigen regie en eigen kracht het uitgangspunt moet zijn, 
los van het geld. Indien daarover commitment bestaat, kan men out of the box denken zonder 
dat mensen tussen wal en schip vallen. 
 
Mevrouw Elzer vraagt zich af wanneer iemand kwetsbaar is. Spreekster stelt vast dat veel 
informatie met elkaar kan worden gedeeld. Elke organisatie is echter ook heel veel met zichzelf 
bezig.  
De heer Boesten vindt dat dit ook vraagt om een andere mindset van de hulpverlener of de 
indicatiesteller. Omdat men alles zo eerlijk mogelijk wil doen, heeft men sterk de neiging om 
lijstjes te maken en deze af te vinken. Dit moet worden losgelaten om tot maatwerk te komen. 
Mevrouw Matthijsen vindt dat wat nu gebeurt ook geen echt maatwerk is. Voor wassen en 
strijken staat nu immers 45 minuten onverschillig de persoonlijke situatie. 
Mevrouw Bruns is het hiermee oneens. De gemeente Meerssen heeft bij het indiceren wel 
degelijk naar de persoonlijke situatie gekeken. Bovendien strijkt niet iedereen en daarmee hoeft 
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niet iedereen een strijkvoorziening te hebben. Spreekster stelt voor om de algemene 
voorzieningen uit te breiden daar waar dat kan en om iets te regelen daar waar mensen het niet 
kunnen. 
Verder merkt spreekster op dat het in andere landen ook niet veel beter is geregeld. In 
Duitsland bijvoorbeeld wonen heel veel ouderen bij hun kinderen in omdat de kinderen geen 
geld hebben om de zorg voor hun ouders te betalen. Dit heeft ook veel consequenties voor de 
kinderen. 
Mevrouw Bytchkova voegt toe dat het fiscale systeem in Nederland ook niet erop is berekend 
om iemand is huis te nemen. Het systeem leidt er juist toe dat men niet samen in een huis 
woont. 
 
De voorzitter wil nu graag afronden en vraagt of de heer Meerten nog openstaande vragen 
heeft. 
 
De heer Meerten heeft nog een vraag aan de aanbieders. 
De contracten lopen per 1 januari 2016 af. Wat is het toekomstscenario van de aanbieders? 
 
De heer Smits vindt de systematiek die de gemeente Brunssum voor begeleiding hanteert het 
gemakkelijkste. Daar wordt een bepaald bedrag per jaar beschikbaar gesteld per 
gecontracteerde leverancier op basis van de historische cijfers. Daarbij weet men vooraf niet 
hoeveel cliënten men krijgt. Daarnaast heeft men in de Westelijke Mijnstreek een 
arrangementsprijs per cliënt. 
 
De heer Dolmans is voorstander van een arrangementsprijs. Organisaties kunnen namelijk 
anders geen beleid voor de langere termijn bepalen. Spreker wijst op de 
bedrijfsvoeringproblemen. 
De heer Smits vindt dat organisaties in de systematiek van de gemeente Brunssum juist extra 
worden geprikkeld om te innoveren. 
Mevrouw Tillemans vraagt wie dan het probleem van de eigen regie oplost. De organisatie 
‘pampert’ de burger dan toch op een bepaalde manier. 
De heer Smits antwoordt ontkennend. De burger wordt juist samen met de organisatie in 
zijn/haar eigen kracht gezet. 
 
Mevrouw Matthijsen merkt op dat de gemeente Brunssum maar vijf aanbieders heeft. Deze vijf 
grote aanbieders krijgen dus al het geld. Dit in tegenstelling tot het Heuvelland waar het de 
bedoeling is dat men het maatschappelijk samen bekijkt. Spreekster deelt de opvatting van de 
heer Smits dan ook niet, maar ziet ook geen oplossing. 
De heer Smits merkt op dat een cliënt gemakkelijker kan kiezen als er minder aanbieders zijn. 
Deze aanbieders kunnen het dan verder met de onderaannemers regelen. 
De voorzitter hoort dit pleidooi altijd van de grote aanbieders. 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat de varianten terugkomen in de samenvatting. 
 
Mevrouw Klemann vraagt nog uitleg over het proces. Het EVI-panel heeft als doel om te komen 
tot een nieuw beleidsplan Wmo. Wat is het vervolg? Is de exacte planning al bekend? 
De voorzitter antwoordt dat dit de start van het proces is om te komen tot een nieuw 
beleidsplan Wmo. Daaruit zijn een aantal onderwerpen genomen. Deze workshop gaat alleen 
over Hbh omdat dit prioritair is. De andere workshop gaat over andere thema's. Dit alles wordt 
als input gebruikt voor het schrijven van het nieuwe beleidsplan. Daarnaast gaan ook nog 
ontwikkeltafels draaien. Verder is het ook mogelijk dat meer van dit soort panels in de loop van 
de tijd worden ingericht. De exacte planning is echter nog niet bekend. De regionale 
projectgroep vanuit het samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland gaat bedenken wat 
nodig is. Het is zeker mogelijk dat meer consultatiebijeenkomsten nodig zijn. 

  
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage. 

 
 

 Pauze 17.15 tot 18.00 uur 


