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INLEIDING

VERNIEUWENDE AANPAKKEN IN VIJF GEMEENTEN
Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van
hun inwoners, zijn zij continu op zoek naar manieren om die taak vorm te geven.
Op verschillende plekken in het land bouwen gemeenten met hun maatschappelijke partners verder aan persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning. In
deze publicatie leest u de ontwikkelingen op het gebied van de ondersteuning en
zorg aan huis bij verschillende gemeenten.
Movisie ging op bezoek in vijf gemeenten om de ervaringen en inzichten die lokaal worden opgedaan te volgen én zichtbaar te maken voor andere gemeenten
en maatschappelijke organisaties.

TOEKOMSTPERSPECTIEF ONDERSTEUNING THUIS
Een toekomstperspectief voor ondersteuning thuis is naar aanleiding van de petitie ‘Red de Zorg’ door VWS met gemeenten en sociale partners verkend en
verwoord in ‘Uitgangspunten voor een toekomstvaste langdurige zorg en ondersteuning’ (4 december 2015). Aangegeven is welke integrale functies bijdragen
aan goede ondersteuning voor de cliënt en arbeidsmarktperspectief voor huishoudelijke hulpen en andere groepen medewerkers in het sociaal domein:
Nieuwe, brede functies op de grenzen van private persoonlijke dienstverlening,
huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging bieden effectieve en
efficiënte vormen van ondersteuning die goed aansluiten bij de beweging van
‘zorgen voor mensen’ naar ‘zorgen dat mensen zelfredzaam blijven en kunnen
participeren in de samenleving’. Deze functies kunnen een belangrijke rol spelen
in preventie, voorzorg en vroegtijdige signalering, maar ook in de bestrijding van
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eenzaamheid en het voorkomen van schuldenproblematiek. Denk bijvoorbeeld
aan het op tijd inschakelen van de wijkverpleegkundige of huisarts, waardoor
hoge kosten door onnodige inzet van zwaardere ondersteuning en professionele
(medische / geestelijke) zorg in een later stadium kunnen […] worden voorkomen.
De ontwikkeling van nieuwe integrale functies op de grenzen van huishoudelijke
hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging draagt bij aan kwaliteitsverbetering
op het gebied van maatschappelijke ondersteuning in de thuissituatie.
Uit de vijf voorbeelden in deze publicatie blijkt dat de beweging naar vernieuwing
in de thuisondersteuning het afgelopen jaar in gang is gezet. Er wordt geëxperimenteerd met integrale functies waarin huishoudelijke hulp, begeleiding en soms
ook persoonlijke verzorging worden gecombineerd.

WAAROM WERKEN AAN VERNIEUWING?
De gemeenten die we bezochten, voeren verschillende motieven aan om aan te
geven waarom zij de ondersteuning en zorg thuis verder willen door ontwikkelen.
Vaak gaat het om:
* meer samenhang in de ondersteuning en zorg
* minder hulpverleners over de vloer
* meer inzet opdat inwoners weer in hun kracht komen
* minder kosten
* behoud van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
* meer ontwikkelmogelijkheden voor uitvoerend medewerkers.
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VIJF GEMEENTEN UITGELICHT

LEESWIJZER

In veel gemeenten zijn voorbeelden te vinden van vernieuwd ondersteuningsaanbod. In de volgende hoofdstukken beschrijven we de ontwikkelingen en ervaringen van vijf gemeenten:

Per gemeente beschrijven we in het kort het vernieuwende aanbod, waarbij we
aangeven wat de doelgroep is van het project of de aanpak, welke partijen erbij
zijn betrokken, hoe de financiën zijn geregeld en welke contractuele afspraken er
zijn gemaakt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van de
betreffende gemeente.

Gemeente Zoetermeer werkt nauw samen met twee zorgverzekeraars en
*	
combineert in Verzorgd Thuis huishoudelijke hulp, begeleiding en enkelvoudige persoonlijke verzorging.
Gemeente Tilburg wil met ’social return on investment’, als onderdeel van
*	
het Wmo-aanbestedingsbeleid, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
kans bieden op werk.
Gemeente Berkelland combineert vanuit de Wmo huishoudelijke hulp, een*	
voudige vormen van begeleiding en lichte persoonlijke verzorging, en laat
medewerkers van zorgaanbieders scholen. De gemeente stelt ook innovatiegelden beschikbaar.
* Gemeente Rotterdam werkt met resultaatsturing. De ondersteuning thuis
loopt via een hoofdaanbieder die zorgt voor een integraal Wmo-ondersteuningsarrangement. Andere vernieuwingen zijn experimenten met thuistechnologie en een digitaal platform.
Gemeente Amsterdam probeert een nieuw ondersteuningsaanbod uit op
*	
het snijvlak van hulp bij het huishouden en ambulante ondersteuning.
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1. GEMEENTE ZOETERMEER Initiatief Verzorgd Thuis
Waar wordt het initiatief uitgevoerd?
Het initiatief wordt uitgevoerd in de gemeente Zoetermeer.



Voor wie is het bedoeld?

Verzorgd Thuis is bedoeld voor cliënten met een indicatie voor enkelvoudige persoonlijke verzorging (geen medisch specialistisch handelen) die behoefte
hebben aan of gebruikmaken van huishoudelijke hulp en eventueel begeleiding.
De cliënten wonen in de wijken DDPS (Driemanspolder, Dorp, Palensein en Stadscentrum) en Meerzicht in Zoetermeer. Inwoners uit deze doelgroep hebben vaak
een hoge leeftijd, zijn beperkt mobiel en ervaren regieverlies. Andere kenmerken
van de doelgroep zijn (beginnende) dementie, (risico op) ondervoeding, lichte
cognitieve beperkingen, polyfarmacie en dreigende overbelasting van mantelzorgers. Bij de start van de proeftuin gaat het om 27 cliënten die aan (een deel van)
deze kenmerken voldoen. Inmiddels zijn het er meer dan 50.



Welke partijen zijn erbij betrokken?

Gemeente Zoetermeer werkt samen met Vierstroom Hulp Thuis, Vierstroom Zorg Thuis en de zorgverzekeraars CZ en Menzis. In het kader van de monitoring, evaluatie en ontwikkeling van de beroepspraktijk is ook de Werkplaats
Sociaal Domein Den Haag & Leiden betrokken.
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Project in het kort

De gemeente Zoetermeer verwacht dat de behoefte aan ondersteuning
thuis de komende jaren zal toenemen. Het aantal kwetsbare ouderen en chronisch zieken dat thuis woont stijgt. Betrokken partijen constateerden daarnaast
dat de werkzaamheden die zorgverleners bij mensen thuis verrichten, vaak in
elkaars verlengde liggen. In de aanloop naar de decentralisaties heerste meer
en meer het idee dat niet de afzonderlijke systemen met hun regels en financieringsstromen leidend zouden moeten zijn, maar de behoeften en wensen van de
cliënt. Professionals moesten niet langer beperkt worden door regels over welke
activiteiten al dan niet uitgevoerd mogen worden, maar vooral kunnen doen wat
nodig is vanuit het perspectief van de cliënt.
Sinds de zomer van 2016 is de gemeente in samenwerking met zorgverzekeraars
CZ en Menzis en zorgorganisatie Vierstroom gestart met initiatief Verzorgd Thuis.
Het initiatief houdt in dat mensen met een indicatie voor huishoudelijke hulp en/
of begeleiding in combinatie met een behoefte aan enkelvoudige persoonlijke
verzorging (zoals helpen met douchen, bij in of uit bed komen, steunkousen,
aan- en uitkleden en eten) hulp en zorg ontvangen. Met zo’n brede vorm van
thuisondersteuning wil de gemeente meer op kwaliteit en effect van de dienstverlening sturen en minder op het leveren van productie. Doel is ook om met

Movisie * Vernieuwing in hulp aan huis * pagina 5 van 29

3

7 inleiding

1. ZOETERMEER

2. TILBURG

3

3. BERKELLAND

behulp van een efficiëntere organisatie meer te doen en bereiken met hetzelfde
budget, en daarbij tevens de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren. Met
een hogere kwaliteit bedoelt de gemeente Zoetermeer dat cliënten de zorg en
hulp als minder versnipperd en minder gehaast ervaren, met meer aandacht voor
de cliënt. De medewerkers kunnen dan ook tijdig signaleren dat er meer ondersteuning of zorg nodig is. Hogere kwaliteit hangt ook samen met het stabiel houden van de gezondheidssituatie van de cliënt, het behouden van zelfstandigheid
en zelfregie, en het voorkomen van zwaardere zorg.
Dienstverlening
De dienstverlening in de pilot Verzorgd Thuis bestaat uit een combinatie van
werkzaamheden. De gemeente spreekt over huishoudelijke zorg en lichte ADL.
Dit verwijst naar toezicht op en helpen bij het wassen en aankleden, steunkousen
aan- of uitdoen en het verzorgen van maaltijden. Begeleiding verwijst naar regie
en sociale contacten. De medewerker heeft een signalerende functie op de gebieden eten, bewegen, contacten, boodschappen, administratie en eenzaamheid.
Huishoudelijke hulp wordt in de pilot niet beperkt tot schoonmaken, maar het
kan ook gaan om bijvoorbeeld wandelen met de cliënt om hem of haar stimuleren niet alleen maar te zitten en hem of haar mobiel te houden. Ook wordt zo
nodig ondersteuning geboden bij de maaltijd door op te letten of de cliënt goed
eet. Door ouderdom of dementie wil goed eten er nog wel eens bij inschieten,
met ondervoeding als gevolg.
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andere wijze invulling aan gegeven, de minimumeis die de verzekeraars stellen
ten aanzien van persoonlijke verzorging wordt losgelaten.
Organisatie
De medewerkers zijn voorgelicht over de nieuwe manier van werken. Vervolgens
is geïnventariseerd wie er gemotiveerd is om zich te laten bijscholen, zodat zij
hun takenpakket kunnen uitbreiden. Niet elke medewerker bleek gemotiveerd
om mee te doen, maar een groep van dertig medewerkers heeft uiteindelijk een
training gevolgd. Voorafgaand aan de trainingen is onder supervisie van de wijkverpleegkundige vastgesteld welke kennis, houding en vaardigheden deze medewerkers moeten leren om hun werk goed te kunnen uitoefenen. Het bleek nodig
om bij de huishoudelijke medewerkers onder meer te investeren in ADL-vaardigheden (zoals steunkousen aan- en uittrekken en ondersteuning bij het wassen).
Elke maand komen de deelnemers met de wijkverpleegkundige samen voor intervisie om te bespreken waar medewerkers in de praktijk tegenaan lopen. De
wijkverpleegkundige (niveau 5) heeft een belangrijke coördinerende rol. Hij of zij
staat dicht bij de groep en heeft de verantwoordelijkheid om de medewerkers
in te plannen, te trainen en te voorzien van (telefonische) adviezen. De wijkverpleegkundige houdt de eindregie en onderhoudt nauw contact met de medewerker en de huisarts. Hij of zij heeft ook mandaat om via een spoedprocedure
een indicatie aan te vragen voor persoonlijke verzorging via zorgverzekeraars en/
of huishoudelijke hulp of begeleiding via de Wmo van de gemeente Zoetermeer.

De geleverde zorg en hulp moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden. In
de pilot in Zoetermeer gaat het om medewerkers huishoudelijke hulp (zonder
diploma), en verzorgenden mbo-niveau 2 en 3. In de pilot wordt hier op een
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Werkwijze
Bij het selecteren van de cliënten voor dit arrangement, worden cliënten van
tevoren geïnformeerd over dit project en verzocht eraan mee te doen. Daarnaast
is er ‘overall’ akkoord gevraagd aan de verzekeraars die actief zijn in het betreffende gebied. Dit akkoord houdt in dat de verzekeraars het toestaan om voor de
verzekerden in deze proeftuin integrale ondersteuning te bieden, waarbij de minimale opleidingseis ten aanzien van de inzet van persoonlijke verzorging achterwege blijft. Om integrale thuisondersteuning te realiseren, wordt er met de cliënt
een ondersteuningsplan opgesteld. In dit plan zijn alle afspraken over de zorg
en de huishoudelijke hulp opgenomen. Eenvoud staat voorop in de uitvering en
administratie. Dat houdt in dat er één integraal arrangement is waarbij de situatie
en behoeften van de cliënt bepalend zijn voor de inzet van een medewerker. Ook
betekent het dat er per wijk een team is dat de integrale ondersteuning levert en
organiseert. Het is de bedoeling dat de hulp en zorg aan een cliënt zoveel mogelijk door één medewerker uit het team geleverd worden. Daar zitten uiteraard
grenzen aan, aangezien medewerkers nu eenmaal niet zeven dagen in de week
werken. De wijkverpleegkundige kijkt mee of het ondersteuningsplan door de
medewerker wordt nageleefd, en ziet toe op een efficiente planning. Maandelijks
wordt er ook bijgehouden hoeveel uren hulp of zorg er geleverd zijn en wat daarbij de verhouding is tussen huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging (aparte
verantwoording is nog wel een voorwaarde).
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Wat is er vernieuwend?

De bestaande vormen van financiering leiden er volgens betrokken partijen
toe dat de cliënt met verschillende organisaties heeft te maken, er verschillende
professionals over de vloer komen en er geen optimale afstemming is over de
hulp en zorg. Met de brede vorm van thuisondersteuning staan de behoefte en
het perspectief van de cliënt meer centraal en is het eenvoudiger om de verschillende werkzaamheden in een logische volgorde en efficiënter te plannen. Zo kan
huishoudelijk werk gecombineerd worden met het klaarmaken van een maaltijd
of het helpen bij het douchen en aankleden. Of het huishoudelijk werk kan meer
gespreid over de week worden gedaan in plaats van op een vast moment in de
week. Anders gesteld, het is eenvoudiger om de hulp en zorg te verlenen die op
dat moment nodig is.
In het oude systeem vertrokken persoonlijke verzorgers direct na hun werkzaamheden weer, waardoor zij minder in staat waren om eventuele andere problemen
te signaleren. Doordat er bij Verzorgd Thuis met één vaste medewerker gewerkt
wordt die breder kan kijken en langer bij de cliënt aanwezig kan zijn, ontstaat
er meer rust in de ondersteuning en krijgt de cliënt meer aandacht. Ook kan de
medewerker makkelijker werken aan het opbouwen van een vertrouwensband
en alert zijn op de algehele gezondheidssituatie van de cliënt. Als dat nodig is,
kan hierdoor sneller aan de bel getrokken worden. Uiteindelijk moet dit alles het
voor cliënten eenvoudiger maken om langer zelfstandig thuis te blijven wonen
met behoud van kwaliteit van leven. Voor zorgverzekeraars is deze vernieuwing
interessant omdat er kwalitatief hoogwaardige persoonlijke verzorging georganiseerd kan worden, tegen lagere kosten.
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Ervaringen

De eerste indruk is dat cliënten veel gelukkiger zijn met de nieuwe werkwijze. Zij ervaren de hulp en zorg als overzichtelijker en de planning als logischer.
De meeste medewerkers pakken de nieuwe taken zonder al te veel problemen
op. Wel is het zo dat ze nog moeten wennen aan hun nieuwe rol. Ze waren eraan
gewend geraakt elk jaar minder taken te mogen uitvoeren. Nu moeten ze een
heel nieuwe manier van denken aanleren, waarin de vraag naar wat er nodig is
leidend is. Soms moet de wijkverpleegkundige bevestigen dat ze bepaalde taken
daadwerkelijk mogen uitvoeren. Om die reden is hier ook veel aandacht aan besteed in de trainingen. Sommige medewerkers ervaren hun nieuwe taken als een
grote uitdaging en stellen zich soms nog te voorzichtig op.
Of de beoogde doelen ook gerealiseerd worden, is in dit stadium nog niet te
zeggen. De Werkplaats Sociaal Domein monitort via een nulmeting (november
2016), een tussenmeting (mei 2017) en een eindmeting (oktober-december
2017) of de nieuwe manier van werken effectief en efficiënt is. Op basis van de
uitkomsten wordt besloten of de proeftuin een vervolg krijgt. De monitor moet
inzicht geven in de mate waarin cliënten meer tevreden zijn over de kwaliteit van
de ontvangen hulp en zorg dan vroeger. Ook gaan de onderzoekers na of medewerkers erin slagen om zwaardere vormen van zorg te voorkomen. Verder is er
aandacht voor de vraag in hoeverre medewerkers voldoening halen uit de nieuwe
taken, welke meerwaarde de medewerkers zien, welke zorg nu beter of anders is
en vragen over de verantwoordelijkheden en organisatie.
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Financiën en contractuele afspraken



Meer weten?

3

De gemeente Zoetermeer geeft indicaties voor huishoudelijke hulp en begeleiding en heeft het resultaat benoemd. De wijkverpleegkundige indiceert voor
de persoonlijke verzorging. Het is aan de zorgverlener en de cliënt om te bepalen
wat er nodig is en hoe dit uitgevoerd moet worden. Er is besloten om de proeftuin binnen de bestaande financieringsstromen te starten. De gemeente was van
mening dat de financiering nooit een belemmering mag zijn om ervaring op te
doen met het combineren van werkzaamheden. Dit impliceert dat vastgehouden
wordt aan de beschikking, indicatie en bekostigingswijze per cliënt vanuit de
Wmo en de Zvw. Er zijn dus nog wel aparte verantwoordingen nodig aan de
gemeente en aan de zorgverzekeraars, Voor 1 januari 2018 moet duidelijkheid
ontstaan of en zo ja op welke wijze er integrale financiering mogelijk is. De nieuwe werkwijze heeft geen consequenties voor de salariëring van de medewerkers.

Neem voor meer informatie contact op met Vierstroom Hulp Thuis, contactpersoon Peggy van der Koelen, peggy.vanderkoelen@vierstroomhulpbijhuishouden.nl, of met gemeente Zoetermeer, contactpersoon Magriet van Leuveren,
m.r.van.leuveren@zoetermeer.nl.
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2.	GEMEENTE TILBURG SROI: huishoudelijke hulp door
inwoners met een bijstandsuitkering
Waar wordt de constructie1 toegepast?
Deze specifieke constructie Social Return on Investment (SROI) wordt bij
deze aanbesteding toegepast in de gemeente Tilburg.



Voor wie is de werkwijze bedoeld?

SROI is voor deze aanbesteding specifiek bedoeld voor Tilburgers vallend
onder de Participatiewet die zelfstandig kunnen werken. Dit zijn meestal laaggeschoolde vrouwen en mannen, maar soms ook hoger opgeleiden. In veel gevallen zijn er kinderen in het spel, waardoor parttime werk het maximaal haalbare
is. Door huishoudelijk werk te verrichten blijven deze mensen niet aan de zijlijn
staan, maar worden zij betrokken bij de arbeidsmarkt en kunnen zij bovendien
betekenisvol zijn voor zorgvragers.



Welke partijen zijn erbij betrokken?

De gemeente Tilburg werkt in het kader van SROI samen met vijf zorgaanbieders: Actief Zorg, Nuevo, Tzorg, Acteon en Thalia Thuiszorg.



Constructie in het kort

De gemeente wil met social return – als onderdeel van het aanbestedingsbeleid – mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans bieden op werk. Dat
is goed voor de mensen die het betreft en de kosten voor uitkeringen en sociaalmaatschappelijke kosten in brede zin worden hierdoor lager. Toepassing van SROI
betekent dat de gemeente van haar opdrachtnemers verwacht dat zij bereid zijn
om een concrete bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid van kwetsbare
burgers.
De gemeente Tilburg heeft op basis van een SROI-constructie een contract afgesloten met verschillende zorgaanbieders. Deze aanbieders verplichten zich in dit
contract een bijdrage te leveren aan de re-integratie van mensen die vallen onder
de Participatiewet.
De medewerkers die in het kader van de SROI worden ingezet, verrichten huishoudelijke hulp bij mensen die door ziekte, beperking of ouderdom (tijdelijk) het

1	SROI is niet zozeer een project, maar eerder een programmatische benadering bij het
contracteren van aanbieders van huishoudelijke hulp.
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huishouden niet zelf kunnen doen en geen partner of familie hebben, die dit
kan overnemen. Daarnaast hebben zij de taak om signalen door te geven over
de leefsituatie van de cliënt. De werkzaamheden van de werknemers hebben tot
doel:
1. een bijdrage te leveren aan een schoon huis
2. een bijdrage te leveren aan een leefbaar huis
3. inzicht te vergroten in de leefsituatie van de cliënt.
Dienstverlening
De medewerkers die in het kader van de SROI worden ingezet, verlenen per
huishouden maximaal drie uur huishoudelijke hulp. Het gaat om de volgende
werkzaamheden:
* licht huishoudelijk werk;
* zwaar huishoudelijk werk;
* de was doen;
* huishoudelijke spullen in orde houden;
* boodschappen doen.
Organisatie
WerkgeversServicepunt Werkhart is een samenwerkingsverband tussen UWV,
gemeenten en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. De accountmanager van het WerkgeversServicepunt Werkhart ondersteunt de zorgaanbieder (opdrachtnemer) bij het realiseren van SROI-verplichting. Bijvoorbeeld door
samen met de zorgaanbieder te kijken naar hoe de vacature/functie passend is
te maken voor de werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt en door
de zorgaanbieder te ondersteunen bij werving en selectie. De zorgaanbieder en
accountmanager maken daarbij ook afspraken over de inzet van werkgevers-
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arrangementen zoals loonkostensubsidie, het beschikbaar stellen van jobcoaching en/of scholing of een no-riskpolis. De accountmanager biedt dus verschillende vormen van ondersteuning, maar de zorgaanbieders zijn uiteindelijk zelf
verantwoordelijk voor het nakomen van de SROI-verplichting.
Bij de start van de overeenkomst maken de zorgaanbieders afspraken met de
gemeente over hoe er gerapporteerd wordt over het realiseren van de social
return (termijnen, detaillering en beoordeling). De werkafspraken worden door
de zorgaanbieders vastgelegd en gecommuniceerd in een plan van aanpak.
Werkwijze
Het contract dat de gemeente afsluit met de zorgaanbieders is gebaseerd op het
zogenoemde SROI-model. Door zich in te schrijven op de aanbesteding verplicht
de zorgaanbieder zich om bij gunning een bijdrage te leveren aan het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tilburg. Deze verplichting wordt ingevuld met het
in dienst nemen van minimaal één kandidaat uit de doelgroep Participatiewet
voor een vast aantal uur per maand (afhankelijk van de berekening van de totale
SROI-verplichting) voor een uurtarief volgens het wettelijk minimumloon. In de
overeenkomst is bepaald dat de kandidaat of kandidaten uit de doelgroep Participatiewet huishoudelijke hulp verlenen.
Aan de potentiële kandidaten worden de volgende eisen gesteld:
* Zij beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG).
* Zij zijn fysiek capabel om huishoudelijk hulp te verrichten.
* Zij beheersen de Nederlandse taal voldoende.
* Zij beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden.
* Zij zijn representatief.

Movisie * Vernieuwing in hulp aan huis * pagina 10 van 29

3

7 inleiding

1. ZOETERMEER

3

2. TILBURG

3. BERKELLAND

Zorgaanbieders kunnen in sommige gevallen gebruikmaken van een proefmaand
waarin ze kunnen beoordelen of de werknemer geschikt is. In deze maand
behoudt de werknemer zijn uitkering en kan hij of zij wennen aan de nieuwe
situatie. Als de desbetreffende persoon niet voldoet, kan de zorgaanbieder er
alsnog van afzien. Als de werknemer wel voldoet, worden de bijverdiensten in
mindering gebracht op de bijstandsuitkering.
Als een zorgaanbieder niet voldoet aan de overeengekomen resultaatverplichtingen, volgt er een boete. Dit geld gaat terug in de participatiekas van de gemeente,
en wordt benut voor nieuwe werkgelegenheidsprojecten. Zo ver wil de gemeente
het echter niet laten komen. In plaats van het SROI-model als een streng afrekenmechanisme in te zetten, gebruikt de gemeente het als een sterk relatiebindend
middel. Als een zorgaanbieder in de praktijk niet weet te voldoen aan de eisen,
onderzoekt de gemeente samen met de zorgaanbieder naar andere mogelijkheden. De gemeente hecht er waarde aan om de relatie met zorgaanbieders goed
te houden. Als een zorgaanbieder onvoldoende inzet en bereidheid toont om tot
oplossingen te komen, zal de gemeente wel overgaan tot een boete.
De medewerkers krijgen niet het ‘stempel’ van bijstandsgerechtigden mee, maar
zij worden beoordeeld op basis van hun capaciteiten. De gemeente wil graag dat
de zorgaanbieder ook zelf invulling geeft aan het ontwikkelen van de werknemers. Zorgaanbieders hebben er ook belang bij om geschikte potentials verder te
ontwikkelen, zodat ze ook zwaardere vormen van begeleiding kunnen bieden. Er
zijn signalen dat zorgaanbieders hier ook daadwerkelijk aandacht aan besteden.
De gemeente is bereid om een financiële bijdrage te leveren als blijkt dat veel van
de werknemers die door de gemeente zijn aangeleverd, kunnen doorgroeien naar
functies met andere verantwoordelijkheden en een beter arbeidsmarktperspectief.
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Tot slot zijn de zorgaanbieders verplicht om een melding van de medewerker
over de (veranderde) situatie van de cliënt binnen één werkdag door te geven. De
meldingen moeten gedeeld worden bij relevante ketenpartners en organisaties
die over de expertise beschikken om de gesignaleerde problematiek op te pakken.
Hieronder wordt ook de meldcode huiselijk geweld geschaard. Dit betekent dus
dat de werknemers meldingen moeten doorgeven. Zij krijgen voordat zij met hun
werkzaamheden beginnen uitleg over hoe zij dit kunnen aanpakken. Zo wordt
hun geleerd dat zij een professionele houding moeten aannemen door aandacht
te besteden aan het verhaal van de zorgvrager.



Wat is er vernieuwend?

In dit initiatief wordt op een slimme wijze de aanpak van twee verschillende
sociale problemen gecombineerd. Het zet immers zowel in op (extra) hulp aan huis
voor mensen die door ziekte, beperking of ouderdom (tijdelijk) het huishouden
niet zelf kunnen doen en geen partner of familie hebben die dit kan overnemen,
als op het re-integreren van mensen in de bijstand. Hoewel het initiatief verder
een voortzetting is van bestaand beleid, zijn er wel nieuwe elementen. Nieuw
is bijvoorbeeld dat de gemeente een intensieve ondersteuning organiseert,
namelijk door via het WerkgeversServicepunt Werkhart te zorgen voor goede
werving en selectie bij het vinden van geschikte kandidaten. Samenwerking met
de gemeente(n) vormt bij een aantrekkende arbeidsmarkt en verdere vergrijzing
een belangrijke meerwaarde voor zorgaanbieders. Terwijl het beschikbare
arbeidsmarktpotentieel in de zorg hierdoor afneemt, is er juist steeds meer
personeel nodig om de groeiende groep mensen die langer thuis blijft wonen te
ondersteunen. Deze ontwikkeling maakt gratis werving en selectie door een partij
die geschikte arbeidskrachten goed in het vizier heeft en meer arbeidspotentieel
kan creëren, extra waardevol. Andersom heeft de gemeente baat bij een nauwe
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band met de zorgaanbieders, aangezien zij ook belang heeft bij de re-integratie
van mensen met een uitkering. Tot slot zet de gemeente meer dan voorheen
in op positieve beeldvorming rondom dit initiatief in de communicatie met de
potentiele medewerkers. Dat werpt zijn vruchten af: het blijkt niet moeilijk om
voldoende geïnteresseerden met een uitkering te vinden. Integendeel, er is zelfs
een wachtlijst.



Ervaringen

Van de potentiële arbeidskrachten die de gemeente aanlevert bij zorgaanbieders blijft ongeveer de helft voor langere tijd in dienst. Zorgaanbieders haken
onder meer af als blijkt dat werknemers gebrek aan vervoer hebben, gaandeweg een minder professionele attitude aannemen, of zich bij ziekte niet (op tijd)
ziek melden. Elke maand worden er vijf tot zeven mensen bij een zorgaanbieder
geplaatst.
Het werk sluit goed aan op de leefsituatie en behoeften van een specifieke groep
vrouwen in de bijstand. Door het parttime karakter (15 tot 20 uur) en de werktijden is het werk goed te combineren met de zorg voor kinderen. De vrouwen gaan
er financieel weliswaar niet op vooruit, maar zij zijn intrinsiek gemotiveerd om te
werken. Die motivatie wordt in belangrijke mate gevoed door de waardering en
erkenning die zij voor hun hulp en ondersteuning ontvangen van zorgvragers.
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Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat er een breed gemeentelijk draagvlak is voor het stimuleren van parttime werk voor mensen die nu een afstand
hebben tot de arbeidsmarkt. Volledige uitstroom is het doel, maar het blijft belangrijk om parttime werk zo nodig te accepteren als het hoogst haalbare en
meest wenselijke.



Financiën en contractuele afspraken



Meer weten?

Als zorgaanbieders hun SROI-verplichting niet (volledig) nakomen, volgt
een inhouding op hun facturatie, op basis van het tekort aan gemaakte uren
per werknemer. Deze inhouding komt ten goede aan het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid en zal gebruikt worden om werkgelegenheidsprojecten tot stand te
brengen. Inhouding vindt niet plaats wanneer de zorgaanbieder aannemelijk kan
maken dat hem niet verweten kan worden dat de SROI niet (volledig) gerealiseerd
is. Dit wordt beoordeeld door de accountmanager van het WerkgeversServicepunt Werkhart.

Neem voor meer informatie contact op met WerkgeversServicepunt
Werkhart, gemeente Tilburg, contactpersoon Marieke van Kempen, marieke.van.
kempen@tilburg.nl.

Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar de cliënttevredenheid over medewerkers die vanuit de Participatiewet zijn ingezet. Wel blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek dat vrijwel alle cliënten bijzonder positief zijn over de hulp aan huis.

7
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3.	GEMEENTE BERKELLAND Project Ondersteuning Thuis
Waar wordt het project uitgevoerd?
Ondersteuning Thuis wordt uitgevoerd in gemeente Berkelland.



Voor wie is het project bedoeld?

Het project is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente die huishoudelijke hulp, eenvoudige vormen van begeleiding, lichte persoonlijke verzorging en/
of verlichting in de mantelzorgtaken nodig hebben.



Welke partijen zijn erbij betrokken?

Gemeente Berkelland werkt samen met Voormekaar Berkelland en
momenteel met twaalf zorgaanbieders: Livio, Estinea, Parlijn, Sensire, De Lichtenvoorde, Tzorg, Careaz, Zorgkompas, Zorgcombinatie Marga Klompé, Privazorg,
Familiehulp en Helpgewoon.



Project in het kort

In december 2014 besloot Berkelland te starten met de proeftuin Ondersteuning Thuis. Berkelland ging concreet aan de slag met casussen en experimenteerde met een nieuwe invulling voor de zogeheten ‘laagcomplexe ondersteuning’. Met het samenbrengen van huishoudelijke hulp 1 en 2, begeleiding en
lichte persoonlijke verzorging vanuit Wmo wilde de gemeente de ondersteuning

7

zo adequaat en efficiënt mogelijk organiseren. In 2016 is de gemeente in nauwe
samenwerking met zorgaanbieders doorgegaan met deze nieuwe vorm van Ondersteuning Thuis. Bij vijf wijkteams – de zogeheten Voormekaar-teams – kunnen
inwoners van alle leeftijden zich melden voor onder andere Ondersteuning Thuis.
Dienstverlening
Het project is erop gericht om de inwoners van Berkelland zolang mogelijk zelfstandig thuis (en in de samenleving) te laten functioneren. Ook wordt ernaar
gestreefd dat de inwoner met zo weinig mogelijk ‘gedoe’ te maken krijgt. Het is
vaak in het belang van de inwoner dat er zo weinig mogelijk professionals over
de vloer komen: één aanbieder, één regisseur. Dit leidt bovendien tot efficiëntere
hulpverlening en lagere kosten.
Ondersteuning Thuis in de gemeente Berkelland biedt een combinatie van huishoudelijke hulp, eenvoudige vormen van begeleiding, lichte persoonlijke verzorging en ook het verlichten van de taken van mantelzorgers. Het Voormekaar-team
bepaalt na overleg met de inwoner en in samenspraak met de aanbieder wat er
nodig is. Met de aanbieder wordt vervolgens afgesproken op welke niveaus en in
welke omvang ondersteuning wordt ingezet. Dit loopt van lichte ondersteuning
(1 tot 3 uur per week), midden ondersteuning (3 tot 5 uur per week) tot zware
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ondersteuning (5 tot 6 uur per week). Ondersteuning Thuis bestaat uit een of
meer van de volgende ondersteuningsniveaus:
* Schoon en leefbaar huis. Hierbij gaat het om het overnemen van huishoudelijke taken (denk aan het schoonmaken van keuken, sanitair, vloeren) waarbij
hygiëne en het voorkomen van vervuiling het uitgangspunt is.
* Huishouding op orde. Hierbij is het doel een schoon huis, met aanvullingen
als: dagelijkse organisatie van het huishouden; opvang of verzorging van kinderen tot 18 jaar; klaarzetten of bereiden van maaltijden; samen een boodschappenlijst opstellen; en ondersteuning en hulp bij persoonlijke hygiëne.
* Stimuleren en toezicht. Hierbij gaat het om participatie van personen met
een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen in hun
eigen leefomgeving. De ondersteuning is erop gericht de cliënt zo veel mogelijk
zelf de dagelijkse noodzakelijke activiteiten te laten verrichten. Het gaat dus om
het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid.
* Begeleiden en overname. Hierbij gaat het om hulpverlening aan mensen met
complexe en soms meervoudige problematiek. Zo groot mogelijke participatie
en zelfredzaamheid, of het tegengaan van achteruitgang op die gebieden, staat
centraal. De ondersteuning draagt ook bij aan het ontlasten van de mantelzorger. Het ondersteuningstraject kan langdurig en specialistisch van aard zijn.

municatieve vaardigheden en samenwerkingsvaardigheden. Het programma van
het leertraject bevat onderdelen van de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 3.

Organisatie
Huishoudelijk taken, begeleidingstaken en lichte zorgtaken worden waar mogelijk
geclusterd. Om dit mogelijk te maken kunnen medewerkers van aanbieders bijgeschoold worden. Hiervoor hebben de gemeente en het Graafschapscollege afspraken gemaakt over een leertraject Ondersteuning Thuis. De focus daarin ligt op het
kunnen bieden van persoonlijke verzorging. Medewerkers verwerven competenties
met betrekking tot verzorgende werkzaamheden, signaleren en observeren, com-



Werkwijze
Zwaardere persoonlijke verzorging ‘aan het lijf’ wordt momenteel nog vooral
uitgevoerd door zorgaanbieders die worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Gemeente Berkelland wil dit graag ook meer (operationeel) gaan
aansturen, om nog meer integraal en vanuit minder verschillende medewerkers
te kunnen werken.
In de raamovereenkomst (opgesteld in het bestuurlijk aanbestedingstraject) hebben de gemeente en de aanbieders onder meer de visie, werkwijzen en samenwerkingsafspraken vastgelegd. Alleen ga je sneller, samen kom je verder is de
grondgedachte van waaruit gehandeld wordt. Er zijn onder andere vervolgafspraken gemaakt over het dichter bij elkaar brengen van de verschillende budgetten
die bij de verschillende diensten behoren. Een andere vervolgafspraak is medewerkers blijvend te instrueren over het belang om met inwoners zelf niet over
geld en uren te praten (zoals voorheen gebruikelijk was), maar over behoeften en
resultaten. Dit blijkt voor veel medewerkers nog een lastige omslag.

Wat is er vernieuwend?

Nieuw is dat inwoners van Berkelland door nauwe samenwerking tussen
de verschillende betrokken partijen vaak te maken hebben met slechts één
zorgorganisatie en met minder verschillende hulpverleners achter de voordeur
(liefst slechts één). De lijntjes zijn kort, waardoor er snel geschakeld kan worden.
Daarnaast is nieuw dat de eigen kracht en de wensen van de inwoners als
vertrekpunt worden genomen.
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Er wordt niet meer uitgegaan van het aantal uren hulp, maar gestuurd op resultaten via vooraf vastgestelde budgetten. De zorgaanbieder heeft daardoor ruimte
om maatwerk te leveren en innovatief te werk te gaan en de gemeente hoeft niet
meer klassiek op uurbasis te indiceren.

In het tweede kwartaal van 2017 zal er een grote evaluatie van het project
plaatsvinden. Daarbij zal ook gekeken worden of er meer arrangementen mogelijk
zijn. Nu wordt er nog met name huishoudelijke hulp geboden (schoon huis en
huis op orde), maar een combinatie met begeleiding gebeurt nog weinig.

Het werkpakket van (met name) de medewerkers huishoudelijk hulp 2 (huishouden op orde) wordt via het leertraject verbreed, waardoor zowel aan de vraag van
inwoners kan worden voldaan (één vertrouwd persoon achter de voordeur) als
aan de vraag naar meer banen aan de ’onderkant’ van de arbeidsmarkt.

De pilot blijkt vooral goed te werken bij nieuwe cliënten. Bestaande cliënten
zijn al erg gewend om te denken in tijd en uren, terwijl het met nieuwe cliënten
makkelijker blijkt om te vertrekken vanuit de behoeften en te behalen resultaten.
Ook bij veel zorgmedewerkers blijkt in het communiceren hierover met de cliënt
nog een cultuuromslag nodig te zijn.

Het project biedt veel ruimte voor innovatie, onder andere door de beschikbaar
gestelde innovatiegelden van € 150.000 (zie hierna, onder ‘Financiën en contractuele afspraken’).
Ook is er sinds kort een werknemerscoöperatie voor thuishulp (Helpgewoon) ontstaan. De medewerkers hierbinnen zijn eigen baas, wat zorgt voor minder overheadkosten en dus meer tijd voor ondersteuning.



Ervaringen

Kwaliteit van de geleverde diensten wordt gemeten aan klanttevredenheid
en het behalen van de doelstellingen. Hiervoor is onder andere een vragenlijst
ontwikkeld. Inwoners van Berkelland die Ondersteuning Thuis ontvangen (hebben), krijgen de vragenlijst toegestuurd en kunnen daarin hun ervaringen kenbaar
maken. De vragen gaan bijvoorbeeld over het contact met het Voormekaar-team,
de kwaliteit van de ondersteuning en wat het heeft opgeleverd.

7
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* De hulpverlening van Ondersteuning Thuis blijft qua persoonlijke verzorging
beperkt tot heel lichte vormen, die binnen de Wmo vallen (5%), zoals tijdens
het schoonmaken van het huis de inwoner vragen te gaan douchen en eventueel even te helpen met afdrogen. Complexere handelingen die voortkomen
uit medisch voorschrift, zoals persoonlijke verzorging aan het lijf, vallen onder
de Zorgverzekeringswet en worden gedaan door de wijkverpleging. De wens
van de gemeente is om in de toekomst meer met zorgverzekeraars samen te
werken, zodat Ondersteuning Thuis nog meer integraal en breder aangeboden
kan worden.



Financiën en contractuele afspraken

De gemeente en de twaalf afzonderlijke aanbieders sluiten een overeenkomst voor maximaal een jaar. In het project streven ze naar een situatie waarin
veel minder overheadkosten worden gemaakt; kleinschaliger vormgegeven en
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meer geënt op de inwoner. De gemeente betaalt het project vanuit Wmo-gelden.
De verwachting is dat het project uiteindelijk ook geld zal opleveren doordat:
* er minder hulpverleners over de vloer komen;
* via arrangementen goedkopere krachten bijvoorbeeld ondersteuning bij
douchen en ‘toedienen van voedsel’ erbij doen;
* duurdere oplossingen, zoals opname, worden voorkomen;
* er waar mogelijk korte intensieve begeleiding wordt geboden, waardoor
inwoners weer in hun eigen kracht komen en hulp niet meer nodig is;
* aanbieders efficiënter werken.
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Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met gemeente Berkelland, contactpersoon Jan Dirk Focker, j.focker@gemeenteberkelland.nl.

Er wordt niet meer gewerkt met ‘uurtje-factuurtje’ maar met budgetten aan de
hand van het arrangement (uit te drukken in de verschillende niveaus, maar kan
ook 100 procent van één niveau zijn) en volume (licht-midden-zwaar). Aanbieders geven binnen dit budget vervolgens zélf invulling aan de meest doelmatige
ondersteuning, en doen dit in overleg met de inwoner. Hierdoor ontstaat flexibiliteit en maatwerk, en wordt er dus niet meer gewerkt met afvinklijstjes.
De gemeente heeft € 150.000 aan innovatiegelden beschikbaar gesteld om
binnen de pilot Ondersteuning Thuis innovatie te bevorderen. Aanbieders kunnen
aanspraak maken op deze innovatiegelden als zij:
* medewerkers willen bijscholen ten behoeve van innovatie in Ondersteuning
Thuis;
* in de pilotfase bovengemiddelde extra regiekosten maken; kosten die
aanbieders maken om overeenkomstig de afspraken de ‘match’ tussen
inwoner en (medewerker van) aanbieder tot stand te brengen;
* willen experimenteren ten behoeve van innovatie in Ondersteuning Thuis.

7
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4.	GEMEENTE ROTTERDAM
Integrale Wmo-ondersteuningsarrangementen


Het project wordt uitgevoerd in gemeente Rotterdam.

Om inwoners van Rotterdam betere, integrale ondersteuning te bieden, is
de transitie van AWBZ naar Wmo aangegrepen om een nieuwe resultaatgerichte
vorm van inkoop en financiering in te voeren: de Wmo-arrangementen. Een
arrangement bestaat uit één tot zeven resultaatgebieden waarop ondersteuning
geïndiceerd kan worden, afhankelijk van de cliëntgroep:
1. Sociaal en persoonlijk functioneren cliënt
2. Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden
3. Financiën
4. Dagbesteding
5. Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid
6. Huisvesting
7. Mantelzorgondersteuning zodat de cliënt langer thuis kan wonen.



Voor wie is het project bedoeld?



Welke partijen zijn erbij betrokken?

In de gemeente Rotterdam zijn de Wmo-ondersteuningsarrangementen
ingedeeld in vijf cliëntgroepen. Door dit onderscheid in verschillende groepen
kunnen voor elke groep deskundige aanbieders gecontracteerd worden. Het gaat
om de volgende cliëntgroepen:
1. Ouderen
2.	Mensen met een lichamelijke beperking (waaronder niet-aangeboren
hersenletsel)
3. Mensen met een verstandelijke beperking
4. Cliënten van ggz en maatschappelijke opvang extramuraal
5. Cliënten van ggz en maatschappelijk opvang intramuraal

7

Project in het kort

Waar wordt het project uitgevoerd?

De gemeente Rotterdam werkt samen met circa veertig zorgaanbieders.

Veel voorkomende combinaties zijn:
* Sociaal en persoonlijk functioneren en ondersteuning én regie bij het voeren
van een huishouden.
* Sociaal en persoonlijk functioneren én financiën.
* Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden én dagbesteding.
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Vooral mensen met een verstandelijke beperking of ggz-problematiek ontvangen
ondersteuning vanuit verschillende resultaatgebieden.
De gemeente Rotterdam gaat uit van resultaatsturing in plaats van sturen op
basis van uren. In de opdracht aan de zorgaanbieder kunnen per resultaatgebied
subdoelstellingen worden opgenomen, bijvoorbeeld een schoon en leefbaar
huis, of cliënt heeft financiën en administratie op orde. Er is één zorgaanbieder
hoofdverantwoordelijk voor de coördinatie en de levering van ondersteuning aan
een cliënt. Zorgaanbieders kunnen voor de ondersteuningsvormen die zij zelf niet
bieden met onderaannemers werken. De gemeente bepaalt voor welke gebieden
er ondersteuning nodig is en welke intensiteitstrede passend. De zorgaanbieder
en de cliënt bepalen vervolgens hoe de ondersteuning wordt georganiseerd en
wie daarin wat doet.
Rotterdam kiest voor een samenhangend aanbod van wijkverpleging en Wmoarrangementen. Hierbij wordt ingezet op slimme combinaties van zorg en ondersteuning, binnen bestaande financiële en contractuele kaders. Op dit moment
hebben aanbieders door de financiering op basis van resultaten de ruimte om daar
waar nodig persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging te combineren
(bijvoorbeeld door hier één medewerker voor in te zetten). In de toekomst heeft
de gemeente de ambitie tot een verder afgestemde inkoop tussen de gemeente
en zorgverzekeraar Zilveren Kruis van eerstelijnszorg vanuit de Zvw en de inkoop
van welzijn en ondersteuning in het kader van de Wmo. In 2017 testen en
verspreiden de gemeente en Zilveren Kruis goede voorbeelden van samenwerking:
gezamenlijke triage, één ondersteuningsplan/zorgleefplan vanuit Zvw en Wmo,
en gezamenlijke of afgestemde indicering. De gemeente ondersteunt kwaliteit
en innovatie door ook te investeren in scholing van medewerkers. Zo is er een
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uitgebreid professionaliseringstraject voor de wijkteams en medewerkers van de
VraagWijzers (loketten voor informatie en advies). Daarnaast is er door gemeente
en aanbieders een leerhuis ontwikkeld met een scholingsaanbod voor wijkteams
en medewerkers van de VraagWijzers.
Een van de zorgaanbieders is Tzorg. Deze organisatie geeft aan dat een aanzienlijk deel (25 procent) van haar medewerkers redelijk hoog opgeleid is en
gemotiveerd is om extra taken op zich te nemen. Aan lager geschoolde medewerkers biedt de zorgorganisatie een basisopleiding aan of medewerkers volgen
een e-learning die ze klaarstoomt voor nieuwe werkzaamheden. Een nieuwe opleiding is wat Tzorg betreft niet nodig. Dit zou wel nodig zijn als medewerkers
ook persoonlijke verzorging voor hun rekening gaan nemen, maar deze taken
worden in Rotterdam nog niet gecombineerd.
Noemenswaardig is tot slot dat de gemeente Rotterdam samen met Genero (Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland) en een aantal ouderenzorginstellingen
in Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam in
de periode 2011-2014 de methodiek Even Buurten heeft ontwikkeld. Het hoofddoel van Even Buurten is een ondersteunend klimaat te creëren waarin ouderen
zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat gebeurt door formele en informele buurtnetwerken rondom de ouderen te verstevigen. Het uiteindelijke doel is dat Rotterdammers (makkelijker) oud kunnen worden in hun eigen buurt, waar zij zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen wonen met ondersteuning van hun (wijk)netwerk.
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Dienstverlening
De dienstverlening van het Wmo-arrangement is nadrukkelijk gericht op huishoudelijke werkzaamheden, dagbesteding en begeleiding bij sociaal persoonlijk
functioneren en financiën. Op basis van de individuele situatie van de cliënt wordt
vastgesteld waar de (aanvullende) ondersteuning vanuit de Wmo-maatwerkvoorziening op gericht wordt en welke resultaten daarbij behaald moeten worden.
Ook wordt bij de indicatiestelling beoordeeld of de cliënt of zijn netwerk meer
kunnen doen (versterking van de zelfredzaamheid). De werkzaamheden zoals
hierboven omschreven zijn vervat in resultaten, zoals een schoon en leefbaar
huis, het beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften en deze waar
nodig te bereiden, het beschikken over draagbare kleding et cetera.
Organisatie en werkwijze
Rotterdammers kunnen met hun vraag voor hulp en ondersteuning telefonisch,
digitaal en fysiek terecht bij de VraagWijzers. De VraagWijzers dienen als toegangspoort voor informatie en advies. Bij enkelvoudige problematiek pakken
de VraagWijzers dit zelf op. Bij complexe multiproblematiek wordt een cliënt
doorverwezen naar het wijkteam. Wmo-adviseurs, werkzaam vanuit de VraagWijzers, verzorgen de indicatie. De Wmo-adviseurs namen aanvankelijk deel
aan de wijkteams, maar zijn vanwege organisatorische redenen later gepositioneerd in de VraagWijzers. Zij stellen de indicatie voor maatwerkvoorzieningen. Zij
maken een ondersteuningsplan en stellen de beschikking op. Ook wijkteams
maken ondersteuningsplannen, maar zij stellen nog geen indicaties. Op basis van
het ondersteuningsplan maken de zorgaanbieder en de cliënt een leveringsplan.
De eigen bijdrage wordt geïnd door het centraal administratiekantoor (CAK).
De hoogte ervan is afhankelijk van het inkomen. Cliënten kunnen kiezen tussen
verschillende zorgaanbieders die werkzaam zijn in het gebied waar zij wonen.
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Uit diverse onderzoeken blijkt dat cliënten behoefte hebben aan heldere, toegankelijke digitale informatie en diverse digitale functies, zoals een chatfunctie en
online zelf afspraken kunnen maken. Ook hechten cliënten aan een snelle afhandeling van zaken. De gemeente Rotterdam ziet dit als een belangrijk doorontwikkelpunt en wil burgers en professionals daarom een digitaal platform bieden voor
interactie rondom hulp en ondersteuning vanuit de overtuiging dat dit de eigen
regie en zelfredzaamheid van mensen kan versterken.
Op 16 december 2016 is er een algemene informatiecampagne gestart om Rotterdammers met behulp van de zorgkaart te informeren over waar zij terechtkunnen (zie www.rotterdam.nl/zorgdichtbij). De gemeente realiseert zich dat het
belangrijk is dat er oog én zorg is voor die Rotterdammers die minder digitaal
vaardig zijn. Een digitaal platform kan verder mantelzorgers ontlasten, omdat
veel werkzaamheden plaats- en tijdonafhankelijk kunnen gebeuren. Een digitaal
platform biedt Rotterdammers mogelijkheden voor ‘selfservice’ door:
* op de doelgroep toegesneden, toegankelijke informatie en advies in een geschikte vorm aan te bieden, bijvoorbeeld een app;
* de mogelijkheid om zélf de regie te hebben over het delen van de eigen gegevens en het eigen dossier, bijvoorbeeld door het uploaden van documenten of het veilig delen van een ondersteuningsplan met mantelzorgers of
zorgaanbieder;
* actieve informatievoorziening over voorzieningen of regelingen waarvoor Rotterdammers in aanmerking kunnen komen;
* de mogelijkheid via digitale communicatie direct berichten van de gemeente te
ontvangen, zoals beschikkingen, ondersteuningsplan of aanvraagformulieren.
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Een tweede belangrijk aandachtspunt is het aanbrengen van een zekere rust en
stabiliteit in de inkoopprocedure. In de eerste plaats voor cliënten, maar ook voor
de uitvoerend medewerkers. Een inkoopprocedure geeft onzekerheid voor de
gecontracteerde aanbieders. Het is daarom wenselijk om langduriger contracten
met aanbieders aan te gaan. Een ander argument daarvoor is dat Europese aanbestedingsprocedures veel tijd (en dus capaciteit) van gemeente en aanbieders
vragen. Tegelijkertijd is het voor de gemeente van belang dat de democratische
sturing en controle goed worden uitgeoefend. De gemeenteraad moet dus de
gelegenheid krijgen om eens in de vier jaar de koers en de kaders te bepalen.
Voor de inkoop per 1 januari 2018 gaat de gemeente uit van een looptijd van drie
jaar met twee optiejaren. Daarna wordt overgegaan op een vierjaarlijkse cyclus.



Wat is er vernieuwend?

Naast de sturing op resultaten, de focus op een integraal zorgaanbod
gecoördineerd vanuit een hoofdaanbieder en het bieden van een digitaal platform,
is de ruimte die zorgaanbieders krijgen om de ondersteuning naar eigen inzicht in
samenspraak met de cliënt vorm te geven een belangrijk vernieuwingselement. De
gemeente bepaalt de resultaatgebieden, maar erkent dat de aanbieders experts
zijn in het zoeken naar innovatieve en efficiënte manieren om hier invulling aan
te geven. Dit biedt niet alleen ruimte voor slimme combinaties van huishoudelijke
ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging, en aandacht voor het
versterken van de eigen regie van de cliënt en het activeren van zijn netwerk.
Het stimuleert aanbieders ook om te innoveren, bijvoorbeeld op technologisch
vlak. Technologische toepassingen en thuistechnologie kunnen helpen om
professionele inzet te beperken of langer uit te stellen. Met technologische
toepassingen in combinatie met hulp en ondersteuning van hun mantelzorgers
of hun sociale netwerk kunnen mensen langer de regie op hun leven behouden.
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De zorgaanbieders experimenteren met wisselend succes al volop met technologische toepassingen. Tzorg bijvoorbeeld heeft er positieve ervaringen mee, vooral
voor ‘nieuwe ouderen’ die niet bang zijn voor technologie. Met het inzetten
van tablets bijvoorbeeld kunnen kinderen de agenda van ouderen mede beheren
en liggen er kansen om alert te zijn op signalen van eenzaamheid. Maar in de
praktijk blijkt het lang niet eenvoudig om hier draagvlak voor te realiseren bij medewerkers en cliënten. Tzorg signaleert dat sommige ouderen huiverig zijn voor
het gebruiken van technologie, omdat ze er onvoldoende mee vertrouwd zijn.
Ook andere aanbieders zijn actief op dit terrein, zo werkt Pameijer bijvoorbeeld
met een interactief elektronisch dossier, beeldbellen en het beeldhorloge, werkt
Argos met de Google Glass en zet Aafje een zorgrobot in.
De gemeente Rotterdam ziet het belang in van technologische toepassingen.
Thuistechnologie kan bijdragen aan de doelen die in de Wmo en het welzijnsdomein centraal staan, en zijn nodig met het oog op een toekomstbestendig
zorg- en welzijnsstelsel. De gemeente vervult om deze reden een aanjagende en
stimulerende rol om dergelijke innovaties te versnellen door in te zetten op:
* het benutten van mogelijkheden van het innovatiebudget in 2017, met als doel
inwoners te stimuleren zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven met behulp
van technologische toepassingen;
* het stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen partijen, zoals zorg- en
welzijnsaanbieders, kennisinstituten en bedrijven;
* het adviseren en eventueel indiceren van technologische hulpmiddelen als
maatwerkvoorziening;
* financiële en andere prikkels in de inkoop 2018 zodat het gebruik van technologische toepassingen wordt gestimuleerd.
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Ervaringen

Het integraal ondersteuningsarrangement heeft voor de verschillende betrokkenen diverse voordelen. Cliënten hebben één organisatie (de hoofdaanbieder) als aanspreekpunt voor al hun Wmo-zorg. In de praktijk leidt dit ertoe dat
zij ook minder te maken hebben met verschillende hulpverleners. Aanbieders
hebben meer ruimte om hun deskundigheid op creatieve en innovatieve wijze
in te zetten. Binnen de gestelde Wmo-beschikking en het daaraan gekoppelde
weekbudget kunnen aanbieders de ondersteuning aan klanten zodanig inrichten
dat zij de best mogelijke en meest passende ondersteuning krijgen. De zorgaanbieders zijn tevreden over de nieuwe manier van ontschot financieren en werken.
De gemeente ziet dat er binnen het financieel gestelde kader kwalitatief goede
zorg en ondersteuning wordt geboden, waar klanten tevreden over zijn. Aanbieders die naast de Wmo ook gecontracteerd zijn voor extramurale persoonlijke
verzorging door de zorgverzekeraar, kunnen slim verbinden.
Zorgaanbieder Tzorg – die actief is in 310 gemeenten – noemt het beleid van de gemeente Rotterdam als een van de beste in Nederland. Mede dankzij dit beleid slaagt
deze aanbieder erin om te voorkomen dat er meerdere hulpverleners achter de voordeur komen. Doordat er slechts één medewerker aanwezig is, lukt het medewerkers
beter dan vroeger om maatwerk te leveren en zorgvuldig na te gaan wat iemand
zelf en met zijn netwerk kan organiseren. Medewerkers zijn zelf ook tevreden dat zij
meer taken mogen uitvoeren dan alleen schoonmaakwerkzaamheden.
Zorg vanuit de Wmo, de Zvw en de WLZ hangen sterk met elkaar samen.
Daardoor kunnen er spanningen ontstaan op de grensvlakken tussen de wetten
die beperkend werken voor het leveren van passende zorg en ondersteuning.
In de praktijk krijgen medewerkers te maken met ruimtes die de wet openlaat,
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waardoor er onderling discussie ontstaat over de vraag onder welke wet een
bepaalde vorm van zorg valt. Grensvlakken waarop de samenwerking gezocht
wordt zijn bijvoorbeeld de maaltijdvoorziening, persoonlijke verzorging bij
hoogrisico geneeskundige zorg, de overgang van Zvw-Wmo naar Wlz, de
verschillende vormen van kortdurend verblijf en de rol van de professionals bij
vroegsignalering van dementie. Bij de maaltijdvoorziening bijvoorbeeld valt het
bereiden en klaarzetten onder de Wmo, terwijl de toediening onder de Zvw valt.
Dit roept de vraag op hoe je zoiets moet organiseren.
Door deze onduidelijkheden ‘worstelen’ professionals soms met inzet van
de verschillende vormen van hulp en zorg. Samen met Zilveren Kruis en de
gemeenten Amsterdam, Utrecht, Zaanstad, Zwolle en de regio Drenthe neemt
de gemeente Rotterdam het initiatief om een gespreksdocument hierover te
ontwikkelen. Daarbij zitten ook medewerkers zelf aan tafel om vanuit actuele
casussen mee te praten over knelpunten en oplossingen, zodat cliënten geen
hinder ondervinden van de ‘achterkant’ van het systeem. Ook moeten cliënten
met hun vragen terechtkunnen bij goede en eenduidige aanspreekpunten.



Financiën en contractuele afspraken

Bij de inkoop en in de contracten zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteit
van de zorg, sturing en monitoring, de financiële vergoeding die de aanbieder
krijgt (gemeente bepaalt de vergoeding per resultaatgebied en intensiteitstrede)
en social return (5 procent over opdrachtwaarde). De gemeente toetst bij de
contractering op kwaliteit en niet op prijs (die staat vast).
De gemeente betaalt de kosten van de ondersteuning. Cliënten betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage volgens de landelijk vastgestelde eigenbijdra-
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gesystematiek. Het CAK berekent wat een individuele cliënt aan eigen bijdrage is
verschuldigd. Daarnaast kunnen Rotterdammers van 75 jaar en ouder, Wmo-geïndiceerden en mantelzorgers vouchers voor extra, aanvullende huishoudelijke
hulp kopen (huishoudelijke hulptoelage, HHT). Met een voucher ter waarde van
€ 5 kan één uur extra huishoudelijke hulp worden afgenomen.



Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met gemeente Rotterdam, contactpersoon Irene Wiezer, ir.wiezer@rotterdam.nl.
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5.	GEMEENTE AMSTERDAM Pilot Ondersteuning bij
het huishouden
Waar wordt de pilot uitgevoerd?
De pilot wordt uitgevoerd in gemeente Amsterdam.



Voor wie is het project bedoeld?



Welke partijen zijn erbij betrokken?



Project in het kort

Ondersteuning bij het huishouden is bedoeld voor alle Amsterdammers
die de regie over hun huishoudelijke taken verliezen en die hierbij ondersteund
willen worden. Naast hulp in het huishouden, gaat het om ondersteuning bij het
organiseren van het huishouden.

Binnen de pilot werkt gemeente Amsterdam samen met diverse zorgaanbieders: Safa Zorg, Emile Thuiszorg, Madeliefje Thuiszorg, Sigma Zorg, Leven en
Zorg, Tzorg, ThuiszorgInHolland, Parnassus/ Avicen thuiszorg, Cordaan Thuisdiensten en Amstelring.

In de gemeente Amsterdam vindt een aantal ontwikkelingen plaats
in het aanbod van hulp bij het huishouden. De eerste ontwikkeling is de pilot
Ondersteuning bij het huishouden (Obh), waarin de gemeente een nieuw
ondersteuningsaanbod aan het opzetten en uitproberen is. Het aanbod moet nog
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uitkristalliseren en wordt in 2017 en 2018 stadsbreed verder doorontwikkeld.
Ondersteuning bij het huishouden bevindt zich op het snijvlak van hulp bij
het huishouden (Hbh) en ambulante ondersteuning2 (AO) en is bedoeld als
aanvullend aanbod voor kwetsbare mensen voor wie het reguliere aanbod Hbh
niet voldoet of voor wie ‘zwaardere’ AO niet (langer) nodig is. Het aanbod is
gericht op mensen met een lichte behoefte aan ondersteuning op het gebied
van huishoudelijke taken, en aan ondersteuning bij het organiseren van het
huishouden. Medewerkers Hbh voeren de pilot Ondersteuning bij het huishouden
uit, waarmee de gemeente hun nieuw perspectief biedt op het behoud van
hun baan en professionele ontwikkeling. Het aanbod Ondersteuning bij het
huishouden ontwikkelt de gemeente samen met organisaties die Hbh en AO
aanbieden. De ervaringen en ideeën van professionals gebruikt de gemeente
voor de uiteindelijke beleidskaders in 2019.

2	Ambulante ondersteuning is gericht op persoonlijke ontplooiing en het verhogen van de
kwaliteit van leven. Respijtzorg aan mantelzorgers kan daar een resultaat van zijn. Andere
resultaten zijn het waarborgen van basale en dagelijkse levensbehoeften, ondersteuning bij
het aangaan en onderhouden van sociale contacten ter voorkoming van eenzaamheid en het
vergroten van het sociale steunsysteem, en het bevorderen van mogelijkheden om deel te nemen
aan activiteiten (buurtactiviteiten, vrijwilligerswerk, betaald werk, dagbesteding, opleiding et
cetera).
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De tweede ontwikkeling is dat de gemeente in juni 2016 heeft besloten om een
tijdelijke aanpassing door te voeren ten aanzien van Hbh. Dat besluit is genomen
naar aanleiding van de rechterlijke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep
in een aantal niet-Amsterdamse zaken. De tijdelijke aanpassing is bedoeld voor
Amsterdammers die in 2016 Hbh ontvingen op grond van een ‘Schoon en leefbaar
huis’-indicatiebesluit en het daar niet mee eens zijn. Deze Amsterdammers
krijgen als zij dat wensen hun ‘oude’ Hbh-inzet totdat het nieuwe Hbh-beleid
– naar verwachting in de zomer van 2017 – is ingevoerd. Voor nieuwe en
bestaande cliënten die Hbh in natura ontvangen en geen eerdere uren-indicatie
hebben, zet de gemeente extra hulp in als deze cliënten ontevreden zijn. Door
deze tijdelijke aanpassing is 2017 een overgangsjaar, waarin cliënten opnieuw
beoordeeld worden. De gemeente is haar beleid aan het aanscherpen en heeft
een onderzoeksbureau gevraagd een nieuwe maatstaf te ontwerpen voor Hbh
in Amsterdam. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de maatstaf vaststellen. Deze
maatstaf kan door cliënten en aanbieders in Amsterdam als houvast gebruikt
worden bij het bepalen welke activiteiten in welke frequentie moeten worden
uitgevoerd om het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’ te bereiken.
De derde noemenswaardige ontwikkeling is de zogeheten Allianties Wijkzorg.
Wijkzorg behelst de ondersteuning en zorg in de wijk. De gemeente stimuleert
formele en informele partijen om met elkaar samen te werken in netwerken. Het gaat
dan om samenwerking tussen uiteenlopende professionals, zoals maatschappelijk
werkers, cliëntondersteuners, huisartsen, wijkverpleegkundigen, (woon)begeleiders
en vrijwilligers. Samen vormen zij het zogenoemde wijkzorgnetwerk. Deze
wijkzorgnetwerken zijn in 2015 en 2016 gevormd en er is ervaring opgedaan met
wat er nodig is om ze goed te laten functioneren. De gemeente wil dat betrokken
partijen in elk stadsdeel Allianties Wijkzorg opzetten. Een Alliantie Wijkzorg bestaat
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uit maximaal zeven organisaties: altijd de maatschappelijke dienstverlening en MEE
Amstel en Zaan, en daarnaast een aantal zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.
Het maximum van zeven is gekozen om een werkbaar samenwerkingsverband
te krijgen. Gezamenlijk hebben deze organisaties de taak om bestaande
wijkzorgnetwerken te ondersteunen, te faciliteren, te verduurzamen en uit te
breiden, de kwaliteit van het toegangsgesprek te verbeteren en deskundigheid van
professionals in het netwerk toegankelijk te maken en te borgen. Bij het voeren
van een toegangs- of vraagverhelderingsgesprek is het bijvoorbeeld belangrijk dat
professionals zich bewust zijn van de grenzen van hun expertise en dat zij weten
wanneer zij welke professionals moeten inschakelen. De Allianties Wijkzorg
organiseren hiertoe onder andere netwerkbijeenkomsten voor betrokken partijen,
casuïstiekbesprekingen voor uitvoerende professionals en verbinden wijkzorg met
andere gebiedsgerichte teams en gespecialiseerde zorg.
Dienstverlening
Hbh verwijst in Amsterdam naar het ondersteuningsaanbod waarbij huishoudelijke activiteiten geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, in het bijzonder
schoonmaakwerk binnenshuis en het doen van de was. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte onderscheidt de gemeente de volgende resultaatgebieden:
* een schoon en leefbaar huis;
* beschikking over boodschappen en/of maaltijden;
* thuis zorgen voor kinderen.
De pilot Ondersteuning bij het huishouden (Obh) zal mogelijk als nieuw resultaatgebied een gestructureerd huishouden krijgen en mogelijk valt het resultaatgebied thuis zorgen voor kinderen hier dan ook onder. Het uiteindelijke doel is om
een evenwichtige thuissituatie te creëren met verschillende resultaten.
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Naast de genoemde resultaatgebieden bij Hbh gaat het om ondersteuning op
maat bij het organiseren van het dagelijkse huishouden en daaraan gerelateerde bezigheden. Concreet kan het gaan om het lezen en beantwoorden van de
post, administratieve taken, het inplannen van activiteiten en het maken van
een weekplanning. Het vergroten of behouden van de eigen kracht is hier een
onderdeel van.
Organisatie
Om de kwaliteit van de toegang (inclusief vraagverhelderingsgesprekken) te
verbeteren en tot een resultaatgerichte manier van werken te komen, moeten
zorgaanbieders investeren in de deskundigheid van hun medewerkers. Zij
investeren dan ook in de opleiding. Om te beginnen krijgen medewerkers via
een jaarlijkse opfriscursus minimaal interne instructies over de eisen die aan de
werkzaamheden worden gesteld. Daarnaast organiseren aanbieders trainingen
voor de professionals. Ook de gemeente Amsterdam verzorgt diverse trainingen,
waaronder het werken met de Zelfredzaamheid Matrix en een basistraining
Wijkzorg. In die basistraining wordt ingegaan op de manie waarop de
vraagverheldering met een brede blik vorm kan krijgen. Het doel is niet alleen
kennis te vergroten, maar ook deze toe te passen in de dagelijkse praktijk.
Werkwijze
Toegang tot onder meer Hbh verloopt vanaf medio 2017 primair via de Wijkzorg.
Zij voeren de vraagverhelderingsgesprekken zelf uit en zijn klanthouder voor de
cliënten die zij ondersteuning leveren. De Hbh-aanbieder draagt mede zorg voor
het ondersteuningsplan en het afsprakenoverzicht. In dit overzicht is aangegeven
welke informele ondersteuning vanuit de wijk ingezet kan worden, welke activiteiten binnen Hbh worden uitgevoerd, wat de frequentie van de dienstverlening
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is en eventueel welke afspraken er zijn gemaakt over het ontwikkelen van de zelfredzaamheid in het verrichten en organiseren van (huishoudelijke) activiteiten.
De gemeente zet kwaliteitsmedewerkers in die controleren of de resultaten worden behaald, zoals door de cliënt en de aanbieder in het afsprakenoverzicht is
overeengekomen. De aanbieders denken mee over de manier waarop een toetsingskader voor het beoordelen van de resultaten verder ontwikkeld en uitgewerkt kan worden.



Wat is er vernieuwend?

Nieuw is dat gemeente Amsterdam afscheid neemt van (medisch
onderbouwde) grondslagen, waardoor het meer om zelfredzaamheid en
(ten opzichte van de AWBZ) minder om medisch vastgestelde aandoeningen
gaat. Ook heeft de gemeente besloten om niet langer te werken vanuit een
doelgroepenbeleid. Deze keuze is gebaseerd op het uitgangspunt dat de
ondersteuningsvraag leidend moet zijn en zo veel mogelijk met het oog op
zelfredzaamheid wordt benaderd. De ervaring leert dat een doelgroepenaanpak
niet vanzelfsprekend tot het juiste ondersteuningsaanbod leidt en problemen op
kan leveren voor burgers die in verschillende doelgroepen vallen, bijvoorbeeld
door het samengaan van een verstandelijke beperking met ggz-problematiek.
Bovendien staat doelgroepenbeleid op gespannen voet met vraaggericht werken.
Nieuw is ook dat er resultaatgericht gewerkt wordt. De gemeente bepaalt de resultaatgebieden en verlangt dat zorgaanbieders oplossingsgericht en maatwerkgericht werken. Daarbinnen hebben zorgaanbieders de ruimte om te bepalen
hoe zij te werk gaan. Typerend in dit verband is dat aanbieders gedurende de
overeenkomstperiode voorstellen indienen voor experimenten die leiden tot ver-
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beteringen in het aanbod en (op termijn) tot lagere kosten per cliënt. Het kan
dan bijvoorbeeld gaan om coaching en begeleiding bij het structureren van de
administratie. Of een samenwerking met vrijwilligers in de wijk opzetten voor
het doen van boodschappen of het begeleiden van de cliënt naar het buurtrestaurant. Het doel is om met extra ondersteuning de inzet van duurdere zorg te
voorkomen. Een andere vernieuwing hierbij is dat er sterk wijkgericht wordt gewerkt met de genoemde Allianties Wijkzorg. Verder wordt er meer dan vroeger
organisch gewerkt, waarbij de gemeente al lerende haar weg vindt en in nauwe
samenwerking met de zorgaanbieders veranderingen doorvoert in het beleid.



Ervaringen

In de praktijk signaleert de gemeente Amsterdam dat zorgaanbieders op
verschillende manieren omgaan met de uitbreiding van de taken van medewerkers. Tzorg zet bijvoorbeeld specifieke professionals in die al expertise hebben op
het gebied van ondersteuning bij het organiseren van het huishouden. Voor medewerkers Hbh blijft hun werk beperkt tot het schoonmaken. Andere zorgaanbieders kiezen ervoor om hun medewerkers bij te scholen, zodat ze aanvullende
taken op zich kunnen nemen. Deze medewerkers zijn tevreden over de nieuwe
manier van werken en de uitbreiding van hun takenpakket (meer variatie in het
werk), maar moeten er nog wel aan wennen. Zo voelen sommigen zich nog wel
eens tekortschieten wanneer zij signaleren dat een cliënt meer ondersteuning en
zorg nodig heeft. Omdat zij die niet zelf kunnen bieden, betrekken zij Wijkzorg
erbij, die daar oplossingen voor biedt. Voor bestaande cliënten geldt eveneens
dat zij moeten wennen aan de nieuwe werkwijze. Zij waren gewend aan een bepaald aantal uur ondersteuning, en nu wordt er gestuurd en beoordeeld op basis
van resultaten. Voor nieuwe cliënten is dit geen of nauwelijks een probleem, zij
zijn juist tevreden over de manier van werken.
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Het combineren van persoonlijke verzorging met huishoudelijke ondersteuning
laat de gemeente over aan aanbieders. De gemeente ondersteunt initiatieven om
dit samen op te pakken. Sommige aanbieders tonen zich bereid om hiermee te
experimenteren. Andere aanbieders hebben dit al gedaan en geven aan dat het
een ingewikkelde opgave is. Persoonlijke verzorging is vaak meerdere keren per
dag nodig, terwijl dat voor huishoudelijke ondersteuning niet geldt. Deze vorm
van ondersteuning vraagt volgens hen een hele andere organisatievorm, en dat
maakt een combinatie ingewikkeld. Verder is – zo is de ervaring van een aantal
aanbieders – een generalist die alle taken kan uitvoeren niet per definitie het
beste voor de cliënt. De gemeente Amsterdam vindt het belangrijker dat er bij
meer problemen een klanthouder betrokken is die alles goed overziet, weet welke partijen eventueel ingeschakeld moeten worden en dat er goede afstemming
plaatsvindt, dan dat alle taken door één medewerker worden uitgevoerd.



Financiën en contractuele afspraken

De gemeente hanteert voor Hbh net als in het verleden een openeinderegeling. Aanbieders krijgen tegen een vooraf vastgesteld tarief, per cliënt een
vergoeding voor het geleverde resultaat. Voor ambulante ondersteuning en
dagbesteding maakt de gemeente wel afspraken over de financiële ruimte per
zorgaanbieder. Reden daarvoor is dat het bekostigingsmodel voor deze Wmo-voorzieningen nog niet uitontwikkeld is. Onderdeel van de raamovereenkomst is de
afspraak dat aanbieders een bepaald minimumaantal cliënten ondersteunen. De
aanbieders kunnen bij inschrijving zelf aangeven wat het minimumaantal cliënten
per jaar is waaraan zij gegarandeerd hulp bij het huishouden, ambulante ondersteuning of dagbesteding kunnen leveren. De gemeente kan zelf geen afname
garanderen, omdat dit afhankelijk is van de toewijzing door de gemeente en de
keuzes die de cliënten maken.
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De gemeente is voornemens de raamovereenkomst voor de duur van één jaar en
zeven maanden te sluiten met een optie op verlenging van maximaal twee keer
één jaar. De raamovereenkomst gaat in op 1 juni 2017. Uiterlijk drie maanden voor
het aflopen van de eerste contracttermijn zal de gemeente aan de zorgaanbieders
mededelen of zij het contract zal verlengen. Dit is afhankelijk van de vraag of het
minimale aantal afgesproken cliënten gerealiseerd is. Daarnaast laat de gemeente
de resultaten monitoren en evalueren. De uitkomsten hiervan worden ook
meegewogen in de beslissing om de overeenkomst al dan niet te verlengen. De
gemeente maakt hierbij onder meer gebruik van klantwaarderingsonderzoeken,
klachtenmonitoring, huisbezoeken door kwaliteitsmedewerkers die controleren
op uitvoering en resultaat, de verantwoordingsinformatie en de periodieke
gesprekken van de gemeente met de aanbieders.



Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met gemeente Amsterdam,
contactpersoon Marlies Been, m.been@amsterdam.nl.
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