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Geachte colleges,

Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie.

De Adviesraad meent dat het op zichzelf goed is dat is geprobeerd objectieve normen vast te 
stellen voor de benodigde tijd in het verlenen van de verschillende onderdelen van de 
huishoudelijke hulp, zoals schoonmaken, strijken en boodschappen doen. Zulke normen zijn 
niet alleen nuttig voor een efficiënte organisatie van de aanbieding van deze zorg, ook zijn de 
normen gewenst uit een oogpunt van objectiviteit en rechtsgelijkheid.

Onze Adviesraad Sociaal Domein HBEL ontving uw adviesaanvraag inzake de beleidsregels 
met normstellingen voor de tijdsbesteding in het kader van de verlening van de onder de WMO 
vallende Huishoudelijke Hulp.

Hoogachtend en met vriendelijke groet.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein HBEL,

Op basis van de verstrekte informatie blijkt het nieuwe normenkader een verlaging van de 
indicatie met zich mee te brengen. Het ’CIZ’ ging eerder standaard uit van 3 uur per week, 
terwijl ‘KPMG’ nu standaard uitgaat van 2 uur en 5 minuten. Mede daarom zou de Adviesraad 
nog graag iets meer inzicht krijgen in de onderzoeksresultaten en adviezen die aan de normen 
ten grondslag liggen.
Voorts zouden wij graag zien dat de ook voor cliënten waarvan de indicatie afloopt in 2021 een 
overgangstermijn wordt gegund van 6 maanden, net als voor cliënten waarvan de indicatie in 
2022 afloopt.

Daarnaast is in onze ogen van belang dat er tenminstejaarlijks een toetsmoment is om te zien 
of de aangeboden hulp echt gezwaluwstaart is met de behoefte in het betrokken huishouden. In 
het voorjaar van 2020 heeft de Adviesraad op dit punt al eens suggesties gedaan naar 
aanleiding van het concept voor het Toelatingsdocument Hulp bij het Huishouden. Graag 
zouden wij met de betrokken beleidsmakers van gedachten wisselen over de vormgeving van 
zo’n jaarlijks toets- of evaluatiemoment.

In de praktijk is het zogenaamde keukentafelgesprek voor dat 'maatonderzoek’ het belangrijkste 
middel, en de Adviesraad benadrukt daarom - zoals hij al eerder deed - dat dit gesprek met 
enige waarborgen moet zijn omgeven. In ieder geval dient het gesprek tijdig te worden 
aangekondigd in een brief, die mede onderstreept dat de betrokkene zich altijd kan laten 
bijstaan door iemand van zijn of haar eigen keuze. Graag zouden wij een voorbeeld of ‘format’ 
van zo’n brief zien.
Het ambtelijk concept voor een “Brief alle inwoners, die nu al indicatie HH hebben", zoals 
gevoegd bij het voorstel tot vaststelling van de beleidsregels, voldoet nog niet, constateert de 
Adviesraad, aan de wettelijke eis (artikel 2.3.2, lid 3 Wmo 2015) dat het college “de cliënt en zijn 
mantelzorger" voorafgaand aan het gesprek wijst “op de mogelijkheid gebruik te maken van 
gratis cliëntondersteuning’’.

R.J. Manschot,
Voorzitter

Aan: de colleges van B&W 
van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren

Tegelijkertijd meent de Adviesraad dat een zorgvuldige hulpverlening nooit los te zien is van de 
persoon aan wie de hulp wordt verleend. Altijd blijft een onderzoek op maat nodig. Dat was in 
2016 ook de kern van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL;CRVB:2016:
1402 t/m 1404) zoals destijds met instemming begroet door toenmalig Staatssecretaris Van 
Rijn.


