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Betreft: Ongevraagd advies inzake het ondersteuningsplan bij huishoudelijke hulp in 2016

Geachte College,
Zoals bekend gaat het sinds 1 januari 2015 bij hulp bij het huishouden (HH) niet meer om
een ‘schoon huis’ maar om een ‘gestructureerd huishouden’. De contracten met de
zorgaanbieders zijn gebaseerd op resultaatgerichte ondersteuning en financiering. Dit houdt
in dat niet het aanbod (aantal uren zorg) leidend is voor de ondersteuning maar het resultaat.
De zorgaanbieder bekijkt samen met de cliënt hoe de ondersteuning georganiseerd kan
worden en legt in samenspraak met de cliënt de taken vast in een ondersteuningsplan. Zo
moet het gaan.
Een afvaardiging van de Seniorenraad nam op 16 februari deel aan een Rondetafelgesprek
waar door middel van een PowerPointpresentatie duidelijk werd dat ‘het gesprek’ en het
ondersteuningsplan onvoldoende uit de verf zijn gekomen. Uit de evaluatie blijkt dat cliënten
het gevoel hebben dat ze niet gehoord zijn en dat er gewoon besloten is dat ze minder uren
ontvangen omdat er bezuinigd moet worden.
Uit monitor Sociaal Domein blijkt dat 86% van de respondenten 65 jaar of ouder is en 70%
75 jaar of ouder en bijna de helft van de respondenten het type hulp (HH1) krijgt. Hoewel de
Seniorenraad snapt dat de monitor valt midden in de fase dat gemeente en zorgaanbieders
invulling geven en tegelijkertijd uitvoering geven aan nieuwe taken, nieuwe verhoudingen tot
elkaar en nieuwe verantwoordelijkheden, baart hem deze uitkomst zorgen.
Het Wijkteam maakt de beschikking die toegang geeft tot een maatwerkvoorziening
waaronder huishoudelijke hulp (artikel 6.1.2.3 van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Amersfoort 2015) en daarin staat duidelijk omschreven wat de
cliënt van de gemeente kan verwachten met betrekking tot het onderzoeksverslag. In feite is
dit de onafhankelijke indicatie voor de maatwerkvoorziening.

De Nadere regels verordening maatschappelijke ondersteuning Amersfoort 2015 Artikel
4.1.2.3.4. Verslag, wordt beschreven hoe de uitkomsten van het onderzoek met de cliënt
gecommuniceerd dienen te worden.
Geconstateerd kan worden dat in de Nadere regels in artikel 3 geen onderscheid is gemaakt
tussen de verantwoordelijkheid van het wijkteam, dat de beschikking maakt en daarmee de
toegang bepaalt tot een (maatwerk)voorziening, en de aanbieder die het aantal uren dat
iemand hulp krijgt bepaalt en samen met de cliënt kijkt hoe de ondersteuning georganiseerd
kan worden en een ondersteuningsplan afgeeft.
Dat ondersteuningsplan is er vaak niet, maar wel het besluit tot het aantal uren
huishoudelijke hulp. Van een betekenisvolle rol van de cliënt bij de opstelling van het
ondersteuningsplan blijkt ook weinig tot niets. Daarbij verkeert de cliënt in vrijwel alle
gevallen in een machtsachterstandspositie ten opzichte van de zorgaanbieder. Wil het
systeem slagen dan moet een zorgplan tot stand komen met een gelijkwaardige inbreng van
de cliënt en de zorgaanbieder, die de taak heeft het plan te maken en mede aan de cliënt ter
beschikking te stellen. De zorgaanbieder moet de verplichting hebben om de cliënt te wijzen
op zijn recht op bijstand bij het gesprek over het ondersteuningsplan. De cliënt moet binnen
veertien dagen na ontvangst van het ondersteuningsplan het recht hebben om herziening
van het plan te krijgen, dan wel daartegen bezwaar te maken bij uw college.
Ons advies: Regel in artikel 3 van de Nadere Regels verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Amersfoort 2015 overeenkomstig de in de vorige alinea genoemde
rechten en plichten van de cliënt en de zorgaanbieder jegens elkaar.
Wij zien graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de Seniorenraad Amersfoort,

Heimen Hooijer, voorzitter.
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