
  

Hulp bij het huishouden, 
weet u al hoe het zit?
Alle informatie op een rij

Veel gemeenten worstelen met de vraag op welke wijze zij hulp bij  het huishouden onder de Wmo 
2015 kunnen inrichten. Als hulpmiddel volgt hierbij een handig overzicht van de onderwerpen 
waarover inmiddels duidelijkheid is gegeven door de hoogste rechter (Centrale Raad van Beroep). 

Algemeen
  Hulp bij het huishouden valt onder de Wmo 2015. 
  Onder hulp bij het huishouden valt het schoon en 
op orde houden van het huishouden en het kunnen 
beschikken over schoon beddengoed en schone 
kleding.

Normtijden
  Gebruik van normtijden is geaccepteerd.
  Normtijden moeten berusten op objectief, door 
onafhankelijke-, geen belang bij de uitkomst 
hebbende, derden te verrichten onderzoek.

  Noodzakelijke minuten mogen niet naar beneden 
worden afgerond op hele of halve uren.

  De normtijden in het Protocol huishoudelijke 
verzorging van CIZ berusten op een deskundige 
analyse van de zorgbehoefte van de leefeenheden en 
zijn daarmee geaccepteerd. 

  Wanneer de normtijden van het CIZ worden 
verlaagd, moet inzichtelijk worden gemaakt waar de 
gehanteerde normtijden op zijn gebaseerd.

Algemene voorziening
  Een gemeente kan hulp bij het huishouden 
aanbieden bij wijze van algemene voorziening.

  Er is sprake van een algemene voorziening als de 
leverancier zich heeft verbonden jegens het college 
om de voorziening aan te bieden.

  Algemene voorzieningen kunnen in de weg staan aan 
een maatwerkvoorziening als deze daadwerkelijk 
beschikbaar zijn, door de cliënt financieel gedragen 
kunnen worden en adequate compensatie bieden.

  De bijdrage in de kosten van een algemene 
voorziening en de korting hierop moeten zijn 
opgenomen in de verordening. Delegatie aan het 
college is niet toegestaan.

Resultaatgericht indiceren
  Bij indicering op resultaatsgebieden moet vanuit 
rechtszekerheid duidelijkheid worden geboden welke 
concrete zorg aan cliënt wordt geboden en hoe die 
zorg bijdraagt aan compensatie van de door cliënt 
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ondervonden beperkingen. Dit betekent dat duidelijk 
moet zijn:

   -   Welk niveau van schoon voor een huishouden 
verantwoord is;

   -   Welke concrete activiteiten daarvoor verricht 
moeten worden;

   -   Hoeveel tijd daarvoor nodig is;
   -   Met welke frequentie deze activiteiten verricht 

moeten worden om te kunnen spreken van een 
schone en leefbare woning.

  
  Een klacht of bezwaar
    -   Een cliënt die het niet eens is met de toegekende 

hulp bij  het huishouden moet hiertegen bezwaar 
kunnen maken bij het college. Niet voldoende is 
om cliënt te verwijzen naar de klachtenprocedure 
van de zorgaanbieder.

Wat kan Schulinck voor u betekenen?
Schulinck heeft praktische online kennisbanken onder de 
noemer ‘Grip op’. Een abonnement op één of meer van 
de producten binnen deze kennisbank, geeft op uiterst 
gestructureerde en complete wijze toegang tot wetten, 
jurisprudentie en een geïntegreerd gemeentelijk beleid 
met betrekking tot sociale zekerheid. Meer informatie 
over de ‘Grip op’ is te vinden op www.schulinck.nl. Ook 
voor juridisch advies en –ondersteuning kunt u terecht bij 
Schulinck.
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