
 
 

 

Utrecht, 19-09-2019   

 

Tweede advies Hulp bij Huishouden  

 

In reactie op de feedback die de Wmo Cliëntenraad (Wmo CR) kreeg van mw. 

Zainab Tihouna (d.d. 16-07-2019) op het eerste advies antwoordt de Wmo CR het 

volgende: 

 

Ad. Reactie op advies HbH, punt 4 

In het antwoord op ons advies om ruimte te maken voor een ondersteuner tijdens het 

keukentafelgesprek wordt niet ingegaan op de rol van onafhankelijk 

cliëntondersteuner. Wanneer wordt melding gemaakt van deze ondersteuning, 

wanneer en hoe wordt deze ingezet? Zijn er cijfers? 

 

Ad. Reactie op advies HbH, punt 6: Wat wordt bedoeld met de termen ‘beter’ en 

‘sneller’ in het advies van de Wmo CR? 

Binnen vier  weken en in noodgevallen binnen één week (bijvoorbeeld na een 

ziekenhuisopname). Met betere kwaliteit  van de hulp bedoelen we dat we soms 

klachten horen dat er, vooral onder studenten die in de zomer en rond oud en nieuw 

invallen, weinig deskundigheid is en het huis niet goed wordt schoongemaakt. We 

horen ook dat de hulp soms laat afzegt en er geen plaatsvervanger komt. Als iemand 

niet helemaal tevreden is met de hulp die hij/zij krijgt, kan men bellen maar dat leidt 

meestal niet tot oplossing van het probleem.  

In het verleden kwam er elk jaar iemand van de thuiszorg langs bij de cliënt om 

eventuele klachten en vragen te bespreken. De Wmo Cliëntenraad adviseert dat 

weer in te voeren. Mensen hebben vooral behoefte aan een vaste hulp die alleen bij 

ziekte of vakantie door een ander vervangen wordt. Soms lukt dat, maar soms/vaak 

niet. Wat zijn de cijfers die de gemeente daarover heeft? 

 

En verder: 

 

• De Wmo CR wil graag vooraan in de tekst een verwijzing opgenomen zien naar 

het pgb als mogelijkheid om Wmo-voorzieningen mee in te kopen en hoe men dit 

kan doen. Als dit eerder bekend wordt gemaakt bij de cliënten wordt eerder 

duidelijk dat het een gelijkwaardig alternatief kan zijn voor zorg in natura.   

• De Wmo CR adviseert de gemeente Utrecht cliënten te stimuleren zelf een 

geschikte huishoudelijke hulp te zoeken en deze te betalen vanuit een pgb. Dit 

kan een oplossing zijn voor het slechte imago van de zorg / HbH en de grote 

personeelstekorten. Gezien deze personeelstekorten zijn hulpverleners die meer 

dan 40 uur per week willen werken en professionals uit het sociale netwerk van 



 
 

cliënten meer dan gewenst. We denken dat er potentiële huishoudelijke hulpen 

zijn in Utrecht die d.m.v. een pgb ingezet kunnen worden, zoals gepensioneerden 

en statushouders. Deze personen willen/kunnen niet (meer) voor een werkgever 

werken maar wel een paar uur per week voor een vaste cliënt, de budgethouder. 

Bovendien neemt ook de kwaliteit en flexibiliteit van de HbH toe. Immers als een 

pgb-hulp slecht werk levert zal de cliënt een andere hulp gaan zoeken. De angst 

voor fraude/misbruik is begrijpelijk maar te ondervangen door een reële indicatie 

te stellen. 


