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Drechtsteden bespaart door nieuw model WMO-zorg

Zorg slimmer 
inkopen
Sinds anderhalf jaar koopt de sociale dienst Drecht-
steden zorgondersteuning niet langer in op basis van 
uren maar op basis van resultaat. ‘Het fi nanciële eff ect 
is zo groot dat we met dit model de taakstelling voor 
2015 kunnen opvangen.’
TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: HOLLANDSE HOOGTE

 Bezuinigen op WMO huishoudelijke hulp en een 
grotere tevredenheid onder klanten en zorgaan-
bieders. In Drechtsteden is dat gelukt.
Tot anderhalf jaar geleden verliep de inkoop van 

zorg in Drechtsteden net als elders, vertelt Alex Buchin-
horen, hoofd Frontoffi  ce Zorg van de sociale dienst. 
Iemand die ondersteuning nodig heeft, meldt zich bij de 
gemeente. De gemeente vertaalt de toegang tot de voor-
ziening ‘hulp in de huishouding’ naar een urenindicatie 
per week, afhankelijk van de ondersteuning die de klant 
nodig heeft. In het contract met de zorgaanbieders staat 
welk uurtarief van toepassing is. De zorgaanbieder levert 
huishoudelijke ondersteuning en declareert de gemaakte 
uren bij de gemeente. Zie hier de aanpak in de meeste 
gemeenten.
Het grote nadeel van deze manier van werken volgens 
Buchinhoren is dat de prikkel voor de aanbieder ligt bij 
het maximaal benutten van de indicatie. “Je verricht het 
werk liever niet in minder uren dan maximaal gesteld, 
want dat kost je omzet.” Een van de zorgaanbieders 
sprak Buchinhoren er eens over aan: ‘Waarom houden 
jullie zo aan die uren vast? Een klant wil toch een schoon 
huis. Waarom koop je dat dan niet in?’ Die opmerking 
gaf de aanzet tot een compleet ander model voor de inzet 
van huishoudelijke hulp. 

anders dan door sommigen gevreesd, zijn massaontsla-
gen uitgebleven.”
Uniek is verder dat de technische kwaliteit van de on-
dersteuning – hoe schoon is het huis? – wordt gemeten. 
“Veel gemeenten controleren of de factuur overeenkomt 
met de afgegeven indicatie, maar kijken niet verder.” De 
samenwerkingspartner van de sociale dienst Drechtste-
den, het WMO-kantoor, heeft controleurs opgeleid die 
per jaar 10 procent van de huishoudens bezoeken om na 
te gaan of deze ‘technisch schoon’ zijn. Overigens staat 
het alle cliënten vrij om naar een andere zorgaanbieder 
over te stappen als ze niet tevreden zijn.
De invoering van het nieuwe model brengt veel rust bij 
klanten, zorgaanbieders en hun medewerkers, benadrukt 
Buchinhoren. De sociale dienst Drechtsteden kan de 
focus daardoor richten op de andere decentralisaties. 

WEERSTAND
Natuurlijk bestond er aanvankelijk weerstand tegen het 
nieuwe model, erkent Buchinhoren. Zo had het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) een aantal gesprekken nodig 
om overstag te gaan – een bepaalde groep huishoudens 
zou er in het nieuwe model iets op achteruitgaan. Door 
het toepassen van een lagere grondslag is dat opgelost. 
“Dat kan als je in de breedte toch bespaart.” Ook het 
ministerie had aanvankelijk zijn bedenkingen. Het miste 
de traditionele relatie tussen de eigen bijdrage en de 

ingezette uren. “Het uren-denken bleek sterk verankerd, 
ook al is onze insteek nu juist dat niet het aantal uren, 
maar het resultaat centraal moet staan.”
Niet dat het nieuwe model helemaal geen nadelen 
kent, haast Buchinhoren zich te zeggen. Zo neemt de 
werkgelegenheid af. En er is minder tijd voor koffi  e met 
een praatje. “De hulpen lossen dat op door een praatje te 
maken tijdens het strijken, maar ze kunnen er niet meer 
voor gaan zitten. Maar uiteindelijk is huishoudelijke 
hulp ook niet bedoeld voor koffi  e drinken. Daarbij denk 
je eerder aan vrijwilligerswerk.”
Buchinhoren denkt inmiddels na over de volgende stap: 
kun je huishoudelijke hulpen meer inschakelen bij het 
mobiliseren van de omgeving? “De WMO-consulent van 
de gemeente komt misschien maar eens in het jaar, de 
hulp is er iedere week. Wie weet dan beter of er nog een 
familielid of buurman is die kan helpen?” *

In het nieuwe model bepaalt de sociale dienst Drechtste-
den nog wel de toegang tot de voorziening, maar koppelt 
er geen uren meer aan. Vastgelegd is wat het resultaat 
minimaal moet zijn, maar hoe dit gerealiseerd wordt, 
is aan de partijen zelf; zorgaanbieder en klant maken 
hierover afspraken en leggen die vast in een ondersteu-
ningsovereenkomst. Buchinhoren: “Ze praten dus niet 
meer over uren maar over het resultaat. Voor de aanbie-
der verschuift de prikkel naar het zo effi  ciënt mogelijk 
realiseren van hetgeen met de klant is afgesproken.”
Voor het besproken resultaat, zeg ‘een schoon en leefbaar 
huis’, betaalt Drechtsteden de aanbieder een vast bedrag 
per klant. “Wat de aanbieder moet doen om tot dat resul-
taat te komen, varieert. De ene klant heeft immers meer 
ondersteuning nodig dan de andere, maar dat moet zich 
middelen.”
Uitgangspunt van het nieuwe vaste tarief is dat de gemid-
delde ureninzet een half uur lager ligt dan in het oude 
model. Dat leverde Drechtsteden een lastenverlichting 
op van 15 tot 20 procent. Daarnaast daalde, als gevolg van 
de aanscherping van het eigenbijdragebeleid, het aantal 
mensen dat een beroep doet op ondersteuning; voor 
veel mensen met een gemiddeld hoger inkomen is het 
fi nancieel aantrekkelijker de benodigde ondersteuning 
zelf te regelen. “Al met al is het fi nanciële eff ect zo groot, 
dat we met dit model de taakstelling voor 2015 kunnen 
opvangen.”

KLANTTEVREDENHEID 
Inmiddels werkt Drechtsteden anderhalf jaar met de 
nieuwe aanpak. De klanttevredenheid wordt voortdurend 
gemeten en ligt tussen de 8 en 9, hoger dan in het oude 
model. Maar ook de aanbieders – die overigens inten-
sief zijn betrokken bij het ontwerp van het model – zijn 
tevreden. “Blijkbaar biedt het zorgaanbieders voldoende 
mogelijkheden om een gezonde marge te realiseren. En 

‘ Een klant wil 
toch  een schoon 
huis – waarom 
koop je dat dan 
niet in?’


