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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BM

Datum vergadering

15 september 2021

Onderwerp

Normenkader HH

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 6. Bestuursrapportage mei, juni 2021 zegt het college toe het normenkader
huishoudelijke hulp te delen met de raad.

Datum schriftelijke reactie
17 september 2021

Schriftelijke reactie
Geachte ,
Het normenkader 2022 dat voor u ligt is door de Centrale Raad van Beroep als een voldoende onderbouwd
en degelijk werk bestempeld. Het is besproken met de Adviesraad Wmo, die heeft aangegeven dat zij in
kunnen stemmen met de invoering, met de opmerking dat de mogelijkheid tot maatwerk buiten dit kader
mogelijk moet blijven. Dit is altijd de bedoeling geweest en dus ook zonder meer toegezegd. Met het
maatwerk binnen het kader zal, net als nu, naar verwachting meer dan 95% van de aanvragen kunnen
worden afgehandeld.
De huidige rechten van de cliënten zijn gebaseerd op het bestaande protocol huishoudelijke ondersteuning.
(Gebaseerd op het CIZ protocol) Deze rechten blijven in stand tot het moment van invoering van het
nieuwe systeem, volgens de overgangsbepalingen in de verordening maatschappelijke ondersteuning 2022.
Een kort overzicht van de verschillen tussen het CIZ protocol (huidig) en het HHM normenkader staat
hieronder aangegeven:
Vergelijking van de indicatie hulp bij het huishouden op basis van huidig HH protocol en het vast te stellen
Normenkader HH van bureau HHM.
Boodschappen doen
Huidig protocol:

60 minuten p/w

Normenkader HHM:

51 minuten p/w

Broodmaaltijd bereiden
Huidig protocol:

15 minuten per keer

1

Normenkader HHM:

20 minuten per dag (twee broodmaaltijden)

Warme maaltijd bereiden
Huidig protocol:

30 minuten per keer

Normenkader HHM:

20 minuten per dag (één warme maaltijd)

Licht huishoudelijk werk
Huidig protocol:

60 minuten per week

Normenkader HHM:

125 minuten per week (basisvoorziening gericht op schoon en leefbaar huis)

Zwaar huishoudelijk werk
Huidig protocol:

90 minuten per week (seniorenflat/appartement) of 180 minuten (eengezinswoning)

Normenkader HHM:
leefsituatie cliënt

125 minuten per week (basisvoorziening) + verhoging voor extra inzet op basis van

NB: het in het huidige protocol gemaakte onderscheid tussen licht huishoudelijk werk en zwaar
huishoudelijk werk valt in het Normenkader HHM onder de basis van het resultaat “schoon en leefbaar
huis”, waarbij een verhoging van het aantal minuten mogelijk is indien de feitelijke (woon)situatie van
de inwoner hiertoe aanleiding geeft.
Wasverzorging
Huidig protocol:

60 minuten per week

Normenkader HHM:

35 minuten per week (1-persoonshuishouden) + 20 minuten voor strijken

Dagelijkse organisatie/regievoering
Huidig protocol:

30 minuten per week

Normenkader HHM:

30 minuten per week

Kindzorg
Huidig protocol:

maatwerk

Normenkader HHM:

maatwerk

2 van 2

