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Advies module Wasverzorging

Geachte leden van de Wmo-raad,
In uw brief van 3 april 2017 brengt u uw advies uit over de module Wasverzorging. Voordat wij
inhoudelijk reageren op de door u aangedragen punten willen wij u bedanken voor uw advies,
uw flexibiliteit en de constructieve wijze waarop u hebt meegedacht en meedenkt met het
vormgeven van het nieuwe beleid Ondersteuning bij het Huishouden.
U kunt zich vinden in het niet integraal toekennen van de module Wasverzorging, omdat dit in
lijn ligt met de doelstelling van de Wmo. Wel bent u op een drietal punten kritisch op de module
Wasverzorging en geeft u ons drie adviezen mee.
Advies 1: Praktische uitvoerbaarheid
U vindt het redelijk dat één wekelijkse was gecombineerd kan worden met activiteiten in het
kader van een schoon en leefbaar huis. Echter gaat het HHM- onderzoek uit van twee wassen
per week voor een eenpersoonshuishouden. Wanneer de wasverzorging geheel of gedeeltelijk
moet worden overgenomen door de hulp, kunnen niet al deze taken gecombineerd worden met
de activiteiten in het kader van een schoon en leefbaar huis. U vraagt zich dan ook af hoe
realistisch dit is in de praktijk gezien het tijdsinterval tussen de verschillende activiteiten en extra
reistijd en in relatie tot het voorgestelde tarief. U adviseert dan ook om een hoger tarief te
hanteren voor de wasbeurten die niet gecombineerd kunnen worden met activiteiten in het
kader van een schoon en leefbaar huis.
In uw advies gaat u ervan uit dat een aanbieder standaard de activiteiten voor een schoon en
leefbaar huis wil combineren met activiteiten voor de wasverzorging. Het is echter aan de
aanbieder om te bepalen hoe hij komt tot de gewenste resultaten en op welke (efficiënte) wijze
hij zijn bedrijfsvoering inricht. Verder is het tarief voor de wasverzorging gebaseerd op een reëel
uurtarief, waarbij rekening is gehouden met reistijd. Op grond van het voorgaande nemen wij
uw advies om voor de wasbeurten die niet tijdens de uitvoering van de basismodule kunnen
worden uitgevoerd niet over.
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Advies 2: Monitoring
Wij zijn het met u eens dat vanwege het nieuwe beleid OH gemonitord moet worden hoe
cliënten en aanbieders het nieuwe beleid OH en de uitvoering hiervan ervaren. Echter vindt
gaat er geen permanente monitoring plaatsvinden. Er wordt wel een klankbordgroep ingesteld
om tijdig eventuele problemen te signaleren en op te lossen. Zoals ook besproken tijdens ons
overleg van 29 maart jl. wordt een vertegenwoordiger van u als toehoorder bij de
klankbordgroep uitgenodigd. Daarnaast zijn er concrete werkafspraken met aanbieders over het
signaleren en melden van problemen.
Advies 3: Activiteit strijken
In uw advies gaat u uit van een onjuiste veronderstelling door te stellen dat de activiteit strijken
per keer 19,8 minuten vraagt. In het HHM- rapport wordt uitgegaan van 19,8 minuten strijken
per week bij gemiddeld 2 ½ was per week bij een meerpersoonshuishouden. Daarom is het
voorgestelde tarief is gebaseerd op wat de activiteit strijken per was kost: 19,8 minuut/ 2 ½
wassen per week. Uw advies om voor de activiteit strijken het tarief te verhogen nemen wij dan
ook niet over.

Hoogachtend,
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