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Aanpassing beleidsregels Ondersteuning bij het Huishouden en het Besluit Maatschappelijke Ontwikkeling
voor de module Wasverzorging

Geachte leden van de Raad,
In het raadsvoorstel “Implementatie aanpassing Ondersteuning bij het Huishouden” is
aangegeven dat een nader onderzoek plaatsvindt naar het gebruik van de module
Wasverzorging en dat we hier bij de Zomernota op terugkomen. Dit onderzoek is inmiddels
uitgevoerd door het bureau HHM en vooruitlopend op de Zomernota delen wij de resultaten van
het onderzoek met u en de maatregelen die het college op basis hiervan heeft genomen. De
uitkomsten van het onderzoek vragen een aanpassing van de Beleidsregels Ondersteuning bij
het Huishouden en het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning voor de module
Wasverzorging. Wij hebben de Wmo-raad hierover om advies gevraagd, dit advies en de
reactie van het college daarop is als bijlage bij deze brief opgenomen.
Met deze aanpassing kan rekening worden gehouden met wat de cliënt zelf of met behulp van
zijn sociale netwerk kan bij de wasverzorging. Hierdoor kan maatwerk worden geleverd. Door bij
de wasverzorging alleen de activiteiten over te nemen die de cliënt niet zelf kan, wordt tevens
een eerste stap gezet in het beperken van de financiële opgave die gepaard gaat met de
beleidswijziging OH. In het raadsdebat van 27 februari en 13 maart jl. gaf uw Raad dit als
belangrijk aandachtspunt mee.
Onderzoek HHM
De module Wasverzorging bestaat uit een vijftal activiteiten en was gebaseerd op het CIZprotocol. Het CIZ-protocol gaat er van uit dat alle activiteiten die tot de wasverzorging behoren
worden overgenomen. Het is op basis van het CIZ- protocol niet mogelijk om rekening te
houden met de eigen kracht en hulp uit het sociale netwerk van een cliënt. Het bureau HHM
heeft het verdiepende onderzoek verricht naar het gebruik bij de wasverzorging en voor elke
activiteit die tot de wasverzorging behoort een objectieve norm vastgesteld. Door de module
Wasverzorging te baseren op dit onderzoek van HHM, kan rekening worden gehouden met wat
de cliënt zelf of met behulp van zijn sociale netwerk kan met betrekking tot de wasverzorging.
Hulp vanuit het sociale netwerk is overigens niet afdwingbaar.
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Uit het HHM- onderzoek blijkt dat de cliënten die ondersteuning nodig hebben bij de
wasverzorging, in meer of mindere mate ook zelf nog activiteiten kunnen uitvoeren die tot de
wasverzorging behoren. Door het HHM- onderzoek zijn er nu objectieve en onafhankelijke
normen beschikbaar voor de activiteiten die onder de wasverzorging vallen. Het onderzoek van
HHM is als bijlage bij deze brief gevoegd.
Aanpassingen
Naar aanleiding van het HHM- onderzoek, moeten de beleidsregels Ondersteuning bij het
Huishouden en het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning worden aangepast met betrekking
tot de module Wasverzorging. Er vinden verder geen andere aanpassingen plaats. In de bijlage
“Overzicht wijzigingen beleidsregels OH en BMO” is een was/ wordt tabel opgenomen met de
aanpassingen.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de Secretaris,
de Burgemeester,

(E.A. Smit)
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