
 

 
 

 
 
 

Plan van Aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage Peel 6.1 voor 2015 en 2016 
 

Regio Peel 6.1 bestaat uit de gemeenten 
 

Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren 
 

 
 
 
 

Aanvraag Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) namens de Regio Peel 6.1 voor de jaren 2015 en 2016 

 
1.     Gevraagd subsidiebedrag regio Peel 6.1: € € 1.792.140 per jaar (2x het regulier toegekende bedrag) 
2.     Gemiddelde bijdrage uit HHT voor de zorgaanbieder per uur per klant: € 12,50 
3.     Opbrengst in de vorm van additionele werkgelegenheid: circa 300 medewerkers, zijnde 100 FTE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inleiding: 
 

In de Peelregio werken de zes peelgemeenten al geruime tijd samen binnen het sociaal domein. 
Per 1 juli 2014 heeft dit geresulteerd in een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Wmo. 
De zes peelgemeenten voeren in dit kader ook gezamenlijk de inkooptrajecten Wmo, waaronder de 
huishoudelijke ondersteuning. Dit gebeurt in de vorm van bestuurlijk aanbesteden. Met ingang van 
2015 wordt het bekostigingssysteem aangepast naar resultaatfinanciering. 
Samen met de zorgaanbieders en vertegenwoordigers van de Wmo raden hebben we de 
overeenkomsten opgesteld die ten grondslag liggen aan deze resultaatgerichte inkoop. 
Gelet op de financiële taakstelling die hiermee gepaard gaat is het voor alle partijen duidelijk dat er 
met ingang van 2015 een forse volumedaling plaats zal gaan vinden binnen de reguliere 
huishoudelijke ondersteuning Wmo. Met inzet van eigen kracht, sociaal netwerk, algemene 
voorzieningen én huishoudelijke ondersteuning borgen we echter dat het resultaat “een schoon en 
leefbaar huis” voor al onze burgers gehandhaafd blijft. 

 
In het kader van dit inkooptraject zitten gemeente, huidige zorgaanbieders huishoudelijke 
ondersteuning en Wmo raden al frequent om tafel. Aan deze overlegtafel is ook invulling gegeven 
aan de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).



1.       Doel en Randvoorwaarden Huishoudelijke Hulp Toelage 
 

Betrokken partijen in de regio Peel 6.1 willen graag gebruik maken van de HHT regeling om hiermee 
een stevige impuls te geven aan de werkgelegenheid voor mensen die ten gevolge van eerder 
genomen beleidskeuzes op het terrein van de Huishoudelijke Ondersteuning (HO) hun baan dreigen 
te verliezen of reeds verloren hebben. 
Vanuit het ministerie van VWS is aangegeven dat een plan van aanpak voor inzet van de middelen uit 

de HHT regeling, dient te voldoen aan de volgende eisen: 
 

A. Het plan moet bijdragen aan langer behoud van volwaardige werkgelegenheid bij 
ondersteuning op grond van de Wmo. 

B. Er dient sprake te zijn van een relevant multiplier effect c.q. welke bijdrage van de burger 
gevraagd wordt. 

C.          HHT dient binnen de Wmo georganiseerd te worden vanwege de geldende Btw-vrijstelling. 
D.          Het plan moet inzage geven op welke wijze de extra middelen worden ingezet. 
E.          Het plan moet weergeven op welke wijze de aanbieders betrokken worden. 
F.           Er dient concreet aangegeven te worden hoeveel volwaardige banen (van hoeveel uur per 

week) met de HHT behouden kunnen worden bij deze aanbieders. 
G.          Het plan moet door tenminste één wethouder en één aanbieder ondertekend zijn. 

H.          Dringend verzoek door Peel 6.1: Continuïteit van de HHT  middelen na 2016 
 
 
 
 

Bovenstaande eisen vragen om een nadere toelichting, teneinde scherp te krijgen wat de ambities 

van de betrokken partijen zijn. Partijen in Peel 6.1 zijn hiertoe tot de volgende afspraken gekomen: 
 

Ad A.    Volwaardige werkgelegenheid betekent voor partijen dat werkzaamheden worden verricht in 
dienstverband, op basis van een arbeidsovereenkomst met arbeidsvoorwaarden en beloning 
conform cao van de betreffende werkzaamheden. 

 
Ad B.    Een multiplier effect wordt als relevant beschouwd, wanneer over alle uren werk die verricht 

worden met cofinanciering vanuit de HHT regeling geldt dat de inzet van HHT middelen per 
verleende uur dienstverlening niet meer bedraagt dan € 12,50. Partijen in Peel 6.1 zijn 
voornemens het multiplier effect maximaal in de vorm van eigen bijdragen van inwoners 
vorm te geven, maar er zal teneinde maximaal werkgelegenheid te scheppen ook ingezet 
worden op een multiplier effect vanuit middelen die door de samenwerkingspartners in dit 
plan en via derden worden gegenereerd. Dit kunnen additionele WMO middelen zijn, of 
bijvoorbeeld frictiemiddelen die worden uitgespaard wanneer voor minder mensen ontslag 
dient te worden aangevraagd. Hierbij zal wel strikt bewaakt worden dat de inzet van mensen 
alleen op die terreinen zal plaats vinden waar dit zonder de HHT regeling niet mogelijk zou 
zijn, zodat er werkelijk sprake is van aanvullende werkgelegenheid. 

 
Ad C.    Middelen die worden ingezet, worden ten behoeve van de ( potentiële) WMO doelgroep 

ingezet. De inzet van deze middelen wordt nadrukkelijk losgekoppeld van de reguliere 
gecontracteerde Huishoudelijke Ondersteuning. 

 
Ad D.    De inzet van HHT middelen wordt apart verantwoord en daarmee transparant gemaakt.



Ad E.     Aanbieders zijn betrokken als werkgever van de medewerkers die gedeeltelijk via de HHT 
regeling gefinancierd worden, dan wel aanbieder van algemene diensten gerelateerd aan de 
WMO. 

 
Ad F.     De ambitie is om voor circa 300 medewerkers (100 FTE) additionele werkgelegenheid de 

creëren op basis van de HHT regeling. Dit op basis van een bijdrage vanuit de HHT aan de 6 
regiogemeenten van €  1.792.140  ( 2 x het reguliere bedrag HHT) en gemiddeld € 12,50 per 
uur financiering uit de HHT, inclusief kosten van administratie/facturatie. Dit aantal kan 
hoger uitvallen indien in de berekening ook medewerkers in de ondersteunende functies 
betrokken wordt (bedrijfsvoering is onderdeel van de kostprijs). Hier staat tegenover dat het 
aantal lager kan uitvallen als er onvoldoende cofinanciering uit eigen bijdragen vanuit 
inwoners, derden of betrokken partners kan worden gerealiseerd. 

 
Ad G.    De vereiste ondertekening is geborgd. 

 
Ad H.    Dringend verzoek namens gemeenten en zorgpartijen binnen Peel 6.1. 

 
De HHT regeling draagt bij aan het behoud van werkgelegenheid door enerzijds mensen te 
stimuleren om van huishoudelijke hulp met een volwaardige arbeidsovereenkomst gebruik te maken 
en anderzijds een multiplier te bieden aan gemeenten om daarmee additionele betaalde krachten in 
te zetten op WMO taken die bijdragen aan het versnellen van de transformatie van de WMO.  Dit is 
een traject van de lange adem. De huidige termijn die gekoppeld is aan de HHT is te kort om deze 
omslag te bewerkstelligen. Ook richting onze burgers en zorgmedewerkers vinden wij het niet 
getuigen van behoorlijk bestuur indien de HHT over 2 jaar wordt stopgezet, en daarmee de basis 
onder de “verwitting” van de arbeidsmarkt vervalt. Wij vragen derhalve om meer continuïteit van de 
HHT in de vorm van een langdurige financiering, waardoor de extra inspanning vanuit gemeenten en 
zorgaanbieders zich loont (specifieke communicatie, inregelen administratieve processen etc) en wij 
onze burgers een additionele regeling met toekomstperspectief kunnen bieden. Bij ons is bekend dat 
het ministerie geen garanties kan afgegeven inzake continuering van de middelen na 2016 aangezien 
hierover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden door de tweede kamer. Wij willen dit punt 
toch onder de aandacht brengen met  dit verzoek zoals geformuleerd onder punt H: 

 

 
 

Gemeenten en zorgpartijen binnen Peel 6.1 hebben de ambitie om de inzet van de HHT voor het 
creëren van extra werkgelegenheid voortvarend op te pakken en streven hierbij naar een inbedding 
van een additionele regeling met voldoende toekomstperspectief voor onze burgers. Hiervoor is 
continuering van de landelijke financiering van de HHT na 2016 een vereiste.



 

2.       Inzet van de HHT 
 

Voor wie wordt de HHT ingezet? Hoe gaan we het proces vormgeven? 
Hieronder volgt een eerste aanzet voor de aanpak die partijen in Peel 6.1 nastreven.  Daarbij is het 
uitgangspunt  een eenvoudige en regelarme inbedding binnen bestaande structuren,  waardoor 
uitvoeringskosten tot een minimum beperkt worden. 

 
2.1        (Potentiele) Doelgroepen Wmo 
a. Mantelzorgers:  Mantelzorgers zijn in het kader van de Wmo 2015 een zeer belangrijke 

doelgroep. De HHT wordt ingezet ter ontlasting van mantelzorgers. Het doel daarvan is 
ondersteunen en ontzorgen door middel van de inzet van huishoudelijke hulp op een 
zodanige manier dat de mantelzorger daar het meeste voordeel van ondervindt. 
Bijkomend voordeel: mantelzorgers komen/zijn in beeld bij gemeenten. 

b. Kwetsbare groepen die geen huishoudelijke ondersteuning via de Wmo (willen) ontvangen, 
denk aan personen ouder dan 70 jaar, burgers met afwijzing a.g.v. aanwezige gebruikelijke 
zorg waarbij de betreffende huisgenoot er niet voor kiest om deze gebruikelijke zorg te 
verlenen,  etc. 

c. Cliënten met een Wmo indicatie voor huishoudelijke ondersteuning die een plusdienst af 
willen nemen. 

 
Bovengenoemde doelgroepen voldoen aan de criteria voor de BTW vrijstelling zoals benoemd in de 
concept wetswijzing Wet Omzet Belasting (zie bijlage 2). 

 

 
 

2.2        Diensten via de HHT 
Inzet wordt gedaan in de vorm van: 

 Huishoudelijke taken (hiervoor worden uitgesloten: de burgers met een reguliere Wmo 
indicatie huishoudelijke ondersteuning). 

 Plusdiensten, deze zijn aanvullend op een verstrekte maatwerkvoorziening huishoudelijk 
ondersteuning  (denk aan “grote schoonmaak”, samen boodschappen doen, dierverzorging, 
zolder/garage opruimen etc). 

    Ondersteunende inzet naar algemene voorzieningen 
 Ondersteuning bij algemene diensten, denk o.a. aan maaltijdverzorging (warme maaltijden, 

eetpunten, broodmaaltijden). 
 

 
 

2.3        Toegang 

 Mantelzorgers: toegang uitsluitend via dorps- /wijkondersteuners of het steunpunt 
mantelzorg, waardoor mantelzorger in beeld blijft. 

    Overige groepen: rechtstreeks bij de zorgaanbieder of via dorps-/wijkondersteuning 
 

 
 

2.4        Facturatie eigen betaling klant 
Dit aspect ligt in eerste aanleg bij de aanbieder. Deze weet hoeveel uren zorg geleverd zijn en dient 
dus de facturatie van de eigen bijdrage per klant op zich te nemen. De tariefbijdrage uit de HHT dient 
toereikend te zijn om deze (extra) bedrijfsvoering kosten uit te voldoen, waarbij toch een 
aantrekkelijk markttarief blijft bestaan. Aanbieders hebben al aangegeven dat deze facturatie een 
administratief intensief traject vormt waarvoor een nieuwe (gescheiden) administratie en een 
invorderingssysteem ingericht moet worden. In het kader van een regelarme regeling verdient dit 
aspect aandacht. In dit kader willen gemeenten en aanbieders  onderzoeken of het CAK een rol kan



spelen in de incasso van de eigen betaling van de HHT doelgroep, zonder dat dit tot een 
administratieve lastenverzwaring bij gemeenten leidt. Het CAK is volledig ingericht op het opleggen 

 
en innen van eigen betalingen.  Alle Wmo-gecontracteerde aanbieders hebben een koppeling met het 
CAK en kunnen vrij eenvoudig de produktiegegevens per klant doorgeven aan het CAK. CAK kan de 
volledige klantbijdrage vervolgens innen (zonder inkomenstoets) en via de afdrachten betalen aan 
gemeenten. Hiervoor moet een gescheiden systeem ingericht worden. 

 

 
 

2.5        Tariefbijdrage uit HHT 
De tariefbijdrage HHT moet leiden tot aantrekkelijk tarief voor de klant, waardoor een verwitting van 
de potentiele zwarte markt voor huishoudelijke hulpen zou moeten ontstaan. Het moet aantrekkelijk 
zijn om een “witte werkster” in te kopen bij reguliere zorgaanbieders, waardoor hulpen hun 
arbeidsvoorwaarden behouden.  Door middel van de tariefbijdrage moet er dus een concurrerend 
tarief ontstaan ten opzichte van de (zwarte/grijze) markt.  De tarieven op de zwarte markt zijn sterk 
regionaal bepaald. In de regio Peel 6.1 wordt een klantbijdrage van € 10,- tot maximaal € 12,50 per 
uur in die zin als een concurrerend klanttarief ten opzichte van de zwarte markt gezien. 
De kostprijs voor aanbieders voor inzet van een HHT-dienstverlener bedraagt gemiddeld circa € 24,- 
per uur (inclusief facturatie- en invorderingskosten en PR). 
Om tot bovengenoemde klantbijdrage te kunnen komen is  derhalve een bijdrage van € 12,50 vanuit 
de HHT noodzakelijk om concurrerend te kunnen zijn met de zwarte/grijze markt. 
Indien het CAK in de toekomst een rol kan spelen bij het opleggen en innen van de eigen betaling 
HHT dan zal de bijdrage vanuit de HHT aan de aanbieder verlaagd kunnen worden (vanwege het 
wegvallen van de facturatie- en invorderingskosten). 

 

 
 
 

Ondertekening plan van aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage Regio Peel 6.1 
Helmond, 10 november 2014 

 

 
 

Aanbieders HHT Peel 6.1:                                            Gemeenten Peel 6.1: 
Axxicom                                                                                    Asten 
Land van Horne                                                                       Deurne 
Thuiszorg Service Nederland                                                Gemert-Bakel 
Thuiszorg Samen Verder                                                       Helmond 
Tzorg                                                                                         Laarbeek 
Rinette Zorg                                                                             Someren 
Savant Zorg 
Zuidzorg 
------------------------------------------                                          ---------------------------------------- 
Namens deze:                                                                          Namens deze: 

 
 
 
 

 
Dhr. M. van den Berg                                                             Dhr. T. Maas 
Directeur Tzorg                                                                       Wethouder gemeente Someren 


