
De gemeente Utrechtse Heuvelrug is in dubio over de toekomst van de huidige 

maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden.  

De gemeente is niet zo'n voorstander van de huidige maatwerkvoorziening vanwege de betrekkelijk 

hoge uitvoeringskosten (keukentafelgesprek + indicatie + zorgdeclaraties regelen).  Ze heeft met de 

partners nagedacht over een goedkopere en doelmatigere maatwerkvoorziening: resultaatgerichte 

financiering. Hierbij krijgen de partners een gemiddeld bedrag per hulpvrager, waarvoor ze een huis 

schoon moeten houden. De gemeente denkt echter niet genoeg middelen meer te hebben voor dit 

type maatwerkvoorziening.   

De gemeente is wel voorstander van het transformeren van de maatwerkvoorziening in een 

algemene voorziening. Een voorbeeld hiervan is de dienstencheque. Bij een dienstencheque koop je 

als inwoner een cheque voor bijvoorbeeld € 10,- die je kunt inwisselen voor een uur huishoudelijke 

hulp. Het aantal cheques die je maandelijks kunt inwisselen is aan een maximum verbonden. 

Het voordeel van een dienstencheque is dat deze algemeen toegankelijk is, dus ook voor mensen die 

minder kwetsbaar zijn (en geen indicatie voor hulp hebben). Een ander voordeel is de lagere 

uitvoeringskosten van de dienstencheque. Deze kosten variëren van € 0,80 en € 1,30 per cheque 

voor respectievelijk een papieren of digitale versie.  

Belangrijke vraag bij de dienstencheque is wie de uitvoering ter hand gaat nemen en wie de andere  

€ 8,50 per uur gaat bijleggen als een uur huishoudelijke hulp (bijv. door een ZZP-er) € 18,50 per uur 

kost. Het lijkt mij dat de gemeentelijke overheid vanuit haar Wmo budget het restant bedrag gaat 

bijleggen. Als de gemeente ervoor zorgt dat meer ZZP-ers wit worden ingezet bespaart ze extra op 

het bedrag wat ze moet bijpassen. De gemeente denkt erover de uitvoering van een dienstencheque 

bij Zorglokaal neer te leggen. Hierover heb ik mijn bedenkingen gezien de perikelen rondom de 

zorgdeclaraties van ZZP-ers bij zorg in natura in onze gemeente.  

Het is een lastige afweging die de gemeente moet maken ook in verband met het waarborgen van de 

keuzevrijheid van de inwoners de onafhankelijkheid bij de toekenning en de kwaliteit van de 

uitvoering. Ze doet er dan ook verstandig aan haar partners snel weer uit te nodigen om mee te 

denken hierbij. 
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