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Sociale Voorzieningen

Datum 17 augustus 2015

Op 23 juni heb ik u, tijdens een bijeenkomst over de inkoop in het sociaal domein, geïn-
formeerd over de nieuwe aanbesteding van hulp bij het huishouden. Vandaag start de
aanbesteding voor de hulp bij het huishouden. Graag informeer ik u over de wijzigingen
die het college bij deze aanbesteding heeft doorgevoerd.

Hulp bij huishouden
De hulp bij het huishouden (hbh) is er voor inwoners die niet meer in staat zijn (een deel
van) hun huishouden zelfstandig uit te voeren. Er wordt bij de nieuwe aanbesteding onder-
scheid gemaakt tussen hbh (nu nog hbh 1 genaamd) en hbh+ (nu nog hbh 2 en 3). Het
verschil is dat bij hbh de inwoner in staat is het huishouden te organiseren, terwijl bij
hbh+ ook het organiseren van het huishouden wordt overgenomen.

Op dit moment maken 1831 Amstelveners gebruik van de hulp bij het huishouden. Hiervan
ontvangen 1777 de hulp via de contracteerde aanbieders en 54 via een persoonsgebonden
budget (pgb). 1746 Amstelveners ontvangen op dit moment hbh 1 en 85 ontvangen hbh 2
of 3.

Het college ziet de hulp bij het huishouden als belangrijke ondersteuning voor de inwoners.
Anders dan andere gemeenten bezuinigt Amstelveen, ondanks kortingen van het rijk, niet
op de hulp bij het huishouden. Het budget voor 2015 is € 4,9 miljoen.

Wijkindeling
Op dit moment is er bij de hulp bij het huishouden één raamcontract. Dit betekent dat
meerdere geschikte aanbieders zijn gecontracteerd. Inwoners kunnen zelf een keuze ma-
ken uit gecontracteerde aanbieders.

Het college vindt de huidige marktverdeling echter onwenselijk. In de praktijk is er één
grote dominante marktpartij. Het risico bestaat als deze partij in de problemen zou komen,
het onvoldoende mogelijk is om (snel) tot adequate vervanging te komen. In de nieuwe
aanbesteding wordt Amstelveen in vier wijken geknipt. Elke wijk krijgt één aanbieder. Om
de keuzevrijheid voor de klant te behouden kan desgewenst voor een andere gecontrac-
teerde aanbieder gekozen worden. Amstelveners kunnen ook zelf hulp bij het huishouden
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inkopen via een pgb. In de bijlage vindt u de wijkindeling van Amstelveen. Met deze wijk-
indeling wil het college de hulp bij het huishouden efficiënter organiseren, hulpen hoeven
in toekomst niet meer kriskras door Amstelveen te werken. Daarnaast kunnen we zo de
continuïteit van de hulp bij het huishouden waarborgen.

Huishoudelijke hulpen
Het college vindt de relatie tussen de inwoner en de hulp bij het huishouden van groot be-
lang. Ook in de nieuwe wijkindeling houdt iedere inwoner (desgewenst) de huidige hulp bij
het huishouden. De hulpen zullen dan mogelijk (gedeeltelijk) voor een andere aanbieder
gaan werken dan waar zij nu voor werken. Hiermee voorkomt het college dat deze aanbe-
steding leidt tot ontslagen van de thuishulpen.

De relatie tussen de inwoner en hulp is met name van belang voor de signalerende functie.
De hulpen die namens de gemeente bij de inwoners thuiskomen zijn onze ogen en oren en
kunnen als geen ander in een vroeg stadium signaleren als de inwoner achteruitgaat. In
deze aanbesteding wordt uitdrukkelijk gevraagd aan de thuishulpen om kleine problemen
direct op te lossen, bijvoorbeeld door het kopen van een rookmelder of het vervangen van
een batterij. De aanbieders die de signalerende functie goed uitvoeren krijgen de verplich-
te opleidingsdagen van hun personeel als bonus vergoed door de gemeente.

Het college vraagt van de hulpen niet alleen om (beginnende) problemen te signaleren,
maar ook om advies over de hoeveelheid in te zetten uren. Nu is het nog vaak zo dat de
aanbieders wel aangeven dat een inwoner meer uren nodig heeft, maar zelden dat de in-
woner met minder uren toe zou kunnen. Doel van het college is niet om op de uren te be-
zuinigen, maar wel om ervoor de te zorgen dat de hulp terecht komt bij de mensen die het
echt nodig hebben. Om de aanbieders tegemoet te komen voor de gederfde inkomsten  zal
gedurende een half jaar een deel van het uurtarief worden vergoed voor de uren die min-
der worden ingezet.

Kwaliteit boven prijs
Voor het college is de kwaliteit van de hulp bij het huishouden het belangrijkst. Amstel-
veen wil niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, maar wel waar voor haar geld.
Door in de beoordeling van de inschrijving vooral rekening te houden met kwaliteit en het
minimum en maximum uurtarief vast te leggen zorgt het college dat prijsvechters deze
aanbesteding niet kunnen winnen en tegelijkertijd de kosten voor het college beheersbaar
blijven. Het minimum uurtarief is gebaseerd op een benchmark van de prijzen en een be-
rekening van de kosten naar aanleiding van de eisen die aan het personeel worden ge-
steld. Met het minimum uurtarief kunnen de aanbieders de hulp bij het huishouden kwali-
tatief goed uitvoeren én personeel netjes te betalen.

Het college vindt het van belang dat ook mensen die als zelfstandige werkzaam zijn als
thuishulp in staat zijn een redelijk inkomen te verwerven. Mocht een aanbieder gebruik
maken van zelfstandigen dan moet minimaal 85% van het uurtarief ten goede komen aan
de zelfstandige.

Apart perceel Joodse gemeenschap
Bij de vorige aanbestedingen is de hulp bij het huishouden aan inwoners met een Joodse
achtergrond apart ingekocht. De achterliggende gedachte hierbij was dat voor inwoners
met een Joodse achtergrond aparte leefgewoontes en problematiek een rol spelen. Gezien
het feit dat dit in het verleden zo is ingekocht, koopt dit college bij deze aanbesteding de
hulp bij het huishouden voor inwoners met een Joodse achtergrond nog apart in. Het colle-
ge vindt echter dat de overheid bij het inkopen van diensten geen aparte regels moet ma-
ken voor verschillende bevolkingsgroepen. Het college wil voorkomen dat voor elke ge-
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meenschap in de toekomst apart moet worden ingekocht. Bij de volgende aanbesteding
voor hulp bij het huishouden zal de hulp bij het huishouden voor inwoners met een Joodse
achtergrond dan ook niet meer apart worden ingekocht. Wel zal aan alle aanbieders ge-
vraagd worden rekening te houden met de achtergrond en eventuele problematiek van
verschillende bevolkingsgroepen.

Duur
De hulp bij het huishouden wordt voor twee jaar ingekocht. Daarna is er twee keer de mo-
gelijkheid om met een jaar te verlengen.

Wijze van indiceren
Tegelijk met deze aanbesteding wil het college de manier waarop de hulp bij het huishou-
den wordt geïndiceerd aanpassen. Nu is het nog zo dat elke vijf jaar via de aanbieder een
herindicatie plaatsvindt. Vanaf volgend jaar gaat de gemeente zelf, met de inwoner en ad-
vies van de hulp, herindiceren. Voor inwoners van 80 jaar en ouder, waarvan niet ver-
wacht wordt dat hun leefsituatie (zolang zij thuis wonen) ingrijpend verandert, gaat het
college niet meer herindiceren. Zij behouden dus in principe hun hulp, tenzij inwoner of
hulp aangeeft dat er door een wijziging in de situatie meer (of minder) hulp nodig is.

Jaarlijkse bijeenkomst en vervolg
Jaarlijks wordt er vanuit de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor de hulpen. In
deze bijeenkomst wordt de Amstelveense manier van werken toegelicht en het belang van
de hulpen voor inwoners benadrukt.

Communicatie
Een dezer dagen ontvangen inwoners die op dit moment hulp bij het huishouden ontvan-
gen een brief over deze aanbesteding. De brief vindt u in de bijlage.

Op 29 oktober vindt de definitieve gunning aan de nieuwe aanbieders voor de hulp bij het
huishouden plaats. Ik zal u te zijner tijd informeren over de uitkomst van deze aanbeste-
ding.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat
Wethouder Zorg

Bijlagen 1. Wijkindeling
2. Brief aan inwoners
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Bijlage Wijkindeling bij brief Aanbesteding Hulp bij het huishouden

Perceel 1:
Randwijck
Patrimonium
Elsrijk
Stadshart
Uilenstede/Kronenburg

Perceel 2:
Kostverloren
Bankras
Oude Dorp/Bovenkerk
Keizer Karelpark-West

Perceel 3:
Keizer Karelpark-Oost
Groenelaan

Perceel 4:
Waardhuizen
Middenhoven
Westwijk
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Volgens onze gegevens ontvangt u op dit moment van de gemeente hulp bij het huishou-
den. In deze brief informeren wij u graag over de voortzetting van de hulp bij het huishou-
den en de nieuwe inkoop. De contracten met de huidige aanbieders eindigen aan het einde
van dit jaar. Voor 2016 en verder gaat de gemeente opnieuw de hulp bij het huishouden
inkopen.

Voortzetting hulp bij huishouden
Anders dan andere gemeenten bezuinigt Amstelveen, ondanks kortingen van het rijk, niet
op de hulp bij het huishouden. Dit betekent dat u de hulp die u bij uw huishouden nodig
heeft behoudt.

Wel beoordelen wij, wanneer uw indicatie afloopt of uw situatie wijzigt, opnieuw hoeveel
hulp u nodig heeft. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin de gemeente gaat
kijken wat u nog zelf kunt, wat uw omgeving voor u kan betekenen en welke ondersteu-
ning de gemeente kan bieden.

Bent u 80  jaar of ouder?
Als u 80 jaar of ouder bent, gaan wij niet meer elke vijf jaar opnieuw beoordelen of u nog
recht heeft op hulp bij het huishouden. U houdt dus altijd uw hulp bij het huishouden, ten-
zij u of uw hulp aangeeft dat uw situatie is gewijzigd waardoor meer of minder hulp nodig
is.

Nieuwe inkoop hulp bij het huishouden
Voor volgend jaar koopt de gemeente de hulp bij het huishouden opnieuw in. De belang-
rijkste wijzigingen die we in de nieuwe contracten willen doorvoeren vindt u hieronder.

Indeling in wijken: behoud van uw eigen hulp, mogelijk nieuwe aanbieder
Bij de nieuwe inkoop wordt Amstelveen in vier wijken geknipt. Elke wijk krijgt één aanbie-
der. In de contracten met de nieuwe aanbieders wordt opgenomen dat u uw eigen hulp
kunt behouden. In november ontvangt u van ons een brief over welke aanbieder voor de
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hulp bij het huishouden in uw wijk is gecontracteerd. Mocht u liever uw hulp bij het huis-
houden van een andere aanbieder ontvangen, dan blijft dat mogelijk.

Amstelveen voert deze verandering door om de hulp bij het huishouden efficiënter te orga-
niseren, hulpen hoeven in de toekomst niet meer kriskras door Amstelveen te werken.
Daarnaast kunnen we zo sneller voor goede vervanging zorgen wanneer uw aanbieder on-
verhoopt in de problemen komt.

Eisen aan de hulp
Zoals gezegd wordt bij de nieuwe inkoop in ieder geval afgesproken dat u uw huidige hulp
kunt behouden. Daarnaast blijft als eis dat uw hulp goed gekwalificeerd is, ook bij vervan-
ging van uw vaste hulp (bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte).

Kwaliteit boven prijs
Voor Amstelveen staat de kwaliteit van de hulp bij het huishouden voorop. De aanbieder in
uw wijk wordt dan ook niet geselecteerd op de laagste prijs, maar op de kwaliteit die zij
kunnen leveren. Bij de nieuwe inkoop heeft de gemeente een minimum tarief vastgesteld.
Het minimum tarief houdt rekening met de eisen die de gemeente stelt. Met het minimum
tarief kunnen aanbieders de hulp bij het huishouden goed organiseren en personeel netjes
betalen.

Heeft u nog vragen?
Zodra bekend is welke aanbieder in uw wijk gecontracteerd wordt voor de hulp bij het
huishouden, ontvangt u hierover bericht. Heeft u voor die tijd nog vragen? Neemt u dan
contact op met de gemeente op telefoonnummer (020) 540 49 11.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

Herbert Raat
Wethouder Zorg
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