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Kennisnemen van 
Vanaf 1 februari 2021 gaan aanvragen voor hulp bij het huishouden via een ander normenkader beoordeeld worden. 
 
   
 
Inleiding 
Sinds 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor hulp bij het huishouden. De gemeente Woerden past sindsdien bij het 
beoordelen van aanvragen, het “CIZ protocol” toe. Dit is het in 2006 door de landelijke instelling Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) opgestelde protocol. Dit protocol is een richtlijn voor de tijdnormering voor huishoudelijke hulp op grond van de 
Wmo. Hierbij wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden, woon- en leefsituatie en hoeveel minuten 
ondersteuning nodig zijn per activiteit. Op basis van genoemd protocol wordt een gemiddeld aantal minuten aan 
ondersteuning per week berekend.  
 
De situatie nu is niet meer hetzelfde als in 2006 toen het CIZ protocol werd opgesteld. Technologische ontwikkelingen en 
veranderde maatschappelijke opvattingen maken dat het CIZ protocol aan vervanging toe is. Daarnaast stijgt sinds de 
invoering van het Wmo-abonnementstarief (maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand) het aantal inwoners met 
huishoudelijke hulp fors. Hierdoor lopen ook de kosten op. Uit onderzoek bleek bovendien dat inwoners in Woerden 
gemiddeld een hoger aantal minuten voor huishoudelijke hulp kregen dan in andere regio gemeenten. Een van de 
oorzaken hiervan was de hantering van het CIZ protocol, dat per inwoner op een gemiddeld hoger aantal minuten 
huishoudelijke hulp uitkomt dan door andere gemeenten gehanteerde nieuwere modellen en protocollen.  
 
Met de strategische heroriëntatie heeft uw raad besloten om aanvragen voor huishoudelijke hulp niet meer te 
beoordelen volgens het CIZ protocol, maar volgens het HHM normenkader uit 2019 (maatregel 17 eindrapportage 
taskforce Jeugd/Wmo). Dit normenkader is ontwikkeld en gepubliceerd door adviesbureaus HHM en KPMG. 
Het voldoet aan alle eisen die de wet en jurisprudentie stelt aan het leveren van de maatwerkvoorziening huishoudelijke 
hulp. Volgens het HHM normenkader heeft een gemiddelde cliënt 125 minuten per week aan professionele ondersteuning 
nodig. Daarnaast is berekend welke afwijkingen we op deze standaardsituatie kunnen toepassen. Zo kunnen we iedere 
inwoner maatwerk bieden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een mantelzorger of buurvrouw. Of aan bijzondere 
situaties, zoals iemand met Parkinson of een visuele beperking. Dergelijke zaken kunnen worden meegewogen als ‘meer 
inzet’ of ‘minder inzet’ van professionele ondersteuning. 
 
   
 



Kernboodschap 
Vanaf 1 februari 2021 gaan aanvragen voor huishoudelijke hulp via een ander normenkader beoordeeld worden. Het 
huidige normenkader dat wordt gehanteerd bij het beoordelen van aanvragen voor huishoudelijke hulp in Woerden is aan 
vervanging toe. Dit is om meerdere redenen wenselijk: 
1. Het CIZ protocol stamt uit 2006 en is verouderd. Vooral door technologische ontwikkelingen kunnen huishoudelijke 
taken sneller en efficiënter uitgevoerd worden.  
2. De kosten voor huishoudelijke hulp stijgen sterk. Als gevolg van de verhoging van de tarieven en de aanzuigende 
werking van het abonnementstarief stijgt het aantal inwoners met huishoudelijke hulp fors. Uw raad is hierover eerder 
geïnformeerde middels raadsinformatiebrief “Stand van zaken huishoudelijke hulp” (20R.01091). Daarom was het 
aanpassen van het normenkader een van de voorgestelde en overgenomen maatregelen vanuit de strategische 
heroriëntatie (taskforce Jeugd/Wmo). 
3. Uit onderzoek bleek dat inwoners in Woerden gemiddeld 30 minuten meer voor huishoudelijke hulp ontvingen dan in 
andere regio gemeenten. Een van de oorzaken hiervan was de hantering van het CIZ protocol, dat per inwoner op een 
gemiddeld hoger aantal minuten huishoudelijke hulp uitkomt. 
 
De verwachting is dat inwoners bij een herindicatie minder minuten huishoudelijke hulp gaan ontvangen. Voor inwoners 
wordt pas duidelijk wat dit precies voor hen betekent op het moment dat de indicatie afloopt. Op het moment dat de 
indicatie afloopt, onderzoekt Woerden Wijzer opnieuw de behoefte aan ondersteuning. Dit wordt dan beoordeeld via het 
HHM normenkader. In het geval dat de inwoner minder minuten ontvangt, hanteren we een overgangsperiode van twee 
maanden. In die twee maanden kunnen inwoners zich voorbereiden op hun nieuwe situatie 
 
   
 
Financiën 
De financiële gevolgen voor de overstap naar het HHM normenkader zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2021 als een 
van de maatregelen vanuit de strategische heroriëntatie. De ingeboekte besparing voor 2021 is € 89.788 ( € 9.788 
persoonsgebondenbudget en € 80.000 zorg in natura). Vanaf 2022 loopt deze besparing op tot € 180.274 (€ 20.274 
persoonsgebondenbudget en € 160.000 zorg in natura). Hier tegenover staat een eenmalige investering van €10.000 in 
2021 voor het implementeren van het HHM normenkader.  
 
   
 
Vervolg 
De invoering van het nieuwe normenkader kan gevolgen hebben voor onze inwoners. Om die reden is er voor gekozen 
om de inwoner zorgvuldig te informeren per brief. Bijgevoegde brief wordt vóór 1 februari 2021 verstuurd. 
 
   
 
Bijlagen 
Brief inwoners overstap naar het HHM normenkader geregistreerd onder Join nummer: D/21/005627 
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Geachte XXXX,  
 
Vanaf 1 februari 2021 gaan aanvragen voor hulp bij het huishouden via een ander normenkader 
beoordeeld worden. In deze brief lichten wij dit graag nader toe. 
 
Wat is de huidige situatie? 
Bij het beoordelen van aanvragen voor hulp bij het huishouden passen we momenteel nog het “CIZ 
protocol huishoudelijke hulp” toe. Dit protocol is een richtlijn voor de tijdnormering voor hulp bij het 
huishouden op grond van de Wmo. Hierbij wordt gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden, 
woon- en leefsituatie en hoeveel minuten ondersteuning nodig zijn per activiteit. Op basis van 
genoemd protocol wordt een gemiddeld aantal minuten aan ondersteuning per week berekend. 
 
Wat wordt de nieuwe situatie?  
Per 1 februari 2021 zullen aanvragen voor hulp bij het huishouden niet meer worden beoordeeld 
volgens het CIZ protocol. Hiervoor in de plaats gaan we het normenkader van het onderzoeksbureau 
HHM uit 2019 hanteren. Dit normenkader voldoet aan alle eisen die de wet en jurisprudentie stelt aan 
het leveren van een maatwerkvoorziening bij hulp in het huishouden. Volgens het HHM normenkader 
heeft een gemiddelde cliënt 125 minuten per week aan professionele ondersteuning nodig. Daarnaast 
is berekend welke afwijkingen we op deze standaardsituatie kunnen toepassen. Met toepassing van 
dit normenkader kunnen we aan iedere inwoner maatwerk blijven bieden.  
 
Waarom stappen we over naar het HHM normenkader? 
De gemeente Woerden vindt het belangrijk dat hulp bij het huishouden betaalbaar en toegankelijk blijft 
voor alle inwoners die dit nodig hebben. Technologische ontwikkelingen en veranderde 
maatschappelijke opvattingen maken dat het CIZ protocol aan vervanging toe is. Daarnaast stijgt 



sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief (maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand) 
het aantal inwoners met huishoudelijke hulp fors. Hierdoor lopen ook de kosten op. Uit onderzoek 
bleek bovendien dat cliënten in Woerden gemiddeld een hoger aantal minuten voor hulp bij het 
huishouden kregen dan in andere gemeenten. Een van de oorzaken hiervan was de hantering van het 
CIZ protocol, dat per cliënt op een gemiddeld hoger aantal minuten huishoudelijke hulp uitkomt.  
 
Wat verandert er voor u? 
Op het moment dat uw indicatie afloopt, kijken wij opnieuw naar uw situatie. In de brief waarin het 
besluit staat over uw ondersteuning (uw beschikking) staat de einddatum van uw indicatie. Als u voor 
afloop van uw indicatie tijdig een herindicatie aanvraagt, onderzoeken we opnieuw uw behoefte aan 
ondersteuning. Dit wordt beoordeeld via het HHM normenkader. Of en wat er precies voor u verandert 
wordt duidelijk na beoordeling van uw aanvraag voor een herindicatie. 
 
Wat als u straks minder minuten ondersteuning ontvangt? 
Hulp bij het huishouden is voor veel inwoners van belang om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 
blijven wonen. Het kan zijn dat u bij uw herindicatie minder ondersteuning ontvangt. In dat geval 
hanteren we een overgangsperiode van twee maanden. In die twee maanden kunt u zich dan 
voorbereiden op uw nieuwe situatie.   
 

 
Wanneer vraagt u uw herindicatie aan? 
Het is altijd belangrijk om op tijd uw herindicatie aan te vragen. U doet dit uiterlijk acht weken vóór 
afloop van uw huidige indicatie. Wij onderzoeken dan opnieuw uw behoefte aan ondersteuning. Zo 
voorkomt u dat er een gat ontstaat tussen de oude en eventuele nieuwe indicatie. 
 
Kan ik bezwaar maken? 
Tegen de aanpassing van het aantal minuten ondersteuning kunt u bezwaar maken als u een nieuwe 
beschikking ontvangt waarin het HHM normenkader is toegepast. Dat moment doet zich dus niet 
eerder voor dan dat u een nieuwe aanvraag heeft ingediend en daarop een beschikking heeft 
ontvangen. 
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Heeft u vragen over deze brief? Of wilt u meer informatie? Bel dan met uw vaste contactpersoon bij 
WoerdenWijzer (uw casemanager). Weet u niet wie dit is? Of heeft u geen casemanager? Bel dan 
met het algemene nummer van WoerdenWijzer: 0348 – 428 600.  
 
WoerdenWijzer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Buiten die tijden 
kunt u een bericht inspreken. U wordt binnen een werkdag teruggebeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens burgemeester en wethouders, 
 
[naam] 
 
Teammanager sociaal team Woerden Wijzer 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

Voorbeeld: De einddatum van uw indicatie is 1 mei 2021. U vraagt op tijd een herindicatie aan. Uw 
nieuwe indicatie wordt 30 minuten minder per week. Van 1 mei 2021 tot 1 juli 2021 geldt de oude 
indicatie met het aantal geïndiceerde minuten. In deze periode kunt u zich dan samen met uw hulp 
voorbereiden op uw nieuwe situatie. Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe indicatie. 
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