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2018
In 2018 is er veel gewijzigd in het beleid voor de huishoudelijke ondersteuning. Deze
monitor brengt de ontwikkeling van het gebruik van huishoudelijke ondersteuning in de
gemeente in beeld gedurende het jaar 2018, vanaf de invoering van de Algemene
Voorziening Schoonmaakhulp (hierna AVS). Allereerst geven we een overzicht van het
gebruik van huishoudelijke ondersteuning in het licht van de bevolkingsopbouw en –groei.
Vervolgens schetsen we de gevolgen van de beleidswijzigingen, de ontwikkeling van de
kosten en de verdeling van de zorg onder de verschillende thuiszorgaanbieders.

2019
Op 1 januari 2019 is de maximale eigen bijdrage aan het CAK gemaximeerd op € 17,50 per
vier weken, vooruitlopend op de invoering van het abonnementstarief in 2020. De bijdrage
die inwoners moeten betalen voor het gebruik van de AVS is hierop aangepast. In het
tweede deel van deze monitor besteden we daarom aandacht aan de cijfers van het eerste
kwartaal van 2019.

Conclusies
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•
•
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•

•
•

•

•

•

Het aantal indicaties voor huishoudelijke ondersteuning is in 2018 sneller gestegen
dan de bevolkingsgroei, vooral onder inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd
nog niet hebben bereikt. Deze toename wordt deels verklaard doordat
mantelzorgers gebruik mogen maken van de AVS.
De groei vindt plaats in de AVS. De afname van het aantal maatwerkvoorzieningen
is kleiner dan de toename van het aantal gebruikers van de AVS.
Het effect van het strikter toepassen van het normenkader is niet te onderscheiden
van de effecten van andere beleidsaanpassingen.
De aanpassing van de AVS, bedoeld om stapeling van zorgkosten te voorkomen,
heeft geleid tot een toename van het aantal gebruikers. Vooral inwoners met lagere
inkomens profiteren van de maatregelen.
Het effect van de vereenvoudiging van de toegang van tachtigplussers tot de AVS is
niet zichtbaar in de cijfers van 2018.
De kosten voor huishoudelijke ondersteuning zijn met ongeveer 13% gestegen in
2018. De oorzaak hiervan is de toename van het aantal indicaties, versterkt door de
stijging van de inkooptarieven als gevolg van de cao-wijzigingen.
Tweederde van huishoudelijke ondersteuning wordt verzorgd door drie aanbieders.
De zelfde aanbieders verzorgen zelfs 86% van de algemene voorziening.
Aanbieders verschillen in de beoordeling van de toegang tot de AVS. Dit is merkbaar
in verschillen in leeftijd van het cliëntenbestand en het aantal uren zorg dat zij
toekennen.
De gemiddelde leeftijd van cliënten in de AVS ligt 5 jaar lager dan die van de cliënten
van de maatwerkvoorziening Schoon Huis (70-75). Een deel daarvan wordt verklaard
doordat mantelzorgers gebruik mogen maken van de AVS.
In het eerste kwartaal van 2019 is het aantal indicaties sterker gegroeid (5,1%) dan
in het hele jaar 2018 (4,3%). De stijging vindt vooral plaats in de AVS. Dit lijkt het
gevolg te zijn van de invoering van het abonnementstarief.
De waarde van de indicaties is in het eerste kwartaal van 2019 met 13% gestegen,
als gevolg van de toename van het aantal indicaties en de ophoging van de
inkooptarieven per 1 januari 2019.
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1. Bevolking
Lichte groei van het aantal inwoners
In tegenstelling tot het beeld dat wordt geschetst van krimp in de regio is de bevolking
van Doetinchem in 2018 licht gegroeid met 0,6%. De groei wordt vooral veroorzaakt door
mensen die zich vanuit andere gemeenten in Doetinchem vestigen (80%) en in tweede
instantie door immigratie (20%). Het geboorte-sterftesaldo is negatief in de gemeente,
wat betekent dat er meer inwoners overlijden dan er geboren worden.
Vergrijzing
Net als in grote delen van Nederland vergrijst de Doetinchemse bevolking. Het aantal
jongeren onder de achttien jaar is in 2018 met 1,2% afgenomen, terwijl het aantal
inwoners dat de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt met 3,4% is toegenomen. Het
aantal inwoners dat 80 jaar of ouder is, is zelfs met 4,4% gestegen.

Figuur 1: Opbouw bevolking en gebruik huishoudelijke
ondersteuning
Met de toename van het aantal ouderen stijgt ook de vraag naar huishoudelijke
ondersteuning. De lijn in de grafiek geeft het percentage inwoners per leeftijdsgroep dat
gebruik maakt van ondersteuning bij het huishouden. Hier is duidelijk te zien dat de inzet
van ondersteuning rond het 70e levensjaar (506 inwoners) begint te stijgen en een vlucht
neemt rond het 80e levensjaar (703 inwoners). Ongeveer 30% van de inwoners in deze
leeftijdsgroep maakt gebruik van een huishoudelijke ondersteuning via de Wmo. Vanaf 90
jaar is dat bijna de helft (214 inwoners).
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Totaal aantal indicaties huishoudelijke ondersteuning
Aan het einde van 2018 maakten 1588 inwoners gebruik van één of meerdere vormen van
huishoudelijke ondersteuning. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2017 en meer
dan de groei van het aantal inwoners. De stijging is het grootst in de groep inwoners
onder de 66 jaar1. In deze groep is het aantal cliënten gestegen met 9,1%, terwijl de
bevolkingsgroei voor deze groep slechts 0,3% was. Onder inwoners ouder dan 66 jaar
steeg het aantal cliënten met 3,7%. Hier is het verschil met de bevolkingsgroei (3,4%)
kleiner. Het totaal aantal indicaties voor huishoudelijke hulp is iets minder snel gegroeid.
Dat betekent dat het aantal inwoners met meerdere indicaties is afgenomen.

Bevolkingsgroei in 2018
Toename aantal unieke cliënten
Gecorrigeerd voor bevolkingsgroei
Toename aantal indicaties in 2018
Gecorrigeerd voor bevolkingsgroei

Jonger dan 66
jaar
0,3%
9,1%
8,8%
6,3%
5,7%

66 jaar en
ouder
3,4%
3,7%
0,3%
2,9%
-0,5%

Totaal
0,6%
5,0%
4,0%
4,3%
1,1%

Tabel 1: Groei aantal cliënten en indicaties huishoudelijke ondersteuning

1

66 jaar was in 2018 de pensioengerechtigde leeftijd. Deze grens wordt in de monitor gehanteerd,
omdat in 2018 de eigen bijdrage aan het CAK voor gepensioneerden anders berekend werd dan nu
het geval is onder het abonnementstarief.
3

2. Producten
De gemeente Doetinchem kent drie producten voor huishoudelijke ondersteuning:
• Ondersteuning Thuis – Schoon Huis: de maatwerkvoorziening voor huishoudelijke
ondersteuning. Deze voorziening is alleen toegankelijk met een indicatie door
Buurtplein.
•

Ondersteuning Thuis – Coachen gericht op het huishouden: een begeleidingsvorm
voor inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn de regie op hun eigen huishouden te
voeren. Ook deze vorm van ondersteuning is alleen toegankelijk met een indicatie
van Buurtplein.

•

Algemene Voorziening Schoonmaakhulp (AVS): als inwoners aan een aantal
criteria voldoen, kunnen zij deze voorziening gebruiken tegen een gereduceerd
tarief. De toegang tot deze voorziening verloopt via de aanbieders. In 2018 golden
de volgende tarieven voor het gebruik van de AVS:
o € 7,50 voor inwoners met een inkomen boven 150% van het
bijstandsniveau;
o € 5,00 voor inwoners met een inkomen tussen 120% en 150% van het
bijstandsniveau;
o € 2,50 voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van het
bijstandsniveau;
o Nultarief: € 0,00 voor inwoners die een bijdrage aan het CAK betalen voor
een andere maatwerkvoorziening.

Om toegelaten te worden tot de AVS moet een inwoner voldoen aan de voorwaarden en
criteria die zijn vastgelegd in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente
Doetinchem 2018. De voorwaarden zijn:
Voor zowel de AVS als de maatwerkvoorziening gelden de volgende voorwaarden:
• Je bent inwoner van de gemeente Doetinchem en je staat ingeschreven in de
Basisregistratie Personen;
• Je voert een zelfstandig huishouden;
• Je kunt niet op eigen kracht of met hulp van je sociaal netwerk je huishoudelijke
taken uitvoeren;
• Jijzelf, je partner of je volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg op
grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
Daarnaast moet een inwoner voldoen aan minstens één van de criteria in tabel 2.
Criteria: Inwoner…
…maakt al gebruik van een maatwerkvoorziening
…heeft een mantelzorger ingeschreven bij VIT
…ontvangt structureel verzorging uit de Zvw
…heeft tijdelijk hulp nodig na ziekenhuisopname
…is 80 jaar of ouder
…voldoet aan de voorwaarden, maar niet aan criteria

Tabel 2: Criteria voor AVS
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AVS
2,5 uur of minder
√
√
√
√
√
-

OT-Schoon Huis
Meer dan 2,5 uur
√
√
√
√
√
√

3. Beleid

Start

Q1

1 januari 2018
Invoering Algemene Voorziening Schoonmaakhulp voor alle inwoners. Als
iemand voldoet aan de voorwaarden, kan hij korting krijgen. In dat geval kan
maximaal 2,5 uur per week zorg geleverd worden. Als meer nodig is, kan de
inwoner een aanvullende maatwerkvoorziening aanvragen. Inwoners met
een laag inkomen kunnen aanvullende korting aanvragen. Ook
mantelzorgers mogen met korting gebruik maken van de AVS.

1 april 2018
Invoering nieuwe cao-VVT, met nieuwe loonschalen voor de thuiszorg.
17 april 2018
Inzet normenkader ter ondersteuning van het vaststellen van het aantal uren
hulp bij inzet maatwerkproduct Ondersteuning Thuis – Schoon Huis.

Q2

Q3

18 juli 2018
Aanscherping aan de AVS:
• Gebruikers die al een eigen bijdrage betalen voor een Wmomaatwerkvoorziening hoeven geen bijdrage te betalen voor de
algemene voorziening (voorkomen stapeling);
• Gebruikers die meer dan 2,5 uur huishoudelijke ondersteuning per
week nodig hebben, krijgen deze ondersteuning in de vorm van
maatwerk.
• Inwoners van 80 jaar of ouder kunnen terecht bij de AVS, ook als zij
nog geen andere Wmo-voorzieningen gebruiken;
18 juli 2018
Aanpassing van de inkooptarieven voor huishoudelijke ondersteuning aan de
nieuwe cao-VVT

Q4
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3.1 Invoering Algemene Voorziening Schoonmaakhulp
Sinds de invoering van de AVS zien we een gelijkmatige toename van het aantal
gebruikers. Op 31 december 2018 ontvingen 420 inwoners ondersteuning vanuit deze
voorziening. Zoals verwacht, neemt het aantal maatwerkvoorzieningen hierdoor af. Deze
afname is echter lager dan de toename van het aantal deelnemers in de AVS.

Figuur 2: toe- en afname indicaties per product
In tabel 2 is de toe- en afname van de verschillende producten weergegeven. Hierin is te
zien dat de toename van het aantal indicaties te vinden is in de varianten die
ondersteunen bij de huishoudelijke taken. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de
begeleidingsvariant Ondersteuning Thuis – Coachen gericht op het huishouden blijft door
de tijd ongeveer gelijk. Als we deze variant eruit halen, zien we een toename van het
aantal indicaties van de twee schoonmaakvarianten van 7,0% bij de inwoners jonger dan
66 jaar en van 0,8% bij de inwoners van 66 jaar en ouder.

Toename aantal indicaties in 2018
Gecorrigeerd voor bevolkingsgroei
Toename indicaties excl. coaching
Gecorrigeerd voor bevolkingsgroei

Jonger dan 66 jaar
6,3%
5,7%
7,3%
7,0%

66 jaar en ouder
2,9%
-0,5%
4,1%
0,8%

Totaal
4,3%
1,1%
5,4%
2,4%

Tabel 3: groei indicaties schoonmaakvarianten (OT-Schoon Huis en AVS)
Verklaring van de stijging van het aantal indicaties
De stijging van het aantal indicaties onder inwoners van 66 jaar en ouder is goed te
verklaren doordat het aantal 80-plussers in deze groep relatief groter is geworden. Zoals
in Figuur 1 is te zien, neemt het gebruik van huishoudelijke hulp vanaf deze leeftijd
exponentieel toe.
De toename van het aantal gebruikers onder 66 jaar is moeilijker te verklaren. Eén van de
mogelijke oorzaken is dat de toegang tot korting op de AVS nu via de aanbieders
verloopt. Voor de toegang wordt slechts een korte toegangstoets gedaan. Niet alle
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voorwaarden in de toets zijn hard meetbaar, waardoor het afhangt van de beoordeling
van de vragensteller of de inwoner aan de voorwaarden voldoet. Aanbieders merken dat
inwoners gaan ‘shoppen’ tussen aanbieders als ze bij één van de aanbieders niet in
aanmerking komen voor korting.
Een andere verklaring is dat meer mantelzorgers de weg naar de AVS weten te vinden. Als
het aandeel mantelzorgers in de AVS toeneemt verklaart dit (deels) de toename van meer
jongere gebruikers.
Aanvullende korting
Als een inwoner aan de voorwaarden voor korting voldoet, betaalde hij in 2018 € 7,50 per
uur voor de AVS. Inwoners die een inkomen hebben onder 150% van het bijstandsniveau
konden een aanvullende korting aanvragen.

Figuur 3: percentage gebruikers per eigenbijdragetarief
Ongeveer de helft van de gebruikers betaalden de eigen bijdrage van € 7,50. Opvallend is
dat dit bij de 66-plussers 55% is en bij de inwoners jonger dan 66 jaar 45%. In die laatste
groep is het aantal gebruikers dat vrijstelling krijgt relatief ruim twee keer groter dan in
de groep 66-plussers. De verklaring hiervoor is te vinden in de samenstelling van de
groepen. De groep 66-plussers bestaat voor een groot deel uit relatief gezonde ouderen,
die vanwege de beperkingen die samenhangen met hun leeftijd zorg aanvragen. Vaak is
de eerste zorg die zij ontvangen hulp bij huishoudelijke taken. In de groep jonger dan 66
jaar is het aandeel chronisch zieken groter. Die maken vaker gebruik van meerdere
voorzieningen, waardoor zij vrijstelling krijgen voor de eigen bijdrage voor de AVS.
Gebruik algemene voorziening door mantelzorgers
Ook mantelzorgers kunnen gebruik maken van de AVS. Voorwaarde is dat zij staan
ingeschreven bij VIT Hulp bij Mantelzorg. Met deze regeling zette de gemeente de
regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voort, die werd afgeschaft door het Rijk.
Mantelzorgers konden gebruik maken van de HHT-regeling om de mantelzorgtaken te
verlichten.
Om te onderzoeken of mantelzorgers gebruik maken van de AVS, vroegen we VIT om
informatie hierover. VIT houdt geen lijsten bij maar gaf de volgende reactie:
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“Heel vaak zelfs! En buurtcoaches laten mantelzorgers ook om die reden bij ons
inschrijven of verwijzen mensen naar ons door. Ook ikzelf stuur mensen
regelmatig door naar een zorgorganisatie die huishoudelijke hulp levert in het
kader van deze regeling. Het zit verweven in al mijn presentaties en huisbezoeken
als een ondersteuningsmogelijkheid voor mantelzorgers. Het is een erg gewild en
gewaardeerd “product”, waar mantelzorgers graag gebruik van maken om de
belasting te verminderen zodat ze zich op andere zaken kunnen richten.”

3.2 Inzet normenkader
De omvang van de indicatie voor hulp bij huishouden is afhankelijk van verschillende
factoren: de beperkingen en mogelijkheden van de inwoner, de hulp die hij van anderen
kan krijgen en de aard en omvang van de huishoudelijke werkzaamheden. Maatwerk dus.
In de afgelopen jaren zijn echter veel gemeenten door de rechter op de vingers getikt,
omdat zij de omvang van de indicatie, het aantal uren hulp, onvoldoende objectief
hadden onderbouwd. Ook gemeente Doetinchem kreeg opdracht van de rechter om een
normenkader te hanteren bij het vaststellen van het aantal uren ondersteuning. Het
normenkader is als instrument opgenomen in de verordening en hoewel consulenten ook
voor die tijd al normen hanteerden voor het berekenen van het benodigde aantal uren, is
Buurtplein met ingang van 17 april 2018 het normenkader strikter gaan toepassen bij de
indicering van het maatwerkproduct Schoon Huis.

Figuur 4: gemiddeld aantal uren per week OT-Schoon Huis
Een eventueel effect van de toepassing van het normenkader zou zichtbaar moeten zijn
vanaf het tweede kwartaal. Bij de pgb’s zien we dat dit effect inderdaad optreedt. De
gemiddelde omvang van de indicaties is met 22 minuten toegenomen sinds het eerste
kwartaal. Of dit geheel toe te kennen is aan het hanteren van het normenkader is maar de
vraag. Het gemiddelde aantal uren wordt in deze categorie sterk beïnvloedt door de vijf
grootste indicaties. Het wegvallen of toevoegen van een grote indicatie heeft direct
gevolg voor de gemiddelden.
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In de ZIN-variant is een lichte stijging zichtbaar vanaf het derde kwartaal en niet in het
tweede. Hier lijkt het strikter toepassen van het normenkader geen invloed te hebben op
de omvang van de indicaties. De stijging in het derde kwartaal wordt naar alle
waarschijnlijkheid veroorzaakt door de beleidswijzigingen in het derde kwartaal.

3.3 Aanscherping van de algemene voorziening Schoonmaakhulp in het derde
kwartaal
Stapeling eigen bijdragen
In de eerste helft van 2018 ontving de gemeente signalen dat inwoners overwogen geen
gebruik te maken van de AVS vanwege de stapeling van eigen bijdragen. In het derde
kwartaal heeft het college deze stapeling weggenomen door het beleid aan te passen.
Inwoners, die ook een eigen bijdrage betalen voor een Wmo-maatwerkvoorziening aan
het CAK, werden vrijgesteld van de eigen bijdrage voor de AVS. Ook werd de regeling
aangepast voor inwoners die meer dan 2,5 uur ondersteuning nodig hebben. Zij ontvingen
naast de hulp uit de AVS aanvullend maatwerk uit de Wmo. Hierdoor betaalden ze meer
eigen bijdrage. Na de aanscherping krijgt iedereen die meer dan 2,5 uur ondersteuning
nodig heeft, deze volledig als maatwerkvoorziening.

Figuur 5: ontwikkeling aantal geïndiceerde uren per jaar
We zien in het derde kwartaal een significante toename van het aantal cliënten.
Waarschijnlijk is dit het directe gevolg van het wegnemen van de stapeling. Inwoners die
om financiële redenen geen gebruik maakten van huishoudelijke ondersteuning, meldden
zich in het derde kwartaal wel. Dat dit niet leidt tot een sterkere groei in de AVS, komt
doordat een deel van de gebruikers van de AVS een maatwerkindicatie kreeg, omdat zij
meer dan 2,5 uur hulp ontvingen. Dit is in figuur 5 duidelijk te zien aan de groei van de
omvang van de maatwerkvoorziening in het derde kwartaal.
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Figuur 6: Ontwikkeling gebruik AVS in verschillende
tariefgroepen
Het effect van de maatregelen om stapeling te voorkomen, is zoals verwacht vooral
zichtbaar in de lagere inkomensgroepen. In figuur 6 is te zien dat het aantal gebruikers
met een vrijstelling sterk toeneemt en het aantal gebruikers in de lagere tariefgroepen
stabiliseert en zelfs iets afneemt, doordat zij de oversteek maakten naar het
vrijstellingstarief of volledig maatwerk. In de hogere tariefgroep is het effect minder
zichtbaar. Hieruit kunnen we concluderen dat de aanpassingen vooral een positief effect
hebben gehad voor inwoners met een lager inkomen.
Vereenvoudiging toegang 80-plussers
Gelijktijdig met het wegnemen van de stapeling, heeft het college besloten de AVS ook
toegankelijk te maken voor inwoners van tachtig jaar en ouder die nog geen gebruik
maken van andere Wmo-voorzieningen2. Tachtigjarigen behoren tot de grootste groep
gebruikers van huishoudelijke ondersteuning, maar zij konden zich niet aanmelden voor
de AVS als zij nog geen andere zorg
nodig hadden. Door het besluit van
het college werd de toegang tot hulp
bij de huishouding laagdrempeliger en
eenvoudiger.
Het effect van deze wijziging is echter
(nog) niet terug te zien in de cijfers.
In figuur 7 is te zien dat na invoering
van de maatregel in het derde
kwartaal geen stijging waarneembaar
is het aantal gebruikers van de AVS
van 66 jaar en ouder. Ook als we de
effecten van het wegnemen van de
stapeling in beschouwing nemen,
wijkt de ontwikkeling niet af van die
van de groep jonger dan 66 jaar.

Figuur 7: Ontwikkeling gebruik
schoonmaakondersteuning onder inwoners van

2
Een van de voorwaarden voor toegang tot de kortingsvarianten van de AVS is dat de inwoner al
gebruik maakt van een Wmo-voorziening of zorg thuis ontvangt uit de Zvw.
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4. Kosten
De totale indicatiewaarde3 voor huishoudelijke ondersteuning is in 2018 ongeveer met
13% gestegen. De sterkere stijging van de indicatiewaarde is het gevolg van de stijging
van de tarieven die de gemeente aan de aanbieders betaalde vanaf het derde kwartaal.
De stijging werd veroorzaakt door de nieuwe afspraken over loonschalen in de cao-VVT,
waarin de salarissen van medewerkers die huishoudelijke hulp leveren met bijna 10%
stegen in 2018. De tarieven zijn direct gekoppeld aan deze loonschalen.

Figuur 8: Ontwikkeling indicatiewaarde in relatie tot aantal en omvang indicaties
Er is in 2018 meer uitgegeven aan hulp bij het huishouden; er waren ook meer inkomsten
vanuit de integratie uitkering. De stijging van de tarieven heeft in 2018 voor € 150.000 aan
extra kosten gezorgd.

Financiën
Inkomsten integratie uitkering
Jaarrekening
Tabel 4: financiën

2017

2018

€ 4.981.962

€ 5.176.566
(december circulaire 2018)
€ 4.478.648

€ 3.948.651

De cijfers hierboven zijn exclusief uitvoeringskosten.
3

De indicatiewaarde is de omvang van het totaal aantal uitstaande indicaties vermenigvuldigd met
het dan geldende uurtarief. Alleen de werkelijk geleverde uren worden gefactureerd door de
aanbieders. Dit noemen we de verzilveringsgraad. In 2017 was de verzilveringsgraad ongeveer 80%.
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5. Aanbieders
Verdeling van cliënten over de aanbieders
Gemeente Doetinchem heeft tien thuiszorgaanbieders gecontracteerd die huishoudelijke
ondersteuning leveren. Niet alle aanbieders leveren een even groot aandeel aan de totale
huishoudelijke ondersteuning. De drie grootste aanbieders leveren tweederde van de
totale zorg op dit gebied. Dezelfde aanbieders leveren samen zelfs 86% van de zorg in de
de AVS.

Figuur 9: Marktaandeel aanbieders
Per aanbieder verschilt de verdeling van de producten sterk. Zo leveren twee aanbieders
meer algemene voorziening dan maatwerk en één aanbieder springt eruit doordat deze
vrijwel uitsluitend de begeleidingsvariant Ondersteuning Thuis – Coachen gericht op het
Huishouden levert.
Samenstelling cliëntenbestand en omvang indicaties
Omdat de aanbieders zelf de toegang organiseren is gekeken naar de samenstelling van
hun cliëntenbestand. In figuur 10 is het gemiddelde aantal geïndiceerde minuten per
cliënt afgezet tegen de gemiddelde leeftijd van de cliënten. De grootte van de bollen
correspondeert met de omvang van het cliëntenbestand. In tabel 4 is het verschil tussen de
drie grootste aanbieders weergegeven. De verschillen tussen de tien aanbieders zijn groot,
zowel in leeftijd, als ook in het aantal uren hulp dat de aanbieders verstrekken. Gemiddeld
krijgt 70% van de gebruikers van de AVS het maximaal toegestane aantal van 2,5 uur hulp
per week. Het verschil tussen de meest ‘gulle’ en meest ‘zuinige’ aanbieder is echter 82%
en 33%.

Gemiddelde leeftijd
Gemiddeld aantal uren per week
Inzet max. indicatie van 150 min.

Sientje
68
2,4
78%

Tabel 54: Drie grootste aanbieders vergeleken
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Markenheem
75
2,1
56%

Vitaal
70
2,3
80%

Range
63-75
2,0-2,4
33%-82%

Figuur 10: Verschillen tussen aanbieders in leeftijd cliënten en indicatieomvang
AVS en OT-Schoon huis vergeleken
Het cliëntenbestand van de AVS wijkt af van het bestand van de maatwerkvoorziening
omdat de regels voor toegang verschillend zijn (zie tabel 2). In figuur 12 is een vergelijking
in beeld gebracht tussen het aantal cliënten per leeftijdsgroep van de AVS en van de
maatwerkvoorziening OT-Schoon Huis.

Figuur 11: Vergelijking verdeling AVS en maatwerk
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In de grafiek is duidelijk te zien dat het cliëntenbestand van de AVS jonger is. De
gemiddelde leeftijd van cliënten met een maatwerkvoorziening ligt op 75. Dit is hoger dan
die van de AVS (70). Een verklaring hiervoor kan zijn dat ook mantelzorgers gebruik
maken van de AVS, wat de gemiddelde leeftijd in de AVS omlaag trekt. Hetzelfde geldt
voor mensen die na een ziekenhuisopname tijdelijk hulp nodig hebben. Daar staat
tegenover dat veel ouderen een maatwerkvoorziening hebben voor onbepaalde tijd,
waardoor de gemiddelde leeftijd in de maatwerkvoorziening omhoog getrokken wordt.
Het criterium tachtigplus voor de AVS is pas in juli ingevoerd, waardoor deze groep nog
niet sterk vertegenwoordigd is in de AVS.
De gemeente vraagt de aanbieders niet om te registreren op grond van welke criteria een
inwoner toegang krijgt tot de AVS. Hierdoor is het niet mogelijk op basis van de
beschikbare gegevens nader te onderzoeken om welke redenen inwoners bij de AVS
aankloppen.
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6. Eerste kwartaal 2019
Op 1 januari 2019 heeft het kabinet door middel van een algemene maatregel van bestuur
de maximale eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen gemaximeerd op € 17,50
per vier weken4. Inmiddels heeft de Tweede Kamer op 9 april 2019 unaniem ingestemd
met de wetswijziging die nodig is om het abonnementstarief in te voeren met ingang van
1 januari 2020. Inwoners betalen vanaf dat moment maximaal € 19,00 per maand voor het
gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen. In de wet wordt opgenomen dat ook
algemene voorzieningen, waarin sprake is van een duurzame hulpverleningssituatie,
onder het abonnementstarief gaan vallen. Voor Doetinchem geldt dat voor de algemene
voorziening Schoonmaakhulp. Vooruitlopend op deze wetswijziging heeft de
gemeenteraad in 2018 besloten de eigen bijdrage voor de AVS te verlagen naar maximaal
€ 2,50 per uur. Daarmee blijft de eigen bijdrage voor de AVS in lijn met het
abonnementstarief.
Sterke toename aantal indicaties
In het eerste kwartaal van 2019 neemt het aantal indicaties toe met 5,1% tegen 4,3% over
heel 2018. In figuur 13 is de ontwikkeling van de verschillende indicaties weergegeven.

Figuur 12: Ontwikkeling aantal indicaties

Wat opvalt, is dat de toename van het aantal indicaties geheel is toe te rekenen aan de
stijging van het aantal gebruikers van de AVS (ruim 40%). De ontwikkeling van de andere
producten volgt een constante lijn. Omdat de enige wijziging in het beleid de verlaging
van de eigen bijdrage is, is het aannemelijk dat hier een aanzuigende werking van uitgaat.
Het zou dan logisch zijn dat dit ook zichtbaar is in de ontwikkeling van de
maatwerkvoorzieningen.

4

Met uitzondering van de eigen bijdrage voor beschermd wonen
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Ook nu is de toename van het aantal indicaties voor inwoners jonger dan 66 jaar relatief
groter dan voor inwoners van 66 jaar en ouder. In tabel 4 is per leeftijdsgroep de groei van
het aantal indicaties weergegeven.
Jonger dan 66 jaar 66 jaar en ouder Totaal
Toename aantal indicaties
2018
6,3%
2,9%
4,3%
Eerste kwartaal 2019
7,1%
4,4%
5,1%
Toename indicaties excl. Coaching
2018
7,3%
4,1%
5,4%
Eerste kwartaal 2019
11,2%
5,3%
6,7%
Tabel 6: Toename aantal indicaties, in- en exclusief Coaching
De conclusie dat aanzuigende werking in de stijging een belangrijke rol speelt, wordt
ondersteund door het feit dat de groei van de AVS vooral komt door betalende cliënten.
Het aantal cliënten met een vrijstelling neemt veel minder snel toe. Deze groep heeft geen
financieel voordeel bij de verandering in de eigen bijdrage.
Stijging indicatiewaarde
In het eerste kwartaal van 2019 neemt de waarde van de indicaties verder toe (+13% ten
opzichte van 31 december 2018). Dit is het logische gevolg van het gestegen aantal
indicaties, maar wordt extra versterkt door de verhoging van de uurtarieven voor
aanbieders. In de nieuwe tarieven is de meegenomen dat in april 2019 opnieuw een
stijging in de lonen plaatsvindt als gevolg van de loonschalen die in de cao-wijzigingen
van 2018 zijn ingesteld.
De omvang van de indicaties loopt in lijn met het aantal indicaties. Dat betekent dat het
aantal geïndiceerde uren per indicatie niet is toegenomen in het eerste kwartaal.

Figuur 13: Toename indicatiewaarde Q1 2019
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