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Betreft: rechtspositie van de zorggebruiker in de context van ‘resultaatgericht indiceren’ en 
‘herindicering’ 
 
  
__________________________________________________________________________________ 
 

Resultaatgericht indiceren   
 
De afgelopen jaren is op verschillende momenten het principe van ‘resultaatgericht 
indiceren’ in de huishoudelijke zorg onderwerp van discussie geweest. 
 
Wij hebben als WMO Adviesraad altijd moeite gehad met deze manier van werken, omdat 
wij vrezen voor de uitholling van de rechtszekerheid van de zorggebruiker. 
 
Ons standpunt hierin wordt ondersteund door diverse uitspraken van de CRvB en het daaruit 
voortvloeiende advies van de VNG aan gemeenten om resultaatgericht werken in HH niet 
verder te introduceren. 
 
In 2019 heeft minister De Jonge een voorstel geïnitieerd voor wijziging van de WMO. Het 
ministerie adviseerde de gemeenten plannen tot resultaatgericht werken in lijn te brengen 
met het wijzigingsvoorstel. 
Dit voorstel is nog immer niet in de tweede kamer aan de orde gekomen. 
Wel heeft het voornemen geleid tot een stortvloed aan kritiek van onder andere 
Patientenfederatie Nederland, Iederin, MantelzorgNL, PerSaldo, KBO-PCOB, ANBO, LOC en 
verschillende belangorganisaties uit de geestelijke gezondheidszorg. 
 
In het kader van de planvorming voor het gebiedsgericht werken op basis van lumpsum 
financiering kwam het onderwerp ‘resultaatgericht indiceren’ opnieuw naar voren. 
Vanuit de werkgroep die de inkoopstrategie ontwikkelde werden onze vragen hieromtrent 
als volgt beantwoord: 

- De gemeente vindt ‘resultaatgericht indiceren’ voor huishoudelijk hulp nog steeds 
een interessante gedachte. 

- Zolang de wet geen mogelijkheden biedt, zal de gemeente echter niet tot de 
invoering van ‘resultaatgericht indiceren’ overgaan. 

 
De Adviesraad WMO brengt de volgende zaken naar voren. 



1. We zouden van het college de bevestiging willen krijgen dat ‘resultaatgericht indiceren’ 
niet ingevoerd zal worden zolang er geen door het parlement aangenomen wet is 
uitgevaardigd die dit mogelijk maakt. 

2. We zouden de visie van het college willen vernemen op dit onderwerp als het parlement 
op enig moment alsnog besluit ‘resultaatgericht indiceren’ de ruimte te geven. 
Immers, het feit dat de ruimte er mogelijk komt, wil nog niet zeggen dat elke gemeente 
die ruimte ook daadwerkelijk zal gebruiken. 
Onze gemeente heeft ‘zorg op maat’ hoog in het vaandel. Ons pleidooi is dat de 
gemeente, mede op basis van de eerder genoemde weerstanden, afstand neemt van 
het concept ‘resultaatgericht indiceren’. 

3. Wij willen graag de verzekering dat de WMO Adviesraad vroegtijdig betrokken zal 
worden bij eventuele planvorming over dit onderwerp in de toekomst. 

 

Herindicatie   
 
In het kader van de nieuwe werkwijze (gebiedsgericht werken met lumpsumfinanciering), 
die momenteel in de fase van aanbesteding is, speelt op enig moment het aspect van de 
herindicatie. 
Al eerder brachten we dit onder de aandacht van de werk/stuurgroep. 
 
De herindicatie wordt in de nieuwe situatie verricht door de zorgaanbieder. Daar is op 
voorhand een bezuiniging in verwerkt. Het uitgangspunt is dat dit niet betekent ‘mindere 
zorg’, maar dat de besparing een gevolg is van onder andere een betere samenwerking met 
het voorliggend veld. 
 
De WMO Adviesraad houdt zorgen over dit onderwerp. De zorgaanbieder zal vanuit de 
lumpsumgedachte zo ‘zuinig’ mogelijk indiceren. Wij hebben hierover de volgende vragen: 

- Hoe wordt verankerd dat de uiteindelijke zorgkwaliteit minimaal gelijk blijft? 
- Hoe monitort de gemeente het verloop? 
- In hoeverre wordt door de zorgaanbieder de inzet van een OCO gestimuleerd? 
- Wat gebeurt er als de zorgaanbieder de zorg voor een zorggebruiker terugschroeft? 

Welke beroepsmogelijkheden heeft de zorggebruiker? 
 
Ook dit onderwerp raakt rechtstreeks de rechtspositie van de zorggebruiker. 
 
 
 
Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid om onze zienswijze toe te lichten en/of te verduidelijken. 
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