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1. Nieuwe combinaties van diensten in de wijk  

 

Een Duits voorbeeld en drie Nederlandse voorbeelden m.b.t. het vormgeven van hulp bij het 

huishouden 

Binnen de gemeente Enschede worden veelvuldige activiteiten m.b.t. het ontwikkelen van 

een nieuwe aanpak en combinatie van diensten in Enschede ontplooid. Te noemen: 

 De pilot wijkdiensten 

 De pilot buurtbudgetten 

 PS-doen 

 Het project Future search 

 Zinnergy 

 WMO gerelateerde projecten als (hartverwarmend, signalering in de wijk, wijkcoaches) 

 

Alle activiteiten en projecten zijn erop gericht om de WMO in praktijk te brengen en om van 

kwetsbare wijken weerbare wijken te maken, waarin burgers zich geborgen voelen en die 

een eigen identiteit uitstralen. “Je wordt gestimuleerd om net een stukje verder te komen in 

een gezonde maatschappelijke omgeving“ (van der Horst, 2007, p. 3). 

Er zijn verscheidende nota’s en visiedocumenten geschreven die het belang bij en de 

invulling van een nieuwe welzijns- en zorgstelsel binnen de gemeente Enschede schetsen 

(bijv. visie meedoen naar vermogen, uitvoeringsplan pilot wijkdiensten etc.). Uit alle stukken 

en documenten wordt duidelijk waar het om gaat: duurzame participatie van burgers tot 

stand brengen – ten einde kosten te besparen en meer tevreden en actieve inwoners in 

Enschede te hebben. 

“De gemeente heeft zich daarom het doel gesteld m.b.t. alle leeftijds- en doelgroepen 

binnen Enschede er voor te zorgen dat 

 belemmeringen van mensen in hun zelfredzaamheid en participatie worden 

gecompenseerd 

 de burgers centraal worden gesteld, maatwerk vanuit de eigen kracht van mensen wordt 

geboden en ervanuit wordt gegaan wat mensen kunnen 

 de informele zorg wordt versterkt (meedoen naar vermogen, 2012, p.v14-15). 

De gemeente Enschede werkt deze doelen in onderstaande punten nader uit en licht deze in 

het document meedoen naar vermogen (2012, p.23) verder toe. 

1. Iedereen is naar vermogen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en doet naar 

vermogen mee 

2. Investeren in de samenleving en preventie via toegankelijke basisvoorzieningen 

3. Één persoon/gezin, één plan 
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4. Ruimte en verantwoordelijkheid voor de professional 

5. Dynamische indicatie 

6. Slim innoveren en ontschotten, samen met partners 

7. Aanwezig in de wijk 

Uiteindelijk wil de gemeente Enschede het doel bereiken om met zo weinig mogelijk formele 

zorg en ondersteuning zo veel mogelijk activiteit, participatie en tevredenheid bij de burgers 

c.q. cliënten te bereiken. 

 

 

 

 

 

Figuur 1: ‘piramide’ van ondersteuning en de geambieerde beweging (meedoen naar 

vermogen, 2012, p.24). 

Met focus op het project “nieuwe combinaties van diensten in de wijk” ging het er vooral om 

inspiratie en ideeën voor het inrichten en opzetten van wijkdiensten in de gemeente 

Enschede op te doen ten einde een pakket van diensten op wijkniveau aan te kunnen bieden 

dat leidt tot “reuring” in de wijk en minder zorgconsumptie en –kosten bij tegelijkertijd het 

gelijkhouden of verhogen van de klanttevredenheid over de kwaliteit van het 

ondersteuningsaanbod (Hagen, 2012). Deze vrij brede doelstelling is gaandeweg het project 

meer gespecificeerd op het onderwerp hulp bij het huishouden.  

Het project is onder zeer dynamische omstandigheden zowel binnen Nederland als ook de 

gemeente Enschede uitgevoerd. Daar geven o.a. het regeerakkoord 1  van de nieuwe 

Nederlandse regering in het najaar 2012 zoals het vertrek van twee projectleiders van de 

gemeente Enschede blijk van. 

Onderzoek doen vergt redelijk stabiele omstandigheden om het onderzoeksproces succesvol 

te laten verlopen. In het geval van het project BPU B4 veranderden de randvoorwaarden 

echter vaak en moest de vraagstelling steeds opnieuw hierop worden aangepast. Het verslag 

van de 3 gekozen voorbeeld gemeenten is dan ook meer een schets van de huidige situatie 

                                                           
1 In november 2012 werd een regeerakkoord gepubliceerd waarin gesproken wordt over forse bezuinigingen voor 

de huishoudelijke hulp, namelijk 75% (Rijksoverheid, 2012). In het regeerakkoord staat vermeld dat de 

huishoudelijke hulp met ingang van 2015 inkomensafhankelijk wordt. Gemeenten houden nog 25% van het budget 

voor een maatwerkvoorziening voor mensen die niet in staat zijn huishoudelijke hulp uit eigen middelen te betalen.  



7 
 

dan een echte case studie over drie - m.b.t. huishoudelijke hulp - bijzonder innovatieve 

gemeenten. 

1.1  Maatschappelijke context 

Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het omzetten van de geformuleerde doelen 

in de praktijk niet altijd soepel en eenvoudig verloopt. De geconstateerde kanteling in het 

zorg- en welzijnsstelsel vergt veel van burgers maar ook professionals. Zowel de cliënten als 

ook de zorginstellingen hebben het gevoel “in hun eigen vlees te snijden” als zij hun 

medewerking verlenen en bijv. met de gemeente in een project als de pilot wijkdiensten 

meedenken over de toekomst van zorg en welzijn in Enschede. Los van het feit dat het nut 

en de noodzaak van de betrokkenen wel wordt gezien – de praktijk is kritisch en soms 

weerbarstig. Voor alle aspecten moeten nieuwe werkwijzen en procedures worden 

ontwikkeld en worden pas gaande weg de haken en ogen duidelijk. Dat maakt de toepassing 

van de vastgestelde doelen en geambieerde visies beslist niet makkelijker. Het is een proces 

dat veel tijd en energie vraagt van alle betrokkenen en niet eenvoudig top-down blijkt te 

implementeren. 

De pilot wijkdiensten en de BPU B4 waren erop gericht, om te onderzoeken welke 

mogelijkheden er binnen Enschede zijn om de kosten voor de zogenoemde “Huishoudelijke 

Hulp 1” terug te dringen en waar mogelijk kwetsbare burgers dusdanig te ondersteunen dat 

zij in staat zullen zijn hun zorg- en ondersteuningsbehoefte binnen een eigen krachtig 

netwerk van familie, kennis, buurt etc. op te lossen zonder beroep te doen op de 

“Huishoudelijke hulp 1”. Aanvankelijk was het streven van de gemeente om 10% van de 

huidige kosten met behulp van een veranderde aanpak te besparen. Gezien het nieuwe 

regeerakkoord zal dat percentage echter nog hoger worden ingezet. 

De voorkeur van de gemeente ging er binnen de BPU B4 daarom naar uit om van Saxion erin 

te worden ondersteund nationale en internationale voorbeelden en informatie over het 

verminderen van de zorgvraag door meedoen en een wijkgerichte aanpak op te zoeken en 

voor het ontwikkelen van een specifieke aanpak binnen de gemeente Enschede toe te 

passen. 

Vanuit de gemeente werden daarom volgende richtlijnen voor het project geformuleerd: 

 Streven naar kennis en ideeën m.b.t. tot zelfredzaamheid van burgers wat betreft huishoudelijke 

ondersteuning 

 Hoe kan worden voorkómen dat burgers cliënt worden? 

 Hoe kunnen ze zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven? 

 Welke praktische voorbeelden zijn hiervoor in het binnen- en buitenland te vinden? 

 Zijn er financiële effecten waar ook de gemeente Enschede baat bij zou hebben? 
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Gezien de doel- en vraagstelling hebben wij in de context van de BPU B4 ervoor gekozen om 

ons enerzijds op het programma Mehrgenerationenhäuser uit Duitsland te richten en 

anderzijds op drie gemeenten uit Nederland die met dezelfde problematiek als Enschede te 

maken hebben en in het omzetten van ideeën en het ontwikkelen van een innovatieve 

aanpak al duidelijke keuzes hebben gemaakt. 

De 4 voorbeelden worden in de onderstaande hoofdstukken nader uitgewerkt. Het rapport 

sluit met een gezamenlijke discussie en conclusie. 
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2.  Het programma Mehrgenerationenhäuser/Duitsland – “Lokale 

Infrastruktur für alle Generationen“ 

 

 

 

 

 

 

2.1  Maatschappelijke context Mehrgenerationenhäuser 

Het programma Mehrgenerationenhäuser is ingebed in het zorg- en welzijnsstelsel in 

Duitsland. De positie van de Mehrgenerationenhäuser in dit stelsel zal ik hier heel kort 

toelichten. 

 

Figuur 2: Bestuursniveaus van het Duitse zorg- en welzijnsstelsel 

Er is in Duitsland een wet- en regelgeving voor zorg en welzijn op het niveau van de 

Bondsrepubliek Duitsland maar ook op het niveau van de 16 deelstaten. De overheid op het 

niveau van de Bondsrepubliek beslist welke regelingen zij op het deelstaat niveau willen 

laten regelen en waar zij zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. Afhankelijk van de 

regeringspartijen kan hier verandering in komen (zojuist in het kader van de 2003 ingestelde 

Rentenreform gebeurt). 

Bundesgesetzgebung 

Landesgesetzgebung: 
überörtlicher Träger 

Ausführende 
Kommune: örtlicher 
Träger der Sozialhilfe 

Wohlfahrtsverbände 
und privatrechtliche 

GmbHs 
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Elke deelstaat overheid kan dus m.b.t. bepaalde thema’s ervoor kiezen de 

verantwoordelijkheid daarvoor zelf te nemen of door te geven aan de gemeentes. Het 

omgaan met zorg- en welzijnsvragen verschilt dan ook nogal per deelstaat en op bepaalde 

punten ook per gemeente. 

Hele belangrijke organisaties binnen het zorg- en welzijnsstel zijn de zogenoemde 

“Wohlfahrtsverbände” ook deze kennen een niveau Bondsrepubliek, deelstaat en regio c.q. 

gemeente.  

De namen van Wohlfahrtsverbände zijn: 

 Deutsches Rotes Kreuz (DRK) 

 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (Der Paritätische) 

 Deutscher Caritas Verband (DCV) 

 Diakonisches Werk (DW) 

 Arbeiterwohlfahrt (AWO) 

 Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) 

Binnen deze organisaties zijn verschillende instellingen gevestigd die onderdeel uit maken 

van een van de genoemde Wohlfahrtsverbände maar juridisch zelfstandig zijn en als non-

profit instelling kunnen worden beschreven. 

Het is geen plicht voor een sociale instelling om lid van een Wohlfahrtsverband te zijn, maar 

ruim 50% kiezen er wel voor. Bij een Wohlfahrstverband kunnen dus organisaties als 

ziekenhuizen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen, Mehrgenerationenhäuser etc. behoren. 

Een belangrijke financiële “poot” voor Wohlfahrtsverbände zijn overheidsmiddelen als bijv. 

op basis van de sociaalverzekering. Maar op grond van het veranderende zorg- en 

welzijnsstelsel en demografische veranderingen werven zij steeds vaker ook EU projecten 

bijv. binnen het Europees sociaal fonds en proberen steeds meer ook middelen van bedrijven 

en stichtingen te werven en projecten te ontwikkelen die door de burgers zelf mede worden 

gefinancierd. 

2.2  Dataverzameling “Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser” 

Voor het praktijkvoorbeeld Mehrgenerationenhäuser is een literatuurstudie in Duitstalige 

databases uitgevoerd, zijn twee informatiegesprekken met een directrice van het 

Mehrgenerationenhaus Nordhorn gevoerd en werd specifieke informatie binnen het 

Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend verkregen. Bovendien heeft er 

informatie uitwisseling plaatsgevonden met het onderzoeksbureau ramboll-management. 

Binnen dit onderzoeksbureau worden alle data van de jaarlijkse zelfevaluaties van alle 450 

Mehrgenerationenhäuser verwerkt en de ontwikkeling van alle huizen op de voet gevolgd. 

Het bureau organiseert tevens congressen en studiedagen voor medewerkers van de 

Mehrgenerationenhäuser in heel Duitsland. 
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Ramboll-managment staat ook met gemeenten in Engeland en Japan in contact over het 

vormgeven van burgerparticipatie en een wijkgerichte benadering van social work en de rol 

die Mehrgenerationenhäuser hierin zouden kunnen spelen. Bovendien heeft de UvA in het 

kader van een WMO project navraag gedaan over het programma. 

2.3  Het programma Mehrgenerationenhäuser van het Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFS). 

In 2006 heeft het Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) het 

Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser opgericht. In mei 2012 is de tweede 

subsidieperiode van start gegaan. Het is een project dat oorspronkelijk in de deelstaat 

Niedersachsen door de minister Ursula von der Leyen is ontwikkeld. Toen zij werd benoemd 

tot minister van het Bundesministerium heeft zij het project voor de hele Bondsrepubliek 

doorontwikkeld. Inmiddels is minister dr. Kristina Schröder voor het programma 

verantwoordelijk. Het is het politiek en maatschappelijk meest prominente en uitgewerkte 

programma van een hele “bottom-up”- beweging die al in de laatste eeuw steeds meer vorm 

heeft gekregen en misschien het beste onder de noemer “Formen lokaler 

Infrastruktureinrichtungen” (Teske, 2010, p.577) zou kunnen worden samen gevat. Het 

“Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser” probeerd deze ontwikkelingen te bundelen en 

hieraan het aspect “öffentliche Generationenbeziehungen” aan toe te voegen (Gerzer Sass, 

2010, p.567). 

De achterliggende gedachte is dat demografische en sociale veranderingen in de Duitse 

maatschappij (maar ook daarbuiten) nieuwe uitdagingen voor het domein van zorg en 

welzijn met zich meebrengt. De dienstverlening in de sociale sector wordt er steeds meer 

aan gemeten in hoeverre de geleverde diensten ook een bijdrage vormen om “den 

generationalen und sozialen Zusammenhang in der Gesellschaft zu stärken” (Riedel, 2012, 

p.35). 

Sinds de tweede subsidieperiode hebben 450 instellingen het certificaat 

“Mehrgenerationenhaus” in Duitsland. Elk huis krijgt per jaar 30.000 EUR subsidie van het 

bmfsfj en daarop aanvullend 10.000 EUR van de gemeente waar het huis onder valt. 

Het globale doel is om generatieoverstijgende contacten/ samenleven, huishoudelijke 

ondersteuning en sociale netwerken in wijken en buurten zoals burgerparticipatie te 

bevorderen en zo de activiteit van burgers van alle leeftijden te stimuleren (BMFSFJ, 2008, 

p.16-17). “Ressourcen”, informeel netwerk, dagelijkse contacten en “gelebte Nachbarschaft” 

zijn de kernbegrippen van een aanpak die de onderlinge solidariteit van burgers van alle 

generaties wil versterken en erop doelt ouderen de mogelijkheid te bieden om vrijwilligers 

activiteiten te kunnen ontplooien (Riedel, 2012, p.35). Deze doelstelling zou onder de 

noemer “Generationensolidarität jenseits von familiären Bezügen“ (Gerzer-Sass, 2010, 

p.537) kunnen worden gebracht. 
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Elk huis kenmerkt zich door een bepaalde structuur die bij de wijk/de stad past en daarop is 

afgestemd (zie grafiek 2). Naast professionele hulpverlening wordt het aanbod aan diensten 

vooral samen met vrijwilligers vorm gegeven en wordt ruimte voor “zelfhulp” m.b.t. 

verschillende aandoeningen, leefomstandigheden etc. geboden. 

Elk huis beschikt over en mixed-zone (“offener Treff”), die gezellig is, waar eten wordt 

aangeboden, feestjes worden georganiseerd en die als ontmoetingsplek voor mensen van 

alle leeftijden aantrekkelijk is. 

Het ministerie heeft de volgende speerpunten voor het werk van een Mehrgenerationenhaus 

vastgesteld: 

 Ouderen & zorg 

 Integratie & “Bildung” 

 Huishoudelijke hulp en ondersteuning 

 Burgerparticipatie & vrijwilligers werk ((BMFSFJ, 2011, p.5). 

„Was früher selbstverständlich war, hat heute 

Seltenheitswert: die Großfamilie, in der verschiedene 

Generationen unter einem Dach zusammenleben. Durch 

diese Entwicklung entsteht eine Lücke. Es fehlt an 

Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch zwischen Jung 

und Alt im Alltag, an Unterstützung bei der 

Kindererziehung, im Übergang von der Schule zum Beruf 

oder bei der Pflege der Eltern. Der gute Tipp zwischen Tür 

und Angel, die helfende zum Erfahrungsaustausch 

zwischen Jung und Hand in einer stressigen Situation 

gehören für Singles, Alleinerziehende oder Kleinfamilien 

längst nicht mehr zum Alltag. Mehrgenerationenhäuser 

sind eine moderne Antwort auf diese Herausforderungen. 

Sie nehmen sich das ursprünglichste soziale Netz der Welt, 

die Großfamilie, zum Vorbild und schaffen zeitgemäße 

Strukturen, in denen sich Jung und Alt jeden Tag 

unkompliziert austauschen können“ (BMFSFJ, 2008, p.13). 
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Figuur 3:  Structuur Mehrgenerationshäuser  

Het is de opdracht van een Mehrgenerationenhaus om met het oog op deze speerpunten een 

overkoepelende functie in te nemen en zodoende het aanbod dat in een gemeente oftewel 

wijk aanwezig is te verbinden met het doel om hiaten in het sociale netwerk van burgers van 

een gemeente c.q. wijk te sluiten. 

Wezenlijk voor het Aktionsprogramma Mehrgenerationenhäuser is dat deze opdracht van 

professionals en vrijwilligers samen vorm moet worden gegeven. De taak van de 

professionals ligt idealiter dan ook vooral op een coördinerend en ondersteunend vlak en 

minder op het gebied van de inhoudelijke vormgeving (Gerzer-Sass, 2010). Twee van de drie 

mensen die binnen een Mehrgenerationenhaus werken doen dit op basis van 

vrijwilligerswerk. Gemiddeld werken deze vrijwilligers 7 uur per week in het 

Mehrgenerationenhaus (BMFSFJ, 2008). 

Sommige Mehrgenerationenhäuser worden door een gemeente beheerd; echter de meeste 

vallen onder andere organisaties die daarmee hun aanbod uitbreiden of anders vorm hebben 

gegeven (bijv. Deutesches Rotes Kreuz, Arbeiter Wohlfahrt, Kerkgenootschappen etc.). Deze 

reeds in een regio bekende instellingen kunnen gemakkelijker op een grote verscheidenheid 

aan vrijwilligers terug vallen (Gerzer-Sass, 2010). 
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Afhankelijk van de oorspronkelijke organisatie waar een “Mehrgenerationenhaus” onder valt, 

de vrijwilligers die er zijn en de samenwerkingsverbanden die een dergelijk huis met andere 

instellingen aangaat (bijv. scholen, kinderdagverblijven, vrouwenorganisaties, 

verpleeghuizen, universiteiten etc. (Müller-Arnold & Schlüter, 2010, Riedel, 2012)) wordt het 

aanbod vorm gegeven. Dat kan dus heel divers zijn (zie grafiek 3). Gemiddeld werkt een 

“Mehrgenerationenhaus” uit de tweede subsidieperiode met 67 partners samen 

(http://www.mehrgenerationenhaeuser.de, retrieved 19.03.2013). 

 

 

Figuur 4: Mogelijk aanbod activiteiten “Mehrgenerationshäuser”  

2.4  Financiële duurzaamheid van de Mehrgenerationenhäuser 

Mehrgenerationenhäuser financieren hun activiteiten m.b.v. verschillende middelen (Henkel, 

2012 en grafiek 4). Naast de subsidie vanuit het programma (eerste subsidieperiode 40.000 

BMFSFJ, tweede subsidieperiode 30.000 EUR BMFSFJ en 10.000 gemeente) zijn voor de 

huizen vooral de eigen middelen die zij op basis van hun activiteiten, leveren van diensten, 

het verhuren van ruimtes, runnen van cafe’s/restaurants etc. verdienen van belang. Maar ook 

het aanvragen van Europese middelen uit bijv. het ESF programma en stichtingen zijn 

belangrijke bronnen om een Mehrgenerationenhaus duurzaam op te zetten. 
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Figuur 5: Financiering Mehrgenerationshäuser2010( N = 20) doorontwikkeld op basis van 

Henkel, 2012. 

De veranderingen die op grond van de subsidieperiode II wellicht tot stand zijn gekomen zijn 

nog niet gepubliceerd (verslag gesprek A.I. Henkel, bijlage 2). Mevrouw Henkel heeft in het 

telefooninterview wel verteld dat nu al duidelijk is dat de Mehrgenerationenhäuser hun eigen 

middelen steeds meer hebben uitgebouwd t.o.v. de andere financiële inkomsten.  

 

2.5  De speerpunt “Huishoudelijke dienstverlening” binnen het programma 

Mehrgenerationenhäuser 

Huishoudelijk Hulp is in Duitsland niet wettelijk geregeld (Gess & Henkel, 2012)2, maar het 

voorhanden zijn van huishoudelijke ondersteuning is vaak wel bepalend voor het kunnen 

combineren van werk en gezin, van mantelzorg en de preventie van zorgbehoeften (Gess & 

Henkel, 2012). Het programma Mehrgenerationenhäuser heeft er dus ook voor gekozen om 

hier een speerpunt binnen alle deelnemende huizen van te maken. Huishoudelijke hulp 

wordt hierbij als volgt gedefinieerd: “Der Begriff der haushaltsnahen Dienstleistungen 

umfasst […] alle Tätigkeiten, die gewöhnlich von den Haushaltsmitgliedern ohne vertiefte 

Spezialkenntnisse erbracht werden können, Entlastung im familiären Alltag des 

Privathaushaltes schaffen und von Außenstehenden gegen Entgelt im und für den privaten 

Haushalt erbracht werden“ (Reinecke, Gess, Kröber & Stegner, 2011, p.3). 

Binnen het speerpunt wordt aandacht besteedt aan: 

• Bemiddelen van huishoudelijke hulp (bijv. op basis van een database) 

• Organiseren en leveren van huishoudelijke hulp  

                                                           
2 Deze kan in het kader van de ziektewet wel aan mensen met een Pflegestufe I, II of III worden toegekend of 

kortdurend in de kraamtijd als een gezin meerdere kinderen heeft en de vader geen vakantie dagen kann opnemen. 

Overheid & EU 
6% 

Stichtingen 
4% 

Eigen 
middelen 

33% 

Andere 
Welzijnsorganisati

es 
10% 

Aktionsprogramm 
17% 

Gemeenten& 
regio 
29% 

Fundraising 
1% 

Financiering Mehrgenerationenhaus 2010 



16 
 

• Adviseren en voorlichten van klanten m.b.t. huishoudelijke hulp (belastingaftrek etc.) 

• Scholing van medewerkers en vrijwilligers m.b.t. het leveren van huishoudelijke hulp 

(BMFSFJ, 2011, p.8). 

 

Het is het doel om de markt van de huishoudelijk hulp en ondersteuning binnen een regio 

voor alle betrokkenen meer transparant en overzichtelijk vorm te geven. 

Daarbij is het streven dat elk Mehrgenerationenhaus een breed portfolio m.b.t. eenvoudige 

huishoudelijke hulp kan aanbieden. Hierbij valt te denken aan halen en brengen van mensen, 

oppas voor kinderen, boodschappen doen, schoonmaak, koken, tuinieren en kleine 

reparaties (BMFSFJ, 2011). 

Maar elk Mehrgenerationenhaus neemt afhankelijk van de eigen mogelijkheden en de 

regionale vraag een beslissing in welke omvang zij aan welk aspect willen voldoen. 

Vervolgens kan de huishoudelijke ondersteuning bij de klant thuis of in het 

Mehrgenerationenhaus worden geboden. Bijvoorbeeld een tafeltje-dek-je service die 

dusdanig wordt veranderd dat oudere mensen naar het Mehrgenerationenhaus worden 

gehaald en daar samen met anderen gaan eten en vervolgens ook weer in andere activiteiten 

kunnen participeren (BMFSFJ, 2008).  

Juist op het gebied van de kerntaak 3 “huishoudelijke diensten en ondersteuning” is het doel 

om een Mehrgenerationenhaus door te ontwikkelen tot een ‘draaischijf’. Aanbod en vraag 

binnen een regio, gemeente of wijk bij elkaar brengen, de klant voor de geleverde diensten 

een redelijk lage prijs laten betalen en het zwart werk op een intransparante markt tegen te 

gaan zijn de centrale gedachten achter deze speerpunt (Gess & Henkel, 2012). 

Dit is ook de reden waarom er een centrale website is opgericht waarop de diensten van de 

Mehrgenerationenhäuser uit heel Duitsland worden gebundeld. 

(https://www.mehrgenerationenservice.de). Het is echter op te merken dat blijkbaar niet alle 

regio’s van deze database gebruik maken en de omvang van de aangeboden diensten heel 

gering lijkt te zijn. 

In de eerste subsidieperiode werd de definitie van huishoudelijke hulp nog iets breder gevat 

dan in de tweede subsidieperiode (zie verslag gesprek A.I. Henkel, bijlage 2). Toen werden 

ook diensten die gratis waren of diensten als huiswerkbegeleiding en steunlessen of de 

dagbesteding voor mensen met dementie mee geteld in de analyses over huishoudelijke 

hulp en ondersteuning. In de subsidieperiode II worden deze diensten echter onder 

“Ouderen & Zorg” of “Integratie & Bildung” weggezet (gesprek A. I. Henkel, bijlage 2). 
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Omdat het bij speerpunt 3 in de huidige definitie alleen om huishoudelijke hulp gaat waar 

een klant/bezoeker van een Mehrgenerationenhaus ook voor betaald zijn in de evaluaties 

van de 1e subsidieperiode niet altijd goed te vergelijken met de huidige metingen 

betreffende subsidieperiode II. Om een indicatie te geven gaan we er wel kort op in 

2.5.1  Resultaten 1e subsidieperiode m.b.t. het speerpunt huishoudelijke hulp en 

ondersteuning 

In 2011 werden in toen 496 Mehrgenerationenhäusern 1.245 diensten m.b.t. huishoudelijke 

hulp geboden (verzorgen van maaltijden, klassieke huishoudelijke diensten als 

schoonmaak/textiel/tuin/reparatie en het bemiddelen van diensten). 2008 waren dat in 500 

Mehrgenerationenhäusern nog maar 731 diensten. 

 

Figuur 6:  Vormen huishoudelijke hulp in Mehrgenerationenhäusern (op basis van Gess & Henkel, 

2012, p.106. 

 

260 van de toen 500 Mehrgenerationenhäuser hebben in 2011 activiteiten ontplooid om 

huishoudelijke hulp te kunnen bemiddelen (Gess & Henkel, 2012). Vaak hebben deze 
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und Besucher fühlt sich durch die Dienstleistungen deutlich 

entlastet“ (BMFSFJ, 2008, p.27). 
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Mehrgenerationenhäuser hun “draaischijf” functie tegelijkertijd gecombineerd met het 

bemiddelen van andere diensten (begeleiding, transport, oppas, zorg etc.) (Gess & Henkel, 

2012). Het is het idee dat Mehrgenerationenhäuser door het bieden en bemiddelen van 

diensten financiële middelen op kunnen bouwen en hiermee andere activiteiten te kunnen 

bekostigen (Gess & Henkel, 2012 zie verslag gesprek mvr. Prümmer, MGH Nordhorn, bijlage 

1). 

In een nieuwsbrief van het Aktionsprogramm van juni 2012 wordt echter kritisch opgemerkt: 

„Haushaltsnahe Dienstleistungen machen bisher rund 17,4 Prozent aller Angebote in den 

Mehrgenerationenhäusern aus. Hier besteht deutlicher Entwicklungsbedarf“ 

(http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/1687).  

2.5.2  Wie maken er gebruik van het aanbod? 

Vooral jonge gezinnen maakten tijdens de eerste subsidieperiode gebruik van het aanbod 

m.b.t. het speerpunt huishoudelijke ondersteuning (41% van alle klanten). 

Mehrgenerationenhäuser boden en bieden dus een ondersteuning aan (jonge) ouders om 

werk en gezin met elkaar te kunnen combineren 

(http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/1687). 

Daar tegenover stonden toen maar 29% ouderen die een beroep deden op de mogelijkheden 

zich door het aanbod van een Mehrgenerationenhaus in het huishouden te laten 

ondersteunen. 

“Andererseits nutzen die Älteren haushaltsnahe Dienstleistungen noch nicht in dem gleichen 

Maße wie jüngere Menschen. Hier liegen noch große Potenziale für die Entwicklung der 

Mehrgenerationenhäuser – mit auf sie abgestimmten Dienstleistungen können sie die 

Generation 60+ mit Dienstleistungen versorgen“ (BMFSFJ 2008, 28). 

Het is het streven van het Aktionsprogramma om Mehrgenerationenhäuser huishoudelijke 

diensten en ondersteuning zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk ook wat betreft de 

prijs vorm te geven (Gess & Henkel, 2012). 36% van de diensten kosten 3 t/m 10 EUR en 20% 

van de diensten is duurder dan 10 EUR (http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/1687). 

2.6  Voorbeelden uit de praktijk m.b.t. huishoudelijke hulp en ondersteuning 

Zoals hier boven al benoemd zijn de grenzen tussen de speerpunten van het 

Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser vaak ‘vloeiend’ en liggen er ook verschillen in de 

definitie van de 1e en de 2e subsidieperiode m.b.t. huishoudelijke hulp (BMFSFJ, 2011, Gess 

& Henkel, 2012, zie verslag gesprek A.I. Henkel, bijlage 2). Valt het geven van steunlessen 

door gepensioneerde leraren waar een leerling 2,50 EUR per uur voor betaald in het kader 

van huishoudelijke hulp omdat de ouders meer ruimte voor andere taken krijgen of toch 

onder “Integratie & Bildung” omdat aan de schoolprestaties van de leerling wordt gewerkt? 

Het zelfde geld voor goedkope vormen van kinderopvang (ca. 2 EUR per uur) waar dag 
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ouders (“Tagesmütter”) bij betrokken zijn die in een aantal weekenden een door het 

“Jugendamt” gecertificeerde aanvullende opleiding hebben gevolgd en nu in het kader van 

een Mehrgenerationenhaus voor een kleine financiële tegemoetkoming werkzaam zijn. In de 

2e subsidieperiode worden alle pedagogische werkzaamheden niet bij speerpunt 3 geteld.3 

Maar ook andere diensten die gratis in het kader van een marktplaats concept worden 

geleverd kunnen op basis van de nieuwe definitie niet worden mee genomen in de evaluaties 

m.b.t. huishoudelijke hulp en ondersteuning. Helaas zijn (zoals eerder benoemd) van de 2e 

subsidieperiode nog geen evaluatieresultaten beschikbaar. 

2.6.1  Huishoudelijke hulp zoals gedefinieerd in het programma 

In dit hoofdstuk geven wij een beknopt overzicht over voorbeeld activiteiten van drie 

Mehrgenerationenhäusern binnen het speerpunt huishoudelijke hulp en ondersteuning. 

Mehrgenerationenhaus Kirchen an der Sieg 

Het Mehrgenerationenhaus Kirchen an der Sieg werkt nauw met andere leveranciers van 

huishoudelijke diensten samen en bemiddeld ondersteuning in het huishouden aan zijn 

klanten. Zelf verzorgen zij een stomerij in het huis en bieden zij in het kader van een 

klimoptraject voor vrijwilligers en werkzoekenden een tuindienst aan de burgers. 

Mehrgenerationenhaus Freilassing 

„Heinzelmännchen“ zijn een soort dwergen die bij voorkeur ’s nachts stilletjes het werk voor 

de mensen komen doen. Geinspireerd door dit verhaal probeert het Mehrgenerationenhaus 

Freilassing ouderen erin te steunen om in een landelijke regio zo lang mogelijk zelfstandig 

te kunnen blijven wonen. Het Mehrgenerationenhaus heeft in een netwerk van 

ondersteunende diensten een spilfunctie weten te verwerven en biedt en bemiddeld hulp bij 

het huishouden voor ouderen (voor meer informatie zie bijlage 3). 

Mehrgenerationenhaus Gotha 

Het Mehrgenerationenhaus Gotha wil niet alleen voor de burgers van de stad huishoudelijke 

ondersteuning bieden in het project “Gute Geister für Gotha” maar benut het leveren van 

hulp bij het huishouden tevens als mogelijkheid de vrijwilligers te trainen en hun 

vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen (voor meer informatie zie bijlage 4). 

 

                                                           
3 Der Begriff „Haushaltsnahe Dienstleistungen" umfasst Tätigkeiten, die regelmäßig ohne vertiefte Spezialkenntnisse 

erbracht werden können und Entlastung im familiären Alltag schaffen. Sie werden von den hauptamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Mehrgenerationenhäuser, aber auch von freiwillig Engagierten gegen ein 

faires Entgelt erbracht. Zu den Haushaltsnahen Dienstleistungen zählen Arbeiten wie z.B. Putzdienste, Wäschepflege 

und Gartenarbeiten, aber auch kleinere Instandhaltungs- und Reparaturtätigkeiten sowie die Unterstützung von 

Pflegebedürftigen. Nicht eingeschlossen sind pädagogische und medizinische Leistungen sowie spezialisierte 

Handwerkerleistungen (http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/1687). 
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Figuur 7: Overzicht voorbeelden activiteiten speerpunt 3 huishoudelijke hulp en ondersteuning. 

 

2.6.1  Voorbeelden van burgerparticipatie/vrijwilligerswerk m.b.t. speerpunt 3    

           huishoudelijke hulp en ondersteuning 

Hieronder staan in het kort voorbeelden beschreven van huishoudelijke dienstverlening die 

wordt uitgevoerd en vormgegeven door vrijwilligers en/of in de tweede subsidieperiode 

binnen andere speerpunten wordt geëvalueerd. 

Mehrgenerationenhaus Duisburg:  

In dit Mehrgenerationenhaus midden in het Ruhrgebiet is een “Tauschring AWO Markt” 

ontwikkeld. In een web-systeem wordt bijgehouden hoeveel uren iemand voor een andere 

heeft gewerkt (http://www.awo-duisburg.de/index.php/mitmachen--mitglied/tauschring-

awo-markt.html). Per uur dat iemand voor een andere heeft besteed verdient hij 6 punten 

die weer kunnen worden ingeruild tegen een gratis dienstverlening van een andere 

deelnemer binnen de “Tauschring”.  

Daarnaast bied het Mehrgenerationenhaus ondersteuning door ouderen aan 

basisschoolleerlingen die moeite hebben op school (Lernpatenschaften). De ouderen worden 

hiervoor in regelmatige bijeenkomsten geschoold. Onder andere werkt het 

Mehrgenerationenhaus in dit kader samen met de Universiteit Duisburg-Essen: Studenten 

van de lerarenopleiding geven workshops over lesmateriaal en didaktiek (Müller-Arnold & 

Schlüter 2010). 
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Figuur 8: Overzicht voorbeelden huishoudelijke hulp enn ondesteuning door vrijwilliger 

 

Mehrgenerationenhaus Nordhorn: 

Het Mehrgenerationenhaus Nordhorn werkt samen met de voedselbank Grafschaft Bentheim. 

Vrijwilligers van de voedselbank geven eens in de week kookles aan kinderen uit gerechtigde 

gezinnen van de voedselbank. De kinderen eten aan het eind van de les samen de 

zelfbereide warme maaltijd en krijgen bovendien een mandje met alle ingrediënten plus het 

recept mee naar huis om het gerecht daar nog eens samen met hun familie klaar te kunnen 

maken. Bovendien verzorgen de vrijwilligers eens in de week een warme maaltijd in het 

Mehrgenerationenhaus voor gerechtigden van de voedselbank. 

Naast deze coöperatie met de voedselbank heeft het Mehrgenerationenhaus een aantal 

gepensioneerde leraren als vrijwilligers in huis die voor kinderen met leerproblemen 

huiswerkbegeleiding en steunlessen geven (uurtarief op dit moment 2,50 EUR). 

Alle burgers kunnen bovendien gebruik maken van de voorzieningen van het 

Mehrgenerationenhaus voor hun feestelijke familiebijeenkomsten, verjaardagen etc.. 

Vrijwilligers met een psychische aandoening, cliënten uit de verslavingszorg, langdurig 

werkelozen etc. verzorgen samen met vrijwilligers zonder klachten in een weekend of ook 

door de weeks familiefeesten. Het wordt gekookt, gebakken, boodschappen gedaan, de 

ruimte aangekleed en achteraf weer schoongemaakt en opgeruimd. 

Mehrgenerationenhaus Bielefeld 

Het Mehrgenerationenhaus Bielefeld heeft een aantal jaren geleden een “Senioren 

Handwerkerdienst” opgericht (http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/1750). 
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Gepensioneerde ambachtslieden, huismeesters etc. helpen ouderen met kleine reparaties in 

het huishouden. Samen met de “Handwerkskammer” Bielefeld4 is een catalogus aan taken 

samengesteld die door de “Senioren Handwerkerdienst” kunnen worden uitgevoerd zonder in 

een concurrentiepositie te komen te staan t.o.v. de bedrijven uit de regio. Hieronder vallen 

bijv.: het uitwisselen van stopcontacten en schakelaars, helpen opbouwen van kleine 

meubels etc. 

2.7  Samenvatting Mehrgenerationenhäuser 

In de gesprekken met Susan Hagen werden een drietal vragen duidelijk die in het kader van 

de pilot wijkdiensten m.b.t. het Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser voor Enschede 

bijzonder interessant zouden zijn. 

Wat zijn de succesfactoren van het programma en wat bepaald dat deze huizen blijven? 

A.I. Henkel benoemd als projectleider Mehrgenerationenhäuser drie aspecten (bijlage 3):  

De minister Ursula von der Leyen die het concept in de deelstaat Niedersachsen had 

ontwikkeld en meebracht naar het BMFSFJ wist uit de ervaringen op deelstaatniveau dat het 

generatieoverstijgende werken om een structurele en culturele kanteling vraagt die de nodig 

tijd vereist. Zij heeft deze gedachte door het oprichten van een lange subsidieperiode vorm 

gegeven. 

Mehrgenerationenhäuser zijn in de context van reeds bestaande instellingen opgericht. Zij 

kunnen op een duidelijke structuur, bekendheid binnen een regio en bestaande expertise 

opbouwen. 

Het BMFSFJ (2011) maakt duidelijk dat: “Viele Kommunen haben sich das themen- und 

ressortübergreifende Handeln – insbesondere in den Bereichen Soziales, Jugend, Familie, 

Integration - bereits auf die Fahnen geschrieben. Für sie sind Mehrgenerationenhäuser 

ideale Partner. Denn sie können die notwendigen Strukturveränderungen sehr gut 

unterstützen und begleiten. In enger Kooperation mit den jeweiligen Standortkommunen 

und möglichst vielen weiteren Akteuren vor Ort treten die Mehrgenerationenhäuser mit ihren 

Aktivitäten der sozialen Segregation entgegen. Sie stärken durch ihre Angebote die 

kommunalen Strukturen nachhaltig und fördern die gesellschaftliche Teilhabe aller sozialen 

Gruppen. Dabei leisten sie durch ihre bedarfsorientierte, sozialräumliche Ausrichtung 

gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit“ (p. 11). 

 

Doordat de gemeenten tijdens de tweede subsidieperiode ook een financiële bijdrage 

leveren zijn een Mehrgenerationenhaus en de gemeente nog explicieter bij elkaar betrokken. 

                                                           
4
 Beroepsvereniging van het ambacht in de regio Bielefeld. 
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Een belangrijk punt voor de duurzaamheid van een dergelijke instelling en het ontwikkelen 

van de netwerkgedachte. 

Wat is de rol van de professional? 

De professional coördineert vooral de activiteiten van alle personen die bij het 

Mehrgenerationenhaus betrokken zijn. Idealiter is een professional ondersteunend bezig en 

laat vooral ook de vrijwilligers het aanbod inhoudelijke vormgeven (Gerzer-Sass, 2010). 

Hoe komt het dat vrijwilligers en verschillende organisaties hun rol in deze huizen pakken? 

Uit het evaluatieonderzoek van de eerste subsidieperiode is bekend dat de reden voor 

vrijwilligerswerk binnen een Mehrgenerationenhaus vaak biografisch is: men wil iets 

terugdoen voor de maatschappij. 

Als tweede reden wordt de mogelijkheid tot persoonlijke en werkgerelateerde ontwikkeling 

benoemd. 
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3.  Een schets van de Nederlandse situatie – drie voorbeeldgemeenten  

Alle Nederlandse gemeenten hebben met de veranderde wettelijke en politieke context te 

maken die in hoofdstuk 1 kort is geschetst. Er zijn in afstemming met de gemeente 

Enschede drie voorbeeldgemeenten gekozen, waarvan op basis van een documentstudie en 

verkennende gesprekken is geconstateerd dat deze in het omzetten van ideeën en het 

ontwikkelen van een innovatieve aanpak t.o.v. huishoudelijke hulp en ondersteuning in het 

kader van de WMO al duidelijke keuzes hebben gemaakt. Deze voorbeelden zouden de 

gemeente Enschede kunnen helpen om nieuwe ideeën op te doen en de eigen aanpak m.b.t. 

huishoudelijke hulp door te ontwikkelen en aspecten hiervan in een eigen nader te 

ontwikkelen procedure over te nemen. 

Met de ingang van de WMO in 2007 geldt voor alle Nederlandse gemeenten dat zij de 

opdracht hebben gekregen de eigen verantwoordelijkheid en de onderlinge solidariteit van 

burgers te bevorderen en hun zorg en welzijn beleid dusdanig vorm te geven dat burgers 

ertoe worden uitgenodigd deze verantwoordelijkheid ook te nemen. De WMO is een 

kaderwet (Scheffers, 2012; Verhage van Kooten, 2009) en alle Nederlandse gemeenten 

moeten een bij de behoeften en mogelijkheden van hun burgers passende manier vinden om 

deze nieuwe weg te bewandelen. In het kader van deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn 

veel gemeenten waaronder ook Enschede op zoek naar een manier om schaarse middelen, 

de WMO, het nieuwe regeerakkoord en toekomstige demografische ontwikkelingen dusdanig 

te combineren dat burgers tevreden zijn en blijven over de geboden zorg en tegelijkertijd 

meer in de samenleving participeren. Dit houdt ook in dat steeds meer wordt gekeken naar 

een vernieuwende samenwerking tussen formele en informele zorg (Steyaert & Kwekkeboom, 

2010). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het welzijnsbeleid dat zij 

aanbieden. Zij moeten de regie voeren rond wonen, zorg en welzijn. Zij moeten bepalen wat 

nodig is en kunnen anderen uitnodigen dit aan te bieden: openbare aanbesteding (Pennix, 

2005, blz.11). Door deze beleidsvrijheid, kunnen er verschillen ontstaan tussen gemeenten 

en is de burger c.q. cliënt sterker dan voorheen afhankelijk de keuzes di ede gemeente 

maakt (Draaijer, 2010). 

Het beleid van “Welzijn nieuwe stijl” (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport, 2011) 

vraagt bij velen om een nieuw perspectief en een verandering in houding en gedrag. Steyaert 

en Kwekkeboom hebben deze verandering als viervoudige kanteling benoemd. Een 

verandering bij de professional, bij de zorgbehoevende cliënt, bij de burger en bij de (lokale) 

overheid (2010). 

Dit onderzoek richt zich specifiek op de huishoudelijke hulp in het kader van de WMO en het 

veranderde Nederlandse politieke beleid van het najaar 2012. 
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3.1 Huishoudelijke hulp 

Sinds 1 januari 2007 valt de huishoudelijke hulp onder de WMO en daarmee onder de 

compensatieplicht van de gemeente. Als een burger als gevolg van een beperking moeite 

heeft met het op orde houden van zijn of haar huishouden moet de gemeente deze 

problemen compenseren. De compensatie bij hulp i het huishouden kan op dit moment 

bestaan op twee niveaus: HH1 en HH2. Dit onderzoek richt zich op verzoek van de gemeente 

Enschede op de HH1.  

De Huishoudelijke Hulp 1 is hulp in de huishouding bij niet complexe situaties. De klant 

heeft geheel of gedeeltelijk iemand nodig die komt schoonmaken (woonruimte, sanitair etc.), 

de boodschappen doet en textiel verzorgd (wassen, strijken etc.). De cliënt is echter in staat 

deze activiteiten zelfstandig te plannen en een vorm van werkgeversrol t.o.v. de 

huishoudelijke hulp te vervullen. 

Om voor deze compensatie in aanmerking te komen moet de betreffende burger een 

indicatie volgen. De gemeente krijgt voor het nakomen van haar compensatieplicht een 

bepaald budget van de overheid. Dit bedrag ligt in Enschede (maar ook bij veel andere 

gemeenten) echter onder de kosten die op dit moment voor huishoudelijke hulp 

daadwerkelijk worden gemaakt. Als het regeerakkoord in de huidige vorm zou in gaan, zal 

dit bedrag nog eens fors ingekort worden en kunnen de gemeenten nog 25% van hun 

huidige kosten besteden. Al met al een dynamische en onzekere periode voor de 

Nederlandse gemeenten en hun burgers. Het beleid omtrent de huishoudelijke hulp is in alle 

gemeenten volop in beweging en ontwikkeling, dit maakt het onderwerp van dit onderzoek 

niet standvastig, maar continu veranderend, complex en moeilijk te concretiseren.  

Aan de hand van de onderwerpen: innovatieve aanpak, effecten en resultaten van de aanpak, 

voorwaarden van de aanpak zoals toekomst van de huishoudelijke hulp is alsnog geprobeerd 

een rode draad voor dit gedeelte van het project “nieuwe diensten in de wijk” te kunnen 

aanhouden. 

3.2  Procedure en onderzoeksinstrument 

Als eerste stap werd een verkennende documentenanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan zijn 

in afstemming met de gemeente Enschede de drie voorbeeldgemeenten gekozen die voor 

Enschede het meest interessant zouden kunnen zijn omdat zij in het ontwikkelen van een 

innovatieve aanpak al duidelijke keuzes hebben gemaakt. Uit dit proces kwamen de 

gemeenten Emmen, Nijmegen en Rotterdam als nader te onderzoeken voorbeelden.  

Naast de documentenanalyse hebben de onderzoekers gekozen voor expertinterviews. 

Hierbij gaat het om het interviewen van personen die goed zijn geïnformeerd over bepaalde 

kwesties en/of goed zijn gesocialiseerd in bepaalde locaties (Baarda, de Goede & Teunissen, 

2001). In dit onderzoek gaat het om de deskundigen van de drie gekozen gemeenten. 
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Iemand die veel van doen heeft binnen de WMO en de huishoudelijke hulp en nauw 

betrokken is bij de stand van zaken. In de gemeente Emmen waren dit twee deskundigen, 

teamleider maatschappelijke ondersteuning en teamleider ondersteuning-

beleid/administratie. In de gemeente Nijmegen zijn er drie deskundigen geïnterviewd, 

beleidsadviseur, bureauhoofd WMO en klantmanager WMO. In de gemeente Rotterdam heeft 

een interview plaatsgevonden met één deskundige, projectleider aanbesteding 

huishoudelijke voorziening. 

De expertinterviews hebben plaats gevonden na de documentenanalyse. Op deze manier 

werd er nog meer inzicht vergaard in de manier waarop huishoudelijke hulp ingericht is 

binnen de gemeenten.  

De functie, het vakgebied of rol van deze deskundigen kunnen per gemeente verschillen. 

Uiteindelijk zijn er in de gemeente Nijmegen drie personen geïnterviewd, in de gemeente 

Emmen twee en in de gemeente Rotterdam één. Deze verschillen zijn te verklaren doordat de 

gemeenten slechts een aantal mensen beschikbaar stelden. Het interviewen van deskundigen 

binnen de gemeenten heeft veel inhoudelijke informatie opgeleverd. Op deze manier hebben 

de onderzoekers een beeld kunnen schetsen van het beleid en de handelswijze binnen de 

drie gemeenten. 

Om tot een goed expert-interview te komen zijn als eerste verschillende topics vastgesteld, 

die tot een uiteindelijke topiclijst hebben geleidt. Naast de verschillende topics zijn er ook 

verschillende sub-topics geformuleerd. Deze procedure heeft geleid tot een 

halfgestructureerde vragenlijst (zie bijlage 5). Er was daarbij ruimte voor de eigen inbreng 

van de respondent. De onderzoeker stelt zich flexibel op en speelt in op de situatie 

(Verhoeven, 2007). De interviews werden opgenomen met een voicerecorder en aan de hand 

van de geluidsopname schriftelijk uitgewerkt. 

3.3  Resultaten documentenstudie en interviews 

In dit hoofdstuk worden de inhoudelijke resultaten van de documentenstudie en de 

expertinterviews per voorbeeldgemeente uitgewerkt. Leidend waren de aspecten innovatieve 

aanpak, voorwaarden, effecten & resultaten en de toekomst van de huishoudelijke hulp. 

3.3.1  Gemeente Emmen 

De gemeente Emmen noemt haar aanpak van de huishoudelijke hulp “programmatisch” 

(Gemeente Emmen, 2012a, p.3). 

De gemeente wil haar inwoners zo veel mogelijk aanspreken op hun eigen kracht en zal zich de 

komende jaren erop richten om de burgers hierin te versterken en nog sterker uit te nodigen om te 

participeren in de samenleving. Het doel is om tussen inwoners en de gemeente en tussen inwoners 

onderling tot een nieuwe balans in verantwoordelijkheden te komen. Deze nieuwe balans wordt 

in de komende jaren met het oog op de negen prestatievelden in de WMO vorm geven. 
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De gemeente wil dus de burger wel compenseren als dat nodig is maar tegelijkertijd een 

beroep doen op de eigen mogelijkheden van de burger. 

“We zorgen voor de compensatie, dat kan een advies zijn, een claim, een voorziening. We 

zorgen in ieder geval dat de burger gecompenseerd wordt met de vraag die hij heeft” 

(teamleider maatschappelijke ondersteuning, 2013, p. 3). 

 

Hiervoor heeft de gemeente m.b.t. het onderwerp Huishoudelijke Hulp een aantal initiatieven 

genomen: 

• Inkomensafhankelijke HH1 en HH2 (dat was toen in 2007 niet toegestaan vanuit de 

regering en kon toen niet worden uitgevoerd) 

• Het kantelingsgesprek, geinspireerd door het project de kanteling van VNG (Vereniging 

Nederlandse Gemeenten) 

• Het omzetten van HH1 in een algemene voorziening schoonmaakondersteuning vanaf 

2013 

• Verbinding met maatschappelijke partners/aansluiting bij bestaande netwerken en 

wijkteams 

 

De eerste stap die de gemeente Emmen had genomen om de Huishoudelijke Hulp 

inkomstafhankelijk vorm te geven werd door de overheid niet toegestaan. 

Toen heeft de gemeente mede op basis van het VNG project de kanteling de maatregel 

“kantelingsgesprek” oftewel “keukentafelgesprek” ingevoerd. 

”Het kantelingsgesprek is eigenlijk het gesprek wat we met de cliënt aangaan, thuis, daarom 

noemen we het ook het keukentafelgesprek. Om samen met die burger te kijken wat de 

mogelijkheden en eventueel de voorliggende voorzieningen zijn om het probleem van die 

burger op te lossen” (teamleider maatschappelijke ondersteuning, 2013, p.2) 

De teamleider maatschappelijke ondersteuning is over de effecten die deze maatregel heeft 

gehad zeer te spreken:  

“Zien we dat bij het kantelingsgesprek resultaten oplevert dat bijna de helft van het aantal 

aanvragen is afgenomen. Dus dat op eigen kracht toch gecompenseerd wordt, ze doen het 

zelf ” (teamleider maatschappelijke ondersteuning, 2013, p. 12). 

Doordat dit resultaat al bekend is binnen de gemeente Emmen hebben ze er vertrouwen in 

dat deze lijn zich voortzet in meer positieve resultaten bij de nu genomen maatregel: het 

omzetten van de Huishoudelijke Hulp naar een algemene voorziening. Deze maatregel moet 

op meerdere punten een kostenbesparing voor de gemeente opleveren en er voor zorgen dat 

de burger meer gebruik gaat maken van zijn eigen netwerk. 
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“We leggen in die zin de vraag bij de burger neer om het probleem wat die burger heeft, ook 

bij de burger goed voor de bril te krijgen” (teamleider maatschappelijke ondersteuning, 

2013, p. 3). 

Ten eerste kan de algemene voorziening schoonmaakondersteuning tegen een lager 

uurtarief worden georganiseerd omdat deze niet onder “zorg” valt. In Emmen wordt 

uitgegaan van een uurtarief van 17 EUR in 2013.  

Ten tweede zal deze maatregel - doordat de indicatie door de leveranciers van de 

schoonmaakondersteuning voortaan zelf wordt gedaan - besparingen bij de 

apparaatskosten en administratie binnen de gemeente Emmen opleveren. 

Mensen die niet of maar in beperkte mate in staat zijn hun huis schoon te houden kunnen 

zich rechtstreeks melden bij de leverancier van de schoonmaakondersteuning binnen het 

gemeentegebied waar hun buurt onder valt. De gemeente Emmen is opgedeeld in zes 

gebieden. De budgeten voor de gebieden zijn vooraf vastgesteld en er is een leverancier per 

gebied. De klant heeft dus geen keuze in de leverancier. Deze leverancier kijkt vervolgens 

met de aanvrager welke ondersteuning en werkzaamheden er nodig zijn om te komen tot 

een schoon en leefbaar huis. Alle leveranciers hebben een training gevolgd om een gesprek 

met de klant aan te gaan over het netwerk, de vraag achter de vraag, de nodige 

ondersteuning etc.. In de gesprekken wordt eerst gekeken of de nodige werkzaamheden 

door de eigen omgeving of netwerk van de klant kunnen worden overgenomen en of er 

andere oplossingen zijn. Dit wordt individueel bekeken en bepaald. Daarom kan de inzet en 

indicatie van schoonmaakondersteuning per klant verschillen. De bedoeling is om tijdens het 

gesprek tussen leverancier en cliënt de “vraag achter de vraag” te achterhalen. Als gewenst 

resultaat geldt een schoon en leefbaar huis, afhankelijk van het huis, de 

netwerkondersteuning en de beperking van de cliënt wordt het aantal uren vastgesteld dat 

door de leverancier kan worden ingezet. Men verwacht binnen de gemeente dat dit 

gemiddeld 2,5 uur per week zal zijn. 

Pas als blijkt dat er sprake is van meervoudige problematiek en de cliënt aan de algemene 

voorziening schoonmaakondersteuning niet voldoende heeft gaan de leverancier en de cliënt 

in gesprek met een WMO consulent van de gemeente om te bespreken welke extra 

ondersteuning de klant nodig heeft en vind er alsnog een “keukentafel-“ oftewel 

“kantelinggesprek” plaats.  

“Op moment waarin de zorgaanbieder aangeeft, dat van hier moet meer gebeuren dan alleen 

maar schoonmaak, dan gaat die klant samen met de zorgaanbieder naar de gemeente en 

gaan zij kijken hoe dit probleem op te lossen is. Dat komt er wel een 

beschikking”.(teamleider maatschappelijke ondersteuning, p.6) 
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De gemeente Emmen heeft onderzocht dat dit ongeveer 20% zal zijn van de burgers, de 

voormalige Huishoudelijk Hulp 2 cliënten, die een beschikking nog zullen hebben. 

“Uit onderzoek van ons blijkt ook dat meer dan 80 procent van de burgers weliswaar een 

stukje beperking heeft, maar heel goed in staat is om zelf beslissingen te nemen, en heel 

goed met een klein beetje steun wat ze van de overheid krijgen, ook kunnen blijven 

participeren”(teamleider ondersteuning beleid, administratie, p.4). 

De besparingen bij de apparaatskosten en administratie bij de gemeente Emmen wordt 

vooral verwacht doordat niet langer een beschikking door de gemeente hoeft worden 

afgegeven en geen eigen bijdrage van de cliënt voor een algemene voorziening in rekening 

wordt gebracht (wel een tariefbijdragen aan de leverancier van 12 EUR per maand). 

Het financieel kader voor hulp bij het huishouden kent een vastgesteld budget bestaande uit 

de integratie-uitkering WMO, aangevuld met een bepaald bedrag aan gemeentelijke 

middelen. Ondanks alle besparingen wordt er binnen de gemeente Emmen van uit gegaan da 

de gemeente ook in een meerjarenperspectief genoodzaakt zal zijn om uit eigen middelen 

geld te blijven toeleggen op de algemene voorziening schoonmaakondersteuning (zie tabel 

1). 

Tabel 1: Begroting huishoudelijke hulp Gemeente Emmen (ontleend aan bezuinigingsvoorstel 

schoonmaakondersteuning 2012 

Onderdeel 2012 2013 2014 2015 

Begroting HH1 10.755.033 7.918.348 8.248.779 8.593.587 

Begroot PGB HH1 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

Totaal begroot 13.255.033 10.418.348 10.748.779 11.093.587 

Te verwachten kosten 14.939.393 11.360.444 11.689.897 12.028.904 

Saldo -1.684.360 -942.096 -941.118 -935.317 

Transitiekosten -518.028    

Verwacht hoger eigen 

bijdrage 

900.000    

Verwacht te kort -1.302.388 -942.096 -941.118 -935.317 
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Als vierde doel heeft de gemeente Emmen de goede verbinding met maatschappelijke 

partners geformuleerd. Een verbinding die het mogelijk maakt om een gezamenlijke 

wijkgerichte aanpak te hanteren. Twee voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met 

Emmen Revisited en het project “buurt vitaal”. 

Emmen Rivisited zorgt al jaren voor het renoveren van woonwijken en het doel van ‘Buurt 

Vitaal’ is het stimuleren van de ontwikkelingskansen van de bewoners door het bundelen van 

krachten en het uitbreiden van de inzet van samenwerkende partijen in de wijk. 

 

“Mensen in beweging krijgen, de communicatie weer op gang brengen in de buurt. Daarvan 

heeft bijvoorbeeld de woningcorporatie gezegd van nou als jullie dat nu doen dan zorgen wij 

dat er tuingereedschap komt” (teamleider maatschappelijke ondersteuning, 2013, p. 9). 

Resultaten en Effecten 

Over de veranderingen die vanaf 1 januari 2013 in zijn gegaan zijn nog geen resultaten 

bekend binnen de gemeente Emmen. Met de leveranciers zijn trainingen doorgevoerd en 

contracten afgesloten. Één van de afspraken is dat de leveranciers de gemeente op de 

hoogte moet houden wat betreft de gang van zaken. Zo heeft de gemeente wel inzicht over 

hoe het gaat, helemaal omdat het nu allemaal nog in de beginfase zit.  

“Ja we zitten nog maar in de beginfase, we monitoren wel heel sterk. Ook vragen wij van de 

zorgaanbieders zeg maar gegevens aan te leveren in de breedste zin van, dat we een goed 

beeld krijgen van hoe de ondersteuning verleend wordt” (teamleider maatschappelijke 

ondersteuning, 2013, p. 12). 

Voor de toekomst gaat de gemeente Emmen er vanuit dat het nieuwe regeerakkoord door 

gaat. Dit houdt in dat de ontwikkelde aanpak weer zou moeten worden veranderd, omdat 

met een nog geringere integratie-uitkering WMO voor de Huishoudelijke Hulp ook de 

algemene voorziening schoonmaakondersteuning niet meer te financieren zal zijn.  

De gemeente Emmen ziet in het kader van de nieuwe bezuinigingen wel kans voor hun 

oorspronkelijke aanzet om Huishoudelijke Hulp inkomensafhankelijk vorm te geven. Dit plan 

werd eerder niet goed gekeurd maar de kans is groot dat deze in de toekomst wel van 

toepassing kan zijn.  

“Geen concrete plannen, wel gedachtes en oude plannen die geschikt zouden kunnen zijn” 

(Teamleider Ondersteuning-Beleid, Administratie, p.11). 

3.3.2  Nijmegen 

De gemeente Nijmegen heeft een WMO beleidsplan gemaakt dat loopt tot 2015: “Solidair, 

samen en solide” (gemeente Nijmegen, 2012a). De pijlers voor dit WMO-beleid zijn: focus op 

kwetsbare groepen, zelfregie, samenredzaamheid, een inclusieve samenleving, maatwerk en 

ontschotting en preventie voor curatie (gemeente Nijmegen, 2012a). Nijmegen ziet het als 
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forse uitdaging om ondanks de bezuinigingsopgave voorzieningen voor kwetsbare mensen 

zodanig op peil te houden dat zo min mogelijk ‘buiten de boot vallen’. Nijmegen wil zich op 

de groepen concentreren waarbij participatie niet vanzelf gaat en bij wie eenzaamheid en 

isolement op de loer liggen. Bij deze mensen wil de gemeente ervan uitgaan waar ze goed in 

zijn. Conform de WMO gaat de gemeente Nijmegen ervan uit dat het mensen voldoening 

geeft om van betekenis te zijn en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Passiviteit wil 

de gemeente daarom bij deze doelgroep voorkomen. Bovendien is het streven dat mensen 

zolang mogelijk kunnen blijven wonen in de eigen omgeving, wat tevens de wens is van de 

meeste mensen.  

Naast het beleidsplan heeft Nijmegen beleidsregels opgesteld (Gemeente Nijmegen, 2012b). 

Hierin staan de regels die de gemeente hanteert bij de beoordeling van de aard en omvang 

van de aanspraak op huishoudelijke hulp op grond van de Wmo. Ook staat hierin vermeldt 

wat binnen een leefeenheid onderling kan worden verwacht aan zorg van en voor elkaar 

(gebruikelijke zorg) (Gemeente Nijmegen, 2012b). 

De gemeente Nijmegen heeft m.b.t. het WMO beleid in het algemeen, maar ook specifiek 

voor het onderwerp Huishoudelijke Hulp een aantal initiatieven genomen:  

1. Nijmegen maakt deel uit van het Rijk van Nijmegen: een aantal initiativen kunnen samen 

worden genomen met andere gemeenten 

2. Nieuwe aanbesteding Huishoudelijke Hulp uitgevoerd en aanbesteed door de 

aanbestedende dienst / het Rijk van Nijmegen 

3. ‘Kantelinggesprek’  

4. Minder leveranciers Huishoudelijke Hulp 

5. Sociale wijkdiensten 

6. Vrijwilligersprojecten 

Het Rijk van Nijmegen en een nieuwe manier van aanbesteden 

Het Rijk van Nijmegen wordt gevormd door de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, 

Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen. Per 1 

april 2013 willen deze partijen ieder afzonderlijk een overeenkomst afsluiten voor de 

levering van hulp bij het huishouden. De procedure wordt gezamenlijk uitgevoerd en 

aanbesteed door de aanbestedende dienst / het Rijk van Nijmegen (Gemeente Nijmegen, 

2012c).  

In 2012 is er een offerteaanvraag opgesteld. Een offerteaanvraag voor hulp bij het 

huishouden vanuit de WMO. Het doel van de aanbestedende dienst is het selecteren en 

contracteren van minimaal drie ondernemers of zoveel meer als nodig is om de benodigde 

uren te garanderen voor de levering van hulp bij het huishouden voor een periode van twee 

jaar met de mogelijkheid om de overeenkomst nog vier maal één jaar te verlengen. De 

aanbestedende dienst stelt de tarieven vast en is verantwoordelijk voor de indicatiestelling. 

Het Rijk van Nijmegen heeft de eisen voor de leveranciers van Huishoudelijke Hulp in de 
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vorm van een programma geformuleerd. In dit programma zijn 15 eisen opgenomen 

(Gemeente Nijmegen, 2012c). 

“De aanbesteding betreft de levering van Hulp bij het huishouden in natura voor burgers, 

woonachtig in de gemeenten die behoren tot de aanbestedende dienst, die op grond van de 

Wmo gecompenseerd worden voor beperkingen die zij ondervinden bij het voeren van een 

huishouden” (Gemeente Nijmegen, 2012c, p.20). 

“Kantelingsgesprek” en minder gecontracteerde leveranciers 

De gemeente speelt op de noodzaak van kostenreductie niet alleen in door anders aan te 

besteden en duidelijk minder leveranciers te contracteren, maar ook door een andere manier 

van indiceren. De medewerkers moeten net als in andere gemeenten meer doorvragen bij de 

klanten om te achterhalen wat iemand of zijn/haar omgeving kan betekenen.  

“Als je het pure sec naar huishoudelijke hulp vertaald, daar hebben wij gekeken van naar de 

manier van hoe onze medewerkers uitvragen, is het wel altijd noodzakelijk om bijvoorbeeld 

huishoudelijke hulp in te zetten voor de ondersteuning bij boodschappen of om bij de was te 

doen, dus vraag goed door bij klanten of dat niet op een andere manier voorzien kan 

worden, bijvoorbeeld een buurvrouw of een kind wat iets daar in kan betekenen. Nou 

daarmee hebben we geprobeerd om in ieder geval het aantal uren dat we indiceren terug te 

brengen” (bureauhoofd wmo Nijmegen, 2013, p. 5). 

Dit moet uitmonden in minder geïndiceerde uren.“We proberen klanten langer zelfstandiger 

te houden en meer gebruik te laten maken van hun (sociale) netwerk” (Gemeente Nijmegen, 

2012c, p.11). 

Maar niet alleen de indicatieprocedure moet het aantal uren die geleverd moeten worden 

terugdringen ook de gecontracteerde leveranciers zullen worden uitgedaagd om het nodige 

werk in minder uren te realiseren bij de cliënt. 

“Dus als zij een signaleringsfunctie goed uit oefenen en aan ons als gemeente doorgeven, ja 

mogelijkerwijs kan die klant doen met minder hulp en kunnen zij daar ook een beloning 

voor krijgen” (Beleidsadviseur, 2012, p. 3). 

Het streven van de gemeente Nijmegen is om een ‘dynamische ranking’ tussen de drie 

gecontracteerde aanbieders te laten plaats vinden. 

De aanbieders worden getoetst op de kwaliteit die zij leveren. Dit wordt gemeten door een 

extern bedrijf en de kwaliteit die geleverd wordt bestaat uit; aspect en de klantbeleving en 

de daadwerkelijke geleverde schoonmaak kwaliteit: 

“We willen graag een aantal dingen toetsen, hoe de kwaliteit van de aanbieders is, op de 

klantbeleving die telt voor 35 % mee, wij meten de kwaliteit die geleverd wordt door een 
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extern bedrijf en die kwaliteit die geleverd bestaat uit; twee aspecten en de klantbeleving en 

de daadwerkelijke geleverde schoonmaak kwaliteit en daarnaast is het ook de aanbieders 

gaan uitdagen om minder uren te realiseren bij de klant” (Beleidsadviseur, 2012, p. 3). 

De klant heeft een keuzevrijheid wat betreft de leverancier: 

“De klant heeft altijd keuze vrijheid, als klanten het niet weten en dat is vaak het geval, dan 

hebben wij de afspraak dat wij de eerste die ook vanuit destijds de aanbesteding gegund is, 

dat daar de klanten naartoe worden doorgezet. Zegt die zorgleverancier van ik zit vol, dan 

gaat ie naar de tweede” (Bureauhoofd Wmo, 2013, p. 15). 

De interviewpartners van de gemeente Nijmegen zien het aan de ene kant als voordeel dat er 

nu minder zorgleveranciers zijn, die de Huishoudelijke Hulp mogen leveren, de 

administratieve kosten om de zorgleveranciers te betalen zijn immers veel lager. 

Maar er worden ook nadelen benoemd.  

Ten eerste waren vroeger van alle gerechtigden van de Huishoudelijke Hulp 80%  voor 

Huishoudelijke Hulp 2 geindiceerd en maar 20% voor Huishoudelijke Hulp 1. Inmiddels is dit 

bijna omgekeerd: 70% Huishoudelijke Hulp 1 en 30% Huishoudelijke Hulp 2. Dat betekend 

dat de leveranciers die al langer voor de gemeente Nijmegen werken nu moeite hebben om 

aan de nieuwe aanbesteding mee te doen. 

“Als we dan kijken naar deze aanbesteding, is het voor die aanbieder heel erg moeilijk om 

een scherpe prijs neer te zetten. Gelet op het feit dat zij hele hoge loonkosten hebben. Dus 

als we nu kijken naar de offertes die zijn uitgebracht, dan zou het kunnen zijn dat er een 

enorme verschuiving plaats gaat vinden tussen, ja omdat de nieuwe aanbieders die niet te 

maken hebben met die last van het verleden, een veel lagere prijs kunnen halveren. Dus de 

uitkomst van deze aanbestedingsprocedure zou kunnen zijn dat er die marktpartij die de 

monopolie heeft, mogelijkerwijs niet gegund krijgt en er dan enorme verschuiving 

plaatsvinden” (Beleidsadviseur, 2012, p. 5). 

Als een ander nadeel van minder leveranciers wordt door de interviewpartners benoemd dat 

de keuzemogelijkheid voor de klant kleiner wordt en misschien ook de samenwerking tussen 

gemeente en leveranciers minder soepel verloopt. 

“En ik vind ik weet dus niet wat er gaat komen, maar meestal als het drie zijn dan zullen het 

vrij grote zorgleveranciers zijn en ik heb wel vaak dat kleine zorgleveranciers prettig werken, 

dat je hele korte lijntjes hebt je kunt heel snel zaken regelen onder elkaar en dat is met 

grote zorgleveranciers toch wat moeilijker, want die zijn toch wat commerciëler he. Dus dat 

vind ik een nadeel” (Klantmanager Wmo, 2013, p. 6). 
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Sociale wijkdiensten en vrijwilligersprojecten 

Naast de veranderde aanpak specifiek gericht op de Huishoudelijke Hulp wil de gemeente 

Nijmegen een belangrijk deel van het WMO gedachtegoed realiseren binnen een 

gebiedsgerichte aanpak en sociale wijkprogramma’s. Het is het doel om door middel van een 

gebiedsgerichte benadering te kunnen differentieren per wijk en hierdoor het zorg- en 

welzijnsaanbod beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de wijkbewoners. Op basis van 

specifieke kenmerken van een wijk worden er samen met bewoners en externe partijen 

wijkprofielen en sociale wijkprogramma’s opgesteld.  

Het aanbod zou dus per wijk kunnen verschillen en in de loop der tijd ook veranderen. Het is 

de bedoeling dat lichte begeleiding zodoende wijkgericht wordt georganiseerd en zwaardere 

specialistische zorg stedelijk of regionaal. Op deze manier wil de gemeente de problematiek 

binnen een wijk beter en meer preventief in beeld brengen en daardoor waar mogelijk claims 

voorkomen. 

“En in Nijmegen hebben we nu drie sociale wijkteams en er start straks een vierde, daar zit 

een afgevaardigde in van zowel de Wmo maar ook vanuit het MEE, vanuit de wijkverpleging 

en die mensen trekken dus gezamenlijk op en bespreken ook die casuïstiek en bepalen dus 

op dat moment wat de meest handige oplossing is voor die klant en betrekken daar de klant 

ook nauw bij. Waardoor ze korte lijnen hebben met elkaar, minder overdrachtsmomenten en 

daarmee hopen ze uiteindelijk ook te voorkomen dat er zeg maar altijd een claim komt te 

liggen op een voorziening” (Bureauhoofd Wmo, 2013, p. 8). 

Het model voor de wijkgerichte Wmo-aanpak bevat op hoofdlijnen de volgende aspecten.  

Het wijkprofiel; Op basis van een ingevuld wijkprofiel wordt duidelijk welke focus nodig is in 

het sociale wijkprogramma voor een bepaald gebied. Op langere termijn kan de optelsom 

van vragen die voortkomt uit de keukentafelgesprekken en informatie van mensen als de 

wijkagent of leerkracht ook input opleveren voor het wijkprofiel en het aanpassen van het 

aanbod.  

1. Het wijknetwerk; adviseert en voert mee uit. Hierin zitten actieven bewoners uit allerlei 

geledingen: van wijkraad tot kerk of moskee en sportverening.  

2. Het sociale wijkprogramma; Hierin staat wat ze per gebied willen bereiken: Welke 

problemen hebben prioriteit? In het sociale wijkprogramma wordt een verbinding 

gemaakt met andere domeinen, zoals werkgelegenheid, sport, onderwijs en cultuur.  

3. Het sociale wijkteam; De leden van het sociale wijkteams krijgen zowel een makelaars- 

als uitvoerende rol in de lichte ondersteuning en bij het organiseren van activiteiten. Het 

sociale wijkteam is geen extra laag bovenop de bestaande werkers in een wijk, maar 

bestaat uit reguliere werkers en vrijwilligers.  

(Gemeente Nijmegen, 2012a, p. 21f.).  
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Op deze hoofdlijnen wil Nijmegen met verschillende pilots gaan experimenteren. Over de 

wijze van sturing en uitvoering wilden de geïnterviewde medewerkers van de gemeente nog 

geen uitspraken doen. 

Bovendien heeft de gemeente Nijmegen vrijwilligersprojecten opgestart. Deze zijn gericht op 

buurtbewoners met een beperking en deze te ondersteunen bij allerlei klusjes in en om het 

huis. Buurthulp Nijmegen is in vier wijken actief. De organisatie wil er toe bijdragen dat 

kwetsbare bewoners langer zelfstandig in hun wijk kunnen wonen. Bijvoorbeeld door bij het 

instellen van technische apparaten te helpen, onderhoud van de tuin of boodschap 

meebrengen (Movisie, 2012). Het is het doel om in elke wijk een vrijwillig zorg- en 

dienstencircuit op te zetten waarbij bewoners elkaar ondersteunen bij het verrichten van 

diensten (Buurthulp Nijmegen, 2012). 

Resultaten en toekomst 

Op dit moment zijn er nog geen resultaten bekend voor de gemeente Nijmegen m.b.t. de 

nieuwe aanpak voor de huishoudelijke hulp. Het is de bedoeling dat het aanbestedingstraject 

1 april aanstaande wordt geïmplementeerd.  

“Ik denk dat je daar inderdaad wat verder qua tijd moet zijn omdat één april is de datum 

waarop we officieel overgaan dan naar de andere of nieuwe zorgleveranciers, dus dat 

betekent dat we het eerste kwartaal nodig hebben om voorbereidingen te treffen en ik denk 

dat je pas eigenlijk een kwartaal later, en dat is misschien zelfs al wat vroeg, de resultaten 

kunt gaan meten” (Bureauhoofd Wmo, 2013, p. 9) 

 

Met het oog op het regeerakkoord geven de medewerkers van de gemeente Nijmegen aan 

dat men zich bewust is van het regeerakkoord, maar te beseffen aan dat het nog maar een 

akkoord is. De gemeente heeft vooralsnog geen plannen ontwikkeld. Er worden wel 

scenario’s op uitgewerkt. Zowel voor de doorgang als annulering.  

“Dat is natuurlijk in afwachting, kijk wat wij wel nu aan het doen zijn is, dat wordt ook 

vandaag met de wethouder besproken, als gevolg van het regeerakkoord dreigt er natuurlijk 

een behoorlijke korting op het budget van huishoudelijke hulp gaat plaatsvinden, nou wat 

we dus nu aan het doen zijn is kijken of dat wij onze klanten alvast voorzichtig daar op 

kunnen attenderen, door bij langdurige indicaties te vermelden dat wij meer als gevolg van 

het kabinet besluiten, bezuinigingen worden doorgevoerd, dat ook consequenties kan 

hebben voor de indicatie die ze nu hebben” (Bureauhoofd Wmo, 2013, p. 11). 

 

3.3.3  Rotterdam  

Vanaf 20 april 2013 gaat er veel veranderen voor de huishoudelijke hulp binnen Rotterdam. 

De contracten van zorgaanbieders in Rotterdam lopen af per april 2013. De gemeente gaat 
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daarom opnieuw aanbesteden. Op 22 april 2013 gaan de nieuwe contracten voor de 

huishoudelijke hulp in werking treden. Om vanaf die datum de Rotterdammers ‘die het echt 

nodig hebben’ te kunnen blijven voorzien van ondersteuning bij huishoudelijke activiteiten 

en tegelijk binnen het financiële kader te blijven, is er een nieuw model voor huishoudelijke 

verzorging ontwikkeld. Binnen de gemeente Rotterdam wordt gewerkt met een afdeling 

individuele voorzieningen, zij houden zich bezig met de nieuwe aanbesteding (Gemeente 

Rotterdam, 2012d). De gemeente Rotterdam spreekt over huishoudelijke verzorging in 

plaats van huishoudelijk hulp (Gemeente.nu, 2011). Alle cliënten met huishoudelijke 

verzorging krijgen een nieuwe indicatie. Hierdoor blijft de beoordeling van de individuele 

situatie van de cliënten het uitgangspunt. 

Bij de nieuwe aanbesteding moet de eigen kracht van burgers centraal worden gesteld. 

Hierbij is het belangrijk dat het netwerk actief betrokken wordt. Dit netwerk van de klant 

moet heel breed worden gezien: bijvoorbeeld familie, vrijwilligers, buren etc. Dit sluit aan bij 

het compensatiebeginsel dat in de Wmo is neergelegd. Het uitganspunt is dan ook dat alleen 

als iemand met zijn eigen netwerk, de voorzieningen in de wijk en bestaande collectieve 

voorzieningen de benodigde ondersteuning voor het voeren van een huishouden niet kan 

organiseren wordt een individuele voorziening geboden. 

De gemeente Rotterdam benoemd deze visie in haar programma: “Inwoners van Rotterdam 

zijn zelfredzaam” (Gemeente Rotterdam, 2011). Ook in het interview met de projectleider 

van de gemeente Rotterdam blijkt zelfredzaamheid het speerpunt te zijn. Burgers moeten in 

hun kracht gezet worden of blijven waar mogelijk.  

“Maar wel dat het steeds belangrijker werd dat mensen zelf in hun kracht kwamen en gezet 

worden of blijven daar waar mogelijk. Wij hebben een wethouder Zorg, Welzijn en Inkomen, 

die vind het erg belangrijk dat ook mensen met een uitkering actief mee gaan doen in de 

samenleving” (projectleidster, 2013, p. 3). 

“Ik denk wel dat we veel meer naar een cultuur terug moeten waarin we wat meer voor elkaar 

staan. En dat hopen wij ook wel hiermee te bewerkstelligen en dat is niet een proces wat we 

de 22e inzetten en de 23e gerealiseerd hebben” (projectleidster, 2013, p. 8). 

 

De huishoudelijke verzorging zal aangeboden worden door vier verschillende 

dienstverlenende organisaties (aanbieders) (Gemeente Rotterdam, 2012c). Op dit moment 

zijn dit nog negen leveranciers en heeft de klant nog de keuze voor welke leverancier hij/zij 

wil kiezen. 

 

“Voor zorg in natura hebben wij negen aanbieders en nu is het zo dat de cliënt zelf de 

vrijheid heeft om te kiezen welke leverancier zij willen. En op het moment dat de klant geen 
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keuze aangeeft, als ze zeggen het maakt mij niet uit, dan maken wij een keuze voor ze en 

dat doen wij eigenlijk gewoon door horizontaal de lijst af te gaan. De eerste keer gaat het 

naar leverancier één en de tweede naar twee” (projectleidster, 2013, p. 2). 

 

De gemeente Rotterdam is in het kader van de nieuwe aanbesteding opgeknipt in 12 

deelgemeenten (percelen). In zeven deelgebieden heeft de gemeente alleen de 

huishoudelijke verzorging aanbesteed. Daarnaast zijn er ook vier deelgemeenten (Rotterdam 

Centrum, Charlois, Hoogvliet en IJsselmonde) die ieder afzonderlijk de huishoudelijke 

verzorging integraal met welzijn inkopen.  

 

“En in de andere gebieden, de andere zeven gebieden hebben wij alleen huishoudelijke 

verzorging aanbesteedt, wel met het idee dat zij aansluiting moeten gaan zoeken met de 

welzijnspartijen die er nu zitten” (projectleidster, 2013, p. 14). 

Elk gebied krijgt vanaf 22 april 2013 zijn eigen zorgleverancier en hebben de klanten geen 

keuzevrijheid meer.  

 

Voor de aanbesteding heeft de gemeente Rotterdam de volgende doelstellingen 

geformuleerd: 

1. het vergroten van de zelfredzaamheid van Rotterdammers met een beperking die een 

belemmering ondervinden bij het voeren van een huishouden, binnen het kader van het 

compensatiebeginsel dat in de Wet maatschappelijke ondersteuning is neergelegd 

2. het voor het ondersteunen van deze doelgroep inzetten van Rotterdammers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt 

3. een efficiënt(er) uitvoeringsproces 

4. binnen het financieel kader blijven 

(Gemeente Rotterdam, 2012d) 

 

De vier aanbieders hebben in het kader van de nieuwe aanbesteding de opdracht gekregen 

om samen met de cliënt na te gaan hoe de ondersteuning (gedeeltelijk) anders ingevuld kan 

worden. Hierbij wordt met name een beroep gedaan op de informele kant (bijvoorbeeld 

mensen uit eigen sociale kring). Het is de bedoeling dat de gemeente m.b.v. het nieuwe 

model op het realiseren van de volgende resultaten bij cliënten met een indicatie voor de 

individuele voorziening huishoudelijke verzorging kan sturen:  

• het versterken van de zelfredzaamheid 

• een schoon en leefbaar huis 

• het beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften (eten en drinken) en deze 

waar nodig bereiden 

• het beschikken over schone en doelmatige kleding 
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• het thuis zorgen voor minderjarige kinderen die tot het gezin behoren 

• het voeren van regie over het doen van het huishouden als dit voor de cliënt een 

realistisch perspectief is (Gemeente Rotterdam, 2012d). 

De gemeente Rotterdam geeft bij haar indicatie aan op welke van deze resultaatgebieden de 

leverancier zich bij de specifieke cliënt moet richten. Hiervoor stelt de gemeente Rotterdam 

vanaf 22 april 2013 budgeten beschikbaar waarin de leverancier zelf bepaald hoe de 

ondersteuning vorm te geven. 

“En wij doen het ook niet meer in uren, want dat hadden we eerst zoveel uur, want nu wordt 

er gewoon een budget beschikbaar gesteld, waarin de leverancier zelf binnen dat budget 

bepaald ik doe nog wel zoveel professionele zorg” (projectleidster, 2013, p. 12). 

Bovendien wordt van de leveranciers verwacht dat zij zich ook richten op het vergroten van 

collectiviteit wat betreft de huishoudelijke hulp. De gemeente Rotterdam heeft hier ideeën 

over hoe dit vorm zou kunnen worden gegeven bijvoorbeeld door was uit te besteden en 

voor mensen tegelijk te doen of maaltijdvoorzieningen op locaties te organiseren waar de 

cliënten de bij elkaar kunnen komen en de maaltijden samen kunnen nuttigen (Gemeente 

Rotterdam, 2012a). 

“Dus dat zij zeg maar de was niet meer bij de mensen thuis gaan doen, maar de was bij 

iemand ophalen, het wassen/strijken voor tien klanten gelijk en het dan weer terug komen 

brengen en netjes in de kast hangen” (projectleidster, 2013, p. 4). 

Daarnaast verwacht de gemeente Rotterdam dat de leveranciers minimaal 10% van hun 

opdrachtsom moeten besteden aan de inzet van vrijwilligers, werkzoekenden, schoolstage 

etc. Hiervoor moet een plan worden ontwikkeld hoe de samenwerking met vrijwilligers 

dusdanig vorm kan worden gegeven, zonder dat daarvoor personeel ontslagen wordt 

(Gemeente Rotterdam, 2012a, 2012b).  

“Dus zij mogen niet zeggen van nou ik ontsla Jantje en dan neem ik daarvoor wel een eigen 

uitkeringsgerechtigde voor. Er mag geen verdringing aanzitten”. 

De gemeente ziet de taak van de vrijwilliger veel meer in de niet-huishoudelijk gerelateerde 

werkzaamheden. 

“En dan mogen en dan is het niet zo dat die vrijwilligers staan te stofzuigen want ze gaan 

niet het werk van de huishoudelijke hulp overnemen maar ze gaan wel ondersteunende 

werkzaamheden doen” (projectleidster, 2013, p. 12). 

Wel wil de gemeente Rotterdam gaan werken met de zogenoemde zelfredzaamheids- of 

eigen kracht budgetten. Met dit budget van 500 euro gaan cliënten en aanbieders samen op 

zoek naar andere vormen van ondersteuning. De leverancier krijgt de opdracht om samen 
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met de cliënt tot een grotere mate van zelfredzaamheid en dus een andere samenstelling 

van de ondersteuningsmix te komen. Hiervan is sprake als er een toename is vastgesteld van 

de vaardigheden van de cliënt en/ of inzet van vrijwilligers en/of gebruik van collectieve 

voorzieningen. Zowel leverancier als cliënt kunnen een zogenaamd zelfredzaamheidbudget 

krijgen van € 500 als de indicatie langer is dan zes maanden. Er moet dan een bepaald 

resultaat gehaald zijn op het gebied van zelfredzaamheid. Dit wordt gemeten op 

verschillende meetmomenten en aan de hand van verschillende indicatoren.  

“Omdat wij denken je hebt minder professionele zorg nodig, je krijgt een lager budget maar 

doe je het goed dan krijgen ze een bonus van 500 euro eenmalig voor. Dus daar zit een 

zelfredzaamheidbudget bovenop. Dus dan krijg je verschillende budgeten waarin we gaan 

werken” (projectleidster, 2013, p. 5). 

Resultaten en toekomst 

Als verwachte resultaten worden onder andere het versterken van burgerkracht en in inzet 

(sociale) netwerken in de beleidsdocumenten van de gemeente Rotterdam geformuleerd 

(Gemeente Rotterdam, 2011). Maar daadwerkelijke resultaten van de nieuwe aanbesteding 

zijn nog niet bekend, omdat deze nu pas ingaat. Een effect dat echter al kan worden 

geconstateerd is onrust door alle verschuivingen en bijvoorbeeld banen die (gaan) 

verdwijnen. Hier is ook veel aandacht voor in de media. Dit is dan ook een nadeel die de 

gemeente ziet van deze ingrijpende veranderingen. 

“Onrust bij klanten, onrust bij hulpen, onrust binnen onze eigen organisatie van jeetje er 

veranderd van alles en hoe moeten we dat nou gaan doen. Dus weet je die onrust zit er, 

maar op een gegeven moment is dat klaar en dan kan je gewoon starten” (projectleidster, 

2013, p. 12). 

Dit wordt ook duidelijk uit alle vragen die bij de gemeente Rotterdam met het ook op de 

toekomst spelen. 

Zullen zij hetzelfde budget krijgen als een kleinere stad? 

Moeten zij in 2015 weer alle 20.000 klanten huishoudelijke verzorging op nieuw indiceren? 

En hoe zou een evt. inkomstenafhankelijke financiering van de huishoudelijke hulp worden 

ingericht? 

“Alleen wat ik nu begrijp is dat er naar het inkomen gekeken gaat worden en als ik dan kijk 

naar Rotterdam, wij hebben niet zo’n rijke stad. Niet qua eigen middelen niet, maar ook de 

bevolking is gewoon niet rijk” (projectleidster, 2013, p. 15). 
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4. Conclusie en aanbevelingen – of ‘onrust in barre tijden’? 

De Wmo heeft veel onrust te weeg gebracht in de Nederlandse maatschappij – ook wat 

betreft de huishoudelijke hulp. Als wij een blik over de grens richting Duitsland werpen valt 

op dat het concept van de Mehrgenerationenhäuser goed aansluit bij de politiek gewenste 

Wmo gedachte. Toen ik hier een presentatie over heb gehouden op het lectorenplatform 

zorg & welzijn te Amsterdam was het publiek ervan overtuigd dat het concept perfect zou 

aansluiten op de in Nederland beoogde veranderingen. 

Gemeenten houden met elkaar contact en kijken ernaar hoe anderen proberen met de 

nieuwe situatie van financiering en verantwoordelijkheden om te gaan en op basis van de 

ervaringen van anderen te leren en de eigen praktijk vorm te geven. 

Niet altijd verloopt het proces even soepel. In Emmen en Rotterdam ontstond veel commotie 

toen de plannen voor het op nieuw inrichten van de huishoudelijke hulp een mal bekend 

waren. Protesten en stakingen waren het gevolg. Emmen heeft de huishoudelijke hulp en 

ondersteuning per 2013 de status van algemene voorziening verleend en kan dus de 

diensten goedkoper inkopen dan voorheen. Bovendien wordt er net als in Rotterdam en 

Nijmegen met minder leveranciers samengewerkte en is er met uitzondering van Nijmegen 

voor de cliënten geen keuzevrijheid meer wat betreft de leverancier van de huishoudelijke 

hulp. De aanbesteding heeft gebiedsgericht plaatsgevonden. 

Het project “nieuwe diensten in de wijk” had tot doel om over de grenzen van de gemeente 

Enschede heen te kijken en op zoek te gaan naar aspecten in het binnen en buitenland om 

de huishoudelijke hulp gezien de nieuwe omstandigheden zinvol te kunnen inrichten. 

In het algemeen kunnen wij stellen dat zowel het model Mehrgenerationenhäuser als ook alle 

drie beschreven gemeenten waardevolle ideeën voor de gemeente Enschede kunnen bieden 

hoe om te gaan met de 8 bakens ‘Welzijn nieuwe stijl’ met het oog op huishoudelijke hulp 

en ondersteuning. Doorgaans bestrijken de hier gepresenteerde concepten en ideeën echter 

maar een deel van de 8 geformuleerde bakens en leggen daarmee een bepaald accent ten 

aanzien van de herstructurering van de huishoudelijke hulp en ondersteuning. 

In Duitsland is de huishoudelijke hulp niet wettelijk geregeld. De indicering hiervoor kent 

men dus niet. Ook zijn de 8 hier genoemde bakens in het Duitse zorg- en welzijnsstelsel 

niet bekend, maar deels wel herkenbaar wat betreft de eigen verantwoordelijkheid van de 

burger m.b.t. het schoon en leefbaar houden van het eigen huis. 
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Baken 1:  ‘Gericht op de vraag achter de vraag’ & 2 ‘Gebaseerd op de eigen kracht van 

de burger’:  

 

Schets van 3 Nederlandse gemeenten: 

Alle drie gemeenten benadrukken dat zij zogenoemde kantelinggesprekken voeren waarbij 

de nadruk op de vraag achter de vraag en de eigen kracht van de burger wordt gelegd. In 

Nijmegen en Rotterdam indiceert de gemeente zelf. Maar ook daar is voor de zorgaanbieders 

een belangrijke taak aan het begin van het ondersteuningsproces weggelegd. De gemeente 

Rotterdam benadrukt bijv. dat de zorgaanbieders met het oog op de gestelde indicatie en 

beoogde resultaten samen met de cliënt moeten kijken hoe dit ook met een andere invulling 

van de ondersteuning bereikt zou kunnen worden. 

Dit is ook in Nijmegen het geval. De medewerkers van de gemeente moeten meer 

doorvragen bij de klanten om te achterhalen wat iemand of zijn/haar omgeving kan 

betekenen. 

Emmen heeft de huishoudelijke hulp per 2013 des status van ‘algemene voorziening’ 

verleend en laat de huishoudelijke hulp door de zorgaanbieders indiceren. Het 

kantelinggesprek dat zij voorheen voerden had al resultaten opgeleverd wat betreft het 

terugdringen van de ingediende claims. Nu is het ‘keukentafelgesprek’ verschoven naar de 

zorgaanbieder en komt de gemeente pas met een kantelinggesprek bij de cliënt in beeld als 

de zorgaanbieder aangeeft dat wellicht meer ondersteuning nodig is dan alleen schoonmaak.  

De directe sociale omgeving krijgt dus een belangrijke functie in het bepalen en toekennen 

van de benodigde ondersteuning. 

Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser: 

Het hele concept Mehrgenerationenhäuser is gebaseerd op het idee van de eigen kracht van 

de burgers en dit in twee opzichten. Ten eerste het zelf verantwoordelijk zijn voor het 

schoon en leefbaar houden van het eigen huis en daar desnoods hulp bij te organiseren en 

ook zelf voor te betalen als je directe sociale netwerk, familie of buren het niet gratis voor 

iemand kunnen of willen doen. En ten tweede een generatieoverstijgend 

ondersteuningsnetwerk organiseren wat mensen onafhankelijk maakt van hun eigen 

familiekring en de ruimte bied om ook zelf iets terug te doen in vorm van vrijwilligerswerk 

van een ander. Indicatie is in dit concept niet nodig. 
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Baken 4:  Formeel en informeel in optimale verhouding & Baken 5: Doordachte balans 

van collectief en individueel 

Schets van de 3 Nederlandse gemeenten: 

Doordat de gemeente Emmen van de huishoudelijke hulp een algemene voorziening heeft 

gemaakt en de leveranciers per wijk een budget ter beschikking stelt moeten de 

zorgaanbieders zelf invulling geven aan het optimaliseren en in balans brengen van formele 

en informele ondersteuning en collectieve en meer individuele aanpakken. De gemeente gaat 

er voor de begroting van uit dat per cliënt ongeveer 2,5 uur nodig zullen zijn – afhankelijk 

van de individuele situatie van de cliënt kan de leverancier hier echter van afwijken en bij een 

meer uren beschikbaar stellen dan bij een ander. 

De gemeente Rotterdam stuurt heel duidelijk op de balans van formeel/informeel en 

collectief/individueel. 

Het uitganspunt is dan ook dat alleen als iemand met zijn eigen netwerk, de voorzieningen 

in de wijk en bestaande collectieve voorzieningen de benodigde ondersteuning voor het 

voeren van een huishouden niet kan organiseren wordt een individuele voorziening geboden. 

Hiervoor stelt de gemeente Rotterdam budgeten per cliënt beschikbaar waarin de leverancier 

zelf bepaald hoe de ondersteuning vorm te geven. Ook is er een zelfredzaamheids- of eigen 

kracht budget van 500 EUR. Met dit budget gaan cliënten en aanbieders samen op zoek naar 

andere vormen van ondersteuning. De leverancier krijgt de opdracht om samen met de cliënt 

tot een grotere mate van zelfredzaamheid en dus een andere samenstelling van de 

ondersteuningsmix te komen. Hiervan is sprake als er een toename is vastgesteld van de 

vaardigheden van de cliënt en/ of inzet van vrijwilligers en/of gebruik van collectieve 

voorzieningen.  

Bovendien heeft de gemeente als voorwaarde geformuleerd dat de leveranciers meer 

collectief hun diensten aanbieden (bijv. was of maaltijden) en dat zij minimaal 10% van hun 

opdrachtsom moeten besteden aan het inzetten van bijv. vrijwilligers, stagaires, 

werkzoekenden etc. zonder daardoor bestaand personeel te ontslaan. 

Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser: 

Dit concept is gebaseerd op de samenwerking van vrijwilligers met een klein aantal 

professionals dat vooral coördinerend en bijv. ook administratief ondersteunend bezig is. De 

collectieve aanpak staat hierbij centraal zowel wat betreft was als ook maaltijden, opvang 

etc.. Individuele begeleiding en ondersteuning wordt waar nodig mogelijk gemaakt. 
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Baken 6:  Integraal werken 

 

Schets van de 3 Nederlandse gemeenten: 

Opvallend is dat alleen de gemeente Rotterdam in 4 deelgemeenten een duidelijk integraal 

beleid t.o.v. de huishoudelijke hulp voeren. In deze als het ware ‘proef-deelgemeenten’ is de 

huishoudelijke voorziening samen met welzijn aanbesteed en ingekocht en wil men 

zodoende beide sterker met elkaar verbinden. 

De gemeenten Emmen en Nijmegen ondersteunen het integraal werken m.b.t. de 

huishoudelijke hulp minder expliciet, maar bevorderen meer de goede verbinding tussen 

maatschappelijke partners (Emmen) en op het niveau van sociale wijkteams (Nijmegen). 

Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser: 

Het concept is op de samenwerking tussen zorg en welzijn en het adviseren van burgers met 

een zorgvraag gericht. In deze rapportage heb ik mij op het speerpunt huishoudelijke hulp 

en ondersteuning gericht. De andere speerpunten (Ouderen & zorg, Integratie & “Bildung”, 

burgerparticipatie & vrijwilligerswerk) zouden in het kader van een ander project nader 

kunnen worden uitgewerkt. 

Baken 7:  Niet vrijblijvend maar resultaatgericht 

Een schoon en leefbaar huis – alle gemeenten geven aan de standaard te moeten aanpassen 

en met cliënten erover in gesprek te gaan wat haalbaar en wat wenselijk is en hoe dit 

resultaat te bereiken. 

 

Het mag duidelijk zijn geworden dat elke gemeente belangrijke beslissingen heeft genomen 

t.o.v. de manier van indiceren, het toekennen van uren of budgeten en de mate van sturing 

die zij m.b.t. huishoudelijke hulp willen nemen of juist los laten. Doordat de processen pas 

in het voorjaar van 2013 zijn ingegaan zijn nog geen resultaten bekend en kan nog geen 

resume worden gegeven. Persoonlijk ben ik zeer benieuwd naar de ervaringen die in de 3 

gemeenten worden gemaakt ook wat betreft de kwaliteitstoezicht, de groeiende of juist 

afnemende ruimte van de professional zoals de ervaringen met de wijkbudgeten en of deze 

een handelen van de professional in de zin van “direct er op af” ondersteunen of juist 

belemmeren. Ook kan pas over enkele maanden worden geconcludeerd of de onrust die 

door alle ontwikkelingen zowel bij de cliënten, de medewerkers en de gemeente is ontstaan 

daadwerkelijk een valkuil is geweest of uiteindelijk belangrijke, innovatieve processen tot 

stand heeft gebracht. 
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Gemeenten en ook wijken kunnen heel individueel geaard zijn. Wij vinden het daarom 

belangrijk op vóór implementatie van welke methode of maatregel dan ook een 

contextanalyse te doen en hebben in het kader van het Expertisecentrum hier enkele tips 

voor ontwikkeld (zie bijlage 7). 
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Bijlage 1:  Interview Anke Plümers: DRK Mehrgenerationenhaus Nordhorn        

                (15.05.2012, 10:00 – 11:45) 

Wie kommt es, dass die DRK sich dafür interessiert hat ein Mehrgenerationenhaus zu 

gründen? 

Wohlfahrtsverband, ureigenste Aufgabe> Menschen mit Handicap, psychisch Kranke, 

Transporte, alleine 4 Kita’s in der Grafschaft (davon 2 in Nordhorn), Arbeit mit Senioren 

Wurde ein bestehendes Angebot ausgebaut? 

Es gab einen Verein Mehrgenerationenhaus, die zwei Leiterinnen haben sich 2006 an das 

DRK gewandt um sich Unterstützung für ihre Arbeit zu holen, 2007 ist das Haus in das 

Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser unter Leitung des DRK überführt worden. 

Es gibt innerhalb des bundesweiten Programms ein unterstützendes Netzwerk und 

Tagungsprogramm sowie Benchmarking. Inwieweit machen Sie von diesen Strukturen 

Gebrauch bzw. profitieren Sie davon? 

An den Weiterbildungen wird aus Kostengründen nicht teilgenommen (Reisen in ganz 

Deutschland wären notwendig). 

In Niedersachsen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Landesministerium ein eigenes 

Tagungsprogramm zugeschnitten auf die Bedürfnisse der 52 niedersächsischen Häuser 

erstellt. Bedarf gibt es vor allem bei PR, Marketing, Buchhaltung und Finanzen. 

Das Benchmarking ist an das vierteljährliche Selbstmonitoring gekoppelt. Laut Frau Prümers 

werden hier Äpfel mit Birnen verglichen. Die Häuser sind zu unterschiedlich auch was die 

Größe und damit die Möglichkeiten betrifft. Es kann bei einem kleinen oder mittleren Haus 

nicht alles umgesetzt werden, was ggf. Leuchtturmprojekte zu bieten haben. 

Selbstmonitoring erfordert ca. 100 Seiten Fragebogen zu allen Programmen/Projekten mit 

allen Teilnahmezahlen und Unkosten auszufüllen. 

Sie hält es vor allem für die Förderung durch ESF für notwendig. Die Häuser selber 

profitieren kaum von diesen Daten. Nur ab und zu zieht sie ein Chart aus der Datenbank. 

Auch an dem webservice „Mehrgenerationenservice“ wird nicht teilgenommen. Ein Leihoma-

System funktioniert in der Grafschaft nicht. Die meisten Familien haben ihren 

Familienanschluss direkt vor Ort und sowohl in der älteren als auch der jüngeren Generation 

gibt es hierfür keinen Bedarf. In anderen Regionen sieht das anders aus. 
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Wie viele Mitarbeitende gibt es? 

30-40 Freiwillige, die alle selber eine psychische Erkrankung oder Behinderung haben, 

Langzeitarbeitslose, trockene Alkoholiker oder in irgendeiner anderen Weise hilfebedürftig, 

in anderen Bereichen aber sehr gut einsetzbar (ehemaliger Tischler, der sich Projekte wie 

eine Tafel für den Schulgarten vornimmt, Kochen mit bedürftigen Kindern, Haushalt, Café 

etc.) 

2 sind über das Bundesprogramm Bürgerarbeit finanziert und regeln so den Wäschedienst 

und das Restaurant. 

1 Person Garten- und Landschaftsbau 

1 Person für die Küche über die Lebenshilfe finanziert (alternativer Arbeitsplatz zur 

Werkstatt) 

Wie muss ich mir die Finanzierung eines so umfangreichen Programms und großen Hauses 

vorstellen? 

30.000 EUR Programm Mehrgenerationenhäuser. 

5.000 EUR Land Niedersachsen 

5.000 EUR Kommune (Nordhorn und Landkreis) 

20 Projekte werden über DRK finanziert 

Eigene Einnahmen Ad hoc Betreuung um 2 Tagesmütter zu bezahlen 

Café/Vermietung Räume 

Entlastender Dienst (als Untermieter und Fahrdienst, Begleitservice, 20 Personen z.T. auf 400 

EUR Basis allerdings alles Fachkräfte) 

Miete Pro Familia und Monolith e.V. (das Angebot dieser Vereine dient auch dazu die 5 

Förderschwerpunkte des Bundesprogramms abdecken zu können bspw. Russisch Kurse) 

Bürgerarbeit (2 Stellen) 

Lebenshilfe (1 Stelle) 

Für Kochkurse und warmes Essen (1x wöchentlich) Essen durch die Tafel geliefert, wenn 

etwas fehlt mit diesen abgerechnet. 

Immer am Freitag für 3,50 Mittagstisch (Mischkalkulation) 
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Im Moment schafft Frau Prümers es „unter dem Strich bei 0 herauszukommen“, sie hofft in 

den kommenden Jahren auf schwarze Zahlen (in den früheren Jahren leider immer rot) 

Das Familienservicebüro ist ausgezogen (die Stadt wollte die Miete sparen und hatte Räume 

frei) 

Die Tafel stellt die Essenskisten häufig beim MGH ab, da sich die Menschen schämen das 

Essen vor die eigene Tür geliefert zu bekommen und es lieber selber abholen wollen. 

ZUSAMMENARBEIT MIT: (ZUM TEIL IN DEMSELBEN HAUS UNTERGEBRACHT BZW. UNTERMIETER DES MGH) 

 

WELCHE HAUSHALTSNAHEN DIENSTLEISTUNGEN WERDEN GEBOTEN? 

 

MGH 

Entlastender 
Dienst 

Monolith 
e.V. 

Ad hoc 
Betreuung 

Tafel e.V. Lebenshilfe 

Pro Familia 

DRK 

haushaltsnahe 
Dienstleistungen 

Bügelservice 

Tagesmütter/ad hoc 
Betreuung 

Kochkurse bedürftige 
Kinder + 

Lebensmittelpaket 

Mittagstisch Frühstück 

Begleitservice Senioren 

Nachhilfeunterricht für 
Schüler 
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Bijlage 2:  Gesprächsnotiz Frau Henkel ramboll management Berlin (Projektleiterin Wissen- 

               schaftliche Begleitung Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser)  

              (22.03.2013. 13:45- 14:25 Uhr) 

 

Gerne würde ich mit Ihnen darüber sprechen, dass mir in verschiedenen Dokumenten 

verschiedene Definitionen von Haushaltsnahen Dienstleistungen begegnet sind. In der 

Broschürde des BMFSFJ aus 2011 zur geplanten zweiten Förderperiode bspw. werden 

Kinderbetreuung und Hausaufgabenhilfe als Haushaltsnahe Dienstleistungen geführt in dem 

Artikel von Chr. Gess und A.I. Henkel 2012 (wahrscheinlich sind Sie die Autorin) aber nicht 

und auch Herr Kassner hatte das in unserem Telefonat im Herbst 2012 ausgeschlossen. 

Definition Haushaltsnahe Dienstleistungen:  

Es gibt verschiedene Schwerpunkte in den Förderperioden I und II. Die Daten sind daher nur 

bedingt miteinander zu vergleichen. 

Der Schwerpunkt Haushaltsnahe Dienstleistungen ist deutlich konkreter definiert in der 

Förderperiode II. 

In Förderperiode I wurde als Haushaltsnahe Dienstleistung alles was mit personenbezogener 

Haushaltsentlastung zu tun hatte definiert, unabhängig davon, ob die Kunden dafür bezahlte 

oder nicht. In Förderperiode II werden nur die Dienstleistungen und Aktivitäten mit unter den 

Schwerpunkt Haushaltsnahe Dienstleistungen gefasst, die gegen Bezahlung erbracht werden. 

Auch gibt es eine stärker inhaltlich bezogene Unterscheidung der Tätigkeiten. Eine 

Dienstleistung wie etwa Hausaufgabenhilfe fällt jetzt unter den Schwerpunkt Integration und 

Bildung. Auch Betreuung, die häufig auf freiwilliger Basis geleistet wird gehört jetzt entweder 

zu Integration und Bildung oder aber zu Alter und Demenz. 

 

Schwerpunkt 4 richtet sich auf die Förderung und Qualifizierung von Freiwilligen. Nicht auf 

Aktivitäten, die von Freiwilligen durchgeführt werden (auch wenn Freiwillige selber diese 

durchführen sollten). 

Dann sagt mir Frau Jablonsky, dass es zwar Zahlen, aber noch keine Veröffentlichungen dazu 

gibt, welche Effekte ein MGH innerhalb einer Kommune erzielt bzw. ob es hier auch 

finanzielle Vorteile geben kann. 

Ergebnisse der Förderperiode II:  

Mittlerweile sind auch in der Förderperiode II schon 7 Befragungen durchgeführt. Die 

Ergebnisse stehen den Häusern und Netzwerkpartnern zur Verfügung, aber noch nicht der 

öffentlichkeit. 
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Es gab eine kleine Anfrage im deutschen Bundestag, die Veröffentlichung des Berichts 

kommt in den nächsten Wochen. 

Scholz & Friends sind für die Pressearbeit zuständig. Frau Henkel schickt mir weitere 

Informationen zu. 

Im Juni erscheint eine Veröffentlichung auf Basis von Daten, die unter Kommunen erhoben 

worden sind. U.a. dazu wie sie finanzielle Effekte eines Mehrgenerationenhauses für eine 

Kommune einschätzen. Es sind etwa 1/3 der befragten, die ein Mehrgenerationenhaus als 

finanziellen Gewinn einschätzen. 

Und dann interessiert uns die finanzielle Nachhaltigkeit der einzelnen Häuser. Ich habe nur 

eine Veröffentlichung aus der 1. Förderperiode basierend auf 20 Häusern gefunden. Durch 

das Selbstmonitoring müssten ja schon neuere Zahlen vorliegen. Ist es möglich hier Einblick 

zu erhalten? 

 

Finanzielle Nachhaltigkeit: 

Finanzierungsmix der Häuser ist untersucht. Sagt noch nichts über die finanzielle 

Nachhaltigkeit nach Ablauf der Förderperiode. 

Die größten Häuser haben einen Gesamthaushalt von 500.000 EUR pro Jahr. Die kleinsten 

von 40.000 EUR (30.000 Bundesmittel, 10.000 kommunale Mittel und nicht viel mehr). 

An der Förderperiode II konnten nur Häuser teilnehmen, bei denen die Kommune 10.000 

zugesagt hat als Co Finanzierung (mit Blick auf die finanzielle Nachhaltigkeit nach 2014). 

Nach ihrer Einschätzung hat das dem Kontakt zwischen Kommune und MGH gut getan. 

Die 40.000 EUR sind sehr frei einzusetzen (wenig gebunden). 

Für die Häuser ist die lange Förderzeit von insgesamt von bis zu 8 Jahren wichtig. 

Generationenübergreifendes Arbeiten braucht Zeit für die Veränderung von Strukturen und 

Prozessen. 

Der Vorteil der Häuser ist, dass sie auf bestehenden Einrichtungen aufbauen, die z.B. über 

Pflegesätze verfügen. Sie sind als präventive, ergänzende Maßnahmen gedacht, die die 

Kommunen freiwillig übernehmen/den Bürgern zur Verfügung stellen können. 

Für Kommunen bedeutet es einen Paradigmenwechsel, um in präventiven Maßnahmen auch 

Vorteile finanzieller Art zu sehen. Es gibt hierzu aber Modellrechnungen und einige 

innovative Finanzkonzepte einiger Kommunen. Bei etwa 1/3 der Kommunen wird ein MGH 

als finanzieller Gewinn/Vorteil gesehen (Daten erscheinen erst im Juni). 
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Die MGH haben ihre eigenen Mittel in der Förderperiode stark gestärkt und sie arbeiten 

immer mehr mit Unternehmen, Stiftungen, Vereinen zusammen. Oder kooperieren mit 

Bürgerstiftungen bzw. werden selbst so eine/ sind in Trägerschaft dieser Stiftungsform. 

Ich wollte Sie auch fragen, ob es bereits Effektmessungen gibt in Bezug auf die Freiwilligen 

gibt, die in den MGHs arbeiten. Steigt bspw. ihre gesellschaftliche Partizipation, finden sie 

schneller Zugang zum 1. Arbeitsmarkt etc.? 

Freiwillige Arbeit in den MGH: 

Es gibt eine Einteilung der Teilnehmenden und Freiwilligen in 4 Lebensalter. In der Gruppe 

der 0-19 Jährigen sind die Freiwilligen noch wenig vertreten. Über alle anderen 3 

Lebensaltern dahingegen ist der Anteil der Freiwilligen gleichmäßig verteilt. 

Auch wenn also die Senioren und Hochbetagten mit zu den Zielgruppen des freiwilligen 

Engagements gehören, ist neben der allgemeinen Förderung der verstärkten Partizipation die 

Förderung der Beschäftigungsfähigkeit ein großes Ziel des Aktionsprogramms. 

Das kann zum einen junge Mütter betreffen, die sich noch nicht wieder den Einstieg in den 

Arbeitsmarkt zutrauen, aber ihre (beruflichen) Erfahrungen gesellschaftlich einbringen 

möchten oder sich neu in Hinblick auf eine berufliche Tätigkeit orientieren wollen. 

Oder tatsächlich über Schwerpunkt 4 die Förderung und Qualifizierung der Freiwilligen mit 

Hilfe von Kursen, Schulungen, Tagesrhythmus, Verpflichtungen gegenüber anderen bspw. in 

Patenprojekten (Lesepaten etc.), Vorträgen etc.. 

In 2012 sind 2000 Freiwillige zu ihrer Tätigkeit in den MGH befragt worden. 1000 hatten 

bereits an mindestens einem Qualifizierungsangebot teilgenommen. 

Etwa 1/5 aller Angebote der MGH richtet sich auf die Qualifizierung der Freiwilligen (Zahlen 

erscheinen im Juni). Und davon ist über die Hälfte direkt Arbeitsmarkt bezogen. 

Dieser Schwerpunkt ist im Förderprogramm II noch einmal stärker in den Vordergrund 

geschoben und wird nun auch anders gemessen. 

Frau Henkel ist der Meinung, dass auch ältere Freiwillige indirekt zur Förderung von 

Beschäftigungsfähigkeit beitragen, indem sie jungen Familien erlauben mehr Stunden 

arbeiten zu können oder aber Familien entlasten, die mit der Pflege Älterer belastet sind und 

so mehr Raum für die Berufstätigkeit erhalten. Schwer messbar, aber im weitesten Sinne 

auch Beschäftigungseffekte 
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Die Motivation der Freiwilligen ist häufig biographisch begründet. Etwas zurückgeben wollen 

an die Gesellschaft (generativer Aspekt? Siehe meine Dissertation und Eriksons 

Entwicklungsmodell?) 

Ein zweiter häufig genannter Aspekt ist die fachliche und persönliche (Weiter-)Entwicklung. 

(Auch hierzu erscheinen Zahlen im Juni). 

Und Frau Jablonsky hatte erwähnt, dass auch Amsterdam an dem Konzept Interesse hat. Wen 

könnte ich dort als Kontaktperson hierzu befragen? 

Interesse im Ausland: Anrufe aus England und Japan, Niederlande bekomme ich eine 

Kontaktperson der UvA genannt. 

Gerne würde ich auch von Ihnen wissen wollen, was Ihrer Meinung nach die Erfolgsfaktoren 

des Konzepts sind. 

 

Frau von der Leyen hat das Konzept aus Niedersachsen mitgebracht und hatte die Erfahrung 

gesammelt, dass die Etablierung von generationenübergreifendem Arbeiten Zeit braucht. Die 

lange Förderperiode ist ein großer Vorteil. 

Die Häuser sind in schon lange bestehende Institutionen integriert. Sie bauen auf vorhanden 

Strukturen, regionaler Bekanntheit, vorhandenem Fachwissen etc. auf. 

In der zweiten Förderperiode gibt es eine Co-Finanzierung durch die jeweilige Kommune. 

Die MGH sind in den Kommunen in gutem Kontakt, werden in Netzwerke einbezogen, teil 

über die 10.000 hinaus gefördert und ideell unterstützt. Dies ist wesentlich im Hinblick auf 

die Nachhaltigkeit des Aktionsprogramms. 
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Bijlage 3:  Die Heinzelmännchen von Freilassing 

zoom 

 

Aktive aus dem Mehrgenerationenhaus Freilassing. 

Wer kennt nicht die Sage der Heinzelmännchen, jenen fleißigen Hausgeistern, die sich in der 

Nacht um allerlei liegengebliebene Hausarbeiten kümmern. Sicher haben sich viele solche 

guten Geister schon für den eigenen Haushalt gewünscht. Im bayerischen Freilassing wird 

nun der Wunsch in die Realität umgesetzt. Das Projekt „Heinzelmännchen" des 

Mehrgenerationenhauses Freilassing bietet künftig Haushaltshilfen für Seniorinnen und 

Senioren an, um ihnen das Leben im Alltag zu erleichtern. 

Hecke schneiden und Glühlampen wechseln - Haushaltshilfen gesucht 

„Wie können wir unsere Seniorinnen und Senioren langfristig in Haushalt und Garten 

unterstützen?" Diese zentrale Frage stand auf der Agenda des „Runden Tisches der 

Generationen", zu dem das Mehrgenerationenhaus KONTAKT und der Quartiersmanger der 

Stadt Freilassing, Michael Schweiger, in das Rathaus einluden. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des städtischen Seniorenbüros sowie Vertreterinnen und Vertreter sozialer 

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/documents/10180/104958/MGHFreilassingLightbox.jpg
http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/documents/10180/104958/MGHFreilassingLightbox.jpg
http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/documents/10180/104958/MGHFreilassingLightbox.jpg
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Einrichtungen, von Vereinen und Initiativen diskutierten gemeinsam den Bedarf an 

Haushaltsnahen Dienstleistungen in der Region.  

„Der Bedarf an Dienstleistungen in Haus und Garten ist vor allem bei älteren Menschen ein 

bedeutsames Thema", berichtet die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses Susanne 

Coenen. In der ländlich geprägten Region um Freilassing, nahe der österreichischen Grenze, 

sind immer mehr Seniorinnen und Senioren auf der Suche nach einer bezahlbaren Hilfe für 

Haushalt, Gartenarbeiten oder Einkäufe. Viele von ihnen leben noch eigenständig, schaffen 

aber nicht mehr alles alleine, was im Haushalt tagtäglich anfällt. „Ohne Pflegestufe ist es für 

die meisten ohnehin finanziell schwierig, professionelle Dienstleistungen für Hilfen im 

Haushalt in Anspruch zu nehmen", berichtet Dietmar Eder, Mitarbeiter im städtischen 

Seniorenbüro. Einige engagierte Seniorpatinnen und Seniorenpaten übernahmen bislang die 

Anfragen. Die Anzahl an Helferinnen und Helfern reiche allerdings nicht mehr aus, um den 

Bedarf „flächendeckend und verbindlich zu gewährleisten", erklärt Susanne Coenen. 

Das Mehrgenerationenhaus möchte fortan entsprechende Dienstleistungen zum kleinen Preis 

vermitteln. Ein Entgelt für die erbrachte Leistung sei dabei kein Hindernis für die älteren 

Leute, die vielfältigen Angebote zu nutzen. „Sie haben dann nicht das Gefühl, dem Helfenden 

ewig dafür dankbar sein zu müssen", so Susanne Coenen. Die „Heinzelmännchen" werden in 

Zukunft für einen festen Stundenlohn von zehn Euro Rasen mähen, das Badezimmer 

reinigen, Arztbesuche begleiten, Einkäufe erledigen und vieles mehr. Das Angebot richtet 

sich aufgrund der Nachfrage hauptsächlich an die Seniorinnen und Senioren in der 

Umgebung, kann aber grundsätzlich von jedem in Anspruch genommen werden. 

Gemeinsam ein Netzwerk für Haushaltsnahe Dienstleistungen etablieren 

Um die Bedarfe vor Ort genau zu analysieren, wird sich ab Herbst außerdem eine eigene 

Arbeitsgruppe dem Thema „Haushaltsnahe Dienstleistungen in Freilassing" annehmen. Dabei 

kooperiert das Mehrgenerationenhaus eng mit vielen Partnern in Freilassing und Umgebung 

wie zum Beispiel dem Diakonische Werk Traunstein eV., dem Seniorenzentrum der 

Arbeiterwohlfahrt oder dem Malteser Hilfsdienst e.V. Eine erste Aufgabe der Arbeitsgruppe 

wird es sein, eine Übersicht aller bereits bestehenden Angebote vor Ort zu erstellen. Denn 

ein Ergebnis des Runden Tisches war es, dass zwar schon viele Dienstleistungen vor Ort 

existieren, diese aber bisher nicht zentral vermittelt wurden. 

Um die Bürgerinnen und Bürger über die vielfältigen Dienstleistungsangebote ausführlich zu 

informieren, wird das Mehrgenerationenhaus sein Projekt „Heinzelmännchen" am regionalen 

„Tag der Senioren", zu dem Bürgermeister Josef Flatscher alljährlich einlädt, im kommenden 

November vorstellen. In diesem Rahmen werden sich auch alle örtlichen Anbieter 

Haushaltsnaher Dienstleistungen präsentieren und den Besucherinnen und Besuchern des 

Mehrgenerationenhauses ihre Angebote vorstellen. 

Haushaltsnahe Dienstleistungen orientieren sich an lokalen Bedürfnissen 

Das Angebot und die Vermittlung Haushaltsnaher Dienstleistungen ist neben Alter und 

Pflege, Freiwilligem Engagement sowie Integration und Bildung eines von vier 
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Schwerpunktthemen im Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II. Bundesweit haben 

sich schon viele Häuser zu erfolgreichen Dienstleistungsdrehscheiben in ihren Kommunen 

entwickelt. 

Das Beispiel aus dem Mehrgenerationenhaus Freilassing zeigt eindrucksvoll, welche Rolle 

Mehrgenerationenhäuser in ihrer Kommune bei der Vernetzung von 

Dienstleistungsangeboten einnehmen können. Dabei ist es wichtig, Bedarfe vor Ort gezielt 

zu ermitteln, bestehende Angebote zu bündeln und gemeinsam mit der Kommune und 

weiteren Partnern auf die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger einzugehen. Mit den 

Freilassinger „Heinzelmännchen" wird die Gemeinde nun um viele freiwillige Helferinnen und 

Helfer reicher, die nicht nur im Verborgenen Gutes tun. 

3.8.2012 

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/die-heinzelmannchen-von-

freilassing?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mehrgenerationenhaeuser.de%2Fhome%3Fp_p_id%

3D101_INSTANCE_2G2iaoudzMJU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mo

de%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 
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Bijlage 4: „Wir vermitteln gute Geister für Gotha" 

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/1691 

Im Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II gibt es vier neue Schwerpunktthemen. Zum 

Schwerpunktthema Haushaltsnahe Dienstleistungen hat das Mehrgenerationenhaus Gotha 

ein wegweisendes Modellprojekt ins Leben gerufen, das die Vermittlung von so genannten 

Pauschalkräften vorsieht. Die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses, Anke Merbach, 

stellt das Konzept im Interview vor. 

 Frau Merbach, zu Beginn des Jahres ist das Aktionsprogramm II angelaufen. Welche 

Neuerungen bringt das konkret für das Mehrgenerationenhaus Gotha? 

 Mit den neuen Schwerpunkten ändert sich bei uns vieles – vor allem im Bereich 

Haushaltsnahe Dienstleistungen. Hier haben wir das Projekt „Gute Geister" eingeläutet und 

damit derzeit viel zu tun. Unser Ziel ist es, Haushaltsnahe Dienstleistungen zu vermitteln, die 

an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet, zuverlässig und vertrauenswürdig sind. 

 Wie gehen Sie dabei vor? 

 Zunächst haben wir eine Stellenanzeige aufgegeben und Pauschalkräfte zur Unterstützung 

von Familien gesucht. Der Rücklauf ist seither groß. Viele Menschen rufen an und bieten ihre 

jeweiligen Fähigkeiten an. Mit einem Erfassungsbogen registrieren wir dann, welche 

Dienstleistungen wir anbieten können. Personen, die Hilfe benötigen, wenden sich ebenfalls 

meist telefonisch an uns. Wir schauen dann, welche Pauschalkraft zu den Anforderungen 

passen könnte. Dann folgt ein Erstbesuch, bei dem die Pauschalkraft – der „gute Geist" – mit 

einer Mitarbeiterin des Mehrgenerationenhauses den künftigen Einsatzort besucht. Dann 

kann es losgehen. 

 Werden Haushaltsnahe Dienstleistungen stark nachgefragt? 

 Gerade in den neuen Bundesländern ist im Bereich Haushaltsnahe Dienstleistungen noch 

Imagearbeit erforderlich. Viele Menschen trauen sich nicht recht, Hilfe im Haushalt in 

Anspruch zu nehmen. Wir begleiten unser Projekt daher mit Öffentlichkeitsarbeit. Denn 

gerade die positiven Aspekte von Haushaltsnahen Dienstleistungen liegen ja auf der Hand: 

Man hat mehr Zeit für die Familie und bietet jemand anderem einen Job. 

 Wie ist die Bezahlung der Pauschalkräfte geregelt? 

 Pro Stunde kostet die Hilfe einer Pauschalkraft 12 Euro. Davon zahlen wir sieben Euro und 

ein Fahrgeld an die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter. Der restliche Betrag fließt in die 

Versicherung und in eine Bearbeitungsgebühr. Wir überlegen derzeit, ob wir bestimmte 

Leistungen – wie etwa Besuche von Seniorinnen und Senioren – zu einem günstigeren Betrag 

anbieten können. Auch würden wir gern sozialschwachen Personen günstigere Konditionen 
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ermöglichen, zum Beispiel durch den Einsatz von Freiwilligen des Bundesfreiwilligendienstes. 

Da ist unser Konzept noch in der Erprobung. 

 Können Sie eine hochwertige Qualität der Dienstleistungen garantieren? 

 Es ist uns ein großes Anliegen, zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vermitteln. 

Wir wissen: Jemanden in das eigene Zuhause zu lassen ist eine sensible Angelegenheit. 

Deshalb nehmen wir uns die Zeit, jede Pauschalkraft persönlich kennen zu lernen. Im 

Rahmen eines dreitägigen Probearbeitens hier im Haus machen wir uns ein Bild von der 

Person und ihren Fähigkeiten. Zudem verlangen wir von den Pauschalkräften ein 

Führungszeugnis. 

 Ein großes Anliegen des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser II ist es, das jeweilige 

Dienstleistungsangebot am lokalen Bedarf auszurichten. Wie erfahren Sie, welche Hilfe in 

Gotha konkret benötigt wird? 

 Durch die verschiedenen Angebote des Mehrgenerationenhauses – etwa die Kurse oder das 

Café – kommen wir mit vielen Menschen in Kontakt. So sind wir bestens vernetzt und können 

dort helfen, wo Hilfe gebraucht wird – und manchmal ist das recht ungewöhnlich! Zum 

Beispiel lernte ich in einem unserer Mutter-Kind-Kurse eine Frau aus Indonesien kennen. Sie 

suchte jemanden, der ihrem chinesischen Au-Pair-Mädchen eine kleine Einführung in die 

deutsche Küche gibt und mit ihr Deutsch spricht. Das haben wir sehr gern vermittelt. 

Flexibel zu helfen und nicht nur verschiedene Generationen, sondern auch Nationalitäten 

zusammenzubringen – das begeistert uns. 

 Das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II läuft noch bis Ende 2014. Hat das Projekt 

„Gute Geister für Gotha" gute Zukunftsperspektiven? 

 Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das Angebot der Haushaltsnahen Dienstleistungen 

auch über den Förderzeitraum hinaus leisten können. Dank der Vermittlungsgebühr trägt es 

sich finanziell selbst. Langfristig wünschen wir uns, dass das Programm so gut angenommen 

wird, dass wir damit feste Stellen schaffen können. Vor allem würden wir so gern einigen 

jungen Menschen, die derzeit ihren Bundesfreiwilligendienst bei uns absolvieren, eine 

berufliche Perspektive geben. Daher ist es natürlich gut, dass wir zunächst noch drei weitere 

Jahre gefördert werden – das gibt uns Zeit, das Projekt auf solide Beine zu stellen. 
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Bijlage 5:  Vragenlijst voor experts op het gebied van huishoudelijke hulp in de gemeente      

                Emmen, Nijmegen en Rotterdam.  

Allereerst willen we u graag bedanken voor uw medewerking aan dit onderzoek. Zoals we 

hebben aangegeven, willen we een interview afnemen door middel van een vragenlijst. Dit 

interview zal ongeveer 40 minuten duren.  

Wij zijn Marloes Busch, Annerieke te Winkel en Kimberley Pril, studenten van de Saxion 

Hogeschool Enschede en studeren aan de Academie Mens en Maatschappij aan de opleiding 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening.  Dit onderzoek richt zich op een best practice voorbeeld 

met betrekking tot de huishoudelijke hulp, voor de gemeente Enschede. Dit onderzoek 

wordt gedaan vanuit het Experticecentrum Economie, Werk en Gezondheid, onderdeel van 

Saxion Hogeschool Enschede.  

Het doel van het interview is het exploreren van de huishoudelijke hulp binnen uw 

gemeente.  

Uw antwoorden zullen vertrouwelijk gebruikt worden en uw naam wordt niet bekend 

gemaakt. Het gesprek wordt opgenomen op voicerecorder zodat we het nogmaals kunnen 

beluisteren. Deze banden worden na goedkeuring van het onderzoeksrapport vernietigd.  

Het interview bestaat uit 14 vragen, die onderverdeeld zijn in 4 thema’s.  

De resultaten van dit onderzoek zullen gepresenteerd worden bij het Expertisecentrum 

Economie, Werk en Gezondheid.   

 

Algemene gegevens  

1. Wat is uw functie binnen de gemeente? 

 

Huidig huishoudelijke hulp  

2. Hoe is de huishoudelijke hulp op dit moment in uw gemeente geregeld? 

 

 

Innovatieve aanpak  

Bij deze vragen wordt het regeerakkoord nog buiten beschouwing gelaten. 

3. Wat betekenden de ontwikkelingen rondom de Wmo binnen de huishoudelijke hulp 

voor uw gemeente? 
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4. Welke ideeën zijn er ontstaan naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de Wmo 

binnen de huishoudelijke hulp? 

 

5. Welke innovatieve aanpak voor de gemeente is hier uit voort gekomen? 

 

6. Welke voor- en/of nadelen ziet u hier in? 

 

7. Ziet u enige valkuilen en/of verbeteringen in de innovatieve aanpak? 

 

8. Wat onderscheidt uw gemeente van andere gemeenten met betrekking tot 

huishoudelijke hulp? 

 

Effect/resultaat 

9. Zijn er effecten en/of resultaten bekend rondom de innovatieve aanpak binnen de 

gemeente? (Waaruit blijkt de innovatie en waarom is het een innovatieve aanpak te 

noemen?) Zo ja, welke en hoe worden deze gemeten, vastgesteld, gewaarborgd etc.? 

 

Voorwaarden  

10. Welke voorwaarden zijn er gesteld voor de dienstverlenende organisaties, met 

betrekking tot de innovatieve aanpak? 

 

11. Welke voorwaarden zijn er gesteld voor de nieuwe cliënten die in aanmerking willen 

komen voor de huishoudelijke hulp? 

 

Toekomst 

12. Stel de in het regeerakkoord benoemde bezuinigingen gaan niet door: Hoe ziet de 

toekomst eruit voor de huishoudelijke hulp binnen uw gemeente?  

 

13. Mochten de bezuinigingen wel doorgaan: Hoe ziet de toekomst eruit na de 

bezuiniging van 75 procent? 

 

Overig  

14. Heeft u nog toevoegingen naar aanleiding van dit interview?  
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Bijlage 6: Voorwaarden dienstverlenende organisaties Nijmegen 

De aanbestedende dienst stelt de volgende eisen aan de uitvoering van huishoudelijke hulp. 

Indien niet onvoorwaardelijk kan worden voldaan aan het programma van Eisen, zal de 

aanbestedende dienst de inschrijving terzijde leggen en de betreffende ondernemer 

uitsluiten van verdere deelname.  

 

1. Continuïteit van dienstverlening; Zoveel mogelijk dezelfde hulpverlener inzetten bij een 

klant.  

2. Signaleringsfunctie; beperkt (huishoudelijke hulp 1) tot brede (huishoudelijke hulp 2) 

signalering van de zorgverlener.  

3. Capaciteit; De aanbestedende dienst wil inzicht in het minimale aantal uren huishoudelijke 

hulp die inschrijver kan leveren.  

4. Overname personeel; Medewerkers in dienst van de ondernemer werken krachtens de 

collectieve arbeidsovereenkomst voor de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, kraam- 

en jeugdgezondheidszorg 2010-2012 en het onderhandelaar akkoord cao voor de verpleeg- 

en verzorgingshuizen en thuiszorg 2012-2013 d.d. 22 mei 2012.  

5. Eigen risico; De klant heeft een eigen risico? van maximaal €50,- per kalenderjaar.  

6. Klachtenregeling; Dienstverlening aan de klant dient op zorgvuldige wijze plaats te vinden 

en er moet sprake zijn van een adequate klachtenregeling. 

7. Communicatie en managementinformatie; Afspraken en dergelijke.  

8. Uitvoeringstechnische eisen. 

9. Eisen per klant; Ondersteuningsplan en zorgmap. 

10. Wet bescherming persoonsgegevens en gedragscode.  

11. Eigen bijdrage CAK. 

12. Prijsverhogingen; De prijs is een all-in prijs. Alleen prijsverhogingen op basis van de cao 

VVT zijn mogelijk.  

13. Kwaliteitscontrole; Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de kwaliteit van de 

geleverde diensten steekproefsgewijs gecontroleerd.  

14. Social return; Dit vertaalt zich onder meer in de eis aan de ondernemers in deze 

aanbesteding om een plan te maken om werklozen ten kwetsbaren op de arbeidsmarkt een 

kans te bieden te werken en leren binnen deze opdracht.  

15. Continuïteit na beëindiging van de overeenkomst; Bij beëindiging van de overeenkomst, 

die naar aanleiden van deze aanbesteding wordt gesloten, verleent inschrijver, zijn 

medewerking aan de overdracht van klantgegevens aan de ondernemers die de hulp voor de 

betreffende klanten overnemen. (gemeente Nijmegen, 2012). 
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Bijlage 7:  De contextanalyse 

 

Expertisecentrum Economie, Werk & Gezondheid 

2011 – 2014 

De Contextanalyse - Inleiding 

Doel van praktijkgericht onderzoek is het wetenschappelijk verantwoord bijdragen aan 

oplossingen voor praktijkproblemen, het beantwoorden van praktijkvragen en het 

ontwikkelen en innoveren van de praktijk. De resultaten zijn bijvoorbeeld nieuwe kennis, 

inzichten, richtlijnen, protocollen, interventies, meetinstrumenten en praktisch bruikbare, 

creatieve en innovatieve oplossingen. Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan de opbouw 

van het kennisgebouw ten behoeve van praktijk en onderwijs (Citaat uit Forum 2011).  

Interactie en uitwisseling tussen praktijkervaring en wetenschappelijke kennis is een 

benadering die leidt tot verdere professionalisering van het handelen in de richting van 

vraaggericht en effectief dienstverlenen. Dit komt niet tot stand door een enkele methodiek 

of richtlijn top-down te implementeren of door een eenmalige training. Daadwerkelijke 

implementatie en gebruik van vernieuwing kan pas plaatsvinden wanneer die vernieuwing 

door uitwisseling en in samenwerking met de praktijk ontwikkeld is. Voortdurend zoeken 

naar de juiste handelwijze is het kenmerk. Dit leren gebeurt in een netwerk op de werkplek 

in de vorm van een BPU (Best Practice Unit) door voortdurende reflectie op het handelen en 

door integratie van theoretische kennis en praktijkkennis (Holsbrink 2011). 

De contextanalyse 

Bovenstaande impliceert dat de context (de praktijk) cruciaal is in een BPU. Er ligt immers 

een (maatschappelijk) vraagstuk waar men graag een passende oplossing voor wil. Dus een 

oplossing die passend is voor die betreffende context (praktijk). 

Nieuwe kennis en inzichten zullen daarmee moeten worden afgestemd op de 

praktijksituatie. Het beschrijven van deze context is dan ook van essentieel belang. Hierdoor 

komen de specifieke belemmerende en bevorderende factoren in beeld die van belang zijn 

voor latere implementatie en borging. 

In onderstaand schema is de matrix van een contextanalyse beschreven die als basis kan 

dienen voor een BPU. Afhankelijk van de vraagstelling/probleemstelling kunnen  items 

worden gekozen.      

De vraag/probleemstelling (met de beschreven variabelen) is de focus die bepaalt welke en 

hoeveel informatie wordt verzameld. 
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Matrix Contextanalyse: 

 Items: Aandachtspunten: Bronnen: 

1. Demografisch 1. Leeftijdsopbouw 

2. Man - vrouw 

3. Opleidingsniveau 

4. Soorten huishoudens 

5. Multicultureel 

6. Levensverwachting 

7. Inkomensniveau 

8.   

9.  

 

2. Leefstijl en gezondheid 1. Gezondheidsindicatoren 

2. Leefstijlindicatoren 

3.   

4.  

 

3. Voorzieningenniveau 1. 1e Lijnsvoorzieningen 

2. 2e lijnsvoorzieningen 

3. Sportverenigingen 

4. Buurthuizen 

5. Speeltuinverenigingen 

6. Basisscholen 

7. Voortgezet onderwijs 

8. Alternatieve voorzieningen 

9. Aantal en soorten winkels  

 

 

Variabele Demografisch

Variabele Leefstijl en gezondheid

Variabele Voorzieningenniveau

VRAAG/PROBLEEMSTELLING MATRIX

Variabele CONTEXTANALYSE Leefbare omgeving

Variabele Participatie

Variabele Ontplooide activiteiten

Perspectief 
Actieve burgers
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10. Horecavoorzieningen  

11. Mate van samenwerking 

12.   

13.  

4. Leefbare omgeving 1. Hoog- en laagbouw 

2. woningdichtheid 

3. Verhouding huur – koop 

4. Groenvoorziening 

5. Veiligheidsgevoel 

6. Mate van overlast 

7. Vervoersmogelijkheden 

8. Verhuisgedrag 

9.   

10.  

 

5. Participatie 1. Arbeidsparticipatie 

2. Sociale participatie 

3. Sociale interactie  

4.  Participatie jongeren, 

ouderen, mensen met 

handicap 

5.  

 

6. Ontplooide activiteiten: 

. door wie? 

. wanneer begonnen?  

. met welke resultaten? 

1. Preventie van gezondheid 

2. Gezondheidsbevordering 

3. Sociale ontmoeting 

4.  Huishoudelijke 

hulp/ondersteuning netwerk  

5.  
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            Uit: VROM 2004 Leefbaarheid van wijken 


