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Onderwerp: Kwaliteit thuishulp

Geachte mevrouw,

U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 16 oktober 2017
betrekking tot de kwaliteit van de thuishulp aan het college van burgemeester en wethouders
gesteld:

BN/De Stem bericht vandaag dat er wederom veel klachten zijn van Moerdijkers over thuishulp, die
wordt verzorgd door TllB. (Thuiszorg W'est-Brabant). Inwoners van Moerdijk lcrijgen niet zomaqr
thuishulp. De indicatie voor thuishulp wordt pas øfgegeven, wanneer vqststqqt dat hulp en
ondersteuning niet door 'eigen lvacht' kan worden georgøniseerd. Als inwoners eenmaal de
beschikking in huis hebben dat zij in aanmerking komen voor thuishulp, dan moeten zij erop kunnen
vertrouwen dat de thuishulp ook geleverd gaat worden.
PvdA Moerdijk is van mening dat deze groep huetsbare inwoners, niet øøn hun lot overgelaten mag
worden. Mensen moeten de zorg lcrijgen die zij nodig hebben, ook in vaknntietijd. Dat er veel klqchten
binnenstromen is zorgelijk. Daarnaast vinden we het onøcceptabel dat door problemen in de
orgønisatie van TWB mensen zonder de nodige zorg komen te zitten.
Een ander punt waar we ons zorgen over maken is de situatie vqn de werlcnemers van TWB. In het
artíkel komt naar voren dat de werkdruk erg hoog is en zij te maken hebben met bijvoorbeeld slechte
reisplanning. PvdA Moerdijk wil meer duidelijkheid over deze situatie. Een mqnier om het probleem op
te lossen is om meer geld uit te trekken voor de zorg, zodat er meer mensen in dienst genomen kunnen
worden. Op deze mønier kqn de werkdruk bij werlmemers afnemen, is er meer tijd voor persoonlijk
contqct met de cliënt en kunnen mogelijke gaten in de te verlenen zorgworden vermeden. Gezien de
overschotten in de begroting in het sociqle domein, is meer geld voor hulp en ondersteuning om o.a.

een einde te maken aan de stopwatchzorg, een realistische maatregel vønuit de gemeente.

Dit brengt ons op de volgende vragen:

1. De gemeente overlegt wekelijks over de klachten die zij ontvangt met TWB. Welke
prikkels gaat het college inbouwen in de samenwerkingsrelatie met TWB, waardoor bij
TWB de kwaliteit van de hulp centraal komt te staan in plaats van kostenefficiënt werken?

2. Hoeveel klachten zijn er binnengekomen? Wat is er met die klachten gedaan?

3. Wanneer is het college op de hoogte gesteld van deze problemen? Waarom is de
ge me e nte raad n iet i nge I icht?

4. Heeft TWB gesproken over de werkdruk met werknemers? Zijn er meer signalen dat de
werkdruk hoog is?

5. Gemeente Moerdijk heeft met veel partijen, die hulp en ondersteuning bieden in het kader
van de Wet op de Jeugdhulp en de Wet op Maatschappelijke ondersteuning, een
inkooprelatie. Kunt u de gemeenteraad inzicht verschaffen in de omvang en aard van de
klachten die over de verschillende zorgaanbieders binnen komen?
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6. Hoe gaat het college ervoor zorgdragen dat bij de volgende inkoopronde in het kader van
de WMO en Jeugdhulp de kwaliteit van te leveren hulp en ondersteuning bovenaan staat
in plaats van zo goedkoop mogelijkwerken? Hoe wordt de raad betrokken bij het
inkoopproces?

Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt:

Aloemeen
Om te beginnen willen wij opmerken dat de vragen zijn gebaseerd op een krantenartikel
waarin de problematiek naar onze mening wel heel negatief wordt weergegeven.
Krantenkoppen als "Klachtenregen" en "Puinhoop TWB" halen de feitelijke situatie volledig uit
zijn context.
Wij zijn van mening dat de onvrede zoals die nu in de krant door enkele Wmo-cliënten wordt
geventileerd wordt ingegeven door een aantal zaken waarbij vooral de wijziging van Hulp bij
het Huishouden op basis van een uren-indicatie in Huishoudelijke Ondersteuning op basis
van een indicatie op resultaat de belangrijkste is. Deze wijziging wordt door veel cliënten nog
sterk ervaren als het gekort worden op de zorg.
Die ontevredenheid wordt versterkt als er vervolgens zaken niet helemaal goed lopen zoals
het moeten missen van zorgmomenten en ongelukkige communicatie.

Door TWB is schriftelijk gereageerd op het krantenartikel. ln een uitvoerige brief van de heer
Christ-Jan Danen, Lid van de Raad van Bestuur, geeft hij duidelijk aan in welke context de
klachten wel moeten worden geplaatst.
Naar deze brief ,die als bijlage hierbij gaat, willen wijgraag verwijzen.

Vervolgens willen wij ingaan op de gestelde vragen.

1. De problematiek over het niet (kunnen) leveren van Huishoudelijke Ondersteuning in de
vakantieperiode heeft niet te maken met het laten prevaleren van kostenefficiënt werken
boven de kwaliteit van zorg centraal stellen. Het personeelstekort in de zorg is bovendien
geen specifiek TWB-probleem maar een landelijk probleem waar TWB wel mee
geconfronteerd wordt. Vooral het aantrekken van vakantiekrachten is problematisch. Er is
volop vraag op de arbeidsmarkt en omdat er genoeg andere keuzemogelijkheden zijn
wordt er zeker niet massaal gekozen om werk in de zorg te gaan verrichten.
Juist omdat het een landelijk probleem is worden er nu maatregelen genomen om werken
in de zorg aantrekkelijker te maken.

Wij hebben regelmatig overleg met TWB, zowelop bestuurlijk, management en
uitvoerend niveau. We zitten kort op de klachten en slagen er nagenoeg steeds in deze in
goed overleg met TWB en de cliënt tot een oplossing te brengen.

2. Er zijn in de totale periode waarin het probleem speelt (vanaf eind augustus tot nu toe)
zo'n 40 meldingen binnengekomen. Het totale cliëntenbestand van TWB telt ruim 500
inwoners uit Moerdijk. De meldingen variëren van het niet-ontvangen van zorg tot een
gebrekkige manier van communicatie door TWB.
Alle meldingen worden besproken met de zorgcoördinator van TWB. Daar waar het gaat
om het niet (kunnen) leveren van zorg wordt steeds gezocht naar een maatwerk-
oplossing. Uitgangspunt is steeds dat niet-geleverde zorgmomenten op een ander
moment worden gecom penseerd.

3. De meldingen komen binnen vanaf de tweede helft van de schoolvakantie-periode. Op de
vraag waarom de gemeenteraad niet is geÏnformeerd kunnen wij meedelen dat wij dat,
achteraf gezien, eerder hadden kunnen doen. De aard en de omvang van de meldingen,
maar vooral de manier waarop met deze klachten werd omgegaan, waren voor ons
echter geen aanleiding "de alarmbel te luiden".

4. Door TWB is met ons niet nadrukkelijk gesproken over de werkdruk bij werknemers.
Zoals uit de brief van TWB blijkt heeft het ziekteverzuim slechts een geringe relatie met



de werkdruk en wordt de uitval (ziekteverzuim) voor het merendeel veroorzaakt door
oorzaken buiten het werk om. Het ziekteverzuim bij TWB is niet hoger dan bij
vergelijkebare instellingen. Ook anderszins zijn ons geen signalen bekend van een hoge
werkdruk.

5. Het is inderdaad zo dat wij met heel veel partijen een inkooprelatie hebben Alleen op het
gebied van de Jeugdzorg hebben we al met zo'n 300 aanbieders te doen. Alle aanbieders
hebben een wettelijk verplichte klachtenregeling uit te voeren. Wij hebben geen zicht op
het aantal en de aard van de klachten die rechtstreeks bij de aanbieders binnen komen.
Op dit moment wordt er gewerkt aan het opzetten van een sturings- en
verantwoordingsmodel op het terrein van de Huishoudelijke Ondersteuning en
Begeleiding en een vernieuwing in de kwaliteitsmeting voor jeugdzorg. (Hoe goed doen
we het goede?)
De klachten die rechtstreeks bij ons binnen komen op het gebied van Jeugdzorg hebben
betrekking op de toegang. De klachtencommissie heeft in 2016 3 klachten met betrekking
tot de toegang tot jeugdhulp behandeld. ln êên zaak heeft de commissie geadviseerd de
klachten deels niet-ontvankelijk en deels gegrond te verklaren. ln één zaak is
geadviseerd de klachten deels ongegrond en deelgegrond te verklaren. ln één zaak is
het advies aan het eind van het verslagjaar nog niet afgerond. (bron: jaarverslag 2016
klachtencommissie) De uitgebrachte adviezen zijn overgenomen door het college.

6. Met deze vraag wordt de suggestie gewekt alsof het probleem het gevolg is van het zo
goedkoop mogelijk (moeten) werken. Wij zijn van mening dat de tarieven die
zorgaanbieders ontvangen , en die in samenspraak met de zorgaanbieders tot stand zijn
gekomen, reëel zijn. De wetgever verplicht ons ook daartoe. De Wmo 2015 verplicht de
gemeenteraad om regels te stellen ter waarborging van een goede verhouding tussen de
prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit
van diezelfde voorziening. Uw raad heeft dat geregeld in artikel 18 van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning.

Hoewel het aangaan van inkooptrajecten een verantwoordelijkheid is van het college zeggen
wij u toe uw raad op daartoe relevante momenten door middel van een raadsinformatiebrief te
informeren over de belangrijkste stappen bij toekomstige nieuwe inkooptrajecten.

Bijlage: Brief TWB Thuiszorg met aandacht.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de de burgemeester,

P.A.M. van Bavel
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