
Memo  

Aan: Gemeenteraad  

Cc: T. Beke 

Van: College 

Datum: 15 september 2021 

Kenmerk:  

Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning - Alfasens 

 

Inleiding 

Op dit moment hebben we in Oude IJsselstreek drie varianten voor huishoudelijke hulp. Te weten: 

1. Zorg in Natura via een gecontracteerde aanbieder (ZIN) 

2. Persoonsgebonden budget en daarmee zelf inkopen (PGB) 

3. Persoonsgebonden budget via Alfasens (bemiddelingsbureau) 

De huidige constructie via Alfasens (bemiddelingsbureau) is vanaf 1 januari 2022 op grond van 

veranderende landelijke wetgeving niet langer toegestaan. Vanaf die datum moet een natuurlijke 

persoon het PGB beheren voor de SVB (via DigiD). Alfasens is geen natuurlijke persoon waardoor zij 

het PGB niet langer mag beheren.  

 

We moeten daarom, voor 1 januari 2022, op zoek naar een alternatief voor de 350 inwoners van onze 

gemeente die gebruik maken van deze constructie én op zoek naar een oplossing voor de hulpen zelf. 

Brief en keukentafelgesprek 

De groep inwoners die nu gebruik maakt van de medewerkers van Alfasens heeft vaak al jaren dezelfde 

hulp voor het huishouden waardoor het ook een soort koppeltjes zijn geworden. De gemeente vindt het 

van belang dat deze koppeltjes blijven bestaan als de inwoner en de hulp dit willen.  

 

Om dit te bewerkstelligen hebben alle 350 inwoners die gebruik maken van Alfasens deze week een 

brief gekregen waarin wij uitleggen wat de veranderingen zijn. In de brief is uitdrukkelijk aangegeven 

dat er geen wijzigingen zijn in de hoogte en duur van de indicatie maar dat wij kijken naar de constructie 

met Alfasens en samen zoeken naar een oplossing.  

 

Alle inwoners die gebruik maken van Alfasens worden voor 1 oktober 2021 door de gemeente gebeld 

voor extra uitleg en het maken van een afspraak voor een keukentafelgesprek, zodat voor 31 december 

2021 hun situatie geregeld is. 

Mogelijkheden 

De inwoner heeft een drietal keuzes. Te weten: 

1. De inwoner gaat zelf (samen met zijn of haar mantelzorger of een familielid) het PGB beheren 

en stuurt maandelijks facturen voor de hulp naar de SVB (Sociale Verzekeringsbank).  

2. De inwoner kiest voor een PGB-maatje. Een maatje kan bijvoorbeeld een vrijwilliger zijn.  

3. De inwoner stapt over naar zorg in natura.  Zorg in natura wil zeggen dat de inwoner hulp gaat 

krijgen van één van de aanbieders (zorgorganisaties) waar wij als gemeente mee 

samenwerken. Hierbij proberen wij te garanderen dat de huidige hulp behouden blijft, indien de 

inwoner dat natuurlijk wil.  



Bij het keukentafel gesprek zullen wij met de inwoner het gesprek voeren en deze begeleiden, 

ondersteunen en adviseren in de keus die het beste past. Wij geven hierbij aan dat vanzelfsprekend de 

hulp, familie en / of mantelzorger ook bij het gesprek aanwezig mag zijn. Om dit goed te borgen maken 

wij voor deze omzetting gebruik van clientondersteuners en mantelzorgmakelaars.  Zij hebben expertise 

op het gebied van ZIN en PGB en zijn ook goed in staat om te beoordelen of een inwoner PGB waardig 

is (een van de landelijke vereiste om een PGB te mogen ontvangen). 

Alfasens 

Voor Alfasens betekent voorgaande dat de samenwerking per 1 januari 2022 zal stoppen. Alfasens is 

zelf verantwoordelijk voor het informeren van de hulpen. Deze zijn immers gekoppeld aan Alfasens. 

Hierover zijn veelvuldig gesprekken geweest met de gemeente en Alfasens. Alfasens heeft deze week 

de hulpen geïnformeerd.  

 Zorg in natura aanbieders (ZIN aanbieders) 

Wij weten dat de ZIN aanbieders het druk hebben en enkele ook een personeelstekort hebben. Daarom 

zijn wij met de aanbieders in gesprek om te bekijken of er mogelijkheden zijn om de hulpen (deels) over 

te nemen. Wij doen dit omdat we, gezien de leeftijd van de groep inwoners die nu gebruik maakt van 

Alfasens, het een reële kans achten dat een groot deel naar ZIN over zal moeten stappen.  

Regio 

We zijn niet de enige gemeente in de Achterhoek die zoekt naar een andere oplossing. Wij zijn echter 

wel de gemeente met het grootste aantal inwoners dat gebruik maakt van de ondersteuning van 

Alfasens.  We hebben dus ook het meeste tijd nodig voor deze omzetting, vandaar dat wij daarmee 

reeds nu begonnen zijn. Daarnaast hechten we aan een zorgvuldig proces. 

Tot slot 

Samenvattend werken wij eraan alle kanten van de medaille te bekijken en open en transparant het 

gesprek aan te gaan. Wij bedoelen dan dat we oog hebben voor: 

1. De inwoner die huishoudelijke ondersteuning ontvangt 

2. De hulpen die huishoudelijke ondersteuning leveren 

3. Alfasens die het bemiddelingsbureau is voor de hulpen 

4. De ZIN aanbieders die een toename gaan ervaren door overstap van Alfasens naar ZIN 

 

 

 

 

 

 

 


