Uitnodiging klankbordgroep onderzoek objectieve onderbouwing
basisvoorziening Schoon Huis – gemeente Utrecht
Inleiding

Op 18 mei heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan over huishoudelijk hulp en de Wmo
2015. De hoogste rechter heeft geoordeeld dat de gemeente huishoudelijk hulp mag aanbieden in de
vorm van een standaardmodule, maar concludeert ‘dat de basismodule van 78 uur schoonmaak per
jaar niet berust op objectief en onafhankelijk onderzoek.

Beleid Utrecht

De basis van het beleid in Utrecht wordt gevormd door de voorziening Schoon Huis. Via deze
voorziening krijgt de klant de beschikking over 78 uur ondersteuning per jaar om het huis schoon te
houden. De klant kan zelf beslissen op welke wijze deze uren over het jaar ingedeeld worden. En
welke werkzaamheden hiermee verricht worden. Op individuele basis krijgen klanten extra uren
toegekend als de ondersteuning via de basisvoorziening onvoldoende resultaat biedt of er andere
resultaten behaald moeten worden. Deze aanvullende maatwerkuren vallen buiten de scope van dit
onderzoek.

Onderzoek

De gemeente Utrecht heeft KPMG Plexus en bureau HHM gevraagd om gezamenlijk te onderzoeken:
welk niveau van schoon voor een huishouden verantwoord is, welke activiteiten daarvoor nodig zijn,
hoeveel tijd dat kost en hoe vaak dit moeten worden gedaan om te kunnen spreken van een schone
en leefbare woning. In dit empirisch en objectief onderzoek maken onderzoekers gebruik van de
kennis en ervaring van experts, tijdbestedingsonderzoek in de praktijk en ervaringsonderzoek onder
inwoners. In augustus komen KPMG Plexus en bureau HHM met een gezamenlijk advies.

Klankbordgroep

In het kader van het onderzoek vragen wij u om deel te nemen in de klankbordgroep. Gedurende de
looptijd van het onderzoek vinden twee bijeenkomsten plaats met de klankbordgroep:
• Donderdag 30 juni 2016 van 9.30 tot 11.00 (locatie: Stadskantoor, Utrecht)
• Maandag 1 augustus 2016 van 15.00 tot 17.00 (locatie: Stadskantoor, Utrecht)

Contactpersonen

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met één van de volgende
personen:
• Gemeente Utrecht:
; tel. 030 286
• KPMG Plexus:
; tel. 020 301 08 00
• Bureau HHM:
; tel. 053 433 05 48

Cc:

@hhm.nl;
@hhm.nl>;
@kpmg.nl>;
@utrecht.nl>; Manshanden, José <j.manshanden@utrecht.nl>
Subject: RE: aanpassingen op finale plan van aanpak en offerte Utrecht | HHM en KPMG Plexus

Dag

,

Wij hebben zojuist een telefonische conferentie afgesloten waarin wij aan de orde hebben gehad op
welke wijze de onderzoeksopdracht kan worden bijgesteld ten opzichte van de eerder door jullie
ingediende offerte.
Wij hebben de contouren besproken van de aanpassingen. Op basis daarvan doen KPMG en HHM een
nieuw offerte-voorstel, uiterlijk dinsdag om 10.00 uur.
Aan de orde is gekomen hoe lopende deze nadere besprekingen het onderzoek kan worden voortgezet.
In onderstaande mail vraag je mijn akkoord op de volgende 4 activiteiten:
- De inzet die is gepleegd in voorbereiding en uitvoering van de 1e expertgroep
- Het voorbereiden van het analysekader en de gegevensverzameling
- Het coördineren, voorbereiden en uitzetten van de eerste onderzoeken bij cliënten
- De planning van klankbordgroepen
Hierbij bevestig ik mijn mondelinge akkoord. Ten aanzien van het derde gedachte streepje hebben wij
besproken, dat in de herziene offerte het aantal onderzoeken bij clienten zal worden verminderd. De
start nu staat er niet aan in de weg dat het totaal van de onderzoeken wordt beperkt, zoals besproken.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling
Meedoen naar Vermogen
Bezoekadres Stadsplateau 1, 8e etage
Telefoon 030-286
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
(KPMG Plexus) [mailto
@kpmg.nl]
Verzonden: donderdag 23 juni 2016 15:40
Aan:
CC:
@hhm.nl; '
Onderwerp: aanpassingen op finale plan van aanpak en offerte Utrecht | HHM en KPMG Plexus
Dag

,

Allereerst: fijn dat we zo open constructief met jou en
kunnen sparren, ook bij een moeilijk moment in de start
van een onderzoek voor jullie. In navolging van ons telefonische contact vandaag stuur ik je een korte mail ter
bevestiging van een aantal procesafspraken. Het helpt ons om in deze fase kort bevestiging van jou te hebben op
een paar punten via een ‘reply’. Het is tevens een deel van de input voor het telefonische gesprek dat we om 16.30u
hebben. Ik heb al een aantal reflecties opgenomen ter voorbereiding.
In jouw rol als contactpersoon namens de gemeente Utrecht als opdrachtgever voor KPMG Plexus en Bureau HHM
hebben we meerdere keren gesproken. Daarbij is er eerder een mondeling akkoord gekomen op bijgaande offerte en
plan van aanpak.
Je hebt ons vanochtend medegedeeld dat dit plan nog geen formele bekrachtiging kan krijgen vanuit Utrecht. Dit
mede omdat jullie wethouder Wmo (Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning, Welzijn, Wijkgericht werken en
participatie en Cultuur) nog aandacht vraagt voor drie zaken:
1. Een alternatief plan waarin we de kwaliteit geen geweld aan doen en toch minder investering vragen
2. Mogelijkheid tot delen van kosten tussen de gemeente Utrecht en andere overheden (Rijk of lokaal)
3. Een inhoudelijke verbinding tussen het onderzoek van de Lokale Rekenkamer naar de Hbh en het onderzoek
naar de normering.
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Vanmiddag spreken we verder over de antwoorden hierop. Daarbij hebben jullie reeds aangegeven dat de formele
bekrachtiging (ongeacht de vorm) sowieso wacht tot het bespreken van de voorjaarsnota op donderdag 30 juni. Op
dinsdag 28 juni willen jullie wel een beeld kunnen vormen van de alternatieve aanpak. De vertraging die dit geeft
willen jullie deels compenseren door een latere oplevering mogelijk te maken, met 8 augustus als deadline en 15
augustus als fatale termijn (tov 1 en 8 aug).
We hebben vanochtend besproken dat zowel Bureau HHM en KPMG Plexus reeds activiteiten hebben voorbereid en
gepland. Je liet mij vanmiddag weten dat je de voorbereiding van klankbord- en expertgroepen gewoon wilt laten
doorgaan en hieruit geen potentiële vertraging te krijgen. Dit betekent dat we onze inzet steeds met je afstemmen en
dat jij akkoord bent om de inzet die wij na jullie mondelinge akkoord en nu steeds in afstemming maken in rekening te
kunnen brengen, ook wanneer er volgende week geen formeel akkoord volgt. Het zou concreet betekenen dat we je
akkoord vragen op:
- De inzet die is geplaagd in voorbereiding en uitvoering van de 1e expertgroep
- Het voorbereiden van het analysekader en de gegevensverzameling
- Het coördineren, voorbereiden en uitzetten van de eerste onderzoeken bij cliënten
- De planning van klankbordgroepen
Zonder formeel akkoord sturen wij nog geen tussenproducten, dit betekent bijvoorbeeld dat de expertgroep nog geen
uitwerking van een 1e sessie zal ontvangen en aanvullen.
@
: ben jij (via reply te beantwoorden) akkoord met deze afspraak?
In voorbereiding op de telefonische afstemming en 3 zaken bovenin de mail hebben we reeds de volgende punten
helder en voorbereid:
- In relatie tot punt 3:
o We gaan mee om de inhoudelijke verbinding met het onderzoek van de rekenkamer te verkennen. Dit
doen we reeds op 24 juni 14.30u (de gemeente spreekt het bestuur van de rekenkamer ook om
9.00u). We verwachten op voorhand vooral een aanvullende kans op het versterken van elkaars
onderzoek en het voorkomen dat cliënten uit Utrecht meermaals worden bevraagd. We schatten
vooralsnog niet in dat interviews door Bureau HHM en de Rekenkamer uitwisselbaar zijn op inhoud
en tijd kunnen besparen voor één van deze partijen. De rekenkamer wil in september haar
rapportage opleveren en zou eind juli/begin augustus een concept moeten delen om uitwisseling in
ons onderzoek mogelijk te maken.
- In relatie tot punt 2:
o De alternatieve aanpak kan wat ons betreft in ieder geval bestaan uit een aanvulling in de eindfase
waarin we uitkomsten met de gemeente voor een breder publiek helpen toelichten. Dit maakt het
voor andere overheden en instellingen mogelijk om te leren van de uitkomsten in Utrecht en het
rendement van jullie investering groter te maken.
- In relatie tot punt 1:
o We voorzien dat er snel concessies aan kwaliteit kunnen ontstaan bij het aanpassen van de
onderzoeksopzet bij de gegeven vraagstelling. Het is in de ogen van de bureaus in ieder geval niet
wenselijk om met onderzoekers van de gemeente zelf te werken of te veronderstellen dat interviews
door de rekenkamer uitwisselbaar zijn. Dit zou de objectiviteit en representativiteit kunnen schaden.
o We denken graag mee naar vormen waarin we het aantal onderzoeksdagen voor interviews en
tijdschrijven terugbrengen. Dit zal niet zomaar kunnen, maar het is zinvol om:
 In het CAK bestand voor HHM na te gaan in welke mate er differentiatie in frequentie van
schoonmaken zit op dit moment. Mogelijk kan die verdeling aanleiding zijn om een aantal
dagen iets af te bouwen. Hiervoor is het CAK bestand op korte termijn nodig.
 Wanneer de gemeente bereid is om minder representativiteit te hebben op frequentie dan is het
terugbrengen van tijdsobservaties in dat verlengde ook denkbaar
 NB: de verwachte reductie in dagen is beperkt en het verdient aanbeveling om de beperkte
meerkosten in relatie tot de te bereiken representativiteit niet op voorhand al geweld aan te
doen.
o We kunnen helder schetsen in een notitie in welke mate de onderzoeksopzet de afgelopen weken is
geëvolueerd door gesprekken met de gemeente. Daarin kunnen wij ook de verschillen helder maken
tussen de startofferte, de offerte op 16 juni en de licht gewijzigde aanpak waartoe we de komende
dagen eventueel nog komen.
o Het wijzigen van de planning is overigens op dit moment nog niet direct gewenst voor onderzoekers.
Dit ook omdat collega’s, mijlpalen en leesmomenten op rapportages reeds zijn afgestemd tussen de
bureaus en met de betrokken collega’s.

Ik hoop van harte dat je kort wilt reageren en dat we hiermee een constructieve basis leggen voor de bespreking aan
de telefoon dadelijk.
Met hartelijke groet, ook namens de collega onderzoekers,
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www.kpmgplexus.nl
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Offerte: onze tijdsbesteding
Om het plan van aanpak “Empirisch en objectief onderzoek naar normering van de basisvoorziening ‘Schoon huis” uit te voeren en te voldoen aan de
vraagstelling binnen de genoemde uitgangspunten verwachten wij maximaal 113 dagen te besteden. Op basis van het beschreven plan van aanpak hebben
we een inschatting gemaakt van de benodigde inspanningen voor zowel KPMG Plexus als Bureau HHM. De inzet hiervoor is in de tabel per bureau en per
fase gespecificeerd. Daarin is ook de inzet verwerkt die we besteden voor het organiseren van de expertbijeenkomsten en samenkomst met een eventuele
begeleidingscommissie (maximaal 2 bijeenkomsten). Ook houden we rekening met een moment waarop we na afloop en oplevering van het onderzoek
aanwezig zijn voor een toelichting aan het college of de gemeenteraad.
Fase

Inzet KPMG
Plexus (dgn)

Inzet Bureau
HHM (dgn)

Totaal inzet
(dgn)

1. Voorbereiding

5

5

10

2. Vaststellen gedragen normering

6

6

12

3. Uitwerken analysekader

4

4

8

4. Toetsen van normering

40

25

65

5. Opstellen rapportage (incl. presentatie)

9

9

18

Totaal inspanningen (dagen)

64

49

113

Beide bureaus hanteren een gemiddeld en afgerond dagtarief van € 1.200, inclusief reis- en verblijfkosten, exclusief btw. Uw noodzakelijke investering voor
deze opdracht is gebaseerd op de kennis en ervaring van het team dat we inzetten. De te besteden dagen zijn gebaseerd op de tijdsbesteding voor de
deelfases en het ophalen van data uit gesprekken en observaties. We werken hierbij met een gemiddeld dagtarief dat gebaseerd is op enerzijds een senior
team dat wordt ingezet op de methodologie, bijeenkomsten, rapportage en kwaliteitsbewaking. Voor de onderzoeksactiviteiten worden meer junior adviseurs
ingezet. Bureaus kiezen er voor om ook de meer gestandaardiseerde onderzoeksactiviteiten zelfstandig uit te voeren en niet te kiezen voor interviews en
tijdsstudies door studenten of uitzendkrachten. Bureaus willen hiermee de kwaliteit en te bereiken doorlooptijd borgen.
De specificatie van onze kosten per niveau en onderbouwing van het gemiddelde tarief is in de tabellen op de volgende pagina weergegeven. Beide bureaus
hebben hierin een gelijke opbouw van tarief per functieniveau. KPMG Plexus rekent hogere reiskosten vanwege het hogere aantal adviesdagen waarin
geobserveerd wordt en de verdeling hiervan over locaties binnen en buiten de gemeente Utrecht.
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1. Inleiding
Aanleiding
•

Huishoudelijke hulp (HH) wordt uitgevoerd onder regie van gemeenten
binnen de Wmo 2015. De gemeente Utrecht werkt met een eigen lokaal
beleidskader.

•

Er bestaat landelijk discussie over kortingen op de HH en wijze waarop
deze wordt vertaald in lokaal beleid door gemeenten. Er is onder meer
discussie bij gemeenten die sturen aan de hand van resultaten en waarbij
aanbieders worden aangesproken op de geleverde diensten.

•

De gemeente Utrecht legt de sturing niet via resultaat bij aanbieders, ze
ondersteunt burgers met een urennorm voor een algemeen aanvaard
basisniveau van ‘schoon’ vanuit de basisvoorziening ‘Schoon huis’.
Bovenop de basisvoorziening kunnen klanten extra uren krijgen. Deze
extra uren worden individueel toegekend op maat.

•

Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep richting College van de
gemeente Utrecht verlangt onderbouwing voor de door gemeente
gehanteerde 78 urennorm in de basismodule (§5.8.2)

•

In het door de CRvB als objectief beoordeelde CIZ protocol uit 2006 zijn
de volgende uitgangspunten opgenomen:
• de essentiële hygiëne van de huishouding: schone bedden, kleding,
sanitair, vloeren stofzuigen en dweilen.
• Incidentele werkzaamheden als het schoonhouden van ramen, kasten
et cetera.

•

Utrecht hanteert een aangepaste definitie van schoon huis:
• Iedereen moet gebruik kunnen maken van een schone woonkamer,
als slaapvertrek in gebruik zijnde ruimtes, de keuken, sanitaire ruimtes
en gang. Het huis dient zodanig schoon te zijn dat het niet vervuild en

zo een algemeen aanvaard basisniveau van schoon huishouden wordt
gerealiseerd.
• Een schoon huis wil niet zeggen dat alle vertrekken wekelijks schoon
gemaakt moeten worden. Het betekent dat het huis niet vervuild en
periodiek wordt schoongemaakt. Daarbij is het aan de bewoner om
keuzes te maken en prioriteiten te stellen.
Onderzoeksvragen
De gemeente geeft in haar onderzoeksopdracht gevolg aan de uitspraak van
de CRvB en ziet in het verlengde van het gemeentelijk beleid de volgende
vragen:
1. Zijn de door de gemeente in haar beleidsregels genoemde maatstaven
voor een schoon en leefbaar huis verantwoord? Welk niveau van schoon
is voor een huishouden verantwoord?
2. Welke concrete activiteiten moeten verricht worden om dit niveau van
aanvaardbaar te realiseren?
3. Hoeveel tijd is daarvoor nodig en met welke frequentie moeten deze
werkzaamheden uitgevoerd worden?
We hebben uw vragen vertaald naar de volgende hoofdvraag voor deze
opdracht:
Hoeveel uren ondersteuning is gemiddeld jaarlijks nodig via de
basisvoorziening ‘Schoon huis’ om een basishygiëne te borgen waarbij
vervuiling van het huis en gezondheidsrisico’s van bewoners worden
voorkomen?
In onze aanpak staat deze hoofdvraag centraal en verwachten we ook de
hierboven genoemde deelvragen te kunnen beantwoorden.
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1. Inleiding
Uitvoering door twee bureaus
Voor de onafhankelijke en objectieve uitvoering van dit onderzoek heeft u
zowel gesproken met KPMG Plexus als met Bureau HHM. Wij bundelen op
uw verzoek onze krachten en doen u dan ook gezamenlijk dit voorstel. Zo
combineren we de expertise van beide adviesbureaus en versterken we het
vertrouwen in de uitkomsten van het onderzoek.
In de aanpak die we in dit voorstel beschrijven komen we als gezamenlijke
adviesbureaus tot een expertinvulling van de normering van een ‘schoon
huis’ zoals door de gemeente Utrecht vastgesteld. Daarbij maken we gebruik
van de expertise die er in de markt voor huishoudelijke hulp aanwezig is (en
breder, zoals in de zakelijke schoonmaakmarkt).
De expertinvulling van de norm vormt het startpunt voor het empirisch
onderzoek dat beide adviesbureaus parallel van elkaar (maar in afstemming)
uitvoeren. KPMG Plexus richt zich daarbij op het toetsen van de normering
door tijdsmetingen van schoonmaakactiviteiten uit te voeren. Bureau HHM
richt zich op het toetsen van de normering door in de gemeente Utrecht te
onderzoeken in hoeverre de praktijk van huishoudelijke hulp aansluit bij die
norm.
Tijdens het onderzoek informeren we desgewenst ook een
begeleidingscommissie of klankbordgroep die op initiatief van de gemeente
Utrecht kan worden ingesteld. Doel van de begeleidingscommissie is
tweeledig. We informeren aan afvaardiging van relevante stakeholders
tijdens het proces en aan de andere kant geeft het onderzoekers nadere
informatie of toelichting op bij het opstellen van ons analysekader en bij het
begrip rondom resultaten.

uitkomsten. We werken toe naar één normtijd voor de benodigde
ondersteuning. Ter reflectie leggen we de resultaten van het empirisch
onderzoek terug bij de expertgroep (eventueel samen met de
klankbordgroep). Aan de gemeente Utrecht leveren we gezamenlijk één
rapportage op die gefundeerd is op de resultaten van twee parallelle,
onafhankelijke onderzoeken.
Binnen de gemeente Utrecht wordt momenteel ook door de Rekenkamer
onderzoek gedaan naar ’Hulp bij het Huishouden’. Met het oog op de
eventuele aanbevelingen vanuit dit onderzoek vindt bij de afronding van ons
onderzoek een gesprek plaats met de onderzoekers van de Rekenkamer,
waarbij we kennisnemen van de uitkomsten van hun onderzoek, zonder dat
daarbij de inhoud van de rapportage wordt aangepast.
Onafhankelijkheid
KPMG Accountants N.V. kan mogelijk de accountant zijn van een nader te
betrekken instelling die HH verzorgt. Wij zullen ervoor zorgen dat wij onze
objectiviteit behouden en dat de onderzoeker die we inzetten niet ook
betrokken is in de accountantscontrole of bij relevante adviesopdrachten bij
de betreffende instelling. Daarnaast zorgen we ervoor dat de betrokken
bestuurders vooraf door ons team geïnformeerd worden over onze rol in dit
onderzoek.

Bij de afronding van het empirisch onderzoek leggen beide adviesbureaus de
resultaten naast elkaar en komen we gezamenlijk tot een duiding van de
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2. Visie: resultaat behalen met drie kernactiviteiten

Komen tot een gedragen
normering voor ‘schoon huis’
en voorkomen van vervuiling
en gezondheidsrisico’s

Vanuit de normering uitwerken
van een analysekader met uit te
voeren activiteiten en
frequenties

Toetsen van normering in de
praktijk door tijdsmetingen
en ervaringsgesprekken

Samenbrengen analysekader
en aannames om totale
benodigde uren ondersteuning
te bepalen

Uitvoering van de opdracht door KPMG Plexus in samenwerking met Bureau HHM
Uitvoering observaties en
tijdmetingen door KPMG Plexus
Gezamenlijke uitvoering door
Bureau HHM en KPMG Plexus

Gezamenlijke uitvoering door
Bureau HHM en KPMG Plexus

Uitvoering ervaringsgesprekken
door Bureau HHM

Eén samenhangende
eindconclusie vanuit twee
onderzoeken door Bureau HHM
en KPMG Plexus

Gezamenlijke validatie van
resultaten in expertgroep
© 2016 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG
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2. Visie: resultaat behalen met drie kernactiviteiten
Komen tot gedragen normering

Uitwerken analysekader

Uitgangspunt voor deze opdracht is de norm van de gemeente Utrecht dat
HH leidt tot een ‘schoon huis waarbij vervuiling en gezondheidsrisico’s
worden voorkomen’.

Aan de hand van de invulling door de expertgroep stellen we een
analysekader op dat gestructureerd inzicht geeft in de invulling van de norm:
de benodigde activiteitengroepen, activiteiten, frequentie van het uitvoeren
en inschatting van benodigde tijd per activiteit of activiteitengroep. Dit
analysekader is een startput voor de tijdsmetingen en klantgesprekken, maar
ook als gemeenschappelijke taal voor de onderzoekers van KPMG Plexus en
Bureau HHM. Dit helpt ook in de afrondende fase van het onderzoek, waarin
we eventuele verschillen uit beide empirische onderzoeken samen zullen
duiden en verschillende beelden over definities etc. willen vermijden.

In de eerste fase organiseren we een bijeenkomst met een expertgroep
bestaande uit experts (1) vanuit aanbieders van huishoudelijke hulp binnen
de gemeente; (2) aanbieders van buiten de gemeente; (3) experts op
facilitaire schoonmaak; en (4) experts op het gebied van algemene hygiëne
en woonomgeving-gerelateerde gezondheid (bijvoorbeeld van het RIVM of
de Wageningen Universiteit).
In de bijeenkomst begeleiden we de discussie tussen experts over de norm.
Deze invulling betreft een overzicht van de schoonmaakactiviteiten die
minimaal nodig zijn om aan de norm te voldoen, de frequentie waarmee deze
moeten worden uitgevoerd en een inschatting van de daarvoor benodigde
tijd. Bureau HHM en KPMG Plexus helpen de experts te komen tot
consensus over een gedragen invulling van de norm.
Uit de expertbijeenkomst nemen we ook input mee over de factoren die van
invloed zijn op de benodigde schoonmaakactiviteiten, -frequentie of –tijd en
plek (zoals kenmerken van het huis en inrichting en de samenstelling van het
gezin). Deze factoren spelen geen rol in het kwantitatief bepalen van de
norm, maar bieden de gemeente wel inzicht in de context van de normering.

In het analysekader onderscheiden we logische clusters van activiteiten die
samen bijdragen aan het behalen van de norm voor een ‘schoon huis’. Dit
zijn bijvoorbeeld ‘schone keuken’ en ‘schone woonkamer’. Binnen deze
clusters vallen de activiteiten waarvan de expertgroep heeft vastgesteld dat
deze minimaal noodzakelijk zijn om aan de norm te voldoen.
Vervolgens ontwikkelen we het analysekader door naar een rekenmodel. Het
model rekent op basis van de frequentie en benodigde tijd per
schoonmaakactiviteit een totaal aantal uur per jaar door.
Indien de gemeente een begeleidingscommissie weet te organiseren dan is
het prettig om kort na de expertsessie met hen samen te komen. We
informeren hen dan over de opzet van het onderzoek en halen reflecties op
bij het analysekader.
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2. Visie: resultaat behalen met drie kernactiviteiten
Toetsen van de normering in de praktijk
Vanuit het analysekader volgt toetsing van de door experts vastgestelde
normering in de praktijk. Dit doen we in twee parallelle empirische
onderzoeken door KPMG Plexus en Bureau HHM.
KPMG Plexus voert aan de hand van observaties tijdsmetingen uit bij de
uitvoering van huishoudelijke hulp. Om tot representatieve resultaten te
komen voeren we tijdsmetingen uit in twee onderzoeksgroepen:
1. Binnen gemeente Utrecht; waar gewerkt wordt met de urennorm
2. Buiten de gemeente Utrecht; in gemeente die werkt met resultaatsturing
Waar mogelijk proberen we resultaten op te bouwen vanuit metingen bij:
-

Huishoudens met een schoonmaakfrequentie van 1 x per week

-

Huishoudens met een schoonmaakfrequentie van 1 x per 2 weken

Het bereiken van de representativiteit op dit onderliggende inzicht is niet
vereist voor u (totale norm is doelstelling). Tijdens de observaties meten we
de bestede schoonmaaktijd op activiteitenniveau, bijvoorbeeld het stofzuigen
van de woonkamer. We leggen de tijdsmetingen gestructureerd vast en
kunnen zo over grotere groepen gemiddelde tijden berekenen. We streven
naar het observeren van ca. 120 schoonmaaksessies van 1,5 tot 3 uur op in
totaal ca. 40 werkdagen.
Parallel voert Bureau HHM data-analyse en gesprekken met klanten van de
gemeente Utrecht om de norm in de praktijk te toetsen. De data-analyse
wordt uitgevoerd op CAK-gegevens en is gericht op het analyseren van de
.

werkelijk bestede schoonmaaktijd en het definiëren van klantgroepen op
basis van die tijdbesteding. Daarmee geeft Bureau HHM inzicht in de mate
waarin de beschikbare 78 uur in de praktijk (volledig) wordt ingezet. De
verwachting is dat hierbij twee dominante categorieën zijn te onderscheiden:
1. Huishoudens met schoonmaakfrequentie 1x per week
2. Huishoudens met schoonmaakfrequentie 1x per 2 weken
Mogelijk is er een kleinere derde categorie cliënten waarbij de frequentie van
schoonmaak wisselend is. Bureau HHM voert gesprekken met klanten van
de gemeente Utrecht om inzicht te krijgen in hoe de beschikbare tijd wordt
ingezet. Daarbij brengt het onder meer in kaart in hoeverre de activiteiten
frequentie in de uitgewerkte normering in de praktijk wordt behaald en welke
eventueel knelpunten ontstaan in de ondersteuning. Om een representatief
beeld te verkrijgen is het noodzakelijk dat er tenminste 30 gesprekken
worden gevoerd met huishoudens in beide hoofdcategorieën en 10
gesprekken met cliënten uit de derde groep, zodat in totaal 70 gesprekken
worden gevoerd.
Tot slot brengen we de resultaten van beide empirische onderzoeken samen
en leggen deze terug in de expertgroep die eerder de normering vaststelde.
Doel van deze bijeenkomst is de betrokken experts te laten reflecteren op de
onderzoeksresultaten en eventuele bijzonderheden in bredere context te
duiden. De expertgroep heeft geen rol in het vaststellen van de uiteindelijke
conclusies van het onderzoek rondom de totale benodigde schoonmaaktijd.
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2. Visie: resultaat van opdracht is onderbouwde inzet
Norm

Element

Schone
woonkamer
Schone
keuken
Norm: schoon huis
waarbij vervuiling en
gezondheidsrisico’s
worden voorkomen

Activiteit

Frequentie

Stofzuigen

26 keer per jaar
(iedere 14 dagen)

x

15 minuten

=

6,50 uur

Dweilen

13 keer per jaar
(iedere 28 dagen)

x

20 minuten

=

4,33 uur

Afstoffen

26 keer per jaar
(iedere 14 dagen)

x

15 minuten

=

6,50 uur

Duur (minuten)

…

Schone
slaapkamer
Schone
badkamer

…

Methode van
uitvoering

Benodigd # uur
per jaar voor een
schoon huis

Norm
beschikbaar

Invulling norm door expertgroep

Tijdmeting,
experts en
klantbeeld
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3. Plan van aanpak: beschrijving per fase
Fase 1: voorbereiding
In de eerste fase starten we het onderzoek samen met de opdrachtgever op.
Doel is een effectieve start van het project te realiseren en afspraken te
maken voor de uitvoering. We voeren de volgende activiteiten uit:
a. Kick-off bijeenkomst
We houden een kick-off bijeenkomst met de opdrachtgever. In deze
bijeenkomst bespreken we:
— Het plan van aanpak, de planning van het project en de bijeenkomsten
— Gewenste afstemming opdrachtnemer-opdrachtgever

met toelichting op, die zij verstuurt naar de partijen. Hierbij denken we aan
een tweetal andere gemeenten (bijvoorbeeld Drechtsteden en Haarlem) en
enkele van de gecontracteerde zorgaanbieders in de gemeenten. Vervolgens
benaderen wij de partijen voor een interview en deelname aan de
expertgroep.
Resultaat van fase 1:
— Een vastgesteld plan van aanpak
— Vastgestelde samenstelling expertgroep en te interviewen personen
— Afspraken over communicatie rondom het onderzoek

— De inhoudelijke achtergrond van de gemeentelijke beleidskaders

Fase 2: vaststellen gedragen normering

Ook stellen we vast welke gemeenten en aanbieders betrokken kunnen
raken voor het uitvoeren van onderzoek buiten de gemeente Utrecht. De
opdrachtgever zal hen vervolgens uitnodigen voor participatie en nagaan
welke afstemming al dan niet gewenst of benodigd is (bijv. bij aanbieders van
de OR).

In de tweede fase komen we tot een gedragen normering voor een ‘schoon
huis’. We voeren de volgende activiteiten uit:

b. Samenstelling van de expertgroep
Samen met de opdrachtgever komen we tot een gewenste samenstelling van
de expertgroep met vertegenwoordigers van aanbieders van huishoudelijke
hulp, experts op gebied van schoonmaak uit andere sectoren en experts op
het gebied van woonomgeving en hygiëne (in totaal ca. 8 tot 10 personen).
Ook bespreken we de samenstelling van een door de gemeente in te stellen
begeleidingscommissie of klankbordgroep.
c. Communicatie richting betrokken partijen over de opdracht
We brengen de betrokken partijen op de hoogte van het project en
verzoeken hen deel te nemen. Hiervoor stelt de gemeente Utrecht een brief

a. Documentstudie
We vragen relevante beleidsdocumentatie op bij de gemeente Utrecht (en
breder, zoals de CIZ-norm) en analyseren de elementen die relevant zijn
voor de normering en de kwantitatieve invulling daarvan. Ook verzamelen we
documenten (o.a. rapportages, normeringen, berekeningen) die mogelijk
informatie bevatten over de benodigde tijd voor schoonmaakactiviteiten en
landelijke ontwikkelingen daarin. Hierbij bevragen we aanbieders van
huishoudelijke hulp en (landelijke) schoonmaakorganisaties en de
deelnemers aan de expertbijeenkomst.
b. Organiseren bijeenkomst expertgroep
We organiseren een bijeenkomst van de expertgroep met als doel te komen
tot een gedragen invulling van de norm van een ‘schoon huis waarbij
vervuiling en gezondheidsrisico’s worden voorkomen’. Deze invulling doen
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3. Plan van aanpak: beschrijving per fase
we in de vorm van de ten minste benodigde activiteiten, een ten minste
noodzakelijke frequentie per activiteit en een normtijd vanuit ervaringen en
referentiewaarden. Daarnaast komen we tot een lijst van mogelijke situaties
en/of factoren waarbij deze norm mogelijk niet toereikend is, waarin we
aangeven welke situaties binnen de reikwijdte van de basisvoorziening
vallen.
Om tot dit resultaat te komen gebruiken we verschillende werkvormen, zoals
het inbrengen van praktijkvoorbeelden en stellingen, een brainstorm en
omgekeerde brainstorm. Daarmee krijgen we inzicht in welke factoren de
(gepercipieerde) schoonheid van een woning beïnvloeden en waardoor
vervuiling en/of gezondheidsrisico’s kunnen optreden. Op basis van deze
factoren werken we in groeps- en plenaire discussies toe naar een gedragen
norm.
c. Uitwerken normering
Tot slot werken we de in de expertgroep opgestelde normering uit in een
beleidsadvies voor de gemeente Utrecht.

a. Opstellen analysekader
Aan de hand van uitkomsten van de expertgroep stellen we het analysekader
op. Daarin brengen we clusters van activiteiten, de activiteiten zelf, de
minimale frequentie per activiteit en de door de expertgroep aangegeven
tijdsbesteding met elkaar in verband. We gebruiken daarvoor een
boomstructuur.
Vervolgens werken we dit analysekader ook uit in een rekenmodel in MS
Excel, dat aan de hand van activiteiten, frequenties en tijd per activiteit een
totale benodigde tijd per jaar berekent. Wanneer de resultaten van fase 4
bekend zijn, kunnen we zo snel tot een doorrekening van de benodigde tijd
komen.
b. Valideren analysekader met opdrachtgever
In de tweede stap valideren we het analysekader en rekenmodel met de
opdrachtgever alvorens deze in de volgende fase te verrijken met aannames
rondom tijdsbesteding. Na de validatie volgt eventueel aanpassing van het
analysekader.

Resultaat van fase 2:
— Beleidsadvies over normering ‘schoon huis’

Fase 4: toetsen van de normering

Fase 3: nadere uitwerking analysekader

In de vierde fase verzamelen we de benodigde input om de invulling van de
norm door de expertgroep in de praktijk te toetsen. In afzonderlijke
deelonderzoeken voeren we de volgende activiteiten uit:

Doel van de derde fase is om vanuit de normering van fase 2 te komen tot
een analysekader dat helder inzicht geeft in de uit te voeren activiteiten,
minimale frequenties en normtijden vanuit de expertgroep. Deze fase omvat
de volgende activiteiten:

a. Uitvoeren observaties en tijdsmetingen
Om de informatie vanuit de documentstudie aan te vullen voert KPMG
Plexus gerichte tijdsmetingen uit bij schoonmaakactiviteiten in het kader van
huishoudelijke hulp. Daarbij registreren we de benodigde tijd voor elke
schoonmaakactiviteit en kunnen we gemiddelden berekenen. Ook doen we
observaties rondom de factoren die de schoonmaaktijd beïnvloeden.
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3. Plan van aanpak: beschrijving per fase
We doen dit zowel bij aanbieders in de gemeente Utrecht als in andere
gemeenten waar niet op tijd, maar op resultaat wordt gestuurd. Daarnaast
onderscheiden we tussen cliënten waarbij 1x per week en 1x per twee weken
wordt schoongemaakt. Zo kunnen we een objectief beeld schetsen.
Het deelonderzoek is zo opgezet dat we in de eerder beschreven
onderzoeksgroepen (zie hoofdstuk 2) een aselecte steekproef van klanten
met huishoudelijke hulp nemen. We voeren ca. 120 observaties uit van
schoonmaaksessies in evenzoveel huishoudens. Daarbij worden gemiddeld
ca. 10 schoonmaakactiviteiten verwacht– in totaal ca. 1.200 activiteiten. We
streven naar representativiteit op de totale normtijd per jaar, niet op de
normtijd voor individuele activiteiten.
De tijdsmetingen worden op ca. 40 werkdagen uitgevoerd door adviseurs
van KPMG Plexus, die tegelijk de uitvoering kunnen observeren, voor het
onderzoek relevante bijzonderheden kunnen meenemen en met klanten
kunnen spreken.
De opdrachtgever en opdrachtnemer verzorgen gezamenlijk de uitnodiging
aan aanbieders en de communicatie aan professionals en burgers die in het
onderzoek worden betrokken. Daarin staat duidelijk welk doel het onderzoek
heeft, hoe wij resultaten geanonimiseerd verwerken en maken we duidelijk
dat observaties niet gebruikt worden om persoonlijk functioneren te
beoordelen. Ook attenderen we in de brief dat het nuttig is dat organisaties
vooraf haar cliëntenraad en ondernemingsraad informeren.
b. Data-analyse naar benutting beschikbare uren
Parallel aan stap a voert Bureau HHM een data-analyse uit op gegevens van
het CAK over de werkelijke inzet van huishoudelijke hulp bij klanten van de
gemeente Utrecht. Het betreft gegevens over de eigen bijdrage van klanten,
die gebaseerd is op werkelijk bestede uren. De analyse geeft inzicht in de
mate waarin de beschikbare 78 uur daadwerkelijk wordt benut en in welk

patroon. We verwachten drie verschillende klantgroepen te vinden met
verschillende schoonmaakfrequenties.
c. Voeren klantgesprekken
Mede aan de hand van de uitkomsten van de CAK data-analyse voert
Bureau HHM gesprekken met klanten van de gemeente Utrecht. Met de
gesprekken krijgen we inzicht in de wijze waarop de beschikbare
schoonmaaktijd wordt ingezet (hoe vaak en voor welke activiteiten). Hiermee
vormen we een beeld van hoe de praktijk zich verhoudt tot de invulling van
de schoonmaaknorm door de expertgroep.
Adviseurs van Bureau HHM voeren gesprekken met ca. 70 klanten van de
gemeente Utrecht, verdeeld over de groepen met verschillende
schoonmaakfrequenties. Waar mogelijk combineren we dit met de bezoeken
die KPMG Plexus aflegt voor observaties en tijdsmetingen, bijvoorbeeld door
klanten op dat moment te vragen of ze willen deelnemen aan een interview
met Bureau HHM. Zo belasten we klanten van de Utrecht zo min mogelijk.
d. Samenvatten van resultaten
Aan de hand van de input uit voorgaande stappen berekenen we
gemiddelden van de gemeten tijdsinzet per schoonmaakactiviteit en de
feitelijke frequentie van levering. We geven daarbij vanuit het analysekader
aan welke factoren kunnen maken dat dit gemiddelde niet toereikend is en of
deze binnen de reikwijdte van de basisvoorziening vallen. Vervolgens
trekken we (voorlopige) conclusies over de mate waarin de praktijk afwijkt
van de norminvulling door de expertgroep en over eventuele verschillen
tussen de normtijden die experts noemden en onze tijdsmetingen.
Beide adviesbureaus leggen de resultaten naast elkaar en komen
gezamenlijk tot een duiding van de uitkomsten. Hiervoor nemen bureaus
verantwoordelijkheid voor eigen resultaten en daagt men elkaar uit via
collegiale toetsing of sparring.
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3. Plan van aanpak: beschrijving per fase
Verschillen in resultaten vanuit de verschillende onderzoeken worden
uitgelicht en besproken. We werken daarbij toe naar één normtijd waarvoor
we ook de experts bevragen.
e. Reflecteren in expertbijeenkomst
In een tweede bijeenkomst met experts leggen we de (voorlopige)
uitkomsten van het onderzoek terug bij de experts. Doel van de bijeenkomst
is experts te laten reflecteren op de onderzoeksresultaten en eventuele
bijzonderheden in de uitkomsten beter te kunnen duiden in de rapportage.
De expertgroep heeft geen rol in het vaststellen van de uiteindelijke
uitkomsten van het onderzoek.
Resultaat van fase 4:
— Aannames rondom de tijdsinzet en frequentie per schoonmaakactiviteit
— Verschilanalyse tussen de aannames uit tijdsmetingen en expert opinion
Fase 5: opstellen rapportage
In de laatste fase vatten we de onderzoeksresultaten samen
a. Opstellen conceptrapportage
De duiding van overeenkomsten en verschillen in elk van de onderzoeken
die onder verantwoordelijkheid van respectievelijk Bureau HHM en KPMG
Plexus zijn uitgevoerd monden uit tot één gemeenschappelijke norm. De
duiding en validatie uit Fase 4 vormt hiervoor de basis.
Na validatie van de aannames voor tijdsbesteding stellen we een
conceptrapportage op waarin alle elementen van de normering en de

onderbouwing van de normtijd per jaar samenkomen in beantwoording van
de onderzoeksvragen. Daarnaast beschrijft het rapport de achtergrond en
aanleiding voor het onderzoek en geeft het een overzicht van de aanpak en
betrokken partijen.
Aan de gemeente Utrecht leveren we gezamenlijk één rapportage op die
gefundeerd is op de resultaten van twee parallelle, onafhankelijke
onderzoeken.

b. Bespreken conceptrapportage
In een bijeenkomst met de opdrachtgever bespreken we de
conceptrapportage. De inhoud zal op dat moment voor 98% gereed zijn, wel
kunnen we nog redactionele suggesties bespreken. Ook betrokkenen uit een
eventueel in te richten begeleidingscommissie of klankbordgroep schuiven
aan in deze bijeenkomst.
c. Opleveren finale rapportage
Na afloop van de bespreking ronden we de conceptrapportage af en leveren
deze op aan de gemeente Utrecht. In de rapportage geven wij antwoord op
de onderzoeksvragen. Het is de bedoeling dat u op basis van onze
rapportage inzake deze adviesopdracht uw eigen conclusies ten behoeve
van uw besluitvorming trekt.
Resultaat van fase 5
— Finale eindrapportage voor het onderzoek
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4. Planning
Voor deze opdracht gaan we uit van een beschikbare tijd van 8 weken tussen onze voorbereidende gesprekken vanaf 6 juni 2016, de formele bekrachtiging op
28 juni en geplande oplevering op 1 augustus 2016. Om in deze korte beschikbare tijd de opdracht te kunnen uitvoeren, starten we direct na de
voorbereidende fase met het uitvoeren van de observaties en tijdmetingen. Parallel worden dan in fase 2 en 3 de normering en het analysekader uitgewerkt.
Eventuele input uit die fasen kunnen dan ruim voor de afronding worden meegenomen in fase 4. Uiterlijk op 1 augustus leveren we een conceptrapportage af,
die we daarna met de opdrachtgever bespreken en in de eerste week van augustus finaliseren. Maandag 8 augustus geldt hiermee als de fatale termijn.
Bureau HHM en KPMG Plexus zijn beschikbaar voor een eventuele toelichtende afspraak naderhand richting het college of gemeenteraad. Deze valt buiten
de fatale termijn en oplevering en vindt op initiatief van de opdrachtgever plaats. Om onze planning waar te kunnen maken verwachten we uiterlijk 20 juni een
akkoord op de aanpak en opdracht te hebben.
Jun
Fase

Wk

23

24

Jul
25

26

27

28

Aug
29

30

31

1. Voorbereiding

2. Vaststellen gedragen normering
Expertgroep
3. Uitwerken analysekader
Begeleidingscommissie
4. Opstellen aannames
Expertgroep
5. Opstellen rapportage
Concept rapport
Finaal
Begeleidingscommissie rapport
6 juni
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5. Inspanningen
Op basis van het beschreven plan van aanpak hebben we een inschatting gemaakt van de benodigde inspanningen voor zowel KPMG Plexus als Bureau
HHM. In onderstaande tabel geven we deze weer per fase. Daarin is ook de inzet verwerkt die we besteden voor het organiseren van de expertbijeenkomsten
en samenkomst met een eventuele begeleidingscommissie.
De totale tijdsbesteding van de adviseurs vraagt naar verwachting 113 dagen. Om ons onderzoek in de gewenste termijn op te kunnen leveren rekenen wij op
de mogelijkheid om beschikbaarheid van opdrachtgever voor overleg, besluitvaardigheid in het proces en ondersteuning bij het organiseren van
overlegruimtes en communicatie en afstemming met stakeholders.

Fase

Inzet KPMG Plexus (dagen)

Inzet Bureau HHM (dagen)

Totaal inzet (dagen)

1. Voorbereiding

5

5

10

2. Vaststellen gedragen normering

6

6

12

3. Uitwerken analysekader

4

4

8

4. Toetsen van normering

40

25

65

5. Opstellen rapportage (incl. presentatie)

9

9

18

Totaal inspanningen (dagen)

64

49

113
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Deze proposal is opgesteld door KPMG Advisory N.V., een Nederlandse
naamloze vennootschap, lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige
ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit, en is in alle opzichten
onderhevig aan onderhandeling, overeenstemming en ondertekening van
een opdrachtbevestiging of een contract. KPMG International verleent geen
diensten aan cliënten. Geen enkel lid van het KPMG-netwerk heeft de
bevoegdheid om KPMG International of enig ander lid jegens derden te
binden of tot iets te verplichten, noch heeft KPMG International de
bevoegdheid om enig ander lid te binden of tot iets te verplichten.

