HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Beschrijving
Kunt u door uw leeftijd of beperking uw huishouden niet meer goed schoon en leefbaar
houden? Misschien is ondersteuning in het huishouden dan een oplossing voor u.

Voor wie is huishoudelijke ondersteuning bedoeld?
•

Voor mensen die vanwege ouderdom, ziekte of beperking hun huishouden niet meer
zelf kunnen bijhouden

•

Als de partner dit ook niet meer kan overnemen vanwege eigen beperkingen.

•

Of als bijvoorbeeld kinderen, buren of vrienden hier ook niet meer bij kunnen helpen.

•

Als particuliere hulp inkopen geen optie is.

Als bovenstaande opties bij u van toepassing zijn komt u mogelijk in aanmerking voor
ondersteuning vanuit de gemeente.

Heb ik een indicatie nodig?
Ja, u heeft een indicatie vanuit de gemeente nodig om huishoudelijke ondersteuning te
ontvangen.

Hoe vraag ik huishoudelijke ondersteuning aan?
Woont u in de gemeente Etten-Leur of de gemeente Zundert. Dan kunt u iedere werkdag
tussen 9:00 uur en 12:00 uur bellen naar het Wmo-loket Elz op het nummer 076-5024025.
U kunt ook e-mailen naar elz@etten-leur.nl. Op deze manier kunt u een melding voor
huishoudelijke ondersteuning indienen. Een Wmo-consulent zal uw melding dan in
behandeling nemen.

Als ik huishoudelijke ondersteuning krijg, welke opties heb ik dan?
Huishoudelijke ondersteuning kan je op 2 verschillende manieren inzetten, namelijk in Zorg
in Natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Hieronder leggen we de
verschillende opties uit.
Zorg in Natura:
•

•

Zorg in natura betekent dat de zorg via een zorgaanbieder loopt. Deze zorgaanbieder
regelt alles voor u. Voor u wordt dus een hulp geregeld, vervanging tijdens ziekte of
vakanties, etc. U hoeft hier verder niets voor te doen.
De Wmo-consulent vraagt de zorgaanbieder een leveringsplan op te stellen. In dit
leveringsplan staan alle huishoudelijke taken benoemd. Samen met de
zorgaanbieder bespreekt u wat u nog zelf kunt doen, wat eventuele mantelzorg voor
u kan doen en wat de hulp moet gaan overnemen van u. Als u akkoord bent met dit
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•

•

leveringsplan, ondertekend u deze. De zorgaanbieder biedt dit leveringsplan dan aan
bij het Wmo-loket.
De Wmo-consulent checkt of het leveringsplan klopt met wat hij of zij heeft besproken
met u en maakt een officieel besluit. Dit besluit krijgt u per post thuis gestuurd. Als het
besluit is genomen, kan de zorgaanbieder starten.
De zorgaanbieder moet zorgen dat uw huis schoon en leefbaar is. Dit betekent dat
het huis schoon is volgens de algemene hygiënische normen. Dus dat de vloeren,
meubels, keuken en sanitair schoon is. Met leefbaar bedoelen we dat het huis
opgeruimd en functioneel is. De zorgaanbieder plant hier tijd voor in. Dit kan per huis
en situatie verschillen. De gemeente kijkt dus niet naar het aantal uur, maar of het
huis schoon en leefbaar wordt gehouden.

Persoonsgebonden Budget:
•

•

•

•

•

Persoonsgebonden budget (pgb) betekend dat u een budget krijgt, waarmee u uw
zorg zelf kunt inkopen. U bent dan zelf ‘baas’ over wie u in koopt en wie er bij u komt
werken. U moet ook zelf vervanging regelen bij ziekte of vakanties. De gemeente kan
hierin eventueel ook voor u bemiddelen.
Als u een pgb wilt, moet u een budgetplan invullen. Hierin staat wie u wilt inkopen, uw
motivatie dat deze persoon aan de kwaliteit van eisen voldoet en welke taken de hulp
van u moet gaan overnemen. Ook vult u in hoeveel budget u graag per 4 weken wilt
ontvangen. Dit is wel altijd in overleg met de Wmo-consulent.
De Wmo-consulent toetst ook of u zelf goed een pgb kunt beheren, of anders iemand
in uw familie heeft die dit goed kan doen. Als u of iemand in uw omgeving dit niet kan,
dan krijgt u geen pgb toegekend.
Het pgb budget wat u krijgt, wordt beheerd door de Sociale verzekeringsbank (Svb).
Dit geld wordt dus niet op uw eigen bankrekening gestort. Samen met uw hulp moet u
een zorgovereenkomst tekenen en urenbriefjes insturen. De Svb betaalt de hulp dan
zijn of haar salaris uit.
Wanneer u wel graag een pgb wilt maar niemand kent waar u zorg bij kunt inkopen,
kan een bemiddelaar van het Wmo-loket elz u helpen. Het Wmo-loket kent zelf
namelijk ook hulpen die uit pgb’s zorg leveren. De bemiddelaarster kan u ook helpen
wanneer u vervanging zoekt tijdens ziekte of vakantie van uw zorgverlener.

Twijfelt u tussen de keuze zorg in natura of pgb? Bespreek dit dan in het gesprek met de
Wmo-consulent. De Wmo-consulent denkt graag met u mee!

Wat is de eigen bijdrage?
Voor de voorziening die u ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen
bijdrage.
In 2022 betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand.
De rekening voor de eigen bijdrage ontvangt u ook van het CAK.
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Contactgegevens
Thuiszorg DAT
Website: www.thuiszorgdat.nl
T-zorg
Website: www.tzorg.nl
TWB
Website: www.twb.nl
Thuiszorg Matilda
Website: www.thuiszorg-matilda.nl
Actief Huiszorg
Website: www.actiefzorg.nl
Poetszorg
Website: www.poetszorg.nl
Surplus
Website: www.surplus.nl
M.I.E.P huishoudservice
Website: www.miep.nu
BrabantCare Thuiszorg
Website: www.zeelandcare.nl
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