DIENSTENCHEQUES 2019 (huishoudelijke ondersteuning)
Omschrijving
Bepaalde zorgaanbieders verstrekken bepaalde zorgaanbieders in de gemeenten Etten-Leur
en Zundert de “dienstencheque” voor huishoudelijke ondersteuning. Dankzij de inzet van de
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) blijft deze hulp voorlopig betaalbaar.
Deze regeling is er vooralsnog alléén nog voor 2019.

Wat kun je doen met dienstencheques?
Met dienstencheques kunt u eenvoudig en tegen een lage prijs uren huishoudelijke
ondersteuning inkopen. De cheques komen niet in plaats van huishoudelijke ondersteuning
die door de gemeente wordt aangeboden. Zij zijn voor extra uren en voor aanvullende
klussen. Periodiek of voor een eenmalige klus. Denk hierbij aan het wassen en strijken van
uw kleding, het stofzuigen van uw huis of een stevige voorjaarsschoonmaak.

Wat kost een dienstencheque?
Eén uur extra huishoudelijke ondersteuning kost u in 2019 met de dienstencheque € 5,--.
Vanuit de HHT vergoedt de gemeente het overige deel van de kosten.

Voor wie zijn de dienstencheques bedoeld?
• Mensen die in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) een
•

indicatie Huishoudelijke Ondersteuning hebben.
Mensen die mantelzorger zijn.

Mensen die mantelzorger zijn en in Etten-Leur wonen moeten zich eerst laten registreren als
mantelzorger bij Surplus Informele Zorg (076-5016450).
Mensen uit Zundert moeten geregistreerd staan als mantelzorger bij Stichting Welzijn
Zundert (SWZ), 076-5972200 of j.nouws@swzundert.nl of via de website www.swzundert.nl

Hoeveel dienstencheques mag u kopen?
Hebt u een indicatie voor Huishoudelijke Ondersteuning? Dan mag u in 2019 maximaal 26
dienstencheques kopen.
Staat u geregistreerd als mantelzorger? Dan mag u in 2019 maximaal 52 dienstencheques
kopen.

Hoe te regelen
Mensen die met dienstencheques uren hulp willen inkopen kunnen dat doen bij een van de
hieronder vermelde zorgaanbieders. Zij moeten dan wel een beschikking van hun Wmo
voorziening of de registratie als mantelzorger te laten zien. Een koper van een
dienstencheques betaalt € 5,-- / uur aan de gekozen zorgaanbieder.
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Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl
Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leveranciers
De Algemene Thuiszorg (DAT)
Adres:
Kroevenlaan 29
4707 BJ Roosendaal
Telefoon:
0165-397854
Email:
info@dealgemenethuiszorg.nl
Internet:
www.dealgemenethuiszorg.nl
T-zorg
Tzorg Zorgkantoor
Adres:
Druivenstraat 3
4816 KB Breda
Telefoon:
076-5783925
Email:
info@tzorg.nl
Internet:
www.tzorg.nl
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ACTIEF ZORG
Adres:
Telefoon:
Email:
Internet:

Druivenstraat 5 (regio Breda)
4816 KB Breda
088-7508200
contact@actiefzorg.nl
www.actiefzorg.nl

THUISZORG Matilda
Adres:
Smederijstraat 2
4814 DB Breda
Telefoon:
076-5302317
email:
info@thuiszorg-matilda.com
Internet:
www.thuiszorg-matilda.com
Thuiszorg West-Brabant
Adres:
Belder 2-4
4704 RK Roosendaal
Telefoon:
088-5602087
Email:
klantenservice@twb.nl
Internet:
www.twb.nl
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