
Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Extra  
huishoudelijke 
hulp met 
toelage van  
de gemeente



Voor wie is deze toelage?
De Huishoudelijke Hulp Toelage is 
bedoeld voor mensen die al huis- 
houdelijke ondersteuning ontvangen 
via de Wet Maatschappelijke  
Ondersteuning (Wmo) en voor  
mensen die mantelzorgen.

Als u nu huishoudelijke ondersteuning 
via de gemeente krijgt en u hebt  
daar een beschikking voor, dan kunt  
u de toelage gebruiken voor extra 
huishoudelijke ondersteuning.

De toelage is ook voor mantelzorgers 
die twee maanden lang, minimaal  
8 uur per week, mantelzorgtaken  
uitvoeren. U komt in aanmerking als  
u als mantelzorger geregistreerd staat 
bij Tandem, het centrum voor mantel-
zorgondersteuning. U krijgt de huis-

houdelijke ondersteuning op uw eigen 
adres of op het adres van de persoon 
voor wie u zorgt. 

Hoe lang en in welke gemeenten 
geldt deze voorziening?
De Huishoudelijke Hulp Toelage is een 
tijdelijke voorziening die loopt van 
medio 2015 tot eind 2016 in de ge-
meenten: Aerdenhout, Bennebroek, 
Bentveld, Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 
Heemstede, Overveen, Spaarndam, 
Vogelenzang en Zandvoort.

Om welke werkzaamheden in  
het huishouden gaat het?
Hebt u huishoudelijke ondersteuning 
via de gemeente en wilt u uitbreiding, 
dan is de toelage voor aanvullende 
werkzaamheden:
n grote schoonmaak
n grote beurt keuken en/of badkamer
n opruimwerkzaamheden
n ramen wassen
n balkon/terras/paden vegen

Extra huishoudelijke hulp met  
toelage van de gemeente

Hebt u extra hulp in de huishouding 
nodig? Komt u als mantelzorger  
niet meer toe aan het schoonmaken 
van uw eigen huis? Maakt u dan  
gebruik van de gemeentelijke  
voorziening ‘Huishoudelijke Hulp  
Toelage’. U kunt voor een eigen  
bijdrage van 10 euro per uur huis
houdelijke ondersteuning krijgen.



formulier komt in een map die bij u thuis 
bewaard wordt.

Hoe schrijf ik me in bij Tandem?
Als u als mantelzorger voor deze  
huishoudelijke ondersteuning in 
aanmerking wilt komen, moet u  
ingeschreven staan bij Tandem, het 
centrum voor mantelzorgondersteuning. 
U kunt zich aanmelden via de website 
www.tandemmantelzorg.nl of bellen naar 
Tandem via: 023 - 89 106 10. U ontvangt 
van Tandem een bewijs van inschrijving. 
De medewerker van Zorgbalans die bij 
u langskomt, zal u om het bewijs van 
inschrijving vragen.

Wat moet ik betalen?
Voor de (extra) huishoudelijke onder-
steuning betaalt u 10 euro eigen 
bijdrage per uur. De gemeente vult dit 
bedrag aan met 12,50 euro per uur.  
U betaalt geen eigen bijdrage aan  
het CAK.

n huisdieren verzorgen (uitlaten,  
verschonen kattenbak)

n boodschappen doen
n eenvoudige administratieve  

werkzaamheden.

Bij ondersteuning van mantelzorgers 
gaat het om de gewone huishoudelijke 
taken en eventueel de hierboven ge-
noemde aanvullende werkzaamheden. 

Hoe regel ik de extra  
huishoudelijke ondersteuning?
Als u nu al huishoudelijke ondersteu-
ning krijgt en uitbreiding wilt, dan kunt 
u contact opnemen met uw Thuiszorg 
Buurtteam of de Zorgcentrale van 
Zorgbalans. Samen met u nemen we 
door wat er gedaan kan worden en 
hoe vaak u hulp wenst. Als u wilt,  
proberen we de extra ondersteuning 
door uw huidige hulp te laten geven.

Bent u mantelzorger, dan vraagt u bij 
Tandem uw bewijs van inschrijving. 
Hierna kiest u één van de aangesloten 
zorgaanbieders om de huishoudelijke 
ondersteuning voor u te regelen. Kiest 
u voor Zorgbalans, dan geeft u aan 
onze Zorgcentrale uw wensen door. 
Wij stemmen met u de werkzaam-
heden en tijden af en zorgen voor  
een passende hulp.

Hoe maken we goede afspraken?
Als u kiest voor hulp van Zorgbalans, 
dan bespreekt u met een medewerker 
wat uw wensen zijn en welke werk-
zaamheden op welk moment gedaan 
moeten worden. Dit legt u vast op een 
formulier dat u beiden ondertekent. 
Daarop staat ook het aantal uren dat 
er gewerkt wordt (per week, per twee 
weken of per maand). Dit ingevulde 

Wilt u meer weten?
Wilt u gebruikmaken van deze 
huishoudelijke ondersteuning  
of meer informatie? Bel of mail 
ons dan gerust. 
De medewerkers van onze  
Zorgcentrale kunnen u advies  
geven en helpen u graag.  
Zij zijn op werkdagen bereikbaar 
van 8.30 tot 17.00 uur via  
023  8 918 918. U kunt hen altijd 
mailen via: info@zorgbalans.nl.



www.werkenbijzorgbalans.nl
www.vrijwilligerbijzorgbalans.nl

www.zorgbalans.nl

Zorgbalans Zorgcentrale
Postbus 6166
2001 HD Haarlem
023 - 8 918 918
info@zorgbalans.nl

Zorgbalans
Zorgbalans is een grote ouderenzorg-
organisatie en een van de grootste 
werkgevers in de regio Kennemerland en 
Zuid-Holland Noord. Wij ondersteunen 
mensen met een zorgbehoefte om  
zo lang mogelijk op een eigen wijze  
vorm en inhoud te geven aan hun leven. 

Met 2700 professionele medewerkers 
en 900 vrijwilligers bieden wij tijdelijke 
en langdurige verzorging, verpleging, 
huishoudelijke ondersteuning, behandeling, 
revalidatie en begeleiding bij dementie. 
Dat doen we bij mensen thuis, in onze 
ontmoetingscentra en woonzorglocaties. 
Van Castricum, Heemskerk, IJmuiden, 
Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en 
Zandvoort tot in Hillegom.

juni 2015

Hebt u interesse in onze zorg of diensten? Neemt u dan  
contact op met de medewerkers van onze Zorgcentrale.  
Zij kunnen u informatie geven over alle zorgmogelijkheden  
van Zorgbalans.
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