
 
 
Productomschrijving HH1 en HH2 
Woerden, De Ronde Venen en Oudewater 
 
Huishoudelijke taken bij HH1: overnemen huishoudelijke taken 
Woerden/ Oudewater: 01A04 De Ronde Venen: 01001 

!  Licht huishoudelijke taken; 
!  Zwaar huishoudelijke taken; 
!  Wasverzorging; 
!  Broodmaaltijden bereiden 

Huishoudelijke taken bij HH2: overnemen huishoudelijke taken en ondersteuning bij gebrek 
aan regie 
Woerden/ Oudewater: 01A05 De Ronde Venen: 01002 

!  Huishoudelijke werkzaamheden zoals onder HH1; 
!  Dagelijkse organisatie van het huishouden; 
!  Verzorging van inwonende kinderen; 
!  Het aanleren en activeren van huishoudelijke taken; 
!  Anderen helpen in huis bij het verzorgen van de maaltijd; 
!  Signaleren van veranderingen in gezondheid of sociale situatie. 

 

Onderscheid hulp bij het huishouden 1 en 2 Er wordt onderscheid gemaakt tussen hulp bij 
het huishouden 1 en hulp bij het huishouden 2. Bij hulp bij het huishouden 1 (HH1) ligt de 
nadruk op het overnemen van huishoudelijke taken (schoonmaken waarbij de inwoner zelf 
kan aangeven wat er moet gebeuren). Bij hulp bij het huishouden 2 (HH2) ligt de nadruk op 
de regiefunctie. Dit type hulp is voor mensen die zelf niet goed kunnen aangeven wat precies 
schoongemaakt moet worden of moeite hebben bij het organiseren van het huishouden.  

 
 
  



 
 
Productomschrijving  “Schoon Huis” 
Stichtse Vecht  

01SV1 Basismodule een schoon huis (HH1 en HH2)  
Werkwijze: 
De basisuren richten zich op het uitvoeren van het lichte en zware schoonmaakwerk. Denk 
aan het afnemen van stof, stofzuigen, reinigen van ramen, vloeren en sanitair en bedden 
verschonen. Via de basisuren krijgt de klant de beschikking over 105 uren ondersteuning per 
jaar, die naar eigen inzicht ingezet kunnen worden voor het realiseren van het resultaat 
‘schoon huis’. De klant kan deze uren verzilveren bij een aanbieder waarmee de gemeente 
een contract heeft afgesloten voor het leveren van hulp bij het huishouden. De klant stemt 
zelf met de door hem/haar gekozen hulp/aanbieder af voor welke taken en met welke 
frequentie dit wordt ingevuld.  
 
Definitie schoon huis  
Een schoon huis betekent dat iedereen gebruik moet 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 vervuilt en zo een algemeen aanvaard 
basisniveau van schoon houden wordt gerealiseerd.  
De taken die leiden tot een schoon en leefbaar huis, conform bovenstaande definitie is door 
experts vastgesteld voor de gemeente Stichtse Vecht en beschreven in het onafhankelijke 
en objectieve onderzoek, uitgevoerd door Bureau HHM, november 2016. Ten behoeve van 
het realiseren van een schoon huis worden 105 uren per jaar beschikbaar gesteld in de vorm 
van basisuren. Voor het bieden van aanvullende ondersteuning kunnen aanvullende 
modules ingezet worden. Zo wordt niet de basisvoorziening generiek opgehoogd. 
 
Aanvullende maatwerkvoorzieningen  
Wanneer als gevolg van objectiveerbare (medische) beperkingen klanten onvoldoende 
ondersteund worden door de voorziening schoon huis kunnen er maatwerkmodules ingezet 
worden. Hier zal alleen sprake van zijn als er een extra resultaat of een ander resultaat 
behaald moet worden.  
 
We onderscheiden drie vormen van aanvullende uren:  

1. Aanvullende enkelvoudige ondersteuning (A,B,C) (HH1) 
2. Aanvullende complexe ondersteuning (D,E) (HH2) 
3. Complex (HH2) 

 
De volgende resultaatgebieden vallen onder module 1: aanvullende enkelvoudige 
ondersteuning  
 

A. 01SV2 Een hoger niveau van hygiëne of schoonhouden realiseren  
Deze aanvullende uren kunnen ingezet worden als betrokkene vanwege geobjectiveerde 
medische/fysieke belemmeringen onvoldoende resultaat kan bereiken met het slim inzetten 
van de basisuren die beschikbaar zijn voor het realiseren van een schoon huis, maar 
inhoudelijk geen ander resultaat behaald moet worden. Aanleiding voor de inzet van deze 
aanvullende uren kan zijn dat door ernstige fysieke beperkingen, betrokkene geen 



mogelijkheden heeft zelf enige huishoudelijke werkzaamheden te verrichten of medische 
beperkingen waardoor een meer dan gebruikelijke hygiëne noodzakelijk is, of 
medische/fysieke beperkingen die leiden tot een snellere vervuiling van het huis. De extra 
noodzakelijke schoonmaak dient een medische/fysieke oorzaak te hebben, welke 
aantoonbaar is. De grootte van het huis of de aanwezigheid van dieren is, in het algemeen, 
geen reden voor inzet van deze module.  
Daarnaast kan de aanwezigheid van kinderen onder de 13 jaar leiden tot een snellere 
vervuiling van het huis. Deze extra vervuiling dient door de ouders in redelijkheid tot het 
noodzakelijke beperkt te worden, maar kan aanleiding zijn aanvullende uren op maat toe te 
kennen. Voor het hanteren van de leeftijdsgrens van 13 jaar is aansluiting gezocht bij het 
Protocol voor huishoudelijke hulp van het CIZ uit 2006; 
 
Bijdrage van kinderen aan het huishouden 
In geval de leefeenheid van de zorgvrager mede bestaat uit kinderen, dan gaat de 
indicatiesteller ervan uit, dat de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en psychosociaal 
functioneren, een bijdrage kunnen leveren aan de huishoudelijke taken. 
· Kinderen tot 5 jaar leveren geen bijdrage aan de huishouding. 
· Kinderen tussen 5-12 jaar worden naar hun eigen mogelijkheden betrokken bij lichte 
huishoudelijke werkzaamheden als opruimen, tafel dekken/afruimen, afwassen/afdrogen, 
boodschap doen, kleding in de wasmand gooien. 
· Kinderen vanaf 13 jaar kunnen, naast bovengenoemde taken hun eigen kamer op orde 
houden, d.w.z. rommel opruimen, stofzuigen, bed verschonen 

. 
  
B. 01SV3 Het klaarzetten of bereiden van primaire levensbehoeften  
Onder maaltijdverzorging wordt verstaan het verzorgen van de broodmaaltijd, koffie en thee 
zetten, warme maaltijd opwarmen. Het uitgangspunt voor het te behalen resultaat is dat 
indien nodig 1 keer per dag de broodmaaltijd wordt bereid en klaargezet en 1 keer per dag 
een warme maaltijd wordt opgewarmd en/of klaargezet.  
 
C.  01SV4 Beschikken over schoon linnen- en beddengoed en schone kleding         
eenpersoonshuishouden 
01SV5 Beschikken over schoon linnen- en beddengoed en schone kleding     
meerpersoonshuishouden 
Ondersteuning ten behoeve van dit resultaat wordt geboden als een persoon een 
belemmering heeft bij het op orde en schoon houden van het linnen- en/of beddengoed en 
kleding. Het doel van dit resultaat is de beschikking hebben over schoon linnen- en 
beddengoed en/of over schone kleding. De verzorging van de was zoals bedoeld binnen dit 
resultaatgebied omvat het machinaal wassen, laten drogen en opvouwen van kleding en 
linnen- en beddengoed. Verwacht mag worden dat de persoon beschikt over een 
wasmachine. Als die er niet is, behoort het realiseren van een wasmachine tot de 
verantwoordelijkheid van de klant. Daarnaast wordt van de klant verwacht dat de reikwijdte 
van de ondersteuning tot een minimum wordt beperkt door bijvoorbeeld de aanschaf van een 
wasdroger of kleding die niet gestreken hoeft te worden. Van betrokkene wordt tevens 
verwacht dat hij/zij redelijkerwijs al het mogelijke heeft gedaan om het ontstaan van extra 
zware was te beperken. Bijvoorbeeld door het gebruik van incontinentiemateriaal of anti-
allergieproducten.  
 
De volgende resultaten vallen onder  Module 2: Aanvullende complexe ondersteuning 
  
D. 01SV6 Organiseren van huishoudelijke taken  
Ondersteuning bij het organiseren van huishoudelijke taken wordt ingezet wanneer 
betrokkene niet tot zelfregie en planning van de werkzaamheden in staat is. Behalve dat er 
huishoudelijke taken moeten worden overgenomen, heeft de hulp, aansturende en 
regietaken. Daarbij geldt voor de hulp een extra verantwoordelijkheid bij het signaleren van 
ongewenste situaties of toenemende kwetsbaarheid bij betrokkene Ook kan ondersteuning 



bestaan uit het helpen handhaven, verkrijgen of herkrijgen van structuur in het huishouden. 
Het doel van het voeren van de regie over het huishouden is het schoonhouden van het huis, 
maar ook het ondersteunen bij het organiseren van het huishouden. Het overnemen van de 
regie over het huishouden kan noodzakelijk zijn als in redelijkheid niet meer van de klant 
verwacht kan worden dat hij zelfstandig beslissingen neemt (bijv. een terminale situatie) of 
als disfunctioneren dreigt. Dat kan zich uiten in vervuiling (van de woning of van kleding), 
verwaarlozing (eten en drinken) of ontreddering van zichzelf of van afhankelijke huisgenoten 
waardoor het functioneren in huis maar ook buitenshuis belemmerd wordt. De hulp dient bij 
het uitoefenen van de ondersteuning zoveel mogelijk de klant te betrekken bij het maken van 
keuzes. Daarbij dient aangesloten te worden bij de capaciteiten, intellectuele vaardigheden 
en leervermogen van de klant. Bij een deel van deze groep zal geen sprake zijn van 
ontwikkelvermogen, eerder van afnemende zelfredzaamheid. Bewaken of het nog 
verantwoord is dat de klant zelfstandig woont, is daarom onderdeel van het resultaatgebied 
(signaleren en doorgeven aan de gemeente).  
 
E.  01SV7 Thuis zorgen voor kinderen onder de 6 jaar  
Het zorgen voor kinderen is een taak van ouder en/of verzorgers. Dat geldt ook voor ouders 
die door beperkingen niet in staat zijn hun kinderen te verzorgen. Elke ouder is zelf 
verantwoordelijk voor de opvang en (het organiseren van de noodzakelijke) verzorging van 
zijn of haar kinderen. Uitgangspunt is hierbij dat bij uitval van een van de ouders de andere 
ouder deze zorg of zijn aandeel in de zorg daar waar mogelijk overneemt. Op grond van 
gebruikelijke zorg hoeft het college niet te compenseren. Het college ondersteunt alleen als 
ouders door acuut ontstane problemen een oplossing nodig hebben voor kinderen tot en met 
de leeftijd van 5 jaar. De ondersteuning is dus per definitie tijdelijk, in afwachting van een 
definitieve oplossing. Een indicatie wordt afgegeven met een maximale duur van 3 maanden 
om ouder(s) of verzorger(s) de mogelijkheid te bieden in een oplossing te voorzien. Van 
ouders mag worden verwacht dat zij zich tot het uiterste zullen inspannen om die oplossing 
zo snel mogelijk te vinden. Daarbij dient ook betrokken te worden of de persoon aanspraak 
kan maken op ondersteuning via zijn/haar zorgverzekering. Individuele ondersteuning voor 
structurele opvang van kinderen is niet mogelijk binnen de Wmo. De zorg voor kinderen 
omvat het wassen, douchen, aankleden, verschonen van luiers en het voeden van baby's. 
Het passen op kinderen valt niet onder dit resultaat. 
 
Complex (01SV8) 
Het gaat hierbij om cliënten welke gezien hun beperkingen en hulpvraag geen passende 
ondersteuning kunnen vinden binnen de andere producten. De resultaten uit deze module 
krijgen vorm door een gespecialiseerde hulp in te zetten (voor alle toegekende uren 
ondersteuning bij het huishouden). Indien nodig in combinatie met een extra aantal uur 
ondersteuning voor het organiseren van het huishouden.  
De vaststelling van het noodzakelijke aantal uren vindt plaats in een individuele weging en 
wordt afgestemd op de individuele situatie. De uren worden op maat toegekend en zijn altijd 
aanvullend op de basisuren voor Schoon huis.  
De klant krijgt de indicatie verstrekt in uren op jaarbasis, of bij een tijdelijke toekenning het 
aantal uren naar rato. Voor het individueel vaststellen van de benodigde uren wordt gebruik 
gemaakt van de tabel normering huishoudelijke taken. De aard van de ondersteuning, 
frequentie en intensiteit wordt afgestemd op het minimaal te behalen noodzakelijke resultaat. 
Hierbij is het uitgangspunt dat via de goedkoopste en meest efficiënte wijze de 
ondersteuning vorm krijgt.  
 
 


