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Inkoop-cat. Perceelomschrijving Definitie Productcode UW 2021 Eenheid Maximumtarief 

UW

Hoofzakelijk gebruik in 

gemeente*

4 Huishoudelijke hulp

4.03 Hulp bij het huishouden 1 01001 minuten  €                 0,50  De Ronde Venen 

4.04 Hulp bij het huishouden met regiefunctie 2 01002 minuten  €                 0,54  De Ronde Venen 

4.05 Basis module: schoonhuis 01H11 minuten  €                 0,50 Stichtse Vecht

01H21 minuten  €                 0,54 Stichtse Vecht

4.06 Aanvullende module: hoger niveau hygiëne / schoonhouden 01H12 minuten  €                 0,50 Stichtse Vecht

01H22 minuten  €                 0,54 Stichtse Vecht

4.07 Aanvullende module: klaarzetten primaire levensbehoeften 01H13 minuten  €                 0,50 Stichtse Vecht

01H23 minuten  €                 0,54 Stichtse Vecht

4.08 Aanvullende module: beschikken schone kleding eenpersoonshuishouding  01H14 minuten  €                 0,50 Stichtse Vecht

 01H24 minuten  €                 0,54 Stichtse Vecht

4.09 Aanvullende module: beschikken schone kleding meerpersoonshuishouding 01H15 minuten  €                 0,50 Stichtse Vecht

01H25 minuten  €                 0,54 Stichtse Vecht

4.10 Aanvullende module: organiseren hh taken met klant

4.11 Aanvullende module: thuiszorgen kinderen onder 6 jaar

4.12 Bovenmodulaire ondersteuning Maatwerk indicatie, afgegeven door gemeenten 01H18 minuten  €                 0,50 Stichtse Vecht

01H28 minuten  €                 0,54 Stichtse Vecht

* Gemeente hebben de mogelijkheid alle producten te gebruiken echter de keuze is aan de gemeente zelf of hiervan gebruik wordt gemaakt. 

Broodmaaltijden bereiden en klaarzetten, koffie/thee zetten en warme maaltijd opwarmen. 130uur 

per jaar, 30 min per 5 dagen

Kleding wassen en centrifugeren in de wasmachine. Deze drogen in de machine of ophangen, 

vouwen en opbergen. Indien noodzakelijk strijken. 26 uur per jaar 30 min per week 

Helpen/ondersteunen bij de persoonlijke verzorging van de kinderen (bijv. tandenpoetsen, aan/uit 

kleden, wassen, luier verschonen). Hulp bij eten en/of drinken bij baby’s en kinderen; Broodmaaltijd 

bereiden/warme maaltijd opwarmen/flesje melk bereiden voor baby. Max 3 mnd. en Max 40 uur per 

week

Kleding wassen en centrifugeren in de wasmachine. Deze drogen in de machine of ophangen, 

vouwen en opbergen. Indien noodzakelijk strijken. 39 uur per jaar 45 min per week

Basis module plus: extra lichte of zware taken en/of bewassing van linnen en beddengoed. 26 uur 

per jaar, 30 min per week

Opslaan en beheer levensmiddelen, Organisatie huishoudelijke activiteiten, Helpen handhaven, 

verkrijgen of herkrijgen van structuur in het huishouden, Signalerende, aansturende en regie 

taken. 26 uur per jaar 30 min per week

Huishoudelijke Hulp 2 Het overnemen van de regie functie en de organisatie van het huishouden. (zoals HH1 plus 

organisatie huishouden, verzorging inwonende kinderen, signaleren van veranderingen in 

gezondheid of sociale situatie en het aanleren van huishoudelijke taken)

Bijlage D: Tarieven 2022

4.02

Het uitvoeren van de huishoudelijke taken welke zorgen voor een schone woonkamer, 

slaapvertrek, keuken, gang en sanitaire ruimtes. Max 105 uur per jaar 26

4.01 Huishoudelijke Hulp 1 Het overnemen van huishoudelijke taken, waarbij de inwoner zelf kan aangeven wat er moet 

gebeuren. (zoals huishoudelijke taken, was verzorging, boodschappen en maaltijd verzorging) 01A04 minuten

Woerden/Oudewater €                 0,54 minuten01A05

Woerden/Oudewater €                 0,50 

01H26

01H27

Stichtse Vecht €                 0,54 minuten

Stichtse Vecht €                 0,54 minuten


