BIJLAGE 1 MAATWERKVOORZIENING WMO HULP BIJ HET HUISHOUDEN
1.1

Doelstelling maatwerkvoorziening Wmo: Het bieden van hulp of diensten ter
ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie aan inwoners van de gemeente
die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van
andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn. De
ondersteuning kan gericht zijn op het verbeteren van de positie van de inwoner, het
stabiliseren van zijn situatie of het begeleiden van de achteruitgang in zijn situatie.

1.2

Middel om de doelstelling te bereiken: Gemeente stelt, op basis van onderzoek naar de
behoefte, persoonskenmerken en mogelijkheden van de inwoner, vast welke resultaten
zij voor deze persoon met beperkingen beoogt te bereiken en welke concrete
ondersteuning hiervoor moet worden ingezet.

1.3

Innovatie: Gemeente heeft de mogelijkheid om andere afspraken met aanbieder te
maken om innovatieve ontwikkelingen van maatwerkvoorzieningen overeen te komen.

1.4

Social return: Aanbieder heeft de verplichting tot de inzet van 2% van de
opdrachtwaarde, bij een omzet van meer dan € 100.000,- per jaar, om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten of leerwerktrajecten aan te bieden.
Maximaal 50% van de inzet mag uit Beroeps begeleidende leerweg niveau 4 (BBL4)
bestaan. De in het voorgaande contractjaar (t-1) gerealiseerde opdrachtwaarde van de
aanbieder geldt als uitgangswaarde voor de verplichting die aanbieder voor het
lopende contractjaar (t) aangaat.

1.5

Hulp bij het Huishouden (HbH)
Doel: Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied
van het huishouden. Het kan hierbij gaan over zowel lichte als zware huishoudelijke
taken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Hulp bij het huishouden (HbH1), Hulp bij
het huishouden 2 (HbH2) en Hulp bij het huishouden (HbH3).
Bij HbH1 is de cliënt zelf nog in staat de regie te voeren over het huishouden. De cliënt
kan dus zelf aangeven wanneer welke lichte en/of zware huishoudelijke taken verricht
moeten worden.
Bij HbH2 kan de cliënt niet meer zelf de regie voeren over het huishouden of heeft hier
moeite mee. Dit betreft bijvoorbeeld licht dementerende of licht verstandelijk beperkte
personen die niet zelf zien wat er moet gebeuren in hun huis.
HbH3 is bedoeld voor ontregelde huishoudens waar psychosociale of psychiatrische
problematiek speelt.
Volume: HbH wordt geïndiceerd in minuten.
01A04 Hulp bij het huishouden 1
Voor HbH 1 heeft het personeel vmbo werk- en denkniveau en/of heeft ervaring met
het bieden van huishoudelijke ondersteuning.

01A05 Hulp bij het huishouden 2
Voor HbH 2 beschikt het personeel over minimaal vmbo werk- en denkniveau. Dit is
aan te tonen met een diploma in de richting zorg en welzijn of ervaring in die richting.
01A06 Hulp bij het huishouden 3
Voor HbH 3 beschikt het personeel over minimaal vmbo werk- en denkniveau. Dit is
aan te tonen met een diploma in de richting zorg en welzijn of ervaring in die richting.

