
Schoonmaakondersteuning (huishoudelijke hulp) 

Hoe regel ik schoonmaakondersteuning?  
Als u door ouderdom, ziekte of handicap zelf niet in staat bent om huishoudelijk werk te doen en er 
is niemand die de taken kan overnemen, kunt u zich melden bij de zorgadviseurs van Rosengaerde 
voor hulp bij het huishouden. Rosengaerde levert 3 vormen van huishoudelijke hulp: 1. Algemene 
voorziening schoonmaakondersteuning, 2. Huishoudelijke Hulp (HH2) en 3. er is een mogelijkheid 
om een aantal uren schoonmaakondersteuning particulier in te kopen.  
 
Hulp afzeggen of helemaal stopzetten. 
Wilt u de hulp afzeggen of helemaal stopzetten dan dient u dat minimaal 48 uur van tevoren door te 
geven aan uw huishoudelijke hulp of via de receptie van Rosengaerde. 
 
Calamiteit of geweldsincident 
Iedere calamiteit of geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij de verstrekking van de algemene 
voorziening schoonmaakondersteuning of maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp wordt direct 
gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar.  Daarnaast wordt een protocol gevolgd inzake 
calamiteiten en geweld. Dit kan betekenen dat tot nader order de voorziening wordt stop gezet. 

 
Evaluatie 
Er vindt 8 weken na de start van schoonmaakondersteuning een evaluatie plaatst. Daarna vindt er 
minimaal eenmaal per jaar een evaluatie plaats.   
 
Heeft u een klacht? 
Het kan zijn dat u om de één of andere reden niet tevreden bent over de dienstverlening. Jammer, 
maar graag gaan wij met u in gesprek en hopen op een goede oplossing. Wij willen graag dat 
wanneer u een klacht heeft als eerste uw huishoudelijke hulp aanspreekt. Indien dit gesprek niet 
naar tevredenheid verloopt dan adviseren wij u om contact op te nemen met de teammanager. Dit 
kunt u rechtstreeks doen of via de receptie.   
In Rosengaerde hanteren wij een duidelijke klachtenprocedure. U kunt deze rechtstreeks opvragen 
bij de receptie of klantadvies van Rosengaerde. 

 
1. Algemene voorziening schoonmaakondersteuning  
De algemene voorziening schoonmaakondersteuning valt niet onder de Wmo. 
Schoonmaakondersteuning is hulp bij huishoudelijke werkzaamheden waarbij u zelf kunt aangeven 
welke schoonmaakwerkzaamheden moeten worden verricht. Het is een algemene voorziening voor 
inwoners met een langdurige beperking. Voor kortdurende schoonmaakondersteuning ( korter dan 6 
weken) geldt de algemene voorziening niet.   
Het gaat om hulp bij schoonmaken, wassen en opruimen. Een huishoudelijke medewerker van 
Rosengaerde komt u hierbij helpen. U houdt zelf de regie! Het resultaat is een schoon en leefbaar 
huis. Bij vakantie of ziekte van de huishoudelijke medewerker draagt Rosengaerde zorg voor 
vervanging.  

http://www.wmoloketdalfsen.nl/een-vraag-over/huishouden/schoonmaken-wassen-en-opruimen/hulp-bij-het-huishouden#hoe-regel-ik-hulp-bij-het-huishouden
http://www.wmoloketdalfsen.nl/zoeken?semanticid=60879


 
Komt u in aanmerking voor schoonmaakondersteuning? 
Met een korte beslisboom kunt u zelf kijken of u in aanmerking komt voor de 
schoonmaakondersteuning. 

 
 



Intakegesprek en werkplan 
Bij een aanvraag voor de algemene voorziening schoonmaak ondersteuning is er sprake van een 
intakegesprek en invullen van een werkplan. Hiervoor komt een klantadviseur van Rosengaerde bij u 
thuis. 
In het intakegesprek komt o.a. uw huidige situatie, de voorwaarden, uw wensen aan de orde en 
wordt door de klantadviseur geïndiceerd  hoeveel tijd ongeveer nodig is om te komen tot een goed 
resultaat: een schoon een leefbaar huis. Bij de algemene voorziening geldt dat er gestart kan worden 
met ingang van een nieuwe periode. In uitzonderingsgevallen kan er evt. al worden gestart in een 
huidige periode. Hiervoor is wel akkoord nodig van de Wmo-consulent.  
 
Eigen bijdrage algemene voorziening schoonmaakondersteuning 
Voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning betaalt u een tariefsbijdrage per 4 weken 
rechtstreeks aan Rosengaerde. Kunt u deze tariefsbijdrage niet betalen, dan kunt u bijzondere 
bijstand aanvragen bij de gemeente.  De bijzondere bijstand is afhankelijk van uw inkomen en 
vermogen.  
Hebt u door eigen omstandigheden geen schoonmaakondersteuning gehad bijv. door ziekenhuis of 
verpleeghuisopname, dan wordt het bedrag in de maand erop door Rosengaerde aan u 
terugbetaald. Voor terugbetaling van een bedrag moet er wel een gegronde reden zijn. 
Bij de algemene voorziening schoonmaakondersteuning is er geen mogelijkheid van een PGB. 
 
Ondertekening 
Nadat de klantadviseur het intakeverslag en het werkplan heeft opgesteld wordt dit aan u 
voorgelegd voor akkoord en ondertekening. Hierna maakt de klantadviseur een kopie van de intake 
en het werkplan en bewaard dit in het dossier. De originele intake en werkplan ontvangt u.  
Indien u niet eens bent met de indicatiestelling van de klantadviseur kunt u dit aangeven bij 
klantadvies van Rosengaerde. We kunnen dan alsnog opnieuw kijken waarom u het niet eens met de 
indicatie stelling. U kunt ook een melding doen bij de gemeente. De gemeente koppelt de melding 
terug bij Rosengaerde en we kijken dan gezamenlijk  naar mogelijke oplossing.  Lukt het alsnog niet 
om tot een passende oplossing te komen dan gaat de gemeente verder een rol spelen.   

 
2. Maatwerkwerkvoorziening  Huishoudelijke hulp ( voorheen HH2) 
Maatwerk huishoudelijke hulp is uitgebreidere hulp. Het geldt voor cliënten die het moeilijk vinden 
om zelf aan te geven wat de hulp moet doen, geen of onvoldoende overzicht te houden of geen 
inzicht meer hebben wat er moet worden gedaan om het huis op orde te houden en dus zelf niet 
goed de regie (meer) kunnen voeren. De huishoudelijke hulp bekijkt samen met u welke 
schoonmaak werkzaamheden moeten worden verricht en zij helpt u uw huishouden beter te 
organiseren.  
 
Kom ik in aanmerking voor maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning? 
Wanneer u o.a. vraag 4 van de beslisboom met nee beantwoordt, is er een kans dat u in aanmerking 
komt voor schoonmaakondersteuning. 
 
Meldingsformulier voor maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning. 
U dient een meldingsformulier “Wmo van de gemeente Dalfsen” in te vullen. Dit Wmo formulier 
kunt u ophalen en eventueel direct invullen bij het Wmo-loket van de gemeente Dalfsen. Een andere 
mogelijkheid is om het Wmo formulier bij de klantadviseurs van Rosengaerde op te halen en 
wanneer u dat wenst kunnen zij u ondersteunen bij het invullen van het meldingsformulier. Het 
formulier moet worden ingeleverd bij het Wmo-loket van de gemeente Dalfsen.  
 
 
 

http://www.wmoloketdalfsen.nl/een-vraag-over/huishouden/schoonmaken-wassen-en-opruimen/hulp-bij-het-huishouden#vergoeding-en-eigen-bijdrage


Intakegesprek en werkplan 
Bij deze maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp heeft een Wmo-consulent van de gemeente 
Dalfsen met u een intakegesprek. 
De Wmo-consulent onderzoekt of het probleem op een andere wijze kan worden opgelost 
(voorliggende voorzieningen zoals de algemene voorziening schoonmaakondersteuning, familie, 
vrienden, etc.) Als dat niet het geval is wordt er gekeken of er een beschikking is voor 
maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning.  
Heeft u een beschikking van de Wmo-consulent gekregen dan volgt er een intakegesprek en invullen 
van een werkplan door de klantadviseur van Rosengaerde bij u thuis. In het intakegesprek komt o.a. 
uw huidige situatie, de voorwaarden, uw wensen aan de orde en wordt door de klantadviseur 
bepaald hoeveel tijd nodig is om te komen tot een goed resultaat: een schoon een leefbaar huis.  Bij 
maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp wordt in overleg met u getracht binnen een termijn van 
10 dagen te starten met de schoonmaakondersteuning.  
 
Ondertekening 
Nadat de klantadviseur het intakeverslag en het werkplan heeft opgesteld wordt dit aan u 
voorgelegd voor akkoord en ondertekening. Hierna maakt de klantadviseur een kopie van de intake 
en het werkplan en bewaard dit in het dossier en stuurt ook een kopie door naar het Wmo loket van 
de gemeente Dalfsen. De originele intake en werkplan ontvangt u.  
Indien u niet eens bent met de indicatiestelling van de klantadviseur kunt u dit aangeven bij 
klantadvies van Rosengaerde. We kunnen dan alsnog opnieuw kijken waarom u het niet eens met de 
indicatie stelling. U kunt ook een melding doen bij de gemeente. De gemeente koppelt de melding 
terug bij Rosengaerde en we kijken dan gezamenlijk  naar mogelijke oplossing.  Lukt het alsnog niet 
om tot een passende oplossing te komen dan gaat de gemeente verder een rol spelen.   
 
Eigen bijdrage bij maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 
Er geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, dat door het CAK wordt vastgesteld.  
In uitzonderingsgevallen is er een mogelijkheid van een PGB. Uit de PGB betaalt u dan zelf een 
huishoudelijke hulp die u ook zelf aanneemt. 
Voor meer informatie over PGB kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Dalfsen. 
Wij verwijzen u ook graag naar: www.dalfsen.nl/huishoudelijkehulp  
 

3.  Particuliere Huishoudelijke hulp  
Dit is huishoudelijke hulp die u zelf rechtstreeks “inkoopt” bij Rosengaerde. U kunt rechtstreeks 
contact opnemen met klantadvies van Rosengaerde voor een afspraak en intakegesprek. Hierna 
regelen zij huishoudelijke hulp. U ontvangt maandelijks een factuur. Als u particuliere huishoudelijke 
hulp van Rosengaerde afneemt, betaalt u het vaste uurtarief huishoudelijke zorg. U ontvangt na 
afloop van de maand een factuur. 
 
Hulp bij het huishouden via Rosengaerde. U krijgt een vaste huishoudelijke medewerker die samen 
met u afspraken maakt en dit vastlegt in uw zorgdossier.  
 
Heeft u meer vragen of meer behoefte aan informatie? 
Klantadvies van Rosengaerde kunnen u ondersteunen en verder helpen.  
Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0529-431541. Er is een telefonisch 
spreekuur van 9.00 uur tot 10.00 uur. Dan kunt u ook bellen voor het maken van een afspraak. 
Mailen kan natuurlijk altijd klantadvies@rosengaerde.nl Uitgebreide informatie over Rosengaerde 
vindt u terug op onze website: www.rosengaerde.nl  
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