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HUISHOUDELIJKE HULP GEMEENTE HAREN
Wanneer u er niet meer in slaagt zelf uw huis schoon te houden, of dat met familie of
vrienden te doen, kunt u gebruikmaken van de algemene voorziening
schoonmaakdienst of een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp. De gemeente
heeft met verschillende organisaties een overeenkomst afgesloten om deze hulp te
verzorgen. In deze folder leest u hoe het werkt.


Algemene voorziening schoonmaakdienst

Vast aantal uren per week
In de algemene voorziening huishoudelijke hulp ligt het aantal uren voor schoonmaak vast.
Samenwonenden ontvangen maximaal 3 uur huishoudelijke hulp per week en
alleenstaanden maximaal 2 uur per week. U ontvangt een algemene voorziening
schoonmaakdienst als u zelf uw huishoudelijke werk niet meer kunt doen, er in uw omgeving
niemand is die u hierbij voldoende kan ondersteunen en de algemene voorziening in uw
geval passend wordt geacht. In bijzondere situaties kunt u recht hebben op meer uren
ondersteuning. U ontvangt dan een maatwerkvoorziening.
Vaste financiële bijdrage van de gemeente
Wanneer u via een van de deelnemende organisaties algemene voorziening
schoonmaakdienst afneemt, krijgt u per uur van de gemeente Haren een financiële bijdrage
van € 11,50 per uur. De overige kosten voor de hulp betaalt u zelf. In de tabel in deze folder
kunt u zien hoe de eigen financiële bijdragen er uit zien bij welk inkomen. Als u een laag
inkomen heeft bestaat de mogelijkheid om extra financiële ondersteuning te ontvangen.
Wilt u gebruikmaken van de algemene voorziening?
Neemt u dan contact op met het team WIJZ van de gemeente. Het telefoonnummer en de
openingstijden van het gemeentehuis staan achterop deze folder. Na uw gesprek met de
gemeente, ontvangt u een brief en een antwoordkaart. Deze kunt u ingevuld terugsturen naar
de gemeente. U ontvangt dan een definitief bericht over de hoogte van uw vouchers. Daarna
kunt u zelf een van de 6 gecontracteerde organisaties bellen om uw schoonmaakhulp te
regelen. U betaalt uw eigen financiële bijdrage ook rechtstreeks aan de thuiszorgorganisatie.
Verder hoeft u niets te doen.


Maatwerkvoorziening

Als de algemene voorziening voor u niet passend is, dan onderzoekt de consulent van het
team WIJZ of een maatwerkvoorziening voor u mogelijk is. In dat geval wordt het aantal uren
hulp op uw individuele situatie afgestemd.
Bijdrage in de kosten via het CAK
Voor een maatwerkvoorziening betaalt u een bijdrage in de kosten via het CAK. Deze
bijdrage hangt af van de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd, inkomen en
vermogen, de zorg die u ontvangt en de kostprijs van deze zorg. Meer informatie hierover
vindt u op de website van het CAK: www.hetcak.nl. Op deze website kunt u zelf de hoogte
van uw eigen bijdrage berekenen.

INKOMENSTABEL SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN
In de tabel kunt u zien wat uw eigen bijdrage is voor de schoonmaakdienst. U moet
hierbij uitgaan van uw fiscale verzamelinkomen in 2015. Dat staat op uw
belastingaanslag van 2015.
Kiest u voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp? Dan krijgt u altijd een financiële
bijdrage van de gemeente van € 11,50 via een voucher. Denkt u in financiële problemen te
komen? Dan kunt u soms ook een extra Wmo-voucher krijgen. Dit is afhankelijk van uw
inkomen en uw gezinssituatie. Of u voor deze extra voucher in aanmerking komt, kunt u
bespreken met een medewerker van het team WIJZ van de gemeente.
Uw kosten voor schoonmaak
Wat u zelf betaalt, staat in de rechterkolom. Dit bedrag is het verschil tussen de waarde van
de vouchers en de prijs voor het schoonmaken bij de leverancier van uw keuze.
Nadat u van de gemeente bericht heeft gehad over de vouchers waar u recht op heeft, koopt
u zelf de zorg in bij de zorgaanbieder. U mag minder uren inkopen dan waarvoor u vouchers
ontvangt. U betaalt de zorgaanbieder alleen voor de uren die u zelf inkoopt.
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AANBIEDERS
SCHOONMAAKDIENST en MAATWERKVOORZIENING
BiOns Thuiszorg
T: 085 85 00 163
E: info@BiOns.nl
I: www.bions.nl
Uurtarief schoonmaakdienst: € 22,50
Levert ook maatwerkvoorziening in de gemeente Haren
BiOns Thuiszorg: ontzorgt, vertrouwd, omarmt
BiOns is een jonge thuiszorgorganisatie die zich onderscheidt van andere organisaties door haar
persoonlijke aanpak en de grote betrokkenheid met cliënten en medewerkers. Onze visie is dat wij
mensen willen ondersteunen om zolang mogelijk gezond en veilig in hun eigen vertrouwde omgeving
te laten blijven. We kijken daarbij samen naar uw wensen en onze mogelijkheden. Op de wijze zoals
u dat wenst.
Zodat de woonkamer weer helemaal schoongemaakt is en ook uw badkamer blinkt. Net alsof u het
zelf heeft gedaan. Waarbij u de ondersteuning en zorg krijgt om grip te krijgen en te houden op uw
leven. BiOns biedt u de zekerheid dat het op het door u gewenste moment op úw manier gebeurt.

Op zorg moet je kunnen rekenen. Dan is het prettig dat die wordt uitgevoerd door uw eigen, vaste
thuiszorgmedewerker. Die krijgt u bij BiOns. Onze deskundige medewerkers werken in kleine, vaste
en hechte teams. Zo zorgen wij ervoor dat u, als uw vaste thuiszorgmedewerker verhinderd of ziek is,
altijd dezelfde vervangers heeft. Een vertrouwd gezicht is immers erg prettig! BiOns ontvangt u met
open armen.

Beter Thuis Wonen Thuiszorg
Kortewijkstraat 81
7602 BS Hoogeveen
T: 0528 341162
E: info@beter-thuis-wonen.nl
I : www.beter-thuis-wonen.nl
Uurtarief schoonmaakdienst: € 20,00
Levert ook maatwerkvoorziening in de gemeente Haren
Beter Thuis Wonen Thuiszorg werkt vanuit de visie dat ieder mens uniek is en regie over zijn/haar
leven moet kunnen houden. Daar waar dit niet meer lukt en het netwerk dit ook niet kan opvangen,
helpen wij graag. Beter Thuis Wonen Thuiszorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen in hun
thuissituatie. Wij kijken samen met de cliënt en zijn/haar omgeving naar wat nodig is. Hierbij streven
we naar vaste inzet van een medewerker. Samen met de burger en eventueel zijn/haar netwerk wordt
een Zorgleefplan opgesteld. Deze zal regelmatig geëvalueerd worden en worden bijgesteld daar waar
het nodig is en kan.
Beter Thuis Wonen Thuiszorg onderscheidt zich door het integraal kunnen leveren van meerdere
zorg. U kunt hierbij denken aan: hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en verpleging,
individuele begeleiding, specialistische begeleiding en specialistische verpleegkundige zorg. Dit alles
met de gedachte om de burger zo lang en veilig mogelijk thuis te laten wonen.

De Nieuwe Zorg Thuis
Stationsweg 44
7941 HE Meppel
T: 0900 235 36 98
E: hv@dnzt.nl
I: www.dnzt.nl
Uurtarief schoonmaakdienst: € 22,50
Levert ook maatwerkvoorziening in de gemeente Haren
Zelfredzaamheid en prettig kunnen blijven wonen in uw eigen leefomgeving staat voorop
De Nieuwe Zorg Thuis is dé thuiszorgorganisatie op het gebied van het leveren van hulp bij het
huishouden aan inwoners van de gemeente Haren. Onze hulp bestaat uit het verrichten van
huishoudelijke werkzaamheden, beperkte verzorging van planten en huisdieren, indien nodig
assistentie bij het bereiden van maaltijden en eten en drinken.
U en uw zorgvraag staan centraal in onze persoonlijke dienstverlening. Uw melding voor zorg is
binnen vier uur geregeld. De lijnen bij De Nieuwe Zorg Thuis zijn kort, het contact is persoonlijk. U
heeft meteen één vast aanspreekpunt op ons kantoor bij wie u met al uw vragen terecht kunt.
Wij vinden het belangrijk dat de hulp aan u wordt geleverd door mensen uit uw regio, ook in acute
situaties. Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk een vaste hulp bij u thuis te laten komen. Iemand
die vertrouwd is met uw situatie en omgeving. Iemand die er voor u is.

Senior Assist Care
T: 088 184 00 00 (huishoudelijke hulp)
E: cca@seniorassist.care (huishoudelijke hulp)
T: 088 184 00 24 (zorg)
I: www.seniorassist.care
Uurtarief schoonmaakdienst: € 21,52
Levert ook maatwerkvoorziening in de gemeente Haren
Iedereen wil graag zelfstandig blijven wonen. Soms is hierbij ondersteuning nodig. Tijdelijke
ondersteuning, omdat u herstellende bent van een ziekenhuisopname, of langdurige ondersteuning
vanwege een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Senior Assist Care geeft ù de passende
zorg in uw eigen omgeving.
Zorg vragen en ontvangen is niet altijd eenvoudig. Wij begrijpen dat. Wij vinden het belangrijk dat u in
uw eigen vertrouwde omgeving de regie in eigen handen houdt. Zorg van Senior Assist Care is
afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren en behoeften. We doen het samen: samen met u, uw
familie en/of uw mantelzorger(s). Wij bieden u ondersteuning op het gebied van persoonlijke
verzorging, verpleging, begeleiding en schoonmaakdienst. Ons team bestaat uit vaste medewerkers.
Dit betekent dat u altijd de passende zorg ontvangt van een vertrouwd gezicht.
Wilt u meer informatie? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen voor het doornemen van de
mogelijkheden.

Thuiszorg Comfort
Beethovenlaan 1
9722 KJ Groningen
T: 050 503 25 53
E: info@thuiszorgcomfort.nl
I: www.thuiszorgcomfort.nl
Uurtarief schoonmaakdienst: € 21,50
Levert geen maatwerkvoorziening in de gemeente Haren

Persoonlijk en Professioneel
Thuiszorg moet niet bepaald worden door protocollen en bureaucratie, maar moet uitgaan van de
eigen kracht en wensen van de cliënt. Ieder mens is immers uniek en kan samen met ons kijken
welke vragen en mogelijke oplossingen er zijn. Thuiszorg Comfort heeft ervoor gekozen om zich te
onderscheiden door altijd een niveau 5 verpleegkundige eindeverantwoordelijk te maken ook al heeft
u alleen huishoudelijke hulp van ons. Zij komt als alles naar wens gaat jaarlijks evalueren maar is
voor u tussendoor zo nodig ook bereikbaar. Naast huishoudelijke hulp bieden wij ook hulp bij
ondersteuningsvraagstukken of op gebied van(specialistische) verpleging en verzorging.
Uiteraard kunt u ons ook altijd per mail of telefonisch bereiken. Op werkdagen zijn wij beschikbaar
van 8.30 tot 16.30 uur om uw vragen te beantwoorden en eventueel een vrijblijvende afspraak te
maken.

ZINN (Thuis)zorg |Wonen Welzijn
T: 050 585 20 00
E: cliëntenservice@zinnzorg.nl.
I: www.zinnzorg.nl
Uurtarief schoonmaakdienst: € 22,28
Levert geen maatwerkvoorziening in de gemeente Haren
Zo prettig mogelijk oud worden
ZINN is dé organisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Haren, die gastvrijheid, welzijn en
betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Onze medewerkers zetten zich met hart en ziel in
voor cliënten.
ZINN biedt huishoudelijke ondersteuning aan ouderen in Haren, zowel in de thuissituaties als binnen
woonzorglocatie De Dilgt. Teams van energieke, kundige en betrokken medewerkers verlenen zorg
met hun hart, houden een oogje in het zeil en ze hebben plezier in hun werk. Met Het Langer Thuis
Pakket richt ZINN zich naast huishoudelijke verzorging op persoonsalarmering, zorg en diensten
thuis. Gezelligheid vindt u bovendien in het restaurant van De Dilgt of één van de ZINN
Buurthuiskamers in Haren. U bent van harte welkom!

Thuiszorg Haren - NNCZ
Nesciolaan 115
9752 HW Haren
T: 050 53 46 644
I: www.nncz.nl
Uurtarief huishoudelijke hulp: € 21,00
Levert geen maatwerkvoorziening in de gemeente Haren
Samen van waarde!
Thuiszorg Haren is onderdeel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ),
waar ook woonzorgcentrum de Zonnehof deel van uitmaakt. Thuiszorg Haren biedt thuiszorg,
waaronder huishoudelijke hulp. We zijn in de buurt, kleinschalig en vertrouwd. Bij een acuut probleem
zijn wij altijd bereikbaar; 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Bij de NNCZ komen verschillende aspecten van wonen, welzijn en zorg samen. We vinden het
belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en de gekozen leefwijzen blijven voortzetten, thuis of in een
van onze woonvormen. Waarbij iedereen, ongeacht levensfase, mogelijkheden of beperkingen, een
waardevol bestaan leidt.
Wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning thuis, gaan medewerkers van Thuiszorg Haren samen
met u op zoek naar de meest bij u passende oplossingen. We overleggen met u welke vorm van hulp
of zorg dat is. Wat is noodzakelijk en wat is voor u wenselijk? Het belangrijkste vinden wij dat u zich
thuis veilig voelt, alles op orde heeft en u de regie over uw eigen leven behoudt.
Als diensten bieden we; huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling bij u
thuis.

Vragen of meer informatie?
Hebt u een vraag over huishoudelijke hulp? Belt u dan met het team WIJZ van de
gemeente via telefoonnummer 14 050. U hoeft geen netnummer aan dit nummer toe
te voegen. Na het intoetsen van het nummer wordt u gevraagd met welke gemeente u
contact wilt hebben. Spreek na de piep ‘ Haren’ in. U wordt daarna automatisch
doorverbonden met de gemeente.
U kunt natuurlijk ook langskomen op het gemeentehuis. Een afspraak maken is niet
nodig. De openingstijden van het gemeentehuis zijn:






Maandag: 8.00 – 18.00 uur
Dinsdag: 8.00 – 16.30 uur
Woensdag: 8.00 – 17.00 uur
Donderdag: 8.00 – 16.30 uur
Vrijdag: 8.00 – 12.00 uur

Het laatste nieuws over voorzieningen in Haren en zorg in Haren vindt u op de website:
www.deharenserotonde.nl onder zorg-welzijn.

Gemeente Haren
Raadhuisplein 10 9751 AN Haren
T: 14 050
E: wijz@haren.nl
W: www.haren.nl
Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

