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 Product  2.2 HBH2 

Omschrijving 

HbH2 omvat, naast de werkzaamheden van HbH1, werkzaamheden met 
aanvullende ondersteuning in de (ontregelde) huishouding. Dit type hulp is voor 
mensen die zelf niet goed kunnen aangeven wat er precies schoongemaakt moet 
worden of moeite hebben bij het organiseren van het huishouden en waarbij het 
sociaal netwerk dit niet kan overnemen. Te denken valt aan inwoners met ernstige 
geheugenproblematiek, verstandelijke of psychische beperkingen. 

Doel en 
Werkzaamheden 

Het doel van hulp bij het huishouden is om een inwoner langer zelfstandig te laten 
wonen in de eigen leefomgeving. Hulp in het huishouden 2 kan als voorziening 
worden ingezet, wanneer een inwoner niet meer zelfstandig of met hulp van zijn 
sociale omgeving zijn woning schoon en leefbaar kan houden, en daarover 
beperkt/niet de regie kan voeren.  

Hulp bij het huishouden omvat alle activiteiten om het huis, exclusief tuin, schoon 
en leefbaar te houden. Er wordt uitgegaan van ruimten die noodzakelijk zijn voor 
dagelijks gebruik van een woning.  
Werkzaamheden die vallen onder huishoudelijke hulp zijn: 
- Zwaar huishoudelijk werk (stofzuigen, schrobben, dweilen, soppen van

sanitair en keuken, bedden verschonen, ramen lappen).
- Licht huishoudelijk werk (stof afnemen/ raggen, opruimen, afwassen, bed

opmaken).
- Wasverzorging (wasgoed sorteren en wassen in de wasmachine, wasgoed

ophangen en afhalen, wasgoed drogen in de droger, wasgoed vouwen en
opbergen, wasgoed strijken).

- Afwassen of in/ uitruimen vaatwasmachine. Het bereiden van de warme
maaltijd valt hier niet onder. Voor de maaltijden zelf wordt verwezen naar de
voorliggende en algemene/ collectieve voorzieningen.)

- Verzorging van kinderen (als voorliggende en algemene/ collectieve
voorzieningen geen uitkomst bieden).

- Structureren van het huishouden (organisatie van het huishouden, plannen en
beheren van middelen m.b.t. het huishouden, formuleren doelen/ bijstellen
doelen m.b.t. het huishouden, helpen handhaven/ verkrijgen/ herkrijgen van
de structuur in het huishouden, helpen handhaven/ vergroten van
zelfredzaamheid m.b.t. het budget in relatie tot het huishouden.

Overig N.v.t.

Aanvullende eis(en) 

- Opdrachtnemer dient op werkdagen telefonisch bereikbaar te zijn van
8:30 – 17:00 uur

- Opdrachtnemer garandeert bij HbH 2 vervanging tijdens de vakantieperiode
van de medewerker als deze langer dan 2 weken duurt.

Leveringsvorm 
Hulp bij het huishouden 2 wordt in de thuissituatie geboden en wordt per uur 
geïndiceerd. De omvang is afhankelijk van de beoogde resultaten in combinatie 
met de persoonlijke capaciteiten en de situatie van de inwoner. 

Doelgroep 

Inwoners die niet meer op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg 
en/of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk danwel met 
gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen of algemene 
voorzieningen, in staat is zijn woning schoon en leefbaar te houden, en daarover 
al dan niet de regie kan voeren.  

Groepsgrootte n.v.t.

Productcode(s) 01A05 

Tarieven €29,40 per uur 

Betaling 
Genoemde tarieven per uur en betaling achteraf op basis van daadwerkelijk 
geleverde zorg. 


