Thuisondersteuning als
algemene voorziening

Wat is thuisondersteuning?
Onder thuisondersteuning vallen allerlei werkzaamheden die
gericht zijn op het schoonhouden van uw huis. U kunt hierbij
denken aan schoonmaakwerkzaamheden, maar ook aan het
verzorgen van uw planten of de afwas doen.

Voor wie is het bedoeld?
Thuisondersteuning algemeen is er voor u als u door lichamelijke
beperkingen niet meer in staat bent om zelf het huis schoon te
houden.
Bijvoorbeeld omdat:
• U door uw lichamelijke klachten een beperkte conditie en
mobiliteit heeft.
• U geopereerd bent en tijdelijk niet zelf de zware huishoudelijke
werkzaamheden kunt uitvoeren (zoals bijvoorbeeld stofzuigen).
U kunt dus ook tijdelijk thuisondersteuning krijgen.
De thuiszorgorganisatie bepaalt aan de hand van een lichte toets
of u hiervoor in aanmerking komt.

Hoe vraag ik thuisondersteuning aan?
Thuisondersteuning algemeen vraagt u aan bij een van de
zorgorganisaties op bijgaande lijst. U belt één van de thuiszorgorganisaties waarmee wij afspraken hebben gemaakt. De
medewerker van de thuiszorgorganisatie stelt u een aantal vragen
om te kijken of u in aanmerking komt voor thuisondersteuning.
De medewerker van de thuiszorgorganisatie spreekt samen met u
af hoeveel ondersteuning per week (maximaal 3 uur) u wilt. Ook
spreekt de medewerker met u af wanneer de hulp start.

Wat zijn de voorwaarden?
-- U heeft een lichamelijke
aandoening waardoor u
uw huis zelf niet schoon en
netjes kunt houden.
-- Er is geen volwassen
huisgenoot die
de huishoudelijke
werkzaamheden kan doen.
-- U kunt maximaal 3 uur per
week thuisondersteuning
krijgen als algemene
voorziening.
-- Krijgt u al andere hulp vanuit
de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)?
Dan komt u voor
thuisondersteuning
maatwerk in aanmerking.
Vraag dan om de folder voor
maatwerk.
-- Heeft u een inkomen
onder de 130% van het
sociaal minimum, dan
komt u in aanmerking
voor thuisondersteuning
maatwerk. Vraag dan om de
folder voor maatwerk.

Taken van de thuishulp:
-- Stofzuigen en dweilen
-- Schoonmaken van sanitair
en keuken
-- Afnemen droog/nat
-- Bedden opmaken en
verschonen
-- Opruimen, afval weggooien
-- Afwassen
-- Ramen zemen binnen

Wat kost het?
Voor thuisondersteuning algemeen betaalt u zelf € 15 per uur. De
rest van de kosten betalen wij. U krijgt elke maand een nota van de
gemeente voor de uren thuisondersteuning die u heeft ontvangen.
Heeft u een inkomen dat lager is dan 180 % van het sociaal minimum?
Dan kunt u in aanmerking komen voor een korting. Zie hiervoor
onderstaande tabel.
Is uw inkomen lager dan 130% van het sociaal minimum? Dan betaalt
u € 5 per uur. U kunt echter kiezen voor maatwerk. U betaalt dan een
eigen bijdrage die door het CAK (Centraal Administratie Kantoor)
wordt berekend. Deze kan minder zijn dan € 5 per uur. Wanneer
u collectief verzekerd bent via de gemeente, dan vergoedt de
zorgverzekering deze eigen bijdrage.

Hoe regel ik de korting?
Denkt u dat u in aanmerking komt voor een korting op het tarief van
de thuisondersteuning? Dan kunt u dit bij ons aanvragen. Aan de hand
van uw inkomensgegevens wordt de hoogte van de korting bepaald.
In deze tabel ziet u de inkomensgrenzen. Is uw inkomen lager dan
deze grenzen? Dan krijgt u korting. Deze bedragen gelden voor 2017.

Wat kan de hulp aanvullend
doen binnen de afgesproken
uren
Praktische ondersteuning
bieden in en om het huis en
helpen bij:
-- Verzorging kleding en linnengoed
-- Tuinstoelen schoonmaken,
balkon/terras vegen
-- Ramen zemen buiten
-- Planten verzorgen

Wat betaalt u werkelijk
Van 21 jaar tot AOW leeftijd

korting per
uur

u betaalt zelf
per uur

Samenwonend / gehuwd

Alleenstaand

Netto maandinkomen
tussen de 130% en 150%

Uw inkomen ligt tussen
€ 1.734 en € 2.001

Uw inkomen ligt tussen
€ 1.214 en € 1.401

€ 10

€ 5

Netto maandinkomen
tussen de 150% en 180%

Uw inkomen ligt tussen
€ 2.001 en € 2.401

Uw inkomen ligt tussen
€1.401 en € 1.681

€ 2,50

€ 12,50

Netto maandinkomen
hoger van 180%

Uw inkomen is hoger dan
€ 2.401

Uw inkomen is hoger dan
€ 1.681

€ 0

€ 15

Vanaf AOW leeftijd

korting per
uur

u betaalt zelf
per uur

Samenwonend / gehuwd

Alleenstaand

Netto maandinkomen
tussen de 130% en 150%

Uw inkomen ligt tussen
€ 1.862 en € 2.149

Uw inkomen ligt tussen
€ 1.364 en € 1.573

€ 10

€ 5

Netto maandinkomen
tussen de 150% en 180%

Uw inkomen ligt tussen
€ 2.149 en € 2.579

Uw inkomen ligt tussen
€ 1.573 en € 1.888

€ 2,50

€ 12,50

Netto maandinkomen
hoger van 180%

Uw inkomen is hoger dan
€ 2.579

Uw inkomen is hoger dan
€1.888

€ 0

€ 15

Colofon
Heeft u vragen?

Bezoekadres

E-mail

Kijk op onze website
www.ede.nl/werkeninkomen
Of bel ons 14 0318

Werkplein FoodValley
Raadhuisplein 1, 6711 DE Ede
Openingstijden: op werkdagen
van 9 tot 13 uur

consulenten@ede.nl
(als u uw consulent wilt e-mailen)
wizede@ede.nl
(voor algemene vragen en
mededelingen)
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Afdeling Werk, Participatie en Inkomen
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Vakantie toeslag telt niet mee bij het netto maandinkomen. Zorgtoeslag en huurtoeslag zijn geen
onderdeel van het netto inkomen.

