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Bespreking

De hulp bij het huishouden is momenteel onderverdeeld in drie categorieën, variërend van lichtere
hulp tot zware en intensievere hulp. Het betreft de volgende categorieën:
- Categorie 1 (gemeente Hillegom) huishoudelijke werkzaamheden, waaronder stof afnemen,
afwassen, opruimen, ramen zemen en sanitair schoonmaken, was doen en opbergen, bed
opmaken/verschonen en het verzorgen van planten en huisdieren;
- Categorie 2 categorie 1 bij klanten met een psychogeriatrische, psychiatrische of soort gelijke
aandoening;
- Categorie 3 categorie 1 aangevuld met activiteiten behorende bij de organisatie van het huishouden
(bijvoorbeeld helpen bij het bereiden van de maaltijd, opvoedingsactiviteiten, administratieve
werkzaamheden en het plannen en beheren van middelen met betrekking tot het huishouden) en met
activiteiten behorende bij een situatie van een ontregelde huishouding (bijvoorbeeld instrueren over
het omgaan met hulpmiddelen, textielverzorging, omgaan met het budget of begeleiding bij
opvoeding).
Voor de gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen gelden de maatwerkvoorziening
‘een schoon en leefbaar huis’. In de systematiek van de maatwerkvoorziening “Schoon en leefbaar
huis” wordt de hulp geïndiceerd in taken en frequenties (resultaten), en niet langer in tijd. De
aanbieder en de klant bespreken samen hoe het resultaat behaald gaat worden op basis van de
indicatie. De aanbieder krijgt een vast bedrag per klant. Van de aanbieder wordt verwacht dat hij
middelt tussen klanten: de ene klant zal iets meer nodig hebben, de andere iets minder. Hierdoor kan
ook van de aanbieder verwacht worden dat fluctuaties in de zorgvraag opgevangen kunnen worden
wanneer een klant tijdelijk iets meer (of minder) nodig heeft. Voor die situaties waarin de benodigde
ondersteuning gedurende een langere periode ver boven het gemiddelde uitkomt en er niet meer
gemiddeld kan worden, bestaat er de mogelijkheid tot aanvullend maatwerk.
Voor een uitgebreide beschrijving van het huidige beleid van de ISD verwijs ik u naar de
Uitvoeringsregels Maatschappelijke Ondersteuning ISD Bollenstreek 2018 op de website van de ISD
Bollenstreek, hoofdstuk 4.2.1.
(http://www.isdbollenstreek.nl/Home/Verordeningen_en_regelingen/Verordeningen_en_regelingen/We
t_maatschappelijke_ondersteuning)
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