Heeft u tijdelijk hulp nodig
in het huishouden?
Regel het snel met de Basisvoorziening
Dit is een gezamenlijke uitgave van:

Basisvoorziening hulp in het huishouden

Makkelijk te regelen!

Kunt u tijdelijk niet zelf uw huishouden doen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of net een
operatie heeft gehad? Of omdat u zorgt voor een vriend of familielid? In deze gevallen
kunt u hulp aanvragen voor bij het doen van het huishouden. Deze huishoudelijke hulp
is tijdelijk en maximaal 40 uur. U betaalt voor de hulp € 5 per uur. De hulp kunt u zelf
aanvragen bij één van de zorgaanbieders waar uw gemeente mee werkt.

Wilt u gebruikmaken van deze tijdelijke hulp in het
huishouden, dan hoeft u niet eerst naar de gemeente
of huisarts. U kunt direct bellen of mailen met één
van de zorgaanbieders in deze flyer.

Voor wie?
• Voor inwoners van Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland die tijdelijk hulp nodig
hebben in het huishouden. Bijvoorbeeld door een (tijdelijke) ziekte of na een operatie.
• Voor mantelzorgers (mensen die onbetaald voor een ander zorgen):
- die minimaal 8 uur per week en 3 maanden of langer voor iemand zorgen;
- die zich hebben aangemeld bij een mantelzorgsteunpunt binnen de gemeente;
- die ook zelf ingeschreven staan in Delft, Midden-Delfland, Rijswijk of Westland.

Zorgaanbieders basisvoorziening
Hulp in het Huishouden:

Wat houdt de voorziening in?

Axxicom Thuishulp

Hoekhelpt

- U kunt maximaal 40 uur huishoudelijke hulp
kopen tegen het lage tarief van € 5,- per uur.
- U kunt een half jaar gebruikmaken van de
huishoudelijke hulp. Dit gaat in op de eerste dag
dat de hulp komt.
- U betaalt rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

T: 088 - 298 74 74
E: servicedesk@axxicom.nl
www.axxicom.nl

T: 070 - 219 08 10
E: info@hoekhelpt.nl
www.hoekhelpt.nl

Langer hulp nodig?
Heeft u voor langere tijd hulp in het huishouden nodig?
En heeft u geen hulp vanuit uw omgeving? Misschien
kunt u dan een maatwerkvoorziening voor
huishoudelijke hulp aanvragen. Dit wordt geregeld
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Neem hiervoor contact op met uw gemeente.
Op de achterkant van deze folder vindt u de
contactgegevens per gemeente.

Buurtdiensten
Buurtdienst Het Westland via 06 - 820 486 97 of naaldwijk2@buurtdiensten.nl
Buurtdienst Maasdijk via 06 - 207 988 98 of maasdijk@buurtdiensten.nl
Buurtdienst Rijswijk via 06 - 104 359 56 of rijswijk@buurtdiensten.nl
Buurtdienst Delft en Midden-Delfland via 06 - 837 917 56 of delft@buurtdiensten.nl

Pieter van Foreest
Delft via 088 - 166 88 63 of wmo.delft@pietervanforeest.nl
Westland en Midden-Delfland via 088 - 166 88 61
of wmo.westlandmiddendelfland@pietervanforeest.nl
www.pietervanforeest.nl

Impegno

Stichting Cardia

T: 085 - 208 18 30
E: huishoudelijkeondersteuning@impegno.nl
www.impegno.nl

T: 070 - 800 88 88
E: klantenbureau@cardia.nl
www.cardia.nl

Tzorg

Thuiszorg INIS

T: 070 - 205 58 08 of 070 - 205 58 13
E: regiowestland@tzorg.nl
www.tzorg.nl

T: 088 - 464 70 00
E: rijnmond@thuiszorginis.nl
www.thuiszorginis.nl

Colofon

Dit is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten Delft,
Midden-Delfland, Rijswijk en Westland.

Gemeente Delft
Stationsplein 1
2611 BV Delft
T: 14015
E: wmo@delftsupport.nl
www.delftsupport.nl/wmo

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden
T: 015 - 380 41 11
E: wmo@middendelfland.nl
www.middendelfland.nl/zorg-en-welzijn

Gemeente Rijswijk
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
T: 14070
E: zorgloket@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl/inwoners/leven/zorg/wmo

Gemeente Westland
Verdilaan 7
2671 VW Naaldwijk
T: 140174
E: info@gemeentewestland.nl
www.gemeentewestland.nl/zorg-en-ondersteuning
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