Beschrijving huidige situatie HbH
Soort/zwaarte HbH1

HbH2

Welke
ondersteuning
ontvangt de
cliënt?

Het huis van de cliënt wordt
schoongemaakt; de cliënt voert zelf
regie en voert verder zelf het
huishouden.

Het huis van de cliënt wordt
schoongemaakt en de cliënt wordt
begeleid bij het voeren van het
huishouden.

Hoe is de
ondersteuning
georganiseerd?

HbH1 is georganiseerd als algemene
voorziening aangevuld met de
maatwerkvoorziening financiële
tegemoetkoming voor hulp bij het
huishouden.

HbH2 is georganiseerd als
maatwerkvoorziening.

Indicatiestelling:

De cliënt krijgt een indicatie voor de
financiële tegemoetkoming voor de
noodzakelijke ondersteuning.

De cliënt krijgt een indicatie voor de
noodzakelijke ondersteuning (HbH2).
Op verzoek van de cliënt kan de
indicatie worden omgezet in een
persoonsgebonden budget (PGB).

Betaling:

De cliënt betaalt de hulp bij het
huishouden zelf en ontvangt van de
gemeente een financiële
tegemoetkoming voor de
noodzakelijke ondersteuning. Dit
wordt klantvriendelijk verwerkt via de
zorgaanbieders.

De gemeente betaalt de hulp bij het
huishouden aan de zorgaanbieder of
verstrekt het PGB aan de cliënt.
Het CAK brengt de cliënt een
(inkomensafhankelijke) eigen bijdrage
in rekening.

Wie kunnen de
ondersteuning
leveren?

Medewerkers van
zorgaanbieder

Alfahulpen via
SWO

Medewerkers van
zorgaanbieder

Alfahulpen via
SWO (uit PGB)

Wat kost deze
hulp?

€ , per uur +
€ , per factuur
(administratie en
debiteurenrisico)

€ , per uur +
€ , per factuur
(administratie en
debiteurenrisico)

€

€

Hoeveel betaalt
de cliënt?

Tusse de € en
€ per uur; een
gemiddelde cliënt
tusse de € e
€
per vier
weken.

Tusse de € e
€ ,50 per uur;
een gemiddelde
cliënt tussen de
€ e € per
vier weken.

Bijdrage tussen
€ 0 en kostprijs
per periode; de
meeste cliënten
axi aal € 9,89
per vier weken.

Bijdrage tussen
€ 0 en kostprijs
per periode; de
meeste cliënten
axi aal € 9,89
per vier weken.

Wat zijn de
kosten voor de
gemeente?

De gemeente
betaalt de
financiële
tegemoetkoming
(tusse € 12,96
e € 18,96 per
uur).

De gemeente
betaalt de
financiele
tegemoetkoming
(tusse € , e
€ , per uur).

De gemeente
betaalt de kosten
(€ , per uur)
en ontvangt via
het CAK de eigen
bijdrage die de
cliënt heeft
betaald.

De gemeente
kent een PGB toe
(€ , per uur)
en ontvangt via
het CAK de eigen
bijdrage die de
cliënt heef
betaald.

,

per uur

,

per uur

De dienstverlening door alfahulpen verloopt via SWO. SWO is geen aanbieder, maar bemiddelt en
verleent service aan cliënt en alfahulp.

