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Van  : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Wmo 

Datum  : 12-02-2020 

Contactpersoon : E. de Wit 
Tel.nr. : 8400 

E-mailadres : wit.e@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over HH3 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van de Onafhankelijken tijdens de vergadering van het 
forum Samenleving  van 3 februari 2020. 

 wit.e@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
 

Hoe wordt eventueel HH3 ingekocht? 

Op dit moment zijn er twee typen huishoudelijke hulp ingekocht: 

1. Huishoudelijk hulp 1 (HH1); hierbij ligt de nadruk op het overnemen van huishoudelijke taken 

(schoonmaken waarbij de inwoner zelf kan aangeven wat er moet gebeuren). 

2. Huishoudelijke hulp 2 (HH2); hierbij ligt de nadruk op de regiefunctie. Dit type hulp is voor mensen die 

zelf niet goed kunnen aangeven wat precies schoongemaakt moet worden of moeite hebben bij het 

organiseren van het huishouden 

Het inkoopteam onderzoekt op dit moment of HH3 als product aan in de inkoop moet worden toegevoegd. 

Bij HH3 is te denken aan kwetsbare inwoners, zoals LVB, psychiatrische problematiek, dementie, 

zorgmijders. Hier is veelal niet het overnemen van taken noodzakelijk i.v.m. een functiebeperking, maar 

een geestelijke of verstandelijke beperking die zorgt voor disfunctioneren. HH3 moet er op gericht zijn om 

samen met client de HH taken uit te voeren. Begeleiden van de client bij het uitvoeren van deze taken, 

indien mogelijk aanleren en afbouwen van de ondersteuning. Ook kan gedacht worden aan het inzetten van 

HH3 voor organisatie van een ontregeld huishouden als gevolg van psychische problemen, een 

verstandelijke beperking of een combinatie van problemen of als er sprake is van de overname van een 

ontregelde huishouding en de begeleiding van de huisgenoten zoals instructie, advies, voorlichting en 

eenvoudige psychosociale begeleiding in een ontregelde huishouding. 
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Het inkoopteam onderzoekt of aan bovenstaande behoefte is. En of een dergelijk product kan bijdragen 

aan het verminderen van de inzet van zwaardere of gecombineerde begeleidingsproducten. 

 

Bijlagen: 
 

n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

W.J.P. Kok  

wethouder 

 

 

 


