
Beleidsuitgangspunten Hulp bij het Huishouden 2022/2023 en verder 
 

Huidige beleidsuitgangspunten HH  
(voor huidige cliënten tot uiterlijk 1-1-2023) 

Nieuwe beleidsuitgangspunten HH 
(voor nieuwe cliënten per 1-1-2022; voor huidige 
cliënten op moment van herindicatie gedurende 
2022) 

Toelichting 

1. Visie op de Hulp bij het Huishouden 
Hulp bij het Huishouden valt onder de Wmo. Er 
wordt ingezet op de zelfredzaamheid, de eigen 
kracht en het sociale netwerk van de inwoners. 
Wanneer dit niet toereikend is, kan er een beroep 
worden gedaan op de algemene of de 
maatwerkvoorziening voor de Hulp bij het 
Huishouden. Op deze manier blijven inwoners 
langer zelfredzaam, waardoor het mogelijk is om 
langer thuis te blijven wonen. 
De Hulp bij het Huishouden wordt uitgevoerd door 
zorgaanbieders, zodat ook de signaleringsfunctie 
is gewaarborgd en de mogelijkheid tot integrale 
ondersteuning verder uitgebouwd kan worden. 
In de gemeente Dalfsen is niet het aantal uren 
leidend, maar het resultaat van een ‘schoon en 
leefbaar huis’. 
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Er is per 1-1-2023 alleen nog sprake van een 
maatwerkvoorziening HH. Voor nieuwe cliënten 
gaat de wijziging in per 1-1-2022.  
 

2. Schoon en leefbaar huis 
Onder een schoon en leefbaar huis verstaat de 
gemeente Dalfsen het schoonmaken van de 
gangbare ruimte. Het gaat om het schoonmaken 
van de keuken, woonkamer, badkamer, gang, 
toilet en de slaapkamer die in gebruik is. Zo nodig 
wordt ook het wassen en strijken meegenomen. 
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
andere (algemene) voorzieningen voor 
maaltijden, boodschappen enz. 
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Dit uitgangspunt blijft ongewijzigd. 

3. Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden 
Een algemene voorziening is toegankelijk zonder 
uitgebreid voorafgaand onderzoek naar de 
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Dit uitgangspunt komt in zijn geheel te vervallen 
per 1-1-2022 voor nieuwe cliënten. Voor huidige 
cliënten is een overgangsperiode. Zij worden 



behoeften en persoonskenmerken van de 
gebruikers en is gericht op maatschappelijke 
ondersteuning. Cliënten met een inkomen onder 
110% van het sociaal minimum kunnen een 
financiële tegemoetkoming 
schoonmaakondersteuning aanvragen. 
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gedurende 2022 geherindiceerd. Uiterlijk 1-1-
2023 vallen alle cliënten HH onder de 
maatwerkvoorziening HH. 

4. Maatwerkvoorziening Hulp bij het 
Huishouden 
Voor inwoners die hulp nodig hebben bij (de 
organisatie van) het huishouden of voor wie de 
algemene voorziening niet of onvoldoende 
toereikend is, is er de maatwerkvoorziening Hulp 
bij het Huishouden. Een Wmo-consulent 
onderzoekt vooraf of een inwoner in aanmerking 
komt voor een maatwerkvoorziening. Inwoners 
die in aanmerking komen voor een 
maatwerkvoorziening kunnen hiervoor een 
persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen 
indien dit aantoonbare meerwaarde heeft ten 
opzichte van Zorg in Natura (ZIN). 
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Dit wordt het derde uitgangspunt. De toegang 
voor alle HH komt bij de gemeente te liggen.  
Er is per 1-1-2023 alleen nog sprake van een 
maatwerkvoorziening HH. Voor nieuwe cliënten 
gaat de wijziging in per 1-1-2022  
 
 

 
 
 


