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Basisvoorziening  
hulp bij het huishouden

Bent u mantelzorger of bent u  
tijdelijk beperkt in uw bewegingen 
door bijvoorbeeld een operatie en 
heeft u om die reden hulp in het 
huishouden nodig? Dan kunt u 
gebruikmaken van de basisvoor
ziening huishoudelijke hulp.  
U betaalt hiervoor een eigen bijdrage 
van € 5, per uur. De gemeente 
betaalt de rest.

Voor wie?
Deze extra mogelijkheid om goedkoop 
betrouwbare hulp in het huishouden  
in te huren is voor:
–  Mantelzorgers die overbelast dreigen 

te raken;
–  Inwoners die tijdelijk ondersteuning 

nodig hebben en hiervoor huishoude-
lijke hulp willen inhuren. 
Bijvoorbeeld na een operatie of als 
de mantelzorger met vakantie gaat.

U bent een mantelzorger als u gedurende 
3 maanden of langer minimaal 8 uur 
per week voor uw naaste(n) zorgt. 
Mantelzorgers moeten zijn aan gemeld 
bij Mantelzorg Midden-Delfland van 
Stichting Welzijn Midden-Delfland 
(SWMD).

Wat houdt de regeling in?
U kunt éénmalig maximaal 40 uur  
huishoudelijke hulp inkopen tegen  
het voordelige tarief van € 5,- per uur.  
U betaalt de bijdrage rechtstreeks aan 
de thuiszorgorganisatie. Deze regeling  
is onafhankelijk van het inkomen en  
er is geen Wmo-indicatie nodig.

Aanvragen
Komt u in aanmerking voor dit aanbod? 
Dan kunt u zich hiervoor aanmelden  
bij één van de gecontracteerde 
thuiszorg organisaties van de gemeente  
Midden-Delfland. Deze vindt u op  
de volgende pagina.

Geen  

Wmo-indicatie  

nodig



Alea Care

www.aleacare.nl

085 303 81 35

Axxicom

www.axxicom.nl

0900 9252

BTO Thuiszorg

www.btothuiszorg.nl

070 362 35 59

Buurtzorg Nederland

www.buurtzorgnederland.com

0900 690 69 06

Cardia

www.cardia.nl

070 350 21 00

Groenoord Zorgt

www.groenoordzorgt.nl

070 515 05 05

Hoek Helpt

www.hoekhelpt.nl

070 219 08 10

JMS Zorggroep

www.jmszorggroep.nl

033 887 18 06

Laverna

www.lavernadagbesteding.nl

0478 85 21 75

Multi-Care

www.multicarethuiszorg.nl

070 331 68 37

Privazorg

www.privazorg.nl

033 455 67 62

Royal Topzorg

www.royaltopzorg.nl

033 303 06 00

Stichting Florence

www.florence.nl

070 413 10 00

Stichting Pieter van Foreest

www.pietervanforeest.nl

015 515 50 00

Thuiszorg INIS

www.thuiszorginis.nl

079 890 11 07

Thuiszorg Matilda

www.thuiszorg-matilda.com

076 888 28 42

Thuiszorg Mozaïek

www.thuiszorgmozaiek.nl

070 785 49 76

Tzorg

www.tzorg.nl

088 002 55 00

Zorgmies

www.zorgmies.nl

015 781 05 60

Adressen van de aangesloten  
thuiszorg organisaties in Midden-Delfland

Voor wie geldt deze basisvoorziening 
niet?
Als u langdurig hulp bij het huishouden 
nodig heeft en er geen hulp is vanuit 
uw omgeving, dan kunt u wellicht  
aanspraak maken op de maatwerk-
voorziening hulp bij het huishouden 

vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning). U kunt hiervoor contact 
opnemen met het Maatschappelijk Team 
van de gemeente via telefoonnummer 
(015) 380 41 11.
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Was&Koffie
Koffie drinken terwijl iemand anders uw 
was doet? Dat kan in De Kickerthoek in 
Den Hoorn. 

Prijslijst
Wassen en drogen € 3,50
Strijken (per stuk) € 0,50
Halen en brengen € 2,50

Openingstijden
Maandag t/m donderdag,  
9.00 – 15.30 uur

Locatie
Prins Willem Alexanderhof 2  
in Den Hoorn

Meer informatie
Meer informatie is te vinden  
op mijndoel.info

Mantelzorg MiddenDelfland
Is een onderdeel van Stichting Welzijn 
Midden-Delfland

Susanne Janssen
Telefoon 06-10 37 90 80 (maandag, 
dinsdag en donderdag)
Email s.janssen@swmd.nl
www.mantelzorgmiddendelfland.nl

mailto:s.janssen@swmd.nl

