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vertrouwd



Extra ondersteuning 
in het huishouden
Heb je een Wmo-indicatie en kun je 
extra ondersteuning in het huishouden 
gebruiken, om bijvoorbeeld eens een 
extra grote schoonmaak te laten doen? 
Kom je als mantelzorger niet toe aan 
jouw eigen huishouden? Dan is de 
Dienstenvoucher Huishoudelijke 
Ondersteuning iets voor jou.

Inwoners kunnen in aanmerking komen 
voor de zogenaamde Dienstenvoucher 
Huishoudelijke Ondersteuning. Door het 
aanschaffen van dienstenvouchers kun 
je extra huishoudelijke ondersteuning 
krijgen tegen een gereduceerd tarief.

Voucher
Een dienstenvoucher geeft recht op 1 uur 
ondersteuning in het huishouden bij een, 
door de gemeente gecontracteerde, 
aanbieder naar keuze. Je betaalt zelf 
slechts een bijdrage van 5 euro per 
dienstenvoucher. De gemeente betaalt 
de rest van het werkelijke uurtarief. 
De dienstenvoucher kan alleen ingezet 
worden voor schoonmaakwerkzaamheden. 
De voucher is bedoeld voor mensen 
met een Wmo-indicatie of 
geregistreerde mantelzorgers 
bij het steunpunt mantelzorg.

Let op: de regeling voor de vouchers geldt 
tot 1-1-2020. Als het geld op is, kunnen 
er geen extra vouchers meer gekocht 
worden. Ben dus op tijd met het kopen 
van vouchers.

Aanbieders 
die meedoen
Bij de aanvraag kan uit een van de 
volgende aanbieders gekozen worden 
om de ondersteuning te laten leveren:

• Ambulante thuiszorg
• Cicero
• Meander
• T-zorg
• Vleugelzorg
• Zorggroep Beek
• Zuyderland

Binnen vijf dagen na betaling van de 
vouchers, neemt de gekozen aanbieder 
contact op om de huishoudelijke 
ondersteuning in te plannen. 

Lukt het niet om de vouchers zelf aan 
te kopen, omdat je zelf niet digitaal 
bankzaken regelt? Dan mag ook 
iemand anders de vouchers aankopen. 
Bijvoorbeeld een cliëntondersteuner van 
MEE of Partners in Welzijn. De voucher 
is alleen in te zetten bij de persoon die 
hiervoor in aanmerking komt. 

Vragen over het aanvragen 
van de vouchers?  
 
Neem contact op met de helpdesk van 
Zorg-Lokaal via (088) 00 79 488 of  
per e-mail via helpdesk@zorg-lokaal.nl.  
Zorg-Lokaal verzorgt de administratieve 
uitvoering van de voucher.

Voucher aanvragen

De dienstenvouchers kunnen alleen 
besteld en betaald worden via 
aanmelding op de website van de 
uitvoeringsorganisatie Zorg-lokaal: 
www.portaal.diensten-voucher.nl 

Voor het aanvragen zijn de volgende 
gegevens nodig:

• Burgerservicenummer (BSN);
• E-mailadres (eventueel van een   
 contactpersoon of mantelzorger);
• IBAN nummer van de bankrekening.

Per keer kunnen maximaal 8 vouchers  
gekocht worden. Deze zijn een jaar   
geldig. De eerste 10 vouchers zijn gratis.  
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