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Combiproduct: Hulp bij het huishouden met lichte Begeleiding 
 
Productomschrijving 
De cliënt wordt ondersteund in het zelfstandig voeren van een huishouden en het participeren in 
de samenleving. De cliënt wordt geleerd om structuur in het huishouden aan te brengen en 
huishoudelijke taken te verrichten. Tevens wordt de cliënt ondersteund in het uitvoeren van 
dagelijkse, praktische vaardigheden op minimaal één van de volgende levensgebieden: 
administratie, wonen en dagelijkse routine. Ook is de ondersteuning gericht op het vergroten en 
versterken van het sociaal netwerk. Hiermee wordt bedoeld: het aangaan en onderhouden van 
sociale contacten, de inzet en afstemming met mantelzorgers en het invulling geven aan 
participatie in de samenleving.  
 
Doelgroep 
Cliënt heeft een verminderde eigen regie over het huishouden. Daarnaast heeft de cliënt of zijn 
mantelzorger een ondersteuningsbehoefte op andere leefgebieden zoals; de behandeling van 
post, het aangaan van sociale contacten (verminderde sociale redzaamheid) en enige vorm van 
dagbesteding. 
 
Doel  
Het doel is het onderhouden of het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van de 
cliënt. De ondersteuning kan ingezet worden om te activeren, escalatie te voorkomen, te 
stabiliseren dan wel achteruitgang te vertragen. 
 
Participatie  
Het doel is het bevorderen van maatschappelijke integratie door middel van contact en 
ondersteuning door vrijwilligers, sociale netwerk en wijkactiviteiten.  
De begeleiding motiveert, stimuleert en activeert om dit contact aan te gaan en te onderhouden. 
De begeleiding motiveert, stimuleert en activeert de klant om deel te nemen aan wijkactiviteiten. 
De begeleider helpt om de dag in te delen en dingen te ondernemen. 
 
Wonen, administratie en dagelijkse routine 
Het aanleren van vaardigheden om weer zelf sturing te kunnen geven aan het eigen leven, op de 
terreinen van administratie, wonen en dagelijkse routine. De begeleider helpt bij: 
- het verkrijgen van inzicht en overzicht in de administratie, post en financiën (overzicht krijgen 

over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort); 
- hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen en om het huishouden te organiseren 

en te doen; 
- het aanleren van vaardigheden en het bieden van concrete handvatten om structuur aan te 

brengen en de regie/sturing op de dagelijkse routine  (terug) te krijgen; 
- het bieden van maaltijdondersteuning (toezien op en stimuleren van het eetgedrag); 
- het waar nodig activeren, stimuleren en verwijzen van de klant naar hulpverlening zoals de 

sociale dienstverlening. 
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Voorbeelden van casuïstiek: 

 Een cliënt voorheen zelfredzaam of HbH1. Door manische episode/depressie of ander 
psychische leed is cliënt onstabiel en is er sprake van (tijdelijk) regie verlies in de 
thuissituatie. Om snel te handelen en tevens begeleiding en structuur te bieden zou een 
korte durende indicatie van een combinatie arrangement wenselijk zijn.  
Een HbB2 huishouding met begeleiding individueel met een duur van bijvoorbeeld 3 
maanden. Het sociaalwijkteam zou ingeschakeld kunnen worden om de regie houder te 
zijn en de andere problematiek op te pakken. 
Indien de situatie weer wat gestabiliseerd is zou de indicatie terug kunnen naar een HbH2 
of mogelijk zelfs naar een HbH1. 
 

 Een aanmelding van een cliënt met verzameldrang. Woning staat erg vol en de 
huishoudelijke hulp kan dit niet zelf oppakken. Client wil graag zelf helpen met opruimen 
omdat ze goed weet waar iets heen moet. 
Een HbH2+BG zou in deze situatie wenselijk zijn. Een gespecialiseerde hulp kan samen 
met de cliënt beetje bij beetje de woning opruimen/schoonmaken. De begeleiding zou 
zich richten dat de hulp de cliënt motiveert tot opruimen terwijl de hulp zelf aan het 
schoonmaken is. Ook deze indicatie zou voor een korte duur afgegeven kunnen worden. 
 

 Situatie waarin de cliënt in een vervuilde omgeving leeft. Geen tot zeer beperkt sociaal 
netwerk. Ook geen zelf inzicht over de situatie.  
Er is dan veel tijd/overtuiging nodig om woning weer schoon en leefbaar te maken. Een 
huishoudelijke hulp die begeleiding kan bieden zou een grote meerwaarde hebben omdat 
deze situaties vaak meer tijd kosten door vertrouwen winnen, overtuigen en samen 
werken. 
 

 Een situatie waarin meneer bekend is met dementie. Dhr. heeft overzichtsverlies en kan 
zijn huishouden niet meer goed uitvoeren en/of de regie hierover voeren.  
Normaal gesproken zou een HbH2 hier de juiste zijn. Echter heeft deze meneer last van 
achterdocht vanuit zijn dementieel beeld. Vertrouwd weinig mensen en laat maar moeilijk 
hulp toe.  
Een combinatie product met HbH2 en BG zou een juiste zijn omdat de hulp dan meer de 
tijd kan nemen om dhr. aan haar te laten wennen. De begeleiding kan zich richten op 
bijvoorbeeld eerst samen boodschappen te doen (*dhr. wil graag een pakje sigaretten 
bijv.)  en vanuit daar samen naar binnen gaan en dan 'ook maar meteen de keuken 
schoonmaken'.  

 
 
 

 


