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Bent u mantelzorger? En kunt u tijdelijk huishoudelijke 
hulp gebruiken? 
Met de huishoudelijke hulp voor mantelzorgers kunt u
huishoudelijk hulp inkopen tegen een lager tarief. U betaalt 
hiervoor een eigen bijdrage van € 7,50 per uur. U kunt maximaal 
40 uur per jaar inkopen. 

De huishoudelijke ondersteuning kan worden ingezet bij uzelf 
of degene aan wie u mantelzorg geeft. De huishoudelijke hulp 
wordt alleen geleverd op een adres in de gemeente
Scherpenzeel. 

 
Voor wie is deze regeling? 
U bent mantelzorger als u: 
• meer dan 8 uur per week en ten minste  

3 maanden of langer zorgt voor uw naas-
te. Dit kan uw partner, uw ouder of uw 
kind zijn, maar ook uw vriend(in) of buur. 

• De zorg die u geeft is meer dan  
gebruikelijke zorg en u wordt voor deze 
zorg niet betaald. 

• U heeft zich aangemeld als mantelzorger 
bij het Steunpunt Scherpenzeel.

Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers
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1. U bent mantelzorger en zorgt meer dan 8 uur per week en 
langer dan 3 maanden voor uw naaste. U woont in
Scherpenzeel. 

2. U meldt zich aan als mantelzorger bij Steunpunt
Scherpenzeel (zie pag. 5). Hier krijgt u ook het 
aanvraagformulier dat u toont aan de zorgaanbieder. 

3. De gemeente Scherpenzeel heeft contracten met vijf
organisaties voor huishoudelijke hulp. U kiest één van deze 
aanbieders en neemt met hen contact op voor een afspraak. 
Een Pgb (persoonsgebonden budget) is niet mogelijk. 

4. U kunt per kalenderjaar minimaal acht tot maximaal veertig 
(40) uur huishoudelijke hulp inkopen. Het tarief is € 7,50 per 
uur. Binnen bepaalde voorwaarden bepaalt u zelf hoe u dit in 
wilt zetten. U kunt de uren verspreid over het jaar inzetten. 

5. U regelt samen met de zorgaanbieder hoe de uren
huishoudelijke hulp worden gepland. Per week kunt u twee tot 
vier uur huishoudelijke hulp inzetten (één uur per week is dus 
niet mogelijk).

Voorwaarden en aanmelden
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6. De huishoudelijke hulp wordt geleverd op een adres binnen 
de gemeente Scherpenzeel. Dit kan uw adres als mantelzorger 
zijn of het adres van degene voor wie u zorgt. 

Let op! Deze huishoudelijke hulp wordt niet geleverd op een 
adres waar ook huishoudelijke hulp vanuit de WMO wordt
gegeven. 

7. U betaalt de eigen bijdrage van € 7,50 per uur rechtstreeks 
aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder mag van u vragen de 
eigen bijdrage te innen via een automatische incasso.
De gemeente vult het bedrag aan tot het reguliere tarief van de 
huishoudelijke hulp. 

8. Voor de regeling is een beperkt aantal uren beschikbaar. De 
regeling werkt via het principe ‘op is op’.
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Praktische gegevens

Welzijn Scherpenzeel 
Steunpunt Scherpenzeel is het lokale steunpunt voor
mantelzorg en vrijwilligerswerk in Scherpenzeel en is
onderdeel van Welzijn Scherpenzeel. Het Steunpunt
ondersteunt mantelzorgers zodat zij goed in balans blijven en 
de zorg voor anderen zo lang mogelijk kunnen volhouden.

Steunpunt Scherpenzeel is te bereiken: 
• telefonisch op 06-36 45 81 91; 
• per e-mail: info@welzijnscherpenzeel.nl;  

Voor meer informatie kijk op www.welzijnscherpenzeel.nl 

Een vraag aan de gemeente? 
De consulenten van het sociaal team zijn bereikbaar: 
• telefonisch op (033) 277 23 24 (optie 1) 
• per e-mail: sociaalteam@scherpenzeel.nl 
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Aanbieders huishoudelijke hulp

Agathos Thuiszorg
Telefoon: (010) 264 07 77
E-mail: agathos@lelyzorggroep.nl

Wij bieden u graag voor korte of langere tijd huishoudelijke
ondersteuning. Samen met u zorgen we voor een schoon en 
opgeruimd  huis.  Bij huishoudelijke ondersteuning kunt u
onder andere denken aan:
• Schoonmaken
• Kleding wassen
• Organisatie van het huishouden
Onze medewerker werkt netjes en professioneel. Zij heeft
tijdens het huishoudelijke werk ook uw welzijn en
zelfredzaamheid op het oog en bespreekt dit met u. Ook kan 
zij begeleiden naar extra en andere zorg of hulp wanneer uw 
zorgvraag groter wordt. 

A.N.J.A. Assisteert
Telefoon: (033) 286 22 88
E-mail: info@anjaassisteert.nl 

De afkorting A.N.J.A. staat voor Aandacht Na Jaren
Activiteit. Met name de Aandacht is voor ons heel belangrijk. 
Wij nemen de tijd voor u. Naast een schoon huis is het fijn als u 
zich comfortabel voelt bij de hulp die u komt ondersteunen. Na 
een persoonlijk intakegesprek met u gaan we op zoek naar een 
hulp waarvan wij denken dat zij (of hij) bij u zal passen.
We werken met vaste hulpen bij cliënten, dus voor u altijd een 
bekend gezicht en vast aanspreekpunt. 
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Thuiszorg BiOns
Telefoon: (085) 850 01 63
E-mail: info@bions.nl

BiOns is een innovatieve thuiszorgorganisatie, opgericht door 
mensen met veel ervaring in de zorg.
Op zorg moet je elke dag kunnen rekenen. Daarom vindt BiOns 
de continuïteit in de zorgverlening erg belangrijk.
Werkzaamheden worden zoveel mogelijk verricht door
dezelfde medewerkers. Samen zorgen onze medewerkers
ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. U kent de vaste 
vervangers in het team van uw thuishulp, een vertrouwd
gezicht is immers erg prettig.

Buurtdiensten 
Telefoon: (06) 571 238 79
E-mail: scherpenzeel@buurtdiensten.nl 

Buurtdiensten levert naast huishoudelijk- en
woonondersteuning ook diensten aan mantelzorgers.
Voor als u wat extra hulp nodig hebt in deze mooie maar soms 
ook zware taak. Wij werken met kleine betrokken teams zodat u
zoveel mogelijk dezelfde persoon krijgt. Buurtdiensten
(huishoudelijke- en woonondersteuning) en Buurtzorg
(verpleging en verzorging) werken nauw samen.
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Centraalzorg
Telefoon: (033) 286 22 02
E-mail: info@centraalzorg.nl

Centraalzorg is een lokale professionele zorgorganisatie met 
enthousiaste, gemotiveerde medewerkers. Onze
huishoudelijke zorgverleners doen graag net dat stukje
extra voor u, zodat u prettig en comfortabel kunt wonen.
Onze medewerkers werken zoveel mogelijk zelfstandig om uw 
wensen te realiseren en kunnen meer dan poetsen! U heeft bij 
ons natuurlijk een vaste zorgverlener.

Centraalzorg


