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Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 
 
Het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning maakt onderdeel uit van 
de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning van de gemeenten in de 
Leidse regio. Het betreft een leidraad waarin werkzaamheden en 
uitgangspunten geformuleerd worden die leiden tot een schoon en 
leefbaar huis. Benadrukt wordt dat het een leidraad betreft en dat samen 
met de inwoner gekeken wordt welke werkzaamheden in de specifieke 
situatie overgenomen moeten worden of welke keuzes en afwegingen de 
inwoner in overleg met zorgaanbieder maakt. Het leveren van maatwerk 
is het uitgangspunt.  
 
Huishoudelijke Ondersteuning wordt resultaatgericht ingezet.  “Hoe” de 
resultaten het beste gerealiseerd kunnen worden, wordt overgelaten aan 
de zorgaanbieder in overleg met de inwoner. Hierbij wordt ook gekeken 
welke werkzaamheden de inwoner zelf nog kan uitvoeren (of het sociale 
netwerk). Afspraken hierover leggen de inwoner en de zorgaanbieder vast 
in een zorgovereenkomst/ondersteuningsplan. Daar waar inwoner en 
zorgaanbieder niet gezamenlijk tot een plan/overeenkomst kunnen 
komen, zal de gemeente betrokken worden om in goed overleg met 
partijen tot een werkbare oplossing te komen.  

Begrippen 
a. Leefruimten:  

a. Primaire leefruimten: Het gaat om de ruimten die frequent 
(dagelijks of in ieder geval meerdere keren per week) in gebruik 
zijn, zoals de woonkamer, de kamer(s) die als slaapkamer worden 
gebruikt, de hal, de keuken, het toilet en de badkamer; 
b)  Overige ruimten: Het gaat om de ruimten die niet frequent 
gebruikt worden, zoals een berging, een zolder of balkon.  
 

b. Opmerkzaamheid: Van de hulpverlener wordt verwacht dat hij/zij 
alert is op veranderingen in de situatie van de cliënt. 

Variatie in Huishoudelijke Ondersteuning (te behalen resultaten) 
Onder Huishoudelijke ondersteuning vallen:  
a) Huishoudelijke ondersteuning basis,  
b) Huishoudelijke ondersteuning speciaal en  
c) Thuisondersteuning. 
 
Bij het bepalen welke ondersteuning nodig is en in welke intensiteit 
ondersteuning geboden moet worden, wordt gekeken naar de te behalen 
resultaten, de aanwezigheid van verzwarende omstandigheden en de 
noodzaak om (eventuele) begeleiding in te zetten bij het dagelijks 
functioneren. 

a) Huishoudelijke ondersteuning basis 
De te behalen resultaten bij het inzetten van huishoudelijke 
ondersteuning basis zijn het schoon en leefbaar houden van de primaire 
leefruimten van de woning en het optioneel verzorgen van de was. De 
begrippen schoon en leefbaar huis en het verzorgen van de was zijn als 
volgt gedefinieerd. 
 
Schoon en leefbaar huis: De primaire leefruimten van het huis moeten 
schoon en opgeruimd zijn volgens algemeen gebruikelijke hygiënische 
normen. Daarmee wordt voorkomen dat de woning vervuilt. 
 
Wasverzorging: Verzorging van de was omvat het machinaal wassen, 
laten drogen en opvouwen van kleding en linnen- en beddengoed. Het 
strijken van kleding en/of linnen- en beddengoed vindt in principe niet 
plaats. In overleg met de cliënt kan eventueel bovenkleding worden 
gestreken zolang dit niet ten koste gaat van andere noodzakelijke 
werkzaamheden. 

b) Huishoudelijke ondersteuning speciaal 
De te behalen resultaten bij het inzetten van huishoudelijke 
ondersteuning speciaal zijn naast het realiseren van een schoon en 
leefbaar huis en optioneel de wasverzorging, de regievoering over het 
huishouden. Het regie voeren over het huishouden is als volgt 
gedefinieerd. 
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Regie voeren over het huishouden: Er wordt van uitgegaan dat cliënten 
zelf in staat zijn om hun dagelijkse huishouden te plannen. Indien dit niet 
het geval is, maar iemand dat wel zou kunnen aanleren, wordt (tijdelijke) 
ondersteuning geboden  gericht op het aanleren hiervan. 
Indien het gaat om het plannen en beheren van middelen voor het voeren 
van het huishouden, gaat het specifiek om advies over het kopen van 
levensmiddelen, het plannen van huishoudelijke activiteiten en/of het 
beheer van de levensmiddelenvoorraad en artikelen voor het uitvoeren 
van de huishoudelijke ondersteuning. Het doen van de boodschappen valt 
hier niet onder.  

c) Thuisondersteuning 
In sommige situaties kan het nodig zijn dat naast huishoudelijke 
ondersteuning ook individuele begeleiding noodzakelijk is. De combinatie 
van huishoudelijke ondersteuning en begeleiding, zetten we in als 
Thuisondersteuning. Het heeft als doel te zorgen dat inwoners zo 
zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. Deze begeleiding kan nodig 
zijn bij: 

 Beperkte zelfredzaamheid. 

 Risico op verwaarlozing. 

 Onvoldoende aanwezigheid van hulp van anderen (geen sociaal 
netwerk). 

 Fors gebrek aan regie bij dagelijks leven. 
 
Het is niet mogelijk om naast Thuisondersteuning ook nog Begeleiding 
Individueel in te zetten. Indien de behoefte aan “begeleiding bij het 
dagelijks functioneren” groter is dan binnen de Thuisondersteuning kan 
worden ingezet zullen aparte beschikkingen voor Huishoudelijke 
Ondersteuning en Begeleiding Individueel worden afgegeven. 

Verzwarende omstandigheden 
Er kunnen factoren zijn die ervoor zorgen dat 
schoonmaakwerkzaamheden met een hogere frequentie of intensiever 
moeten plaatsvinden. Cliënten zijn in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk om de factoren die leiden tot een hogere frequentie 
weg te nemen. Het kan daarbij gaan om roken door cliënten of eventuele 

huisgenoten, het aantal en de grootte van de meubels, de aanwezigheid 
van veel kleine spullen of het hebben van huisdieren. Indien de 
aanwezigheid van huisdieren tot vervuiling van de woning leidt zal het 
Sociaal  (wijk)team het gesprek met de cliënt aangaan. De huishoudelijke 
hulp heeft de taak alert te zijn op verwaarlozing van huisdieren. In deze 
situaties is er (in principe) geen sprake van verzwarende omstandigheden. 
Per cliënt zal echter beoordeeld worden of er in die specifieke situatie 
sprake is van verzwarende omstandigheden. Onder verzwarende 
omstandigheden kunnen vallen (niet limitatief):  

 De aanwezigheid van drie of meer kinderen onder de 12 jaar. 

 Ernstige beperkingen in het gebruik van armen en handen bij het 
uitvoeren van dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld vanwege 
reuma, spasticiteit, verlamming of amputatie. 

 Ernstige beperkingen als gevolg van bedlegerigheid. 

 Een sterkere vervuiling van uw woning of de noodzaak van een 
hoger niveau van hygiëne bijvoorbeeld vanwege 
rolstoelgebondenheid, incontinentie, allergie voor huisstofmijt, de 
aanwezigheid van huisdieren of COPD. 

 
De verzwarende omstandigheden kunnen van toepassing zijn bij 
huishoudelijke ondersteuning basis, huishoudelijke ondersteuning 
speciaal en thuisondersteuning. Indien sprake is van verzwarende 
omstandigheden gelden de volgende categorieën: 

 HO Basis Intensief 

 HO Speciaal Intensief 
 Thuisondersteuning Intensief 

Veranderende situatie 
De situatie van inwoners kan veranderen. Bijvoorbeeld doordat de 
gezondheid verandert of doordat de ondersteuning vanuit het netwerk 
wijzigt. Daarmee kan ook de behoefte aan ondersteuning wijzingen. Door 
korte lijnen tussen aanbieder en cliënt is er ruimte om daar waar nodig 
aanpassingen te verrichten in de mate van ondersteuning. Indien 
zorgaanbieder en cliënt concluderen dat het resultaat niet bereikt kan 
worden binnen de ingezette voorziening nemen zij contact op met het 
Sociaal (wijk)team.
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Activiteiten 
We maken onderscheid tussen basisactiviteiten en incidentele activiteiten. Het gaat daarbij om activiteiten ten behoeve van een schoon en leefbaar huis, 
wasverzorging en het voeren van regie over het huishouden. Samen met de cliënt wordt gekeken welke werkzaamheden de cliënt of zijn sociale netwerk uit 
kunnen uitvoeren en welke activiteiten de zorgaanbieder uitvoert. De daadwerkelijke frequentie en activiteiten zijn afhankelijk van de situatie van de 
inwoner.  
 

Resultaat  Basisactiviteit Maximale Frequentie 

Schoon en 
leefbaar huis 

Woonkamer Opruimen 1x per week 

 
Stofzuigen 1x per week 

 
Dweilen 1x per 2 weken 

 
Stof afnemen 1x per week 

Slaapkamer 
  
  
  
  

Stof afnemen 1x per week 

Opruimen 1x per week 
Stofzuigen 1x per week 

Bed verschonen 1x per 2 weken 

Dweilen 1x per 4 weken 

Keuken Dweilen 1x per week 

 
Afval opruimen 1x per week 

 
Keukenblok (buitenzijde) 1x per week 

 
Kookplaat, spoelbak en tegelwand afnemen 1x per week 

 
 Stofzuigen 1x per week 

Sanitaire 
ruimtes 

Toilet schoonmaken 1x per week 
 Natte cel schoonmaken  1x per week 

Hal/gang 
  
  

Stofzuigen 1x per week 
Dweilen 1x per week 

Stof afnemen 1x per week 

 

Wasverzorging  Wassen en drogen van kleding In overleg 
 

Regie voeren 
 

Plannen en beheren van middelen voor het 
huishouden 1x per week 

Plannen van huishoudelijke taken 1x per week 
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Resultaat 
Incidentele activiteit 

Maximale 
Frequentie 

Schoon en leefbaar huis Ramen binnenzijde 4x per jaar 

Deur/deurposten nat afnemen 2x per jaar 
Keukenkastjes (binnenzijde) 1x per jaar 

Koelkast (binnenzijde) 3x per jaar 
Oven/magnetron (binnenzijde) 2x per jaar  

Afzuigkap reinigen 2x per jaar 

Tegelwand natte cel afnemen 4x per jaar 

Trap stofzuigen 1x per 4 weken 
 


