
Bijlage 4 - Gebruikelijke hulp bij het huishouden 

 

Doel hulp bij het huishouden 

Hulp bij het huishouden bij een meerpersoonshuishouden is aangewezen wanneer belemmering van 

het maatschappelijk participeren van personen binnen een huishouden dreigt als gevolg van 

gezondheidsproblemen van degene die geacht wordt het huishouden over te nemen in het kader van 

de gebruikelijke zorg of de  mantelzorger. Dit kan zich uiten in vervuiling (van de woning of van 

kleding), verwaarlozing of ontreddering van zichzelf of van afhankelijke huisgenoten.  

Doel van de hulp bij het huishouden kan dan zijn: het schoonhouden van het huis en/of het 

verrichten van de dagelijks voorkomende huishoudelijke activiteiten ter ontlasting van de personen 

binnen het huishouden die voor de persoon met beperkingen zorgen, maar ook het ondersteunen bij 

het organiseren van het huishouden.  

 

Wie is primair verantwoordelijk? 

De personen die behoren tot het huishouden van een aanvrager die een beroep doet op de Wmo 

blijven altijd primair verantwoordelijk voor het functioneren van het huishouden. Dat betekent dat 

van alle personen binnen dat huishouden wordt verwacht dat, bij uitval van één van de leden van dat 

huishouden, gestreefd wordt naar herverdeling van de huishoudelijke taken.  

 

Huishoudelijke taken: uitstelbaar en niet uitstelbaar 

Onder huishoudelijke taken vallen zowel de uitstelbare als de niet-uitstelbare taken. Het verzorgen 

van gezonde kinderen valt ook onder huishoudelijke hulp.  

Niet-uitstelbare taken zijn: maaltijd verzorgen, de kinderen verzorgen, afwassen en opruimen. 

Wel-uitstelbare taken zijn: boodschappen doen, wasverzorging, zwaar huishoudelijk werk zoals 

stofzuigen, sanitair, keuken en bedden verschonen.  

 

Indicatie voor het aanleren van huishoudelijke activiteiten 

Redenen als 'niet gewend zijn om’ of ‘geen huishoudelijke werk willen of kunnen verrichten' zijn geen 

reden voor een indicatie voor het overnemen van huishoudelijke taken. Indien hiervoor motivatie 

aanwezig is, kan er een indicatie worden gesteld voor zes weken hulp voor het aanleren van 

huishoudelijke taken en het leren organiseren van het huishouden.  

 

Bijdrage van kinderen aan het huishouden 

Als de aanvrager thuiswonende kinderen heeft, dan gaat de indicatiesteller er vanuit dat de kinderen, 

afhankelijk van hun leeftijd en psychosociaal functioneren, een bijdrage kunnen leveren aan de 

huishoudelijke taken.  

 Kinderen tot 5 jaar leveren geen bijdrage aan de huishouding.  

 Kinderen tussen de 5 en 12 jaar kunnen worden betrokken bij lichte huishoudelijke 
werkzaamheden, zoals opruimen, tafel dekken/afruimen, afwassen/afdrogen, boodschap doen, 
kleding in de wasmand gooien.  

 Kinderen vanaf 13 jaar kunnen, naast bovengenoemde taken, hun eigen kamer op orde houden, 
dus rommel opruimen, stofzuigen, bed verschonen.  

 Taken vanaf 18 jaar: van een volwassen gezonde huisgenoot wordt verwacht dat deze alle 
huishoudelijke taken kan overnemen.  


