
Vragen? 
 
Bij de gemeente of één van de Zorginformatie•punten kunt u terecht voor het stellen 
van vragen. Eenvoudige vragen worden daar gelijk beantwoord. Bij complexe vragen 
wordt een afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek.  
 
Ook wanneer u zich voor de eerste keer bij het loket meldt, wordt een gesprek inge-
pland om nader kennis te maken. Het telefoonnummer van de gemeente is 0546 - 840 
840 (op werkdagen te bereiken tussen 8.30 uur en 16.00 uur en op vrijdag tot 12.00 
uur).  
 
N.b. Dit is het algemene telefoonnummer van de gemeente Twenterand. U kunt uw 
vraag stellen aan de telefoniste. Afhankelijk van de gestelde vraag zal de telefoniste uw 
vraag zelf afhandelen of u doorverbinden met de desbetreffende medewerker. 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt de loketten ook bezoeken: 

 

Huishoudelijke Ondersteuning 

 
Contactgegevens Zorginformatie•punten: Wmo– en CJG/Loes-loket 
 
Zorginformatie•punt Vriezenveen Zorginformatie•punt Vroomshoop 
Koningsweg 28 Burgemeester Koetjestraat 2 
Tel. (0546) 481 450 Tel. (0546) 481 460 
Openingstijden:  Openingstijden: 
ma t/m vrij 8.30 - 12.30 uur ma t/m vrij 8.30 - 12.30 uur 
  
Zorginformatie•punt Westerhaar Zorginformatie•punt Den Ham 
(medisch gedeelte Kulturhus) Goosensplein 1d 
Hoofdweg 132j  Tel. (0546) 481 465 
Tel. (0546) 481 455 Openingstijden: 
Openingstijden:  ma, wo, do 13.30 - 16.00 uur 
ma, wo, do 13.30 - 16.00 uur  
 
E-mail:  info@zorginformatietwenterand.nl  
Websites:  www.loes.nl, www.zorgsaamtwenterand.nl, www.vooreenveiligthuis.nl, 
 www.twenterand.nl/samensterk  
 
Postadres: 
Gemeente Twenterand  
t.a.v. Zorg en Jeugd 
Postbus 67  
7670 AB  VRIEZENVEEN 



Huishoudelijke ondersteuning is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning 2015 (Wmo 2015) die de gemeente uitvoert. 
Het uitgangspunt van de Wmo is dat alle mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen in 
de samenleving. Daarvoor moet ook uw huishouden op orde zijn. De gemeente kan u 
hierbij helpen.  
 
 

Als u aangeeft problemen te hebben met het op orde houden van uw huishouden dan 
gaan we hierover met u in gesprek. Dit is meestal bij u thuis. Daarom noemen we dat 
ook wel ‘het keukentafelgesprek'.  
 
Tijdens dit gesprek zoeken we samen met u naar een oplossing die het beste past bij 
uw persoonlijke situatie. Hierbij wordt gekeken naar wat u zelf nog kunt en welke on-
dersteuning u kunt krijgen van bijvoorbeeld familie, vrienden of mantelzorgers. Als het 
nodig is, krijgt u aanvullende ondersteuning van de gemeente. 
 
 
Geen uren maar resultaat 
 
Bij de huishoudelijke ondersteuning van de gemeente gaat het om het resultaat ‘een 
geordend huishouden’. Wij kennen u geen uren toe. U spreekt samen met de door u 
gekozen aanbieder af op welke manier het resultaat ‘een geordend huishouden’ wordt 
behaald. Het gaat hierbij alleen om de ruimten die dagelijks worden gebruikt.  
 
Overige huishoudelijke werkzaamheden zoals wassen en strijken, het verzorgen van 
planten en dieren en het tuinonderhoud vallen niet onder de gemeentelijke onder-
steuning bij het huishouden. Voor deze werkzaamheden kunnen onze consulenten 
Wmo wel met u meedenken en u informatie geven over mogelijke oplossingen.  
 

 

  

Huishoudelijke ondersteuning kunt u op twee manieren krijgen:  
 
1. Een aanbieder regelt uw ondersteuning voor u. Dit heet Zorg in Natura (ZIN)  
  
 De gemeente heeft met twintig aanbieders een overeenkomst afgesloten. Deze 

aanbieders staan vermeld op de website van de gemeente Twenterand: 
www.twenterand.nl/samensterk. U kunt zelf kiezen voor een aanbieder. De aanbie-
der regelt voor u uw huishoudelijke ondersteuning. 

 
2. U regelt uw ondersteuning zelf met een PGB (persoonsgebonden budget)  
 
 Als u zelf uw huishoudelijke ondersteuning regelt, met een PGB, dan stelt u in over-

leg met de gemeente eerst een bestedingsplan op. U beheert uw PGB zelf, de Socia-
le Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de administratieve afhandeling hiervan. Dit heet 
het ‘trekkingsrecht’. Met uw ondersteuner sluit u een zorgverleningsovereenkomst 
of arbeidsovereenkomst. Deze stuurt u op naar de SVB. Daarna stuurt u de facturen 
of urenbriefjes van uw ondersteuner naar de SVB. Deze doet dan een controle en 
betaalt vanuit uw PGB de ondersteuner.  

 
 

 

 

 

 

http://www.twenterand.nl/samensterk

