
Huishoudelijke hulp 
Profiteer van de gemeentelijke toelage
Wordt voor u het huishouden steeds lastiger? Kunt u wel wat extra hulp gebruiken 
bij schoonmaken, wassen en koken? En hebt u geen Wmo-zorg ? Dan kunt u 
goedkope huishoudelijke hulp krijgen via de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). 
U betaalt dan slechts € 7,50  per uur. Gelrepashouders betalen € 2,50 per uur.

De hulp wordt geboden door ervaren medewerkers van Arnhemse thuiszorg-
organisaties. Zij helpen u graag en zijn uw aanspreekpunt.

Wat kan de huishoudelijke hulp doen? 
• schoonmaken;
• wassen en strijken;
• boodschappen doen;
• maaltijden klaarmaken.

Wat kost het?
Voor elk uur dat u hulp krijgt, betaalt u € 7,50 per uur, Gelrepashouders betalen 
€ 2,50 per uur (rechtstreeks aan de thuiszorginstelling).  

Voor wie?
De regeling is bedoeld voor inwoners van Arnhem die:
• 75 jaar of ouder zijn en zelfstandig wonen; en/of
• mantelzorg verlenen en daardoor extra hulp in hun eigen huishouden kunnen   
 gebruiken; en/of
• tijdelijk zorg nodig hebben, bijvoorbeeld om naar huis te kunnen na een 
 behandeling in een ziekenhuis of ziekte.



 

Hoe werkt het?
• U meldt zich rechtstreeks aan bij een van de thuiszorgorganisaties;
• U bepaalt in overleg het aantal uren, met een maximum van 2,5 uur per week, 
 de taken en het tijdstip waarop de hulp komt;
• U tekent een overeenkomst en betaalt de afgenomen hulp rechtstreeks aan de    
 thuiszorgorganisatie.

Wat doet de thuiszorgorganisatie voor u?
De bekwame medewerkers zijn er in eerste instantie om u te helpen bij uw huishoudelijke 
taken. Maar verandert er iets in uw situatie waardoor u meer of minder hulp nodig heeft? 
Dan luisteren zij naar uw vragen en zij helpen u verder. 

Meer informatie en aanmelden voor deze regeling
U kunt rechtstreeks contact opnemen met een van de volgende thuiszorgorganisaties:
• Thuiszorg Groot Gelre BV                026-3639223
• STMG Hulp bij het Huishouden BV 026-3762500
• Vreedenhoff                                          026-3846500
• Pleyade                                                026-7517300
• A&S groep BV                                       026-4465871
• Actief Zorg                                             088-7508200
• Derman thuiszorg Gelderland            026-8403009
• Flex zorg& hulpverlening                    085-3030072
• GF Totaalzorg                                   06-54236460
• Koenklm                                             06-20799102
• Professionals Holding BV                     026-3214876
• Stichting Thuiszorg SG                         06-12627730
• Stichting Zahet                                       024-7630420
• Stichting Insula Dei Huize Kohlmann 026-3697989
• Thuiszorg Evital BV                              026-3513360
• Thuiszorg Waalstad                              026-3790127
• Vitaal Thuiszorg                                     0316-220073
• Zilverzorg                                             085-4890589
• Zorg en Welzijn Arnhem                      026-3639692
• ZorgPlus                                              0316-532319
• Medicare Groep                                  06-81429119 
• Arya Zorg                                                 026-8200450
• Acare Thuiszorg                                      026-3031950

Extra voordeel voor mantelzorgers
Met een mantelzorgcompliment kunt u huishoudelijke hulp cadeau geven aan uw 
mantelzorger. Voor meer informatie belt u de stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp: 
026 - 3703540 of kijkt u op  www.arnhem.nl/mantelzorg.

De informatie in deze folder geldt tot en met 31 december 2017.


