
Vraag en antwoorden dienstenvoucher Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 
 
Wat is de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)? 
 
Om de werkgelegenheid bij thuishulporganisaties te behouden is door het ministerie van VWS 
een tijdelijke regeling in het leven geroepen: de Huishoudelijke Hulp Toelage. Inwoners die voor 
de regeling in aanmerking komen, kunnen tegen een aantrekkelijk tarief professionele hulp bij 
het huishouden inkopen.  
 
In Stein loopt deze regeling al sinds medio 2016 en deze regeling wordt deels aangepast m.i.v. 1 
april 2017. Met ingang van 1 april zijn de 1e 10 vouchers gratis. De vouchers daarna kosten € 
5,00 per voucher. (voor 1 april was dit € 7,50 per voucher) We verwachten daarom extra 
telefoontjes van de burgers. 
 
Voor wie is de voucher bedoeld? 
 
-Inwoners van de gemeente Stein met een Wmo-indicatie of 
-Bij het steunpunt mantelzorg (Stein) geregistreerde mantelzorgers 
 
Voor welke werkzaamheden kan de voucher gebruikt worden? 
 
Werkzaamheden voor het schoon en leefbaar houden van het huis. Dus reguliere schoonmaak 
werkzaamheden. 
Samen met de aanbieder kan de klant de exacte werkzaamheden afstemmen. De voucher is niet 
bedoeld voor werkzaamheden die buiten de huishoudelijke hulp vallen (zoals bijvoorbeeld het 
onderhouden van de tuin of het opruimen van de schuur). 
 
Tot wanneer zijn de vouchers verkrijgbaar? 
 
De regeling geldt in principe tot en met 31-12-2019 
Voor de regeling geldt het principe op=op. De gemeente heeft subsidie gekregen voor deze 
regeling. Als het geld op is, kunnen er geen extra vouchers meer worden bijgekocht. 
Dit zal tijdig gecommuniceerd worden. 
 
Hoe kan de klant een voucher aanvragen/bestellen? 
 
De klant kan zich aanmelden via het digitale aanvraagsysteem van Zorg-Lokaal. Zorg-Lokaal 
verzorgt de administratieve uitvoering van de Dienstenvoucher. De dienstenvoucher kan alleen 
digitaal besteld en betaald worden. Dit kan via de website http://portaal.diensten-voucher.nl. 
Binnen vijf dagen na betaling, neemt de door de klant gekozen aanbieder contact met op met de 
klant om de benodigde hulp in te plannen. Heeft de klant hulp nodig bij het digitaal aanvragen 
van deze vouchers dan kan de klant wellicht een beroep doen op familie of vrienden. Anders kan 
de cliëntondersteuner van Partners in Welzijn (PIW) de klant ondersteunen bij de aanvraag. PIW 
heeft hiervoor speciale spreekuren ingericht. 
 
 
Wanneer en tijdstip   Plaats            Locatie                 
Woensdag 11 april            Stein              De Grous                    
13.30- 16.00 uur 
 
Woensdag 12 april    Elsloo            Maaslandcentrum         
14.00-16.00 uur 
 
Dinsdag 11 april       Meers            Bie Gerda  (Kloosterstraat 19a)      
10.00-12.00 uur           
                           
Donderdag 13 april    Berg a/d        MFC Berg a/d Maas, ruimte Oude garde       



13.30 - 16.00 uur    Maas              
 
Dinsdag 4 april    Urmond          Urmonderhof, ruimte Tuinkamer 
13.30-16.00 uur               
 
 
Welke gegevens heeft de klant nodig voor het aanvragen van een voucher? 
 
Het is handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben: 

• Het Burgerservicenummer (BSN); 
• een e-mailadres (eventueel van een contactpersoon of mantelzorger); 
• Het IBAN nummer van de bankrekening. 

 
Kan iemand anders voor de klant een voucher kopen? 
 
Ja dat kan. De klant kan iemand anders de Dienstenvouchers laten kopen, bijvoorbeeld omdat 
de klant zelf niet digitaal zijn bankzaken regelt. De voucher is echter alleen maar in te zetten bij 
die persoon die hiervoor in aanmerking komt. 
 
Kunnen er meerdere vouchers in 1 keer gekocht worden? 
 
Ja, dat is mogelijk. Per keer kan er maximaal voor 8 uur vouchers gekocht worden. De klant kan 
deze vouchers voor maximaal twee uur per week inzetten. Per jaar kunnen er maximaal 30 
vouchers worden afgenomen per klant. Het eerste jaar (2017) zijn er 10 van de 30 vouchers 
gratis. 
 
Wat is de geldigheidsduur van een aangekochte voucher? 
 
Als er een Dienstenvoucher is aangevraagd en betaald, is deze 1 jaar geldig. 
 
Hoeveel kost een voucher? 
 
De eerste 10 vouchers per klant die worden afgenomen (na 1 april 2017) zijn gratis. Daarna 
vragen we van de klant een bijdrage van € 5,00 euro per voucher (één uur huishoudelijke hulp). 
Dit bedrag is niet afhankelijk van het inkomen. Ook betaalt de klant hiervoor geen eigen bijdrage 
aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).  
 
Hoe gaat de betaling van een voucher? 
 
Via het online systeem kan de klant  de vouchers betalen met iDEAL. Betalen met iDEAL is 
betalen met internetbankieren bij een van de deelnemende banken (www.ideal.nl). Betaling via 
iDEAL verloopt op basis van de SEPA-voorwaarden. 
Wanneer u niet digitaal bankiert, is het mogelijk dat een andere persoon voor de klant betaalt via 
iDEAL (bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger). De Dienstenvoucher is echter uitsluitend te 
gebruiken voor de persoon die voor de Dienstenvoucher in aanmerking komt. De aanbieder mag 
alleen bij die persoon de dienst leveren. 
 
Vindt er restitutie (teruggave) plaats op de gekochte vouchers? 
 
Nee. De kosten van de Dienstenvoucher worden geïnd voorafgaand aan de planning/levering 
van de hulp. De klant kan bij de gekozen aanbieder informeren welke afspraken er gelden voor 
annulering en het verplaatsen van een gemaakte afspraak. 
 
Kunnen gekochte vouchers van € 7,50 ingewisseld worden voor een gratis voucher of een 
voucher van € 5?  
 



Indien iemand voor 1 april 2017 een voucher heeft aangekocht tegen een tarief van €7,50 dan 
kan er geen restitutie plaatsvinden. Deze voucher kan dan niet ingewisseld worden voor een 
gratis voucher of voucher van 5 euro tarief. 
 
Wie voert de werkzaamheden uit? 
 
De hulp bij het huishouden kan de klant  inkopen bij één van onderstaande deelnemende 
aanbieders in Stein. De klant kan zelf kiezen door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Welke aanbieders doen mee? 
 
Aanbieder Website 
Ambulante thuiszorg http://www.ambulantethuiszorg.nl/ 
Cicero http://www.cicerozorggroep.nl/ 
Meander http://www.meandergroep.com/ 
T-zorg http://www.tzorg.nl/ 
Vleugelzorg http://www.vleugelzorg.nl/ 
Zorggroep Beek http://www.zorggroep-beek.nl/ 
Zuyderland https://www.zuyderland.nl/ 
 
 
Binnen hoeveel tijd neemt de aanbieder contact op met de klant? 
 
De aanbieder neemt binnen vijf werkdagen contact met de klant op voor het inplannen van de 
benodigde hulp. 
 
Waar kan de klant terecht voor meer informatie over de aanvraag? 
 
Heeft de klant vragen over het digitale aanvraagproces van de voucher? Dan kan de klant van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur contact opnemen met de helpdesk van Zorg-
Lokaal via telefoonnummer: (088) 00 79 488 of per e-mail via helpdesk@zorg-lokaal.nl. Zorg-
Lokaal verzorgt de administratieve uitvoering van de voucher. 
 
De klant is niet tevreden over de hulp die is geleverd. Waar kan de klant dit melden? 
 
Voor klachten over de hulp die de klant heeft gekregen via de voucher, kan de klant terecht bij de 
aanbieder die de hulp geleverd heeft.  
 


