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Mensen
met 

aandacht

Hulp bij het
huishouden
Zo werken wij



Als klant van Meander Hulp Thuis zijn we u graag zo goed mogelijk van dienst.
Of u nu tijdelijk thuiszorg nodig heeft, of voor een langere tijd: het is altijd goed
om te weten wat u van ons kunt verwachten. En ook: wat verwachten wij van u als
klant? 
 
Zo werken wij
Door heldere afspraken te maken kunnen we de hulpverlening zo goed mogelijk
laten verlopen. In deze voorwaarden leest u daar meer over. 
Raadpleeg gerust uw vaste thuishulp bij Meander Hulp Thuis wanneer iets niet
duidelijk is! Uw thuishulp is namens MeanderGroep uw contactpersoon waarmee u
zaken kunt regelen. 
 
Dient u een eigen bijdrage te betalen voor de Hulp bij het
Huishouden?
Ja. Wanneer u Hulp bij het Huishouden krijgt, betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.
Dat is wettelijk zo geregeld en geldt voor iedereen. Hoeveel die bijdrage voor u
persoonlijk bedraagt kunt u navragen bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
via tel.nr. 0800-1925 of via de website: www.hetcak.nl.
U ontvangt de rekening met betrekking tot uw eigen bijdrage rechtstreeks van het
CAK. Indien u het niet eens bent met die rekening, dient u zelf contact op te nemen
met het CAK.
 
Hoe komt u in aanmerking voor Hulp bij het Huishouden?

Voor Hulp bij het Huishouden moet u de
indicatie aanvragen bij de gemeente waar
u woonachtig bent. Deze vorm van zorgverlening
valt onder de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO).
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Wijzigt uw persoonlijke situatie?
U neemt zelf contact op met uw gemeente. Wij adviseren u twee maanden vóór het
verstrijken van de geldigheidsduur van uw huidige indicatie een verlenging aan te
vragen. Indien de verlenging pas wordt afgegeven na de einddatum van de huidige
indicatie, dan kan dit betekenen dat u geen zorg krijgt totdat de verlenging binnen
is. 
 
De hulpverlening die u ontvangt wordt door de gemeente alleen gegeven op basis
van een geldige indicatie. Daarom bent u verplicht zo spoedig mogelijk aan
uw thuishulp van Meander Hulp Thuis mee te delen wat de uitslag van de nieuwe
indicatie is. De Hulp bij het Huishouden wordt dan zo nodig en in overleg met u
aangepast aan de nieuwe indicatie. 
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Praktische afspraken rondom de Hulp bij het Huishouden 

Wat is de functie van het thuiszorgdossier?
Omdat elke klant en dus ook elke hulpvraag uniek is, werken we met een
persoonlijk thuiszorgdossier. In dit dossier worden al uw gegevens en afspraken
rondom de hulpverlening nauwkeurig vastgelegd.
Alles wat u wilt weten over de hulp die u ontvangt zit in deze handige bewaarmap.
Ook de afspraken die medewerkers met u maken worden in het dossier
vastgelegd. Het gebruik van het dossier is een wettelijke verplichting. Bij de
start van de hulpverlening legt de medewerker u het gebruik van het dossier uit.
Zolang u hulp ontvangt van Meander Hulp Thuis, blijft het dossier bij u thuis. 
Na afsluiten van de hulp wordt het dossier conform de wettelijke termijn bewaard
bij Meander Hulp Thuis.
 
Welke tijd wordt geregistreerd en hoe gebeurt dit? 
De medewerkers van Meander Hulp Thuis moeten per keer de tijd die zij bij u thuis
besteden op het registratieformulier noteren. Dit registratieformulier blijft in
het thuiszorgdossier aanwezig. Op die manier kunt u de rekening van het CAK
controleren met de daadwerkelijk bestede tijd. De tijd die onze medewerkers bij u
thuis besteden aan administratie (de evaluatie en het bijhouden van
het thuiszorgdossier) wordt ook geregistreerd als werktijd.
 
Vervanging tijdens afwezigheid van uw vaste medewerker
Klanten ervaren het als prettig als ze een vaste hulp hebben in de huishouding. Niet
zelden ontstaat er een vertrouwensband tussen de hulp en de klant. In de praktijk
kan het natuurlijk gebeuren dat de hulp een keer verhinderd is. Zij heeft dan
de vrijheid om in onderling overleg met u een nieuwe afspraak te plannen.
 
Wat te doen als u verhinderd bent om hulp te ontvangen?
Het kan voorkomen dat u verhinderd bent om de hulp te ontvangen, bijvoorbeeld
door vakantie of door een ziekenhuisopname. U dient de organisatie hiervan
uiterlijk 48 uur van tevoren op de hoogte te stellen. Indien u dit niet of niet op
tijd afmeldt, zal Meander Hulp Thuis de geplande tijd in rekening brengen. 
 
Wilt u svp ook weer tijdig aangeven wanneer u weer thuis bent, zodat de hulp kan
worden hervat.
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Dient u thuis te zijn om Hulp bij het Huishouden te ontvangen?
Ja, voor het ontvangen van Hulp bij het Huishouden dient u zelf aanwezig te zijn.
Slechts bij hoge uitzondering kan van deze regel, in overleg met de manager,
worden afgeweken.
 
Hoe verleent u Meander Hulp Thuis toegang tot uw woning?
Het is duidelijk dat onze medewerkers uw woning binnen moeten komen om hulp te
kunnen verlenen. In de meeste gevallen is dit geen probleem omdat uzelf de deur
voor onze medewerker kunt openen of omdat iemand anders dat voor u doet. 
 
Mag u onze medewerkers om legitimatie vragen?
Jazeker! De medewerkers van Meander Hulp Thuis moeten zich kunnen
legitimeren als u daarom vraagt.
 
Welke werkzaamheden mag de medewerker bij u uitvoeren? 
Het is per gemeente verschillend welke taken tot de werkzaamheden behoren. 

Mogen onze medewerkers op uw verzoek gebruikmaken van uw
auto?
Nee, onze medewerkers mogen geen gebruik maken van uw auto of andere
vervoermiddelen.
 
Welke afspraken zijn er met betrekking tot het aannemen
van beloningen?
Soms willen klanten graag hun dankbaarheid tonen naar de medewerker die de
hulp verleent. Onze medewerkers mogen echter geen cadeaus of beloningen van
u aannemen, met uitzondering van kleine attenties bij bijzondere gelegenheden.
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Welke arbeidsomstandigheden dient u in acht te nemen? 

Rookgedrag
Medewerkers van Meander Hulp Thuis roken niet bij u in huis, tenzij u hier
nadrukkelijk toestemming voor geeft. Omgekeerd geldt ook dat wanneer uw
rookgedrag storend is voor onze medewerker, er afspraken dienen te worden
gemaakt, zoals het niet roken op het tijdstip dat u hulp ontvangt of het zorgen
voor voldoende ventilatie.

Huisdieren
Indien onze medewerker bij het uitoefenen van de taken hinder ondervindt van de
aanwezigheid van huisdieren, verwachten wij dat in overleg passende maat-
regelen worden genomen.
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Pauzes
Werkt de medewerker een hele ochtend of middag bij u, dan is een korte koffie- of
theepauze van circa 15 minuten gebruikelijk. Deze pauzes vallen wel binnen
de werktijd. 

Materialen en attributen
Om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren dient u de juiste schoonmaak-
middelen en -materialen ter beschikking te stellen. 
 
Wat te doen in het geval van schade?
Het is vanzelfsprekend dat we uiterst zorgvuldig omgaan met uw huisraad en
bezittingen. Het kan echter voorkomen dat een medewerker per ongeluk bij u thuis
schade veroorzaakt.
MeanderGroep handelt deze schade conform de verzekeringsvoorwaarden van de
organisatie af. Het beschadigde goed moet ter vaststelling van de schade
wel bewaard blijven. U dient de schade binnen twee werkdagen te melden bij de
organisatie. Schade door slijtage komt nooit voor vergoeding in aanmerking. 

Welke omgangsvormen worden gehanteerd?
MeanderGroep is een organisatie van mensen met aandacht. Om dit
te benadrukken zijn de ‘Meander Manieren’ opgesteld; dit zijn de richtlijnen en
normen waar onze medewerkers zich aan houden.
We gaan ervan uit dat u en de medewerker volgens algemene aanvaardbare
omgangsnormen met elkaar omgaan. In situaties waarbij het voor onze
medewerker niet mogelijk is de hulpverlening op een verantwoorde manier uit te
voeren, zullen wij dit met u bespreken en hierover afspraken maken. Indien u niet
bereid bent mee te werken aan een verantwoorde oplossing binnen een met u af
te spreken termijn, kan dit uiteindelijk voor ons een reden zijn om de hulp bij u te
beëindigen.
Agressief gedrag en/of seksuele intimidatie leiden tot het onmiddellijk stoppen van
de hulpverlening.
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Privacy
De medewerker zorgt voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Uw gegevens worden op een zodanige wijze beheerd dat uw privacy gewaarborgd
is. De medewerker heeft de plicht tot geheimhouding ten aanzien van zaken
waarvan zij/hij behoort te weten, dat zij uit hoofde van haar taak hiertoe gehouden
is. Andersom vragen wij van u dat u zich van gedrag onthoudt dat schadelijk is voor
onze instelling, de gezondheid of het welzijn van andere klanten, onze
medewerkers en vrijwilligers. U mag bijvoorbeeld zonder toestemming geen film-
of geluidsopnamen maken van andere klanten, medewerkers en vrijwilligers.
 
Beëindiging van de hulp

Hulp bij het Huishouden eindigt:
• indien u opzegt met in achtneming van een termijn van 5 werkdagen
• indien de indicatie voor Hulp bij het Huishouden vervalt
• bij uw vertrek naar een andere gemeente
• bij uw overlijden.
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Wat te doen bij klachten?
MeanderGroep stelt alles in het werk om u als klant de best mogelijke zorg te
geven. Toch kan het voorkomen dat u minder tevreden bent over bepaalde
zaken. We stellen het op prijs wanneer u uw onvrede in eerste instantie
kenbaar maakt bij de persoon die het betreft, doorgaans uw huishoudeijke hulp. Als
u er samen niet naar tevredenheid uitkomt, kunt u uw ongenoegen of klacht altijd
voorleggen aan de manager of directeur, of aan een vertrouwenspersoon. 
Wanneer u er ook op deze manier niet uitkomt, kunt u uw klacht voorleggen aan
een onafhankelijke klachtencommissie. 

Voor nadere informatie kunt u de folder ‘Ontevreden of klachten over de
MeanderGroep Zuid-Limburg?’ aanvragen via de klantenservice: 0900 699 0 699.

Welke taak heeft de centrale cliëntenraad? 
MeanderGroep heeft een centrale cliëntenraad die de belangen behartigt van
mensen die op de diensten van MeanderGroep zijn aangewezen. De centrale
cliëntenraad overlegt daarover met de raad van bestuur en denkt mee over
onderwerpen die voor klanten van belang zijn. 
De belangrijkste aandachtsgebieden zijn: veiligheid, hygiëne, kwaliteits-
beleid, klachtenregeling en organisatie van de hulpverlening.
De centrale cliëntenraad is er niet voor individuele klachten over de thuiszorg.
Daarvoor verwijzen wij u naar het stukje over de klachtenprocedure. 
Indien u meer wilt weten over de centrale cliëntenraad kunt u onze website
raadplegen, www.meandergroep.com. 
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Info

MeanderGroep Zuid-Limburg
Minckelersstraat 2

6372 PP  Landgraaf

 

t    0900 - 699 0 699 (Meander Klantenservice)

e  klantenservice@mgzl.nl

i   www.meandergroep.com
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Onderdeel van: 

Elke wijk heeft een eigen zichtbare schakel:

een wijkverpleegkundige met extra taken in

de wijk. Informeer naar de zichtbare schakel

in uw buurt.

Voor al uw zorgvragen belt u met de

klantenservice van MeanderGroep:

T 0900 699 0 699 (24 uur per dag bereikbaar).
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