
Hulp bij het huishouden
Het huishouden kan een zware opgave zijn, zeker als u last heeft van  
ziekte, handicap of ouderdom. PCSOH kan u dan ondersteunen  
zodat u zo lang mogelijk en prettig in uw eigen omgeving kunt blijven 
wonen. 



EEN SCHOON HUIS
Een opgeruimd en schoon huis, daar helpt uw huishoudelijke hulp  
u bij. De hulp is er om u te ondersteunen bij de dagelijkse werkzaam-
heden in huis. U kunt bijvoorbeeld denken aan: 
• Stofzuigen      
• Ramen wassen     
• Het schoonmaken van de badkamer en het toilet
• Afwassen
• Stoffen 

Samen met uw vaste hulp maakt u een ondersteuningsplan waarin  
de afspraken over de taakverdeling en het huishouden worden vast-
gelegd. 

VOOR WIE? 
Als het u door omstandigheden niet meer lukt om uw huis schoon te 
houden en er niemand in uw omgeving is die het huishouden voor u 
kan doen, dan kunt u een beroep doen op hulp bij het huishouden.

‘Het huis ruikt weer  
helemaal schoon en 
fris. Daarbij is het 
ook altijd erg gezellig 
als de hulp er is’ 



EEN VERTROUWD GEZICHT 
Bij PCSOH krijgt u zoveel mogelijk een vaste hulp. Zo kunt u een 
band opbouwen. 

MET EN ZONDER INDICATIE 
U kunt een beroep doen op hulp bij het huishouden met en zonder 
indicatie. Een indicatie kunt u of uw naaste aanvragen bij het  
WMO-loket van uw gemeente. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen 
van een indicatie? Neem contact op met één van onze zorglocaties.

KOSTEN 
Als u een indicatie heeft, betaalt u een eigen bijdrage voor de  
huishoudelijke hulp. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk 
van uw inkomen en wordt berekend en geïnd door het CAK. Op de 
website van het CAK kunt u een proefberekening maken. Heeft u 
geen indicatie dan betaalt u de kosten voor huishoudelijke hulp zelf. 

AANMELDEN
Wilt u meer weten over hulp bij het huishouden of wilt u zich aan- 
melden? Kijk op onze website of neem contact op met het  
zorgcentrum bij u in de buurt. 
Bel voor Horizon (Hoofddorp) 023 – 56 16 000 of voor Westerkim 
(Nieuw-Vennep) 0252 – 62 36 23. 



PCSOH staat voor Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg 
Haarlemmermeer. Vanuit onze locaties in Hoofddorp en Nieuw-Vennep  
bieden wij alle vormen van zorg en welzijn voor ouderen. Onze  
kernwaarden naastenliefde, geborgenheid, verantwoordelijkheid 
en betrouwbaarheid zijn voor ons leidend. Vanuit onze christelijke  
levensvisie willen we dat ieder mens zich gezien en gerespecteerd 
weet. Zodat iedereen kan ervaren: hier ben ik thuis. 

Contact
ZORGCENTRUM HORIZON
Kruislaan 54 
2131 WE Hoofddorp
T 023 – 56 16 000

ZORGCENTRUM WESTERKIM
Zaaiersstraat 1
2151 CK Nieuw-Vennep
T 0252 – 62 36 23
 
info@pcsoh.nl
www.pcsoh.nl 


