
Naam Contact Werkgebied Werkzaamheden Tarief

UWassistent
Thuishulp
Rotterdam

(010) 302 01 60
(ook ’s avonds en in het
weekend).
info@ThuishulpRotterda
m.nl.
www.ThuishulpRotterda
m.nl

Rotterdam,
Lansingerland
Capelle a/d
IJssel,
Barendrecht
Hoek van
Holland

Een vaste thuishulp voor al het huishoudelijk werk die
zowel de lichte als zware werkzaamheden voor u
uitvoert. U bepaalt wat er moet gebeuren. De
badkamer soppen, de wc schoonmaken, het
opruimen van de keuken, het verschonen van de
bedden, stofzuigen, de was, strijken en meer. Wij
willen dat er een goede klik is tussen u uw vaste hulp.

- Gratis en vrijblijvend
kennismakingsgesprek
- Vanaf €18,95 per uur, ook
als u geen indicatie heeft.
- U betaalt per maand
achteraf per factuur
- Minimale afname twee uur

Home
Works

(085) 444 40 90
doordeweeks van 8.00u
tot 18.00u
www.homeworks.nl

Heel
Nederland

Naast een betrouwbare en gescreende hulp krijgt u
bij Home Works gratis hulp van service coördinatoren
die alles voor u en uw hulp goed organiseren. Zij zijn
zeven dagen per week bereikbaar. Eventueel is ook
een grote schoonmaak mogelijk. Informeer naar de
mogelijkheden.

- Vanaf € 16,50
- Ook met PGB
- Minimale afname 2 uur.

http://www.thuishulprotterdam.nl
http://www.thuishulprotterdam.nl
http://www.homeworks.nl


Mako
Cleaning

(0186) 61 95 00
www.makocleaning.nl

Alles in huis grondig schoonmaken is een hele klus.
Een medewerker van Mako Cleaning Service, die u
éénmalig of wellicht een paar keer per jaar komt
helpen met het schoonmaken van de keuken,
badkamer of het wassen van de ramen, biedt
uitkomst!

- € 85,- voor een dagdeel
van vier uur (inclusief
schoonmaakmiddelen).
- Eventueel is ook een vaste
(twee) wekelijkse
schoonmaak mogelijk.

Laurens Heeft u vragen over de
Huishoudelijke
Verzorging van
Laurens?
Neem dan contact op
met Petra Schipper,
coördinator HV van
Laurens. (06) 214 209
70

Hoe kunt de Wmo
aanvragen bij de
gemeente Rotterdam?

-Bel naar 14010
-Maak online een
afspraak via de website
van de Vraagwijzer:
https://www.rotterdam.nl
/wonen-leven/vraagwijz
er/

Rotterdam
(excl
Rozenburg,
Pernis en
Hoek van
Holland)

Onze huishoudelijke medewerkers helpen u graag
om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Denk bijvoorbeeld aan stofzuigen, bed verschonen en
het schoonmaken van uw toilet en badkamer.

WMO indicatie
U heeft een indicatie nodig van de gemeente in
Rotterdam. De huishoudelijke ondersteuning wordt
grotendeels betaald vanuit de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning). U betaalt zelf een
bijdrage van € 19,00 per maand aan het CAK
(Centraal Administratie Kantoor). Een medewerker
van de gemeente bekijkt met u wat u nog zelf kan,
wat een familielid/mantelzorger voor u kan doen en
waar u hulp van, Laurens Huishoudelijke Verzorging,
bij nodig heeft.

Bij de Huishoudelijke Verzorging van Laurens krijgt u
zoveel mogelijk ondersteuning van een vaste
medewerker.
Als de medewerker met vakantie of ziek is, zorgen wij
voor vervangende hulp.

U betaalt zelf een bijdrage
van € 19,00 per maand aan
het CAK (Centraal
Administratie Kantoor).

http://www.makocleaning.nl
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer/


-Of ga langs bij een
Vraagwijzer bij u in de
buurt.
https://kaartlaag.rotterda
m.nl/#51.8631/4.2356/5
1.9627/4.6750/brt/2837/
2791/
- Of vul het
contactformulier in.
https://www.rotterdam.nl
/loket/vraag-over-zorg-o
f-hulp/

https://kaartlaag.rotterdam.nl/#51.8631/4.2356/51.9627/4.6750/brt/2837/2791/
https://kaartlaag.rotterdam.nl/#51.8631/4.2356/51.9627/4.6750/brt/2837/2791/
https://kaartlaag.rotterdam.nl/#51.8631/4.2356/51.9627/4.6750/brt/2837/2791/
https://kaartlaag.rotterdam.nl/#51.8631/4.2356/51.9627/4.6750/brt/2837/2791/
https://www.rotterdam.nl/loket/vraag-over-zorg-of-hulp/
https://www.rotterdam.nl/loket/vraag-over-zorg-of-hulp/
https://www.rotterdam.nl/loket/vraag-over-zorg-of-hulp/

