
Riwis Zorg & Welzijn 
ondersteunt mensen met 
psychische, sociale of 
lichamelijke beperkingen bij een 
zo zelfstandig en onafhankelijk 
mogelijk leven. 
Het ontdekken en gebruik 
maken van uw eigen kunnen 
staat voorop. Samen met u en 
de mensen die voor u belangrijk 
zijn, werken we aan een gezond 
leven, je prettig voelen, veilig 
en plezierig wonen en meedoen 
aan de samenleving.
We vertrouwen ook in het eigen 
kunnen van onze medewerkers. 
We bieden hen de ruimte zaken 
goed en snel te regelen in het 
belang van cliënten.

Huishoudelijke verzorging

Heeft u hulp nodig bij het huishouden 
door ziekte, ouderdom of een handicap? 
Dan kunt u een beroep doen op 
huishoudelijke verzorging. 
U krijgt dan hulp bij het huishouden.
Bij huishoudelijke verzorging is er een 
onderscheid tussen huishoudelijke 
verzorging 1 (HV1) en huishoudelijke 
verzorging 2 (HV2).

Huishoudelijke Verzorging 1 (HV1)
HV1 is huishoudelijke verzorging waarbij 
u zelf de uitvoering en planning van de 
werkzaamheden regelt. De hulp bij het 
huishouden bestaat bijvoorbeeld uit:
•	 opruimen
•	 schoonmaken
•	 stofzuigen
•	 boodschappen doen
•	 de maaltijd bereiden
•	 de was doen
•	 strijken

Samen met u bespreken wij welke 
huishoudelijke verzorging u wenst.
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Contact
Voor meer informatie over onze 
huishoudelijke verzorging kunt u 
contact opnemen met:
 
Locatie Tolzicht
Burgemeester de Wijslaan 35
6971 CC Brummen
T 0575 - 56 17 88 

Locatie De Beekwal
Derickxkamp 27
6961 DZ Eerbeek
T 0313 - 65 55 00

Geloof in eigen kunnen

Centraal Bureau
Postbus 10230 - 7301 GE  Apeldoorn
T 055 539 45 00 | F 055 539 45 35 
E info@riwis.nl | I www.riwis.nl

Aanmeldingen en vragen 
rondom zorg/begeleiding: 
T 0900 - 242 42 41
E zorgservice@riwis.nl



Huishoudelijke Verzorging 2 (HV2)
Heeft u naast de bovengenoemde werkzaamheden ook hulp 
nodig bij de organisatie  van het huishouden en/of de opvang en 
verzorging van uw kind(eren)? Soms kunnen gezinsleden, vrienden 
of familie taken van u overnemen. Als dit niet mogelijk is en u het 
huishouden niet meer zelf kunt organiseren, kunt u een beroep 
doen op Huishoudelijke Verzorging 2.
Ook administratieve werkzaamheden, het plannen van het 
huishouden en eventuele opvang en/of verzorging van kinderen 
behoren tot de werkzaamheden. 
Samen met u bespreken wij welke hulp u wenst.

Kosten
Huishoudelijke verzorging wordt geregeld door de gemeente 
Brummen in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Voor een aantal diensten betaalt u een 
eigen bijdrage.
Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. 
U kunt uw eigen bijdrage berekenen via de website van het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK): www.hetcak.nl.

Indicatie
Voor huishoudelijke verzorging heeft u een indicatie nodig. 
Deze kunt u regelen via het Wmo-loket Wegwijs. Wegwijs is het 
loket van de gemeente Brummen voor al uw vragen over zorg en 
ondersteuning.

Wegwijs locatie Eerbeek
(Tjark Riks Centrum) 
Derickxkamp 2a
6961 DL Eerbeek
T 0575 - 56 19 42

Wegwijs locatie Brummen
(Plein Vijf) 
Graaf van Limburgstirumplein 5
6971 CE Brummen
T 0575 - 56 19 42


