
Prijsindex personele kosten 3% (OVA 2019)

Prijsindex materiele  kosten 2,63% (CPI 2019)

Prijsindex pers./mat. kosten 2,9% (OVA /CPI 2019)

omschrijving kort omschrijving uitleg Wie betaalt wat Tarief 2020

Vervoersverrekening Vervoerskosten gemaakt door medewerker om cliënten te vervoeren, worden per gereden km in 

rekening gebracht bij de cliënt

 per km doorbelast 0,29€                    

Welzijn en recreatie Deelname aan en kosten van vrijetijdsactiviteiten (contributie, kleding, materialen, begeleiding en 

vervoer

 zelf regelen, zelf betalen 

Welzijn en recreatie door VT&V Deelname aan en kosten van clubjes en activiteiten georganiseerd door VT&V van de Hartekamp 

Groep

 factuur  van VT&V zelf betalen 

Speel-o-theek Individueel abonnement   aanvullende dienst per jaar  13,75€                  

Speel-o-theek Groep (factuur niet uit ECD)   aanvullende dienst per jaar  31,00€                  

Speel-o-theek Grootverbruik (factuur niet uit ECD)   aanvullende dienst per jaar  74,00€                  

BG (niet Wlz) Bezoek Kosten per uur indien medewerkers met de cliënt meegaan op bezoek bij…  aanvullende dienst per uur 45,25€                  

BG (niet Wlz) bij Sport/Zwem Kosten per uur indien medewerkers met de cliënt meegaan recreatief sporten of zwemmen. Dit kan 

ook alleen het halen en brengen en omkleden daarvoor zijn.

 aanvullende dienst per uur 45,25€                  

BG (niet Wlz) Uitje Kosten per uur indien medewerkers met de cliënt mee gaan op een uitje. Als de locatie samen een 

uitje heeft dan worden de kosten gelijk verdeeld over de cliënten

 aanvullende dienst per uur 45,25€                  

BG (niet Wlz) Wandelen Kosten per uur indien medewerkers met de cliënt recreatief wandelen  aanvullende dienst per uur 45,25€                  

BG (niet Wlz) Varen Kosten per uur begeleiding bij het varen. Dit is vaaractiviteit die een medewerker van DHG 

organiseert. 

 aanvullende dienst per uur 56,00€                  

BG (niet Wlz) Feest(dagen) Kosten per uur indien er extra begeleiding van medewerkers is tijdens feesten op de locaties. 

Bijvoorbeeld bij feestdagen en andere evenementen. De kosten worden gelijk verdeeld over de 

cliënten

 aanvullende dienst per uur 45,25€                  

BG (niet Wlz) Individuele act Kosten per uur indien medewerkers met de cliënt individuele (overige) activiteiten ondernemen  aanvullende dienst per uur 45,25€                  

De vakantie Het vakantieverblijf, de reis en het eten voor cliënten en begeleiders alsmede alle uitjes aldaar  samen regelen, zelf betalen 

BG (niet Wlz) Vakantie De extra kosten van begeleiding; te verdelen over de cliënten die mee zijn. We verrekenen 4 uur per 

medewerker op een heel etmaal bij Verlijf.

 aanvullende dienst per uur 45,25€                  

Eigen bijdrage bij dagbesteding Een vrijwillige bijdrage voor bijvoorbeeld een uitstapje of voor verjaardagen, feestdagen en andere 

feesten op/met dagbesteding. Dagbesteding regelt dit decentraal

  aanvullende dienst per jaar  25,00€                  

Sporten of zwemmen met de

bewegingsagogie om behaalde 

doelen

vast te houden

Sporten of zwemmen met de bewegingsagogie om behaalde doelen vast te

houden. Het abonnement hangt af van hoevaak per week er gesport of

gezwommen wordt, hoe lang de activiteit duurt, hoe groot de groep is, maar kan

ook of het inclusief halen/brengen is en/of inclusief omkleden.

Aanvullende dienst per half jaar  Tarief varieert per 

abonnement

van € 129,00 tot € 

1092,00 per

half jaar 

Recreatief Sporten of zwemmen 

met de

bewegingsagogie. Er zijn geen 

doelen

vast te houden

Recreatief sporten of zwemmen met de bewegingsagogie. Het abonnement

hangt af van hoevaak per week er gesport of gezwommen wordt, hoe lang de

activiteit duurt, maar kan ook of het inclusief halen/brengen is en/of inclusief

omkleden.

Aanvullende dienst per half jaar  Tarief varieert per 

abonnement

van € 42,25 tot € 

364,00 per half

jaar 

Lesgelden (onlosmakelijk 

verbonden aan zwemles)

Dit zijn de kosten voor de zwemles zelf.  aanvullende dienst per uur 7,00€                    

(Her)indicatieaanvraag Wlz: https://www.ciz.nl/aanvraag-doen/ik-wil-een-aanvraag-doen#

Wmo: https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo

Jw: https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/jeugdhulp

 zelf regelen, zelf betalen 

Hulp bij (her)indicatieaanvraag WLZ Onderzoek basis (op basis van schriftelijke info)  Als de cliënt in zorg komt/blijft bij 

de Hartekamp Groep draagt de 

Hartekamp Groep de kosten van 

deze ondersteuning  

155,00€                

Hulp bij (her)indicatieaanvraag WLZ Onderzoek uitgebreid (met huisbezoek).  Als de cliënt in zorg komt/blijft bij 

de Hartekamp Groep draagt de 

Hartekamp Groep de kosten van 

deze ondersteuning  

257,50€                

Sporten en Zwemmen

Zwemles

Indicatie/beschikking nodig

Overzicht Wie betaalt wat (bij verblijf en bij niet-verblijf)
Tarieven 2020

Vervoerskosten medewerkers

Welzijn en recreatie

BG (niet Wlz) = extra ondersteunende begeleiding (voorheen BG(niet AWBZ)

Bewonersvakantie

Eigen bijdrage bij dagbesteding
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