
PGB Tarieven gemeente Helmond 2019 
 

Indexatie 
De pgb tarieven Huishoudelijke ondersteuning zijn per 1 januari 2019 geïndexeerd met 2 % 

 

Huishoudelijke ondersteuning 
 

                                   Huishoudelijke ondersteuning (HO) 

Categorie  Maximaal pgb per maand (pgb 

plafond) / zorg in natura tarief 

HO basis  €  14,95  €  208,24  

HO plus €  14,95  €  242,95  

HO extra €  14,95  €  416,48  

Categorie PGB tarief per maaltijd 

verzorging  

maaltijden € 7,50  

 

 

 

 

Begeleiding 
De tarieven zijn per 1 februari 2019  geïndexeerd met 2 % 

Beschermd Wonen in de vorm van een pgb (professioneel en particulier tarief) worden/zijn volgens 

onze Verordening niet geïndexeerd. 

 

Platgeslagen pgb tarieven 

De 12 zintarieven zijn in 2018 teruggebracht naar 2 pgb-tarieven: één  tarief voor begeleiding 

individueel en één tarief voor begeleiding groep. Deze twee tarieven zijn gebaseerd op het 

rekenkundig gemiddelde van de gemiddelde bandbreedtes. 

 

 

 

 

 

 



                                           Begeleiding individueel 

Let op: over de maand januari 2019 geldt het pgb tarief van 2018 

Begeleiding regulier  

Professioneel tarief 

PGB tarief: één uur tarief 

ongeacht de categorie 

(PGB tot max. ZIN)  

Maximaal pgb per maand (pgb 

plafond) / zorg in natura tarief 

 

1 tot 2 uur p/w begeleiding 

ind. 

€ 56,07 € 339,72 

 

2 tot 4 uur p/w begeleiding 

ind. 

€ 56,07 € 588,85 

 

4 tot 8 uur p/w begeleiding 

ind. 

€ 56,07 € 1.358,89 

 

Begeleiding extra 

professioneel 

  

 

1 tot 2 uur p/w begeleiding 

ind 

€ 56,07 € 437,94 

 

2 tot 4 uur p/w begeleiding 

ind. 

€ 56,07 € 729,59 

 

4 tot 8 uur p/w begeleiding 

ind. 

€ 56,07 € 1.664,17  

Begeleiding  > 8 iir [er weel 

(speciale afspraak) 
€ 56,10  

 

Particuliere ondersteuning 

€ 14,95  

 

 

  



                                           Begeleiding groep 

Let op: over de maand januari 2019 geldt het pgb tarief van 2018 
Begeleiding groep extra 

professioneel 

PGB tarief  

PGB tarief (PGB tot max. 

ZIN)  

Maximaal pgb per maand (pgb 

plafond) / zorg in natura tarief 

 

1 t/m 4 dagdelen 
€ 43,51 € 511,91 

 

5 t/m 6 dagdelen 
€ 43,51 € 921,43 

 

7 of meer dagdelen 
€ 43,51 € 1.535,72 

 

Begeleiding groep regulier 

professioneel 

  

 

1 t/m 4 dagdelen 
€ 43,51 € 414,94 

 

5 t/m 6 dagdelen 
€ 43,51 € 746,90 

 

7 of meer dagdelen  

 

€ 43,51 € 1.161,85 

 

Particuliere ondersteuning 
€ 14,95  

 

  



Kortdurend verblijf 
Het tarief voor kortdurend verblijf is bedoeld voor de kosten van het verblijf (logeis en maaltijden). In 

dit budget is dus geen rekening gehouden met eventuele kosten voor begeleiding of andere 

ondersteuning. Kortdurend verblijf  wordt in principe voor maximaal 52 etmalen per kalenderjaar 

toegekend. 

 

 

                                                    Kortdurend Verblijf 

Let op: over de maand januari 2019 geldt het pgb tarief van 2018 
Kortdurend verblijf PGB tarief per etmaal (24 uur) 

 

Maximaal pgb (max 52 etmalen per jaar) 

 

Professioneel 
€ 65,28 

 

€ 3.394,56 

 

Particulier 
€ 31,13 

 

€ 1.618,76 

 

Beschermd Wonen 
Onder beschermd wonen vallen 2 types zorginzet, namelijk: 

- Beschermd wonen intramuraal; 

Deze zorginzet kan alleen bij hoge uitzondering in de vorm van een pgb verstrekt worden. 

- Begeleiding plus 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

                                                                 Beschermd wonen pgb  

Professionele zorgaanbieder 
De tarieven voor beschermd wonen worden volgens de verordening niet geïndexeerd 

Exclusief 

dagbesteding 

Jaar maand Dag 

 

ZZP GGZ 3c 
€ 27.079 € 2.257 € 74,19 

 

ZZP GGZ 4c 
€ 35.195 € 2.933 € 96,42 

 

ZZP GGZ 5c 
€ 38.415 € 3.201 € 105,25 

 

ZZP GGZ 6C 
€ 53.666 € 4.472 € 147,03 

Inclusief  

dagbesteding 

 

ZZP GGZ 3C 
€ 36.810 € 3.068 € 100,85 

 

ZZP GGZ 4C 
€ 44.926 € 3.744 € 123,08 

 

ZZP GGZ 5C 
€ 48.146 € 4.012 € 131,91 

 

ZZP GGZ 6C 
€ 63.397 € 5.283 € 173,69 



Beschermd wonen pgb 

Particuliere zorgaanbieder 
De tarieven voor beschermd wonen worden volgens de verordening niet geïndexeerd 

Tarief is 80% van het professioneel tarief 

Exclusief dagbesteding Jaar Maand Dag 

 

ZZP GGZ 3c 
€ 21.663 € 1.805 € 59,35 

 

ZZP GGZ 4c 
€ 28.156 € 2.346 € 77,14 

 

ZZP GGZ 5c 
€ 30.732 € 2.561 € 84,20 

 

ZZP GGZ 6C 
€ 42.933 € 3.578 € 117,62 

Inclusief Dagbesteding 

 

ZZP GGZ 3C 
€ 29.448 € 2.454 € 80,68 

 

ZZP GGZ 4C 
€ 35.941 € 2.995 € 98,47 

 

ZZP GGZ 5C 
€ 38.517 € 3.210 € 105,53 

 

ZZP GGZ 6C 
€ 50.718 € 4.226 € 138,95 

  



                                                Begeleiding plus 
Let op: over de maand januari 2019 geldt het pgb tarief voor 2018 

Begeleiding plus PGB tarief per uur 

Professioneel 

Zorg in natura tarief per 

maand 

t/m 10 uur 

 

                € 60,08 € 2.627,78 

t/m 12 uur 

 

                € 60,08 € 3.211,62 

t/m 15 uur 

 

                € 60,08 € 3.942,19 

t/m 18 uur 

 

                € 60,08 € 4.671,73 

Voor de tarieven BG+ groep wordt aangesloten bij de BG groep tarieven (reguliere en extra) 

Particuliere ondersteuning                 € 14,95  

 


