
Hoogte persoonsgebonden budget (pgb)        2016 

Begeleiding 

Tarief voor professionele dienstverleners, waarbij het totale pgb niet meer is dan de bedragen die 

maandelijks worden uitbetaald aan de zorgaanbieder bij zorg in natura.: 

Planbaar       PGB-tarief per uur 

Max. PGB per 

maand/Kosten zorg in 

natura 

1 tot 2 uur p/w begeleiding individueel € 38,12 € 247,80 

2 tot 4 uur p/w begeleiding individueel € 44,25 € 575,40 

4 tot 8 uur p/w begeleiding individueel € 48,95 € 1272,60 

Deelsplanbaar / deels niet uitstelbaar    

1 tot 2 uur p/w begeleiding individueel € 52,19 € 339,60 

2 tot 4 uur p/w begeleiding individueel € 70,76 € 920,40 

4 tot 8 uur p/w begeleiding individueel € 69,30 € 1802,40 

4 tot 8 personen / acute problematiek PGB-tarief per dagdeel 

Max. PGB per 

maand/Kosten zorg in 

natura 

Tot 16 uur p/w per cliënt bg groep € 59,01 € 511,80 

16 tot 24 uur p/w per cliënt bg groep € 52,45 € 1136,40 

24 tot en met 36 uur p/w per cliënt bg groep € 46,19 € 1501,80 

7 tot 15 personen/ Niet zelfredzaam    

Tot 16 uur p/w per cliënt bg groep € 39,27 € 340,80 

16 tot 24 uur p/w per cliënt bg groep € 32,53 € 705,00 

24 tot 36 uur p/w per cliënt bg groep € 32,55 € 1057,80 

 

Tarief voor particuliere ondersteuners bedraagt € 14,30 per uur voor begeleiding individueel en  

€ 14,30 per dagdeel voor begeleiding groep. 

 

Kortdurend Verblijf 

Het 24-uurs tarief voor particuliere ondersteuners bedraagt € 30,00 

Het 24-uurs tarief voor professionele dienstverleners bedraagt € 62,00 



 

 

Huishoudelijke ondersteuning 

Het pgb-tarief voor huishoudelijke ondersteuning is € 14,30 per uur. 

Dit betreft het tarief voor zowel professionele als particuliere zorgverleners, waarbij het totale pgb 

niet meer bedraagt dan de bedragen die, per periode van 4 weken, worden uitbetaald aan de 

zorgaanbieder bij zorg in natura: 

HO basis : € 180,-  

HO plus  : € 210,-  

 

Beschermd Wonen 

Pakket exclusief dagbesteding 
PGB-tarief per dag 

Professionele dienstverlener 

PGB-tarief per dag 

Particuliere dienstverlener 

ZZP GGZ-C2  € 73,33 € 52,70 

ZZP GGZ-C3  € 81,45 € 59,19 

ZZP GGZ-C4 € 103,62 € 76,93 

ZZP GGZ-C5  € 112,42 € 83,97 

ZZP GGZ-C6  € 154,09 € 117,30 

Pakket inclusief dagbesteding 
PGB-tarief per dag 

Professionele dienstverlener 

PGB-tarief per dag 

Particuliere dienstverlener 

ZZP GGZ-C2  € 99,91 € 73,96 

ZZP GGZ-C3  € 108,03 € 80,46 

ZZP GGZ-C4  € 130,21 € 98,20 

ZZP GGZ-C5  € 139,01 € 105,24 

ZZP GGZ-C6 € 180,67 € 138,57 

 

 

 

 


