
 
 

 

Definitieve voorstel nieuwe tarieven Begeleiding-Plus 

 
De voorstellen voor nieuwe tarieven Beschermd wonen zijn reeds eerder voorgelegd en besproken 

aan de fysieke overlegtafel (FOT) Beschermd wonen op 20 juni 2016 (zie verslag). 

 

Ter vergadering bleek er instemming met de voorgestelde tarieven voor de ZZP’s (24/7 setting). Ten 

aanzien van de tarieven voor Begeleiding-Plus zijn enkele kanttekeningen gemaakt. Deze hadden met 

name betrekking op indirecte kosten. Ook in het schrijven vanuit de GGZ Oost-Brabant is gewezen op 

het ontbreken van deze component. 

Daarnaast is er verzocht om indexering als gevolg van gestegen loonkosten. 

 

Door onze financiële adviseur en de extern adviseur is een doorrekening gemaakt van het ophogen 

van de tarieven voor Begeleiding-Plus met een component indirecte kosten. Conform de opbouw van 

de ZZP’s bestaat de functie ondersteunende begeleiding voor 14,2% uit indirecte cliëntentijd. 

Gemeenten indiceren in directe tijd en willen hieraan vasthouden. Dit noodzaakt tot een 

compensatie binnen het tarief en vertaalt zich in een tariefverhoging van 16,55%. 

Deze component is nu doorgevoerd in het voorgestelde tarief voor de categorie Begeleiding-Plus. 

 

 

Nieuwe tarief Begeleiding-Plus 

 

Daarmee wordt het tarief voor Zorg in Natura verhoogd van € 55,55 naar € 64,74 per uur. Het Pgb-

tarief is daaraanvolgend (90%) conform reeds bij het eerdere voorstel toegelicht. Dat wordt 

verhoogd van € 50,- naar € 58,25 per uur.  

 

Uren per week   (gemiddeld) uurtarief jaarbedrag 

8 t/m 10 Nieuw BG+ € 64,74 € 30.300 

10 t/m 12 Nieuw BG+ € 64,74 € 37.033 

12 t/m 15 Nieuw BG+ € 64,74 € 45.450 

15 t/m 18 Nieuw BG+ € 64,74 € 53.867 

 

Uren per week   (gemiddeld) uurtarief maandbedrag 

8 t/m 10 Nieuw BG+ € 64,74 € 2.525 

10 t/m 12 Nieuw BG+ € 64,74 € 3.086 

12 t/m 15 Nieuw BG+ € 64,74 € 3.788 

15 t/m 18 Nieuw BG+ € 64,74 € 4.489 

 

 

 

 



Onderdelen van het tarief 

 

De geïndiceerde inzet omvat het directe cliëntcontact (geen administratie, overleg, reistijd, e.d.). 

Beeldbellen c.q. e-health-toepassingen vallen hier wel onder, mits deze inzet aan direct cliëntcontact 

verbonden is. De geïndiceerde inzet dient ook feitelijk te worden geleverd aan de cliënt (binnen de 

gestelde bandbreedte). 

 

De organisatie en beantwoording van de beschikbaarheidsfunctie/onplanbare ondersteuningsvragen 

maakte al onderdeel uit van het eerder gepresenteerde tarief. Dagbesteding of hulp bij het 

huishouden wordt indien nodig afzonderlijk geïndiceerd, conform de reguliere Wmo-tarieven.  
 

De indirecte tijd betreft alle werkzaamheden die ten behoeve van de dienstverlening worden 

uitgevoerd. Bijvoorbeeld: 

 - voorbereiding 

 - reistijd 

 - instructie/coaching van het woonzorgteam en/of mantelzorg 

 - opstellen/bijhouden cliëntdossier of ondersteuningsplan 

 - overdracht en werkoverleg 

 - collegiale consultatie en intervisie 

 

Indexering 

 

Aan de FOT BW is ook gevraagd om het toepassen van indexering voor gestegen loonkosten. Dit 

verzoek wordt niet gehonoreerd. Achtergrond hiervan is dat we de nieuwe tarieven reeds hebben 

gebaseerd op de maximale NZA-tarieven. Dit levert al een soortgelijk procentueel voordeel op t.o.v. 

de individuele tariefafspraken die  in het verleden met het Zorgkantoor werden gemaakt.   

 

 


