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Logeeropvang (respijtzorg) onder de Wmo tbv de 
gemeenten in de regio Noord Limburg 

De gemeenten in Noord Limburg kent momenteel twee producten in de categorie 
‘logeren’ (namelijk ‘licht’ en ‘midden/zwaar’). Zij willen toewerken naar één tarief dat 
reëel moet worden vastgesteld ten behoeve van de contractering in ‘perceel’ 4. 
In deze notitie zijn de uitgangspunten van het product ‘logeren’ vertaald naar de 
opbouw van één reëel tarief. 

Achtergronden reëel tarief ‘logeren’ 
Thuiswonende inwoners die in aanmerking komen voor Wmo ondersteuning doen 
doorgaans een (stevig) beroep op inzet vanuit het persoonlijke netwerk. Dit kan leiden tot 
overbelasting van mantelzorgers, op basis waarvan de gemeente ondersteuning van de 
mantelzorgers organiseert. Onderdeel daarvan kan zijn de kortdurende opname van de 
hulpvragende inwoner, zodat de mantelzorger tijdelijk van diens mantelzorgtaken wordt 
verlicht. Deze tijdelijke opname (kortdurend verblijf) wordt ook wel ‘logeren’ of ‘respijtzorg’ 
genoemd.  
 
Sinds 2017 is de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Reële Tarieven’ van kracht. Deze AMvB 
verplicht gemeenten om bij de maatschappelijke ondersteuning reële tarieven te hanteren. 
In de AMvB is een lijst opgenomen van kostprijselementen op basis waarvan de gemeente 
het tarief dient te bepalen. Het begrip ‘reëel’ weerspiegelt de (goede) verhouding tussen de 
prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit 
van diezelfde voorziening. Wanneer een tarief ‘reëel’ is, is niet in de AMvB bepaald; dat is en 
blijft een keuze van de gemeenten. Belangrijke toetssteen hierbij is dat het tarief tot stand 
komt in een transparant proces naar/met de aanbieders en dat het tarief herleidbaar en 
herkenbaar is. 
 
Hierna schetsen we de opbouw van een reëel tarief voor het logeren. Hierbij baseren we ons 
op de beschrijving van het product ‘logeeropvang’ zoals dat aan de ontwikkeltafel met 
vertegenwoordigers van de zorgaanbieders is besproken. 

Opbouw tarief 
In de onderstaande tabel geven we, per element van de voorziening ‘logeeropvang’ een 
redenering die leidt tot een reëel tarief. 

Mogelijke (mantel)zorgtaken Mogelijke basis voor een reëel tarief 

Huishoudelijke taken in brede zin 
(onderdak, zorgen voor slapen, 
maaltijden, etc.) 

Dit betreft het leveren van ‘bed, bad, brood’. Hierbij 
gaat het om de investering in stenen en inventaris en 
om het bieden van bijbehorende hotelmatige 
voorzieningen. Om hiervoor een reëel tarief te bepalen, 
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Mogelijke (mantel)zorgtaken Mogelijke basis voor een reëel tarief 

leiden we de kosten hiervan af van het vergelijkbare 
‘opname niet-geïndiceerde partner’ zoals dit in de Wlz 
mogelijk is. Dit betreft het logeren van een gezonde 
partner van een cliënt in een Wlz-instelling. Deze 
partner doet geen beroep op zorg/behandeling, 
waardoor dit met het logeren onder de Wmo is te 
vergelijken. 
Het NZa tarief hiervoor bedraagt in 2019 € 51,02 per 
etmaal (conform de beleidsregel BR/REG-19121b).  

Persoonlijke en lijfsgebonden zorg 
(hulp bij aan- en uitkleden, wassen, 
verzorging, etc.) 

nvt (zorgverzekeringswet) 

Toezichtstaken 
(aandacht hebben, aanwezig zijn, 
begeleiding door de dag, 
eventueel ADL-assistentie) 

Dit betreft het overnemen van de taken die door de 
mantelzorger worden verricht. De wijze waarop dit is 
georganiseerd, kan per aanbieder verschillen. Vaak 
wordt hierbij (voor een deel) gebruik gemaakt van 
geschoolde vrijwilligers. 
 
Voor het bepalen van een reëel tarief, gaan we uit van 
een de aanwezigheid van een MBO 3-4 opgeleide 
medewerker (mix van de FWG schalen 30, 35, 40 en 45 
uit de verschillen cao’s). Daarbij bedient één 
professional overdag (07:00-20:00 uur) een groep van 
ca. 8 cliënten. Tijdens de nachtelijke uren (20:00-07:00 
uur) wordt van een slaapwacht gebruik gemaakt wordt.  
 
Het tarief hiervoor kan worden afgeleid van het tarief 
dat eind 2018 in Noord Limburg werd vastgesteld voor 
‘dagbesteding licht’. Dit vanwege de grote parallel in 
beide functies. Ten opzichte van de berekening voor 
dat tarief, vervangen we de ‘extra opslag overhead 
dagbesteding’ door de hierboven aangegeven NZa-
parameter; en de groepsgrootte wordt 8 in plaats van 9 
cliënten. Voor een etmaal gaan we uit van 13 
professionele werkuren. Dit leidt tot een tarief voor 
personele inzet van € 81,14 per etmaal. De berekening 
is op genomen in de bijlage. 
 
Voor het nachtelijk toezicht gaan we uit van de 
aanwezigheid van een slaapwacht die de instelling die 
het logeren levert doorgaans vanuit overige (Wlz-) 
voorzieningen reeds beschikbaar heeft. Dus is hiervoor 
geen aanvullende bekostiging noodzakelijk. 

Reguliere Wmo-ondersteuning nvt (niet via dit product; andere Wmo producten) 

Geneeskundige zorg nvt (zorgverzekeringswet) 
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Adviestarief 
Deze redenering leidt tot een adviestarief van € 132,16 per etmaal (prijspeil 2019). Dit tarief 
kan worden geïndexeerd naar 2020 met de voor de Wmo maatwerkvoorzieningen 
overeengekomen index (75% OVA / 25% kapitaallasten).  



 
 

ND/19/1069/kpln2 | 27 augustus 2019 | © Bureau HHM | pagina 4 

 

 

Bijlage Berekening etmaaltarief, gebaseerd op de maatwerkvoorziening 
“dagbesteding licht’ 

 
 

Maandsalaris functiemix MBO 3-4 2.815€         
Loonkosten per jaar 100% 33.780€       
ORT 0% -€             
Vakantiegeld 8,00% 2.702€         
Eindejaarsuitkering 8,20% 2.770€         
Bruto loonkosten 39.252€       
Sociale kosten 30,00% 11.776€       
loonsom incl. sociale kosten 51.028€       
Opslag overhead + overige kosten 35% 17.860€       
Risico-opslag 2% 1.021€         
Totale kosten 69.908€       
Te declareren uren 1.400         
Kostprijs per declarabel uur 49,93€         
aantal uren per etmaal 13
groepsgrootte 8
personele kosten per dagdeel* 81,14€         
verblijf niet geïndiceerde partner 51,02€         
Tarief per etmaal (prijspeil 2019) 132,16€       
* is 'kostprijs per declarabel uur' keer 13 uren gedeeld door 8 cliënten 

Logeeropvang
ADVIES (prijspeil 2019)


