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Ontwikkeltafel tarief Logeren       6 september 2019 

 

Aanwezig: 

Judith Lemmen Logeerhuis Kapstok 

Anne Maeghs WAUW Speciaal voor jou 

Marianne Lenssen Autisme thuis en uit 

Wim van Lierop Stichting Gehandicaptenzorg (SGL) 

Luuk Hensen Zorggroep N- en M-Limburg 

Ingrid van Enckevort regionale werkgroep Wmo (gemeente Peel en Maas) 

Tim van Eerden regionale werkgroep Wmo (gemeente Beesel) 

Corien Waardenburg inkoop MGR 

Getty Schuiling procesbegeleiding MGR 

 

Het overall tarief  

SGL heeft het voorgestelde tarief vergeleken met andere regio’s, en Limburg-Noord is met haar 

voorstel een van de ‘koplopers’. De tarieven variëren in andere regio’s van €75 tot € 156. Het 

voorstel van Limburg-Noord bedraagt € 132,16. 

De Kapstok heeft het voorgestelde tarief vergeleken met de landelijke Wlz-tarieven voor logeren 

(NZa-beleidsregel BR/REG-20124). Die zijn hoger, ook vanwege een andere soort cliënten, ook omdat 

dit een all-in tarief is (incl. verzorging en verpleging).  

 

De kostenstructuur van de Kapstok is anders dan die van de andere aanbieders omdat zij alleen 

logeren aanbieden en grotendeels met vrijwilligers werken. Bij de huidige bezetting (1000 etmalen) 

kost een etmaal € 223. Bij de streefbezetting van 66% (1500 etmalen) zouden de kosten € 142 per 

etmaal bedragen. De Kapstok overhandigt ter vergadering haar kostprijsberekening aan de 

gemeenten. 

 

Tariefonderdeel huishoudelijke taken 

Dit tariefelement betreft de ‘hotelactiviteiten’: een slaapkamer, badkamer, eten et cetera. 

 

Het overnachten door cliënten bij Autisme thuis en uit en door WAUW speciaal voor jou is geen 

respijtzorg, waarvoor het Wmo-logeren in feite bedoeld is. Het overnachten vindt plaats in het kader 

van de begeleiding bij verzelfstandiging van jongvolwassenen. Met betrekking tot deze 

dienstverlening zorgen de gemeenten voor op de situatie van de individuele cliënten passende 

maatwerkindicaties. 

 

Voor de Zorggroep en SGL past het voorgestelde tarief ‘binnen de grote hoop’. De infrastructuur is al 

aanwezig, en wordt hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de Wlz. 

De tafel concludeert dat het voorgestelde tarief voor het element huishoudelijke taken reëel is.  

 

Tariefonderdeel toezichtstaken 

Per 1 januari 2020 werken we met 1 product en 1 tarief. 

 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_277076_22/1/
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Uitgangspunt dagbesteding licht 

HHM adviseert om voor de toezichtstaken het tarief voor dagbesteding licht als uitgangspunt te 

nemen. Bij respijtzorg wordt ‘slechts’ de mantelzorger vervangen, er wordt ‘minimale begeleiding’ 

geboden. Zwaardere begeleiding maakt geen onderdeel uit van logeren en wordt, indien aan de 

orde, separaat geïndiceerd. Er is niet voor de volle 13 uur iemand bij een cliënt aanwezig.  De 

intensiteit van het toezicht verschilt per cliënt. De ene heeft meer aandacht nodig dan een ander, in 

totaal middelt het uit.  

 

De tafel vraagt HHM op twee punten om nader advies: 

- De aanbieders benadrukken dat het ontlasten van de mantelzorger meer inhoudt dan logeren in 

een hotel met een lichte vorm van toezicht. Er worden structuur en persoonlijke 

aandacht/warmte geboden. Het tarief voor dagbesteding licht lijkt hen daarvoor te laag. De 

suggestie wordt gedaan om tussen het tarief van dagbesteding licht en midden in te gaan zitten. 

Dat doet meer recht. 

- Er is geen ORT (onregelmatigheidstoeslag) opgenomen in het tarief, terwijl er wel in weekenden 

en op feestdagen wordt gelogeerd. 

 

Nachtelijk toezicht 

De meeste logeerlocaties hebben vanuit hun Wlz-voorzieningen al een slaapwacht aanwezig. Voor 

Wmo-logeren zou een slaapwacht slechts bij uitzondering in actie moeten hoeven komen, anders 

hoort de cliënt in de Wlz thuis. 

De Kapstok moet wel een slaapwacht specifiek voor logeren inzetten. Dit is soms een beroepskracht 

en soms vrijwilliger. Daar staat tegenover dat zij bij toezicht overdag veel gebruik maken van 

vrijwilligers. 

De overnachtingen bij WAUW speciaal voor jou en Autisme Thuis en Uit wordt niet gezien als 

respijtzorg. Het overnachten vindt plaats in het kader van de begeleiding bij verzelfstandiging van 

jongvolwassenen. Met betrekking tot deze dienstverlening zorgen de gemeenten voor op de situatie 

van de individuele cliënten passende maatwerkindicaties. 

 

Overige onderwerpen 

SGL loopt er tegenaan dat zij met zorgkantoor geen contract hebben voor V&V waardoor het lastiger 

is om dit bij logeren aan te bieden of te regelen. Omdat persoonlijke en lijfgebonden zorg geen 

productelement is van logeren, valt het buiten de range van deze ontwikkeltafel. SGL bespreekt dit 

met zorgkantoor  en de gemeenten brengen het onderwerp in aan de Samenwerkingstafel (overleg 

tussen gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraar). 

 

Deze ontwikkeltafel kijkt naar een reëel tarief voor het product logeren. Het betreft een relatief klein 

product. Doordat mensen langer thuis blijven wonen en de zorgzwaarte groeit, zou ook het product 

logeren kunnen gaan groeien. Aan de andere kant vallen zwaardere zorgbehoeftes onder de Wlz.  

 

Los van deze ontwikkeltafel is de regio aan het onderzoeken hoe ze het sociaal domein vanaf 2021 

anders, beter kunnen inrichten. De situatie van WAUW speciaal voor jou en van Autisme thuis en uit 
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kan in dit traject aandacht krijgen. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen logeren en kortdurend 

verblijf, dit is iets om met de zorgverzekeraar en zorgkantoor op te pakken. 

 

Conclusie 

Voor de grote aanbieders die ook Wlz aanbieden past het tarief ‘in het grote geheel’. 

Voor de overnachtingen van jongvolwassenen worden passende maatwerkindicaties gegeven. 

Voor de Kapstok is de opbouw van het tarief lastig vanwege de specifieke kostenstructuur van de 

organisatie. Het voorgestelde tarief is nu net iets te laag. 

 

De ontwikkeltafel vraag HHM om aanvullend advies over: 

- dagbesteding licht als basis voor het tarief voor de toezichtstaken 

- het al dan niet meenemen van ORT in het tarief. 

 

Noot: dit advies van HHM is inmiddels verwerkt in een rekentabel met een toelichting. De rekentabel 

is toegevoegd als bijlage bij dit verslag en onderstaand is de toelichting opgenomen. 

 

Toelichting bij rekentabel 

ORT is nu als volgt berekend:  

Iedere dag heeft dezelfde zorgzwaarte, logeren kan op iedere dag ingezet worden.  

7 dagen = 100% 

1 dag = 100/7 = 14,28 (zaterdag / zondag) 

5 dagen = 14,28 x 5 = 71,44%  

 

Standpunt dagbesteding licht / midden: 

Gemeenten zien logeren als het tijdelijk opvangen van de mantelzorger, waarbij de inwoner passend 

onderdak geboden wordt en eventuele dagbesteding ‘wanneer nodig’. Dit geld niet voor alle 

inwoners die gebruik maken van logeren en is ook niet gedurende alle uren van de dag. Er zijn geen 

ontwikkeldoelen gekoppeld aan het product logeren, of aan de dagbesteding. Mocht de inwoner 

deze ontwikkeldoelen wel hebben dan zal er in de meeste gevallen al een indicatie individuele 

begeleiding aanwezig zijn. Hiervan is al afgesproken dat deze individuele begeleiding ook op de 

locatie geleverd kan worden. Qua zorgzwaarte en groepsgrootte vinden we dus dat dagbesteding 

licht het best past bij het product hoe wij deze voor ogen hebben.  

 

Index: 

Het product logeren wordt per 1 januari 2020 geïndexeerd met 75% OVA / 25% NZa prijsindexcijfer 

kapitaallasten en eventuele 0,5% afname wanneer het acres negatief is.  

 

Planning 

 23 sept. – 06 okt.: virtuele ontwikkeltafel 

 14 oktober 9.00 uur:  ontwikkeltafelbijeenkomst (indien nodig)  

 

 

 


