
 
 

    
 

Bijlage bouwstenen en (onderbouwing) tarieven inkoopkader 2018 
d.d. 28 augustus 2017 
 
Disclaimer 
Definitieve beschrijvingen, randvoorwaarden en tarieven zijn afhankelijk van besluitvorming door de 
colleges in de regio Midden-Holland. 
 

Segment A, Cluster Logeeropvang/ verblijf 

 

Logeeropvang 
 
Logeren als zorgvorm is een vorm van respijtzorg. De zorg wordt tijdelijk overgenomen waardoor de 
mantelzorger even ontlast wordt van haar of zijn taak.   
 
Dankzij logeeropvang krijgen mantelzorgers even rust en tijd om de dingen te doen waar ze anders niet 
aan toekomen door de zorgverlening aan hun naaste. 
Logeeropvang draagt ertoe bij dat een zorgvrager thuis de zorg en ondersteuning kan krijgen die hij/zij 
nodig heeft. Het is aanvullend op noodzakelijke zorg en ondersteuning die al in de thuissituatie wordt 
geboden, het vervangt deze zorg en ondersteuning niet. 
Logeeropvang wordt alleen toegewezen als het noodzakelijk is dat degene die mantelzorg of 
gebruikelijke zorg levert tijdelijk wordt ontzien en logeren in het sociale netwerk niet mogelijk is 
 
Binnen logeren worden 3 producten onderscheiden: logeeropvang, logeeropvang intensief en 
logeerverblijf. De laatstgenoemde is alleen toegankelijk voor volwassenen. 
 

 

Logeeropvang is bedoeld voor zorgvragers met een beperking die aansturing nodig maakt en toezicht 
noodzakelijk. De zorgintensiteit is zodanig dat de cliënt kan meedraaien in (een structuur van) groepen. 
Om de juiste begeleiding te kunnen bieden is inzet of ondersteuning door een gedragswetenschapper 
niet noodzakelijk. De zorgvrager heeft geen indicatie Wlz. 
 
Logeeropvang intensief is bedoeld voor zorgvragers met een beperking die frequente aansturing 
noodzakelijk maakt. 24 uur per dag zorg in de nabijheid is een voorwaarde. 
De zorgintensiteit is zodanig dat gedurende de dag geregeld individuele aandacht nodig is. 
Begeleiders worden geadviseerd door een gedragswetenschapper.  
De zorgvrager heeft geen indicatie Wlz. 
 
Beoogd resultaat: 
Doordat de mantelzorger even van zijn verantwoordelijkheid wordt ontlast, is hij in staat de rest van de 
week dagelijkse zorg en ondersteuning te blijven bieden. Cliënten kunnen daardoor duurzaam in de 
thuissituatie verblijven. 
 
Tariefstelling: 
Tarief logeeropvang € 146,-. 
Tarief logeeropvang intensief € 218,- 
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per etmaal (pxq). 
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Logeerverblijf 
 
Omschrijving:  
Logeerverblijf is in te zetten als een vorm van respijtzorg voor mantelzorgers en/of als een voorziening 
om de cliënt, al dan niet alleenstaand, zelf een ‘adempauze’ te bieden.   
Dankzij logeeropvang krijgen mantelzorgers even rust en tijd om de dingen te doen waar ze anders niet 
aan toe komen door de zorgverlening aan hun naaste. 
Logeerverblijf draagt ertoe bij dat een zorgvrager thuis de zorg en ondersteuning kan krijgen die hij/zij 
nodig heeft. Het is aanvullend op noodzakelijke zorg en ondersteuning die al in de thuissituatie wordt 
geboden, het vervangt deze zorg en ondersteuning niet. 
Logeerverblijf wordt alleen toegewezen als het noodzakelijk is dat degene die mantelzorg of gebruikelijke 
zorg levert tijdelijk wordt ontzien en/of logeren in het sociale netwerk niet mogelijk is. 
 
Logeerverblijf is bedoeld voor volwassenen met een beperking die zelf kunnen voorzien in een 
dagprogramma ofwel voor wie de gebruikelijke begeleiding op het adres van het logeerverblijf (deels) 
geboden kan worden. Er is behoefte aan een plek die gelegenheid geeft om ‘even op adem te komen’. Er 
is hierbij sprake van beperkte ondersteuning. 
Deze vorm van logeeropvang kan worden ingezet bij alleenstaanden waarbij een kort verblijf in een 
andere omgeving noodzakelijk is om duurzaam in de eigen woning te kunnen blijven wonen. 
Naar verwachting is deze variant met name van toepassing op cliënten die vanuit een intramurale setting 
zelfstandig zijn gaan wonen, ofwel om (langdurig) verblijf in een intramurale setting te voorkomen. 
 
 Beoogde resultaten: 
1. Doordat de mantelzorger even van zijn verantwoordelijkheid wordt ontlast, is hij in staat de rest van de 
week dagelijkse zorg en ondersteuning te blijven bieden. Cliënten kunnen daardoor duurzaam in de 
thuissituatie verblijven. 
2. De alleenstaande kan duurzaam in de eigen woning blijven wonen. Door het korte verblijf op een 
andere plek dan de eigen woning, kan de cliënt ‘op adem komen’. Hierdoor is het voor de cliënt mogelijk 
de dagelijkse verantwoordelijkheden thuis - al dan niet in combinatie met bestaande begeleiding- te 
dragen en deel te nemen aan de maatschappij. 
 
Tariefstelling: 
Tarief: € 107,-  
 
Bekostigingssystematiek:  
Prijs per etmaal (pxq). 
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Toelichting tarieven logeeropvang en logeerverblijf 

 
Vanaf eind 2016 zijn in samenspraak met aanbieders voor jeugdhulp productbeschrijvingen voor 
Logeeropvang opgesteld en bijpassende tarieven bepaald t.b.v. te maken productieafspraken voor 2017.  
Omdat het proces parallel ging lopen met de inkoop voor 2018 konden de opgestelde 
productbeschrijvingen en tarieven ook daarvoor worden gebruikt.  
De wijze waarop de tarieven zijn vastgesteld, is gebaseerd op de manier waarop de tarieven voor logeren 
werden bepaald in 2016 (een combinatie van (dagdelen) begeleiding en de verblijfscomponent). 
De tarieven voor Logeeropvang en Logeeropvang Intensief zijn opgebouwd uit personeelskosten, 
toegerekend naar gemiddelde begeleidingskosten per cliënt in een groepsgewijze setting (gebaseerd op 
een gemiddeld tarief voor individuele begeleiding zoals afgesproken met regionale aanbieders) en een 
tarief voor de verblijfscomponent. 
Het onderscheid in tariefstelling tussen de varianten wordt bepaald door de mate van intensiteit van de 
zorgvraag van cliënten. Bij Logeeropvang is daarbij uitgegaan van een gemiddeld aantal cliënten van 7 
per begeleider, bij Logeeropvang Intensief geldt een gemiddelde van 4. 
 
Onderbouwing tarief Logeerverblijf 
- Het tarief voor logeerverblijf gaat uit van een beperkt ondersteuningsaanbod door de aanbieder van 

logeerverblijf aan de cliënt. 
- De huisvestings- en verblijfskosten zijn conform de standaarden voor beschermd wonen Midden-

Holland. 
 

Het tarief is op een vergelijkbare wijze vastgesteld als dat voor Logeeropvang. Naast de verblijfskosten is 
hierbij uitgegaan van een gemiddeld aantal van 2 uur begeleiding per etmaal per cliënt in een individuele 
begeleidingssituatie. 


