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Vervoer naar Wmo dagbesteding FAQ 
 
Wie is er verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer naar dagbesteding? 
De zorgaanbieders die dagbesteding bieden in de regio Midden-Holland zijn contractueel verplicht het 
vervoer naar de dagbesteding te organiseren als daarvoor een beschikking is afgegeven. Het tarief per rit 
is te vinden op de website van NSDMH. In het tarief is er rekening mee gehouden dat dit (deels) door 
vrijwilligers wordt uitgevoerd. Zorgaanbieders zijn zelf aan zet om dit te organiseren.  
 
 
Er is een beschikking vervoer bij dagbesteding 
 
Mag een aanbieder een vervoerder inschakelen om cliënt te vervoeren? 
Ja de aanbieder mag een contract aangaan met een aanbieder om vervoer te organiseren. Een cliënt 
met de groene hart hopper laten komen met “van deur naar deur OV-reizigers” of “van deur naar deur 
Wmo-pashouders” is niet toegestaan conform de afspraken in de regio. 
 
Mag een aanbieder een vrijwilligersorganisatie inschakelen en betalen om cliënt te vervoeren? 
Ja, de aanbieder mag gebruik maken van vrijwilligers en mag de vrijwilliger of de organisatie een 
vergoeding betalen. 
 
Mag een cliënt vervoer zelf regelen als er een beschikking vervoer bij dagbesteding is? 
Ja. Als blijkt dat een cliënt het vervoer toch zelf kan regelen of in staat blijkt zelfstandig met het OV naar 
de dagbesteding te reizen, dan is er geen indicatie voor vervoer meer nodig. De aanbieder declareert in 
dit geval dan ook niet op de vervoersbeschikking. De zorgaanbieder zorgt dat dit gemeld wordt bij de 
gemeente zodat de vervoersindicatie gestopt kan worden.  
 
Mag een aanbieder een cliënt een vergoeding geven om het vervoer zelf te regelen? 
Nee 
 
Mag een cliënt met de groene hart hopper reizen tegen het “van deur naar deur Wmo-pashouders” tarief? 
Nee, daar is deze pas niet voor bedoeld. 
 
Moet de beschikking vervoer bij dagbesteding worden aangepast op het moment dat een cliënt zelf 
vervoer regelt? 
Ja. Op het moment dat het de cliënt lukt het vervoer zelf te regelen, declareert de aanbieder niet op de 
vervoersbeschikking. De zorgaanbieder zorgt dat dit gemeld wordt bij de gemeente zodat de 
vervoersindicatie gestopt kan worden.  
 
Mag de aanbieder een eigen bijdrage aan de cliënt berekenen als de bekostiging niet toereikend is? 
Nee dat mag niet. 
 
Er is geen beschikking vervoer bij dagbesteding 
 
Mag een cliënt met de groene hart hopper reizen tegen het “van deur naar deur OV-reizigers” tarief? 
Nee dit is niet toegestaan.  
 
Mag een cliënt met de groene hart hopper reizen tegen het “van deur naar deur Wmo-pashouders” tarief? 
Nee, daar is deze pas niet voor bedoeld. 
 
Mag een aanbieder een cliënt een vergoeding geven om het vervoer zelf te regelen? 
Ja 
 

https://www.nsdmh.nl/tarieven-en-diensten/

