
Ontwikkeltafel tarief Logeren       19 augustus 2019 

 

Aanwezig: 

Judith Lemmen Logeerhuis Kapstok 

Anke Hurkmans WAUW Speciaal voor jou 

Marianne Lenssen Autisme thuis en uit 

Wim van Lierop Stichting Gehandicaptenzorg (SGL) 

Luuk Hensen Zorggroep N- en M-Limburg (logeren in oprichting) 

Wim van Lierop SGL 

Ingrid van Enckevort regionale werkgroep Wmo (regiogemeenten) 

Tim van Eerden regionale werkgroep Wmo (regiogemeenten) 

Peter van Deuzen inkoop MGR 

Corien Waardenburg inkoop MGR 

Getty Schuiling procesbegeleiding MGR 

 

Logeren in de praktijk 

Logeren kent vele verschijningsvormen, het spectrum onder de aanbieders aan de tafel is als volgt: 

Grootte van 
locatie 

logeren als corebusiness 
- Kapstok 

6 kamers, uitbreiding tot 
10 mogelijk 
Weekenden regelmatig vol 
geboekt, door de weeks 
nette bezetting 

logeren en andere diensten 
- WAUW speciaal voor jou 
- Autisme thuis en uit 
Beide enkele Wmo-
indicaties per jaar 

logeren als bijproduct 
- SGL 
- Zorggroep (nog niet  
geleverd) 

Hoe is locatie 
geregeld 

gehuurde accommodatie 
- Autisme thuis en uit 

eigen accommodatie 
- de overige aanbieders 

 

Hoe zijn de 
arbeidskrachten 
geregeld 

betaalde krachten (en 
vrijwilligers ter 
ondersteuning) 
- Autisme thuis en uit 
- SGL 
- Zorggroep 
- WAUW speciaal voor jou  

vrijwilligers (en betaalde 
krachten ter 
ondersteuning) 
- Kapstok 

 

Voor welke 
doelgroep 

cliënten (jeugd en) 
jongvolwassenen 
- WAUW speciaal voor jou 
- Autisme thuis en uit 

cliënten 18 - 80 jaar 
- SGL 

cliënten 60+ 
- Zorggroep 
- Kapstok 

 

Van sommige aanbieders lijkt het bij de gemeenten niet bekend te zijn dat zij logeren onder de Wmo 

aanbieden, of welke doelgroepen/specialismen ze hebben. Hier kunnen de aanbieders zelf 

verbetering in brengen door de zoektool op de website van de MGR goed in te vullen, en daarnaast 

zal de regionale werkgroep Wmo er met de regionale werkgroep Toegang aandacht aan besteden 

binnen de gemeenten. 

 

Bespreekstuk 

De basisfunctie van logeren is het ontlasten van de mantelzorger. Bij jongvolwassenen wordt soms 

een combinatie gemaakt met begeleiding (training zelfstandigheid/zelfredzaamheid). 



 Huishoudelijke taken (bed, bad, brood) 

Vallen onder de Wmo 

 Persoonlijke en lijfgebonden zorg 

Een bestaande thuiszorgindicatie wordt meegenomen naar het logeren. Bijzondere situaties: 

o de thuiszorgaanbieder is niet actief in het ‘logeergebied’: de logeeraanbieder kan de 

thuiszorg i.o.m. de thuiszorgaanbieder (financiële afspraken) zelf leveren. Voor sommige 

aanbieders is dit een groter obstakel dan voor andere. 

o de thuiszorgaanbieder is wel actief in het logeergebied maar heeft een wachtlijst: idem. 

o de mantelzorger vervult normaal thuiszorgtaken: er is dan geen of onvoldoende bestaande 

thuiszorgindicatie voor het logeren. In dat geval is een tijdelijke (aanvullende) indicatie nodig, 

te regelen door de cliënt/mantelzorger.  

 Toezichtstaken 

Hieronder valt ook het ‘normale’ toezicht op het eten en toiletteren (zonder thuiszorgindicatie). 

Sommige aanbieders werken vanwege hun overige verblijfsvoorzieningen (Wlz) met een 

nachtdienst i.p.v. slaapwacht.  

 Reguliere Wmo-ondersteuning 

Wijziging beschrijving productelement (cursief): 

o De reguliere ondersteuning die vanuit de Wmo wordt geboden (begeleiding en/of 

dagbesteding), loopt door tijdens het logeren. 

o Aanvullende bekostiging bij hulpvragers is in principe niet aan de orde. 

o … tijdelijke indicatie voor dagbesteding (inclusief vervoer indien nodig) of begeleiding … 

De aanvullende indicatie is voor gevallen als het doel voor het logeren daarom vraagt (training 

zelfstandigheid/zelfredzaamheid). 

 

Volgende vergadering 

Vrijdag 6 september 9.30 - 11.00 uur in Venray. Onderwerp: concept tarief logeren. De  MGR stuurt 

van te voren het voorstel van HHM toe. 


