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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).  
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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)



ADVIES (prijspeil 2019) doordeweek zaterdag zon- feestdagen

Maandsalaris functiemix MBO 3-4 2.815€           2.815€         2.815€         

Loonkosten per jaar 100% 33.780€         33.780€      33.780€      

ORT 0% -€               26,3% 8.887€         60% 20.268€      

Vakantiegeld 8,00% 2.702€           2.702€         2.702€         

Eindejaarsuitkering 8,20% 2.770€           2.770€         2.770€         

Bruto loonkosten 39.252€         48.139€      59.520€      

Sociale kosten 30,00% 11.776€         14.442€      17.856€      

loonsom incl. sociale kosten 51.028€         62.581€      77.376€      

Opslag overhead + overige kosten 35% 17.860€         17.860€      17.860€      

Risico-opslag 2% 1.021€           1.021€         1.021€         

Totale kosten 69.908€         81.461€      96.257€      

Te declareren uren 1.400                

Kostprijs per declarabel uur 49,93€           58,19€         68,75€         

aantal uren per etmaal 13

groepsgrootte 8

personele kosten per dagdeel* 81,14€           94,55€         111,73€      

verblijf niet geïndiceerde partner 51,02€           51,02€         51,02€         

Tarief per etmaal (prijspeil 2019) 132,16€         145,57€      162,75€      

aandeel 100% 100% 100%

Adviestarief  per etmaal 2020 132,16€         145,57€      162,75€      

* is 'kostprijs per declarabel uur' keer 13 uren gedeeld door 8 cliënten 

mix tarief 139,10€           

doordeweek 69,30% 0,6932 253

zaterdag 14,30% 0,1425 52

zon-feestdagen 16,40% 0,1644 60 52 zondagen + 8 feestdagen

365

Logeeropvang



Vragen opmerkingen VOT Logeren 
 
De Zorggroep (Luuk Henssen) 
In de rekentabel wordt uitgegaan van 1/7 zon-/feestdagen. Met 1/7 wordt echter alleen ORT 
berekend over de zondagen en niet over de officiële feestdagen, waarvan er een aantal 
sowieso niet op zondag vallen. Graag zouden wij dit nog verwerkt zien in de berekening van 
het ORT percentage en tarief. 
 
Reactie gemeenten: 
Terechte opmerking. We hebben het tarief hierop aangepast (zie bijlage Rekentabel tarief 
logeren naar aanleiding van reactie VOT). We zijn hiervan uitgegaan van 11 wettelijke 
feestdagen waarvan we aangeven dat er 8 dagen zijn per jaar die normaal gesproken op een 
doordeweekse dag vallen die we nu onder de zondag hebben geplaatst. 2 feestdagen vallen 
standaard al op de zondag. Hiermee gaan we er dus vanuit dat 1 feestdag gemiddeld per 
jaar op een zondag / zaterdag valt.  
Bij goedkeuring van jullie zouden we dit graag zien als ons definitieve tarief voor 2020 (dit is 
nog excl. Indexering). 
 
 
SGL  B. Janssen  
SGL stelt hun logeer kamers open voor onze eigen doelgroep, mensen met hersenletsel 
en/of lichamelijke beperkingen. Onze potentiële cliënten hebben in de regel behoefte aan de 
volgende zorgaspecten of een combinatie hiervan: 
• Verpleging en verzorging 
• Begeleiding groep 
• Begeleiding individueel 
• 24 uurstoezicht 
• Een wakende wacht. 
Hier hoort een ander prijskaartje bij dan logeren via de WMO omdat het in deze niet gaat 
over lichte zorg maar over zware zorg en wel voor een specifiek doelgroep. 
Hiernaast ligt onze deskundigheid niet op het gebied van potentiéle logees vanuit de VG 
sector, ouderensector en psychiatrie. 
Overigens is het voor SGL nagenoeg onmogelijk om V&V taken te laten uitvoeren door de 
thuiszorgorganisaties. Voor deze organisaties gaat het in deze over kort durende periodes 
terwijl men dit vanuit personeelsperspectief moeilijk te plannen is, lees wachtlijst en 
personeelskrapte. Hiernaast is het inkopen van genoemde zorg een omslachtig en 
tijdrovende klus. 
SGL kan en mag geen kosten declareren bij de Zorgverzekeringswet. 
 
Reactie gemeente: 
Opmerkingen zijn in de Fysieke Ontwikkel Tafel ook meerdere malen ter sprake gekomen. 
We hebben de keus gemaakt om uit te gaan van 1 product logeren. Dit betekend direct dat 
we geen rekening kunnen houden met alle verschillende doelgroepen & kenmerken van 
deze doelgroep. We gaan voor een gemiddelde van inwoners waarvan we verwachten dat 
deze gebruik gaan maken van het product logeren. 
Wanneer het niet kunnen regelen van de V&V taken een belemmering is voor SGL dan zien 
we als gemeenten graag een plan van aanpak hoe dit opgelost kan worden. Dit plan zou dan 
eventueel besproken kunnen worden in de leverancier management gesprekken. We zien 
geen mogelijkheid om deze opmerkingen mee te nemen in de tarief stelling.  
 
 
  



De Kapstok (Judith Lemmen) 
Beste Peter, 
 
Zoals afgesproken stuur ik je hierbij voor d.d. 6 oktober 2019 mede namens het bestuur van 
Logeerhuis Kapstok onze reactie op bijgaande stukken.  
 
Het bestuur van Logeerhuis Kapstok is van mening dat: 
 
Het begrip ''logeren'' te veel wordt gezien als vrijblijvend in een hotel vertoeven, omschreven 
als ‘bad-bed-brood met minimale toezichtstaken’. 
Uit het verslag d.d. 6 sept. vanuit de MGR staat letterlijk naast definitie bad-bed-brood: 
D‘eventuele dagbesteding wanneer nodig. Dit geldt niet voor alle inwoners die gebruik 
maken van logeren en is ook niet gedurende alle uren van de dag’. 
Reactie: echter, gasten die komen logeren hebben 24/7 toezicht/begeleiding/ondersteuning 
nodig, anders zouden deze mensen voor de betreffende periode alleen thuis kunnen wonen. 
Zoals tijdens de ontwikkeltafels ook aangegeven hebben we het niet over gasten die in een 
Asteria Hotel of Parkhotel verblijven. 
 
Dientengevolge is er kennelijk weinig tot geen begrip voor/rekening gehouden met de 
toenemende zorgzwaarte en de gevolgen daarvan voor de te leveren 24-uurs 
begeleiding/toezicht zoals ook besproken tijdens de ontwikkeltafels. Men dient echt uit te 
gaan van de categorie ‘midden’ als een basistarief voor logeren. Dus niet uitgaande van 
categorie licht zoals nu wordt gedaan. Dit laatste is gewoon blind zijn voor de hedendaagse 
werkelijkheid. 
 
Er wordt in onze optiek dan ook vrij snel verwezen naar WLZ-opvang/vergoeding elders. 
 
Maar ... als al onze iets zwaardere gasten dan naar een WLZ-voorziening zouden gaan, nog 
los van het feit of er plaats is, moet dat ons inziens toch vele malen duurder zijn? 
 
Logeerhuis Kapstok is een op zichzelf staande stichting en heeft derhalve geen bestaande 
slaapdienst in de directe nabijheid van de gasten waardoor deze noodzakelijke voorziening 
door eigen mensen en middelen georganiseerd en betaald wordt. Hier is in de uitleg en 
berekening geen rekening mee gehouden. 
 
ORT is niet correct wordt berekend. Logeerhuis Kapstok valt onder de CAO Sociaal Werk, 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening waarbij de ORT-toeslagen vastgesteld zijn op:  
 
Onregelmatigheidstoeslag: 00.00- 07.00 uur 07.00- 19.00 uur 19.00- 24.00 uur 
Maandag t/m vrijdag: 20% 20% 
Zaterdag: 25% 25% 25% 
Zon- en feestdagen: 45% 45% 45% 
 
Conclusie: Logeerhuis Kapstok kan zich niet vinden in de uiteindelijke omschrijving en 
berekening vanuit de Ontwikkeltafel/MGR. 
Tijdens de laatste ontwikkeltafel is de kostprijs van Logeerhuis Kapstok uitgedeeld en 
toegelicht. Een tarief dat uitermate laag is gezien het feit dat het Logeerhuis 24/7 met 70% 
vrijwilligers werkt, lees onbetaalde krachten die gratis arbeid leveren. 
Indien gewenst bestaat de mogelijkheid om deze kostprijsberekening nogmaals toe te 
lichten. 
 
  



Reactie gemeente: 
Hierin geldt hetzelfde als wat in de Fysieke Ontwikkel Tafel besproken is met de aanbieders: 
Wauw speciaal voor jou en Autisme Thuis en Uit en hoe bij SGL ook de reactie gemotiveerd 
is. De manier hoe het product geleverd wordt past niet bij de productbeschrijving hoe wij hem 
als gemeente standaard ingevuld wensen te hebben. Deze standaard hebben we nodig voor 
het vaststellen van een AMvB Reëel kostprijs tarief. Hierdoor is er dus onvoldoende de 
mogelijkheid om rekening te houden met de situatie Kapstok in het vaststellen van het 
basistarief. Dit neemt niet weg dat de Kapstok een innovatieve, waardevolle aanbieder is in 
onze regio waarmee we dan ook graag het gesprek aangaan over het product en hoe dit 
geleverd wordt en de verwachtingen over en weer. 
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