Extra diensten, bij het wonen, van De Rozelaar
Wat je betaalt in 2017
Geloven in goede zorg
Niemand is hetzelfde, iedereen is uniek. De vorm waarin wij ondersteuning
bieden bepaal je voor een belangrijk deel zelf. Iedereen heeft verschillende
wensen en of verwachtingen van het leven. En iedereen heeft andere
mogelijkheden. En dus heb je ondersteuning op maat nodig. De zorg en
ondersteuning die je van De Rozelaar (wonen) ontvangt wordt bekostigd
vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
De ZZP-indicatie (zorgzwaartepakket) bepaalt op welke ondersteuning je
recht hebt. Je hoeft hiervoor niets aan De Rozelaar te betalen. Wel moet je
een verplichte eigen bijdrage betalen via het CAK. De hoogte van deze
bijdrage is afhankelijk van je persoonlijke financiële situatie.
Uitgangspunt voor deze brochure is de uitgave zorgkompasgepubliceerd
op de site van van het Zorginstituut Nederland. (Wlz kompas, verblijf in een
instelling)
Op een aantal gebieden kun je meer ondersteuning nodig hebben dan
waar de Wlz in voorziet. Bijvoorbeeld bij het wassen van de kleding of een
kasboekje bijhouden van persoonlijke uitgaven. Maar dat kan ook zijn bij
extra uitjes, zwemmen of op vakantie gaan. Deze extra ondersteuning
bieden wij je graag omdat het bij het leven van alledag hoort.
Omdat dit niet onder de vergoedingen van de Wlz valt dien je deze
begeleiding zelf te betalen. Als je hiervan gebruikt wilt maken dan maken
we daar heldere afspraken over. Dit zetten we op papier zodat je niet met
een onverwachte rekening te maken zult krijgen. In deze brochure zetten
we voor je op een rij om welke diensten het gaat met de bijbehorende
kosten.
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Administratiekosten
Het kan zijn dat je ondersteuning nodig hebt bij het afhandelen van je
persoonlijke geldzaken, zoals bij je zakgeld waarover verantwoording moet
worden afgelegd. De kosten die wij hiervoor maken, brengen we bij je in
rekening.
Verzekeringen
De Rozelaar heeft een collectieve verzekering voor particuliere inventaris
en wettelijke aansprakelijkheid. Je hoeft deze verzekeringen dus niet meer
apart af te sluiten. De kosten van de collectieve verzekering worden aan je
doorberekend.
De verzekering voor ruitbreuk is komen te vervallen. Wil je voor ruitbreuk
verzekeren dan zal je dat zelf moeten verzekeren.
Extra begeleiding
Begeleiding bij recreatie en vrijetijdsbesteding valt niet onder de Wlz. Soms
is het toch nodig of wenselijk dat je iets wil of gaat doen waarbij
ondersteuning nodig is. Dit kan zijn bij familiebezoek, vakantiebegeleiding,
dagje uit, begeleiding naar club of vereniging of andere recreatie
activiteiten. Voor het aantal uur dat extra begeleiding geboden is, brengen
wij ons uurtarief in rekening.
Waskosten
Deze bijdrage uit een vergoeding voor personele kosten, afschrijvingskosten van apparatuur en energie-, water- en wasmiddelenkosten.
Gebruikt u dit maar gedeeltelijk, dan betaalt u alleen hiervoor de kosten.
Zie hiervoor het schema: ‘vergoeding diensten’ op de laatste pagina.
Eigen bijdrage huisvesting
Binnen de verschillende woonvoorzieningen van De Rozelaar zijn extra
investeringen gedaan, bijvoorbeeld horren en screens voor zonwering. De
Rozelaar heeft er voor gekozen om op elk wooncentrum een zorgsysteem
te plaatsen. Hier is bewust voor gekozen voor een veilige en goede
ondersteuning bij de begeleiding.
Voor deze extra investeringen, die bij elk wooncentrum kunnen variëren
door materiaalkeuze, grootte van de woning en eventuele kortingen van
leveranciers, vragen wij een eigen bijdrage van je. Wij gaan hierbij van het
solidariteitsbeginsel waarbij iedere bewoner per woonvoorziening, voor
hetzelfde bedrag bijdraagt aan deze extra kosten. Na 10 jaar, als de
voorzieningen zijn afgeschreven, wordt dit telkens opnieuw bekeken en
vastgesteld in overleg met de ouderraad van het desbetreffende
woonvoorziening en de Cliënten- en verwantenraad van De Rozelaar. Het
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nieuwe bedrag, dat wordt vastgesteld, is afhankelijk van de investeringen
die dan worden gedaan.
Bijdrage aan groepskas
Per woonvoorziening is dit vastgesteld. Onder deze post vallen:
a. Verjaardagen van de cliënten die onderling in de huiskamer wordt
gevierd, inclusief een groepscadeau.
b. Extra’s in de weekenden, tijdens (christelijke) feestdagen en vieringen
en Sinterklaas.
c. Een dagje uit en de familiedag.
d. Een kaartje sturen, of een attentie bij ziekte of feest.
Hierin kunnen samen met de ouderraad keuzes gemaakt worden wat er
allemaal onder valt. Hierdoor kunnen bedragen onderling verschillen. Om
administratiekosten tegen te gaan wordt dit per woonvoorziening
vastgesteld.
Persoonlijke verzorging
Aan het gebruik van producten voor de algemene zorgverlening zijn geen
kosten verbonden. Denk hierbij aan toiletpapier, natte doekjes en
handschoenen. Persoonlijke verzorgingsproducten, zoals zeep,
doucheschuim, scheerspullen, borstel of kam, dient u zelf te kopen en
komen dus geheel voor eigen rekening.
Kabel- en internetaansluiting
Deze kosten zijn volledig voor rekening van de cliënt.
Wat doet De Rozelaar nog meer?
Andere ondersteuning en of begeleiding die hier niet genoemd worden
kunnen worden doorgesproken waarbij in onderling overleg het tarief wordt
bepaald.
Wij kunnen ook helpen bij:
 Minimaregelingen van de Gemeente Barneveld
 Budgetbeheer / bewindvoering
 Inzet van vrijwilligers door onze vrijwilligers coördinator
 Mentorschap advies
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In schema
Alles op een rijtje: in schema de tarieven voor 2017
Extra dienst
Administratie kosten
Verzekeringen
Extra
begeleiding
Waskosten

Groepskas
(per locatie
vastgesteld)

Toelichting
(zak)geldbeheer
Aansprakelijkheid
Particuliere inventaris
Individuele begeleiding
Volledig
Onderkleding/nachtgoed
Bovenkleding
Zelfstandig met
begeleiding en
voorzieningen van De
Rozelaar
Zelfstandig met
voorzieningen van De
Rozelaar
Zelfstandig met eigen
wasmachine maar met
voorzieningen van De
Rozelaar
Idem met eigen
wasdroger
Iris
Rozenhof
Vlinder

Bijdrage
€ 9,32

Per
Maand

€ 0,49
€ 2,12
€ 27,58

Maand
Maand
Uur

€ 538,20
€ 161,46
€ 376,74
€ 258,33

Jaar
Jaar
Jaar
Jaar

€ 161,46

Jaar

€21,53

Jaar

€ 43,05

Jaar

€ 13,50
€ 13,50
€ 5,00

Maand
Maand
Maand

Wij behouden ons het recht voor dat wanneer er tussentijdse
veranderingen in de wet- en regelgeving zijn de bovenstaande tarieven
aangepast kunnen worden.
Tot slot
De looptijd van deze tarieven is van 1 januari tot 31 december 2017.
Jaarlijks ontvangt u in december van elk jaar een nieuw overzicht met de
bijbehorende bedragen voor het volgende jaar.
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