Wie betaalt welke kosten in 2021?
Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep
Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT)

Wat staat er in deze folder?
Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten aangeboden. Sommige
diensten kunnen worden betaald uit de Wet langdurige zorg. Andere diensten betaalt de cliënt zelf.
Soms kan hij die declareren bij zijn zorgverzekering. Of hij kan ze aanvragen bij de gemeente op
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
In deze folder vind je een overzicht van de diensten die wij bieden. Daarbij vermelden we wie de
kosten betaalt. Als een cliënt een vergoeding aan de Gemiva-SVG Groep moet betalen, dan is dat
voor aanvullende diensten. Aanvullend wil zeggen dat het niet in de basis zit en dat het vrijwillig is
om van de dienst van Gemiva gebruik te maken of het anders te organiseren.
Dit overzicht is gebaseerd op het Besluit langdurige zorg en op het Wlz-kompas van het Zorgins*tuut.
Voor wie is deze folder?
Het overzicht in deze folder geldt voor mensen die in hun eigen woonruimte voorzien en zorg en
begeleiding ontvangen op basis van een VPT (Volledig Pakket Thuis).
Toelich&ng
Na het overzicht volgt een toelich*ng. Hierin leggen we een aantal onderwerpen uit.
De nummering in het overzicht komt overeen met de nummering in de toelich*ng.
Meer informa&e?
Heb je na het lezen van deze folder vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de afdeling
Zorgbemiddeling via telefoon 088 205 24 00 of info@gemiva-svg.nl.
Hij en/of zij?
Overal waar in deze folder ‘hij’ of ‘hem’ staat, kun je natuurlijk ook ‘zij’ of ‘haar’ lezen.
Wijzigingen
De informa*e in deze folder berust op gegevens van januari 2021. Als er in de regelgeving iets
andert, kunnen er ook wijzigingen in de kostenverdeling zijn.
Wij verwerken die informa*e dan in een volgende versie van deze folder.
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Wil je van bovenstaand schema een grotele@erversie ontvangen? Neem dan contact op met het
secretariaat, telefoon 0182 57 58 72, mail: secretariaat@gemiva-svg.nl.

Toelich&ng
1. Bewonersgelden
Het beheer van het inkomen en vermogen van een cliënt valt niet onder het VPT.
Als er een externe bewindvoerder aangesteld is, kan de cliënt het beheer overdragen aan S*ch*ng
Beheer Bewonersgelden Gemiva (SBBG). Daar moet de cliënt dan een bijdrage voor betalen.
SBBG stelt de jaarlijkse bijdrage vast. De bijdrage is € 36,79 per maand. Er is een aparte folder over
het beheer door SBBG beschikbaar.
SBBG en de Gemiva-SVG Groep leveren geen schuldhulpverlening. Daarvoor moet men een beroep
doen op een schuldhulpverleningsbureau.
2. Hulpmiddelen
2.1 Orthopedische schoenen
Wanneer een cliënt orthopedische schoenen nodig heeE, vraagt de cliënt een mach*ging aan bij de
zorgverzekeraar. Deze kosten worden betaald uit de zorgverzekering van de cliënt, rekening
houdend met de eventuele eigen bijdrage.
2.2 Hulpmiddelen
Cliënten kunnen hulpmiddelen aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De
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voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Hulpmiddelen zoals *lliEen en douchebrancards
schaE Gemiva-SVG aan.
3. Inrich ng en stoﬀering
Aangezien het hier de thuissitua*e betreE, komen alle kosten van inrich*ng, stoﬀering en
onderhoud voor rekening van de cliënt.
4. Begeleiding huisarts– of tandartsbezoek
In beginsel zorgen familie of vertegenwoordigers voor deze begeleiding. Alleen als om niet planbare
bezoeken gaat, vergoedt de Gemiva-SVG Groep dit op basis van de dichtstbijzijnde mogelijkheid.
5. Persoonlijke verzorging
5.1 Kapper en pedicure
Het kan zijn dat de cliënt niet zelf zijn haren kan wassen of zijn nagels kan knippen. Dan zorgt
Gemiva-SVG daarvoor. De kosten voor haren knippen, permanenten en normale voetverzorging
door een pedicure komen voor rekening van de cliënt. Als extra persoonlijke verzorging nodig is
door handicap of ziekte, dan betaalt Gemiva-SVG die.
5.2 Toiletar kelen
De cliënt betaalt zijn toiletar*kelen zelf.
5.3 Huishoudelijke ar kelen en schoonmaakmiddelen
De huishoudelijk medewerker houdt de privéruimte van de cliënt schoon als hij dit zelf niet kan.
Cliënten die zelf schoonmaken, kunnen gebruik maken van het materiaal en de middelen van de
loca*e. Er wordt geen vergoeding verstrekt wanneer de cliënt deze middelen zelf aanschaE.
6. Telefoon, televisie en internet
Gemiva-SVG zorgt voor de aanslui*ngen in het appartement of de kamer en in de algemene
ruimten. De cliënt betaalt het abonnement voor gebruik van kabel, telefoon of internet. De cliënt
betaalt ook de gesprekskosten en apparatuur, zoals een computer of telefoontoestel.
7. Vakan e en vrije jd
Sommige cliënten zijn niet in staat aan een extern georganiseerde vakan*e deel te nemen. GemivaSVG wil hen dan een begeleide vakan*e bieden. Het budget en het aantal uren van begeleiders
moeten dat wel toelaten. Alle kosten die begeleiders maken *jdens de begeleide
bewonersvakan*es zijn voor rekening van de betrokken cliënten. Over de vakan*ebegeleiding van
bewoners van woonloca*es is een aparte brochure beschikbaar.
8. Verzekeringen
Gemiva-SVG verzekert de inboedel van cliënten tegen o.a. brand, waterschade en diefstal (wel
moet er sprake zijn van braakschade). Het betreE een beperkte dekking, waarbij vermissing of
beschadiging is uitgesloten. Er is wel een eigen risico van toepassing van € 250,- per gebeurtenis.
Kostbaarheden, zoals laptops, sierraden of an*ek, waarvoor een uitgebreidere (all-risks) of
kostbaarhedenverzekering gewenst is dient u zelf te verzekeren.
De aansprakelijkheidsverzekering van Gemiva-SVG kent een dekking van 2,5 miljoen euro per
gebeurtenis en eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Cliënten zijn op deze polis secundair
meeverzekerd voor het par*culiere aansprakelijkheidsrisico (AVP-dekking). Dit wil zeggen, dat een
eventuele eigen verzekering eerst aangesproken moet worden.
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Voor deel*jdcliënten is er uitsluitend dekking gedurende de *jd dat zij binnen Gemiva-SVG of
daarbuiten deelnemen aan een dagac*viteit alsmede gedurende de *jd dat zij onder begeleiding
van Gemiva-SVG komen of gaan, respec*evelijk van en naar de dagac*viteit.
Cliënten (en hun vertegenwoordigers of bewindvoerders) zijn zelf verantwoordelijk voor een
ziektekostenverzekering en de keuze van eventuele aanvullende verzekeringen. Zij kunnen wel
gebruik maken van de collec*eve arrangementen voor cliënten van Gemiva-SVG bij Zorg&Zekerheid
(nr. 6462) en VGZ (nr. 87709247).
9. Vervoer en begeleiding
9.1 Bezoek aan huisarts, tandarts en ziekenhuis
Vervoerskosten naar huisarts, tandarts en ziekenhuis zijn al*jd voor rekening van de cliënt. De
cliënt kan wel via zijn zorgverzekering verzekerd zijn voor deze kosten.
Daar kan hij deze kosten dan declareren. Als begeleiding bij een doktersbezoek noodzakelijk is, dan
betaalt Gemiva-SVG de uren van de begeleider en zijn reiskosten. De cliënt moet dan gebruik
maken van zijn normale vorm van vervoer. Is dat de bus, dan betaalt Gemiva-SVG de kosten
openbaar vervoer van de medewerker. Gaat de cliënt met de taxi, dan kan de medewerker
meerijden. De cliënt betaalt dan de taxi.
9.2 Bezoek aan mensen in het ziekenhuis
Begeleiding bij bezoek door een cliënt aan familie en vrienden in het ziekenhuis is geen zorg die uit
het persoongebonden budget betaald kan worden. Indien het prak*sch realiseerbaar is, wordt toch
begeleiding geleverd door Gemiva-SVG.
De cliënt betaalt de vervoerskosten bij zijn bezoek aan mensen die in het ziekenhuis liggen. Als de
begeleider extra vervoerskosten moet maken, dan betaalt Gemiva-SVG die. Bijvoorbeeld kosten
openbaar vervoer zoals een bus. Neemt de cliënt een taxi en kan de medewerker meerijden, dan
betaalt de cliënt de taxi.
9.3 Ontspanning cliënt
De cliënt betaalt al*jd de vervoerskosten die hij maakt voor ontspanning. Denk aan familiebezoek,
winkelen en bezoek van een club. Dit zijn ac*viteiten die Gemiva-SVG in principe niet vanuit het
VPT kan ondersteunen. In de prak*jk doet Gemiva-SVG dat vaak wel. De cliënt betaalt dan de
vervoerskosten van de begeleider. Uiteraard is de cliënt niet verplicht zich bij die ac*viteiten door
Gemiva-SVG te laten begeleiden. Zijn familie kan bijvoorbeeld die taak op zich nemen.

10. Voeding
Normaal verzorgt Gemiva-SVG drie maal*jden per dag. Twee broodmaal*jden, één warme
maal*jd, fruit, koﬃe/thee en zuivel. Het is de gewoonte dat Gemiva-SVG *jdens de dag of avond
ook een glas frisdrank verstrekt. Dit kan niet bekos*gd worden uit het VPT. Cliënten betalen
daarvoor een vergoeding (zie bijlage 1).
Cliënten die zelfstandig wonen, koken en hun huishouding voeren, hoeven dit niet te betalen. Dat
geldt niet voor cliënten die in een loca*e met een gezamenlijke huishouding wonen.
11. Wassen en stomen
Wie moet er voor het wassen van de kleding van de bewoner zorgen? In principe moet de bewoner
dat zelf doen. De Gemiva-SVG Groep krijgt daar van de overheid geen vergoeding voor. Maar niet
iedere bewoner kan of wil zelf zijn was verzorgen. Of weet dat met bijvoorbeeld familie te regelen.
Voor die situa*es biedt de Gemiva-SVG Groep een oplossing aan. De bewoner kiest zelf of hij
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daarvan gebruik maakt.
•
Als de loca*e de was voor de bewoner regelt, geldt een tarief van € 58,31 per maand.
•
Doet de bewoner zelf – zonder hulp – de was met een machine van de Gemiva-SVG
Groep, dan is het tarief € 18,55 per maand.
•
Als de bewoner zelf een machine heeE aangeschaE, maar bij het wassen wel hulp nodig
heeE van medewerkers, dan is het tarief € 39,76 per maand.
•
De bewoner die zelf een machine heeE gekocht en ook zelf de was doet, betaalt niets aan de
Gemiva-SVG Groep.
•
Het strijken van kleding maakt geen deel uit van dit pakket. Als bewoner en/of familie dat op
prijs stellen, moeten zij dat in principe zelf regelen.
De Gemiva-SVG Groep betaalt wel de extra waskosten als gevolg van ziekte of handicap van de
cliënt. Bijvoorbeeld als kleding door incon*nen*e van de cliënt extra snel vuil wordt.
Het wassen van het beddengoed betaalt de Gemiva-SVG Groep. Het maakt niet uit of het om een
eigen dekbed of om een dekbed van de Gemiva-SVG Groep gaat.
Adressen
Gemiva-SVG Groep
Postbus 604
2800 AP Gouda
Telefoon:
E-mail:
Website:

Bleulandweg 1B
2803 HG Gouda

088 205 24 00
info@gemiva-svg.nl
www.gemiva-svg.nl
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Bijlage 1: Vergoedingen of kosten voor cliënten die zelfstandig wonen, koken en hun huishouding
voeren (in €).

Kosten
p/dag
p/week
p/maand
_________________________________________________________________________________
Voeding
•
ontbijt
1,61
11,20
48,67
•
tweede broodmaal*jd
1,91
13,37
58,10
•
warme maal*jd
2,18
15,26
66,31
•
tussendoortje
1,00
7,00
30,42
_________________________________________________________________________________
Subtotaal
6,69
46,83
203,49

Vergoedingen

_________________________________________________________________________________
Diversen ¹)
2,01
9,01
________________________________________________________________________________

¹) Hieronder is inbegrepen: incidenteel mee-eten door een begeleider als dat noodzakelijk is.

De bedragen zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2021.
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