Vakantiebegeleiding van
bewoners woonlocaties
“Mijn kind gaat onder begeleiding op vakantie met een groepje medebewoners.
Wie betaalt de kosten?” Op deze vraag geven we in deze folder antwoord.
De ondersteuning van uw kind of verwant wordt betaald uit de Wlz, de Wet Langdurige
Zorg, die in 2016 de Awbz vervangt. Hierin is vakantie niet inbegrepen. Het is dus niet
vanzelfsprekend dat de Gemiva-SVG Groep begeleiding geeft tijdens bewonersvakanties.
De meeste cliënten kunnen via een reisorganisatie (speciale vakanties) of met familie op
vakantie. Sommige cliënten kunnen dat vanwege hun begeleidingsbehoefte niet. Dan
proberen wij hen vanuit de Gemiva-SVG Groep een gezamenlijke vakantie aan te bieden.
De kosten
De kosten van een begeleide vakantie komen voor rekening van de deelnemende
cliënten. Daaronder vallen:
• de huur van een vakantieverblijf;
• de reiskosten;
• de uitgaven voor ontspanning en activiteiten;
• de reis- en verblijfkosten van de begeleiders.
Ook de extra begeleidingsuren die nodig zijn, berekenen we door aan de cliënten.
Extra uren
Wanneer zijn er extra begeleidingsuren?
Als alle bewoners van de woning met vakantie gaan, is in die woning geen
personeelsbezetting nodig. De vrijkomende uren zijn dan inzetbaar voor de
bewonersvakantie. Zijn er daarnaast extra uren nodig, dan betalen de cliënten die met
elkaar.
Meestal gaan cliënten niet met alle cliënten van een woning op vakantie. Dat gebeurt
meestal in kleine groepjes. Dan is er ook begeleiding voor de achterblijvende cliënten
nodig.
Berekening
Ons tarief voor extra inzet van medewerkers is € 453,55 per dag (of € 34,89 per uur)
per medewerker (prijspeil januari 2016). Daaruit betalen we de dertien uur salaris per
dag waarop een medewerker recht heeft bij vakantiebegeleiding. Dit tarief is gebaseerd
op onze CAO. Het geldt van de eerste tot en met de laatste dag van de vakantie. We
passen deze tarieven jaarlijks aan de ontwikkelingen in prijzen en lonen aan.
Stel dat er twee medewerkers nodig zijn voor een vijfdaagse vakantie van vier cliënten.
De begeleidingskosten zijn dan 2 x 5 x € 453,55 = € 4.535,50.
Kosten maaltijden
Zoals vermeld komen ook de kosten van de maaltijden (voor zowel cliënten als
begeleiders) voor rekening van de cliënten. Maar omdat zij tijdens hun vakantie niet in
de woning mee-eten, geven wij hen een bijdrage mee. Die bijdrage is € 5,99 per dag per
vakantieganger (dus cliënten en begeleiders).

Postbus 604 • 2800 AP Gouda • Telefoon (0182) 57 58 00 • www.gemiva-svg.nl

Afrekening
Vooraf vragen we aan de financiële vertegenwoordiger van de cliënt toestemming voor
deze uitgaven. Dat doen we op basis van een begroting. Een voorbeeld van zo’n
begroting vindt u achterop deze folder. De kosten van vakantiebegeleiding innen wij via
SBBG of via een incasso.
Hardheidsclausule
In zeer bijzondere omstandigheden kan de Raad van Bestuur besluiten om het tarief
voor de inzet van medewerkers te matigen. De Raad van Bestuur beoordeelt of er
sprake is van zo’n bijzondere situatie. Daarbij let hij op de noodzaak die voor de cliënt
bestaat om met vertrouwde begeleiding op vakantie te gaan, de belevingswaarde die
zo’n vakantie voor de cliënt heeft en diens financiële mogelijkheden. Wilt u weten of de
clausule voor u van toepassing is? Neem dan contact op met het secretariaat van de
Raad van Bestuur, telefoon (0182) 57 58 72.
Instemming GCVR en SBBG
Deze regeling is opgesteld in overleg met de Groeps Cliënten/VertegenwoordigersRaad
van de Gemiva-SVG Groep en het bestuur van de Stichting Beheer Bewonersgelden
Gemiva. Zij zijn met deze beleidslijn akkoord gegaan.
Vragen
Hebt u nog vragen, neemt u dan contact op met de locatiemanager of met onze
afdeling Zorgbemiddeling.
Voorbeeldberekening vakantiebegroting
Vier cliënten gaan met twee medewerkers vijf dagen (een midweek) naar een
vakantiepark.
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