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5. Toeslagen 
Naast bovenstaande producten en arrangement zullen er toeslagen worden gecontracteerd. Het doel hiervan is 
de aanbieder meer flexibiliteit bieden om de intensiteit van ondersteuning af te stemmen op de behoefte die 
de inwoner op dat moment heeft. 
 

 Product  5.1 en 5.2 Toeslag individuele begeleiding PSY (licht en zwaar) 

Omschrijving 

Deze toeslag kan als losse maatwerkvoorziening en aanvullend op individuele 
begeleiding specialistisch (product 1.2) worden ingezet bij inwoners met 
fluctuerende psychische en/of psychiatrische problematiek.  
 
De toeslag kan worden ingezet bij inwoners die als gevolg van hun beperking(en) 
(nog) niet, op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp 
van andere personen uit zijn/haar sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van 
algemeen gebruikelijke voorzieningen of algemene voorzieningen, in staat zijn 
om: 
- geheel zelfstandig besluiten te nemen;  
- geheel zelfstandig problemen op te lossen; 
- geheel zelfstandig de dagelijkse bezigheden te regelen / de regie te voeren;  
- geheel zelfstandig de dagelijkse routine en structuur aan te brengen;  
- anderen volledig te begrijpen en zichzelf voldoende begrijpelijk te maken.  

Doel 
De toeslag heeft tot doel: 
- de fluctuatie in de psychische en/of psychiatrische problematiek op te vangen 

door de aanbieder zonder dat hier een aanpassing in de beschikking nodig is. 

Overig N.v.t. 

Aanvullende eis(en) 

- De aanbieder moet 24 uur per dag bereikbaarheid kunnen garanderen en 
oproepbaar zijn indien de situatie van inwoner dit nodig acht.  

- Het is alleen mogelijk deze toeslag in te zetten indien u ook de individuele 
begeleiding specialistisch (1.1) kunt aanbieden afhankelijk van de persoonlijke 
capaciteiten en situatie van de inwoner. U dient zich voor zowel individuele 
begeleiding als deze toeslag in te schrijven. 

Leveringsvorm 

Licht: 
Individuele begeleiding kan op locatie of in de thuissituatie worden geboden. Het is 
gebaseerd op 20 uur begeleiding specialistisch (PxQ) per jaar. De omvang is 
afhankelijk van de beoogde resultaten in combinatie met de persoonlijke 
capaciteiten van de inwoner.  
Zwaar: 
Individuele begeleiding kan op locatie of in de thuissituatie worden geboden. Het is 
gebaseerd op 60 uur begeleiding specialistisch (PxQ) per jaar. De omvang is 
afhankelijk van de beoogde resultaten in combinatie met de persoonlijke 
capaciteiten van de inwoner.  

Doelgroepen  
PSY waarbij het gaat om inwoners die hierbij regelmatig individuele begeleiding 
basis nodig hebben, maar waarbij door de fluctuerende beperkingen af en toe de 
omvang hiervan op- en/of afgeschaald dient te worden.  

Groepsgrootte n.v.t. 

Productcode(s) 
Licht: 10A12 
Zwaar: 10A15 

Tarieven €60,60 per uur. 

Betaling 

Genoemde tarieven per uur en betaling achteraf op basis van daadwerkelijk 
geleverde zorg. Er is een maximum van respectievelijk 20 uur (licht) en 60 uur 
(zwaar) beschikbaar voor de periode van 12 maanden. Niet gedeclareerde uren 
kunnen niet op een later tijdstip worden opgenomen en worden niet betaald. 

 
 


