
 

 

 
 
Bijlage bij Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Hardenberg 1-1-2020.     
 

Bijlage VIII: Budgeteenheden  

Achtergrond 

Ten behoeve van het bepalen van het budget dat voor het behalen van resultaten beschikbaar wordt 

gesteld, worden verschillende grondslagen gehanteerd. In andere bijlagen is beschreven op welke 

wijze de complexiteit van de ondersteuningsvraag en de intensiteit en duur van de ondersteuning 

worden meegenomen. Om deze factoren tot een budget te verwerken, wordt gerekend met 

budgeteenheden. Het gaat hier nadrukkelijk niet om tarieven; de onderstaande bedragen gelden als 

eenheden waarmee wordt gerekend om tot de vaststelling van een integraal resultaatsbudget te 

komen.  

De budgeteenheden zijn het resultaat van de doorrekening van de parameters met bijbehorende 

waarden, zoals die in dialoog met de aanbieders zijn vastgesteld. 

Afspraak  

Om te komen tot het resultaatsbudget worden de volgende budgeteenheden gebruikt: 

Resultaatsgebied#3 (Daginvulling en Dagstructuur): 

 Complexiteitsklasse 1: € 28,25 

 Complexiteitsklasse 2: € 37,70 

 Complexiteitsklasse 3: € 57,71 

Vervoerscomponent (indien noodzakelijk) 

 Vervoer regulier: € 7,26 per dag 

 Vervoer rolstoel: € 14,44 per dag 

Resultaatgebieden #1 (administratie en financiën), #4 (sociaal en persoonlijk functioneren) en #5 

(zelfzorg en gezondheid), al of niet in combinatie per #2 (regie bij het huishouden): 

 Complexiteitsklasse 1: € 51,17 

 Complexiteitsklasse 2: € 54,01 

 Complexiteitsklasse 3: € 58,09 

Resultaatgebied #2 (regie bij het huishouden), indien er geen resultaat is gedefinieerd in de 

resultaatsgebieden #1 (administratie en financiën), #4 (sociaal en persoonlijk functioneren) en/of #5 

(zelfzorg en gezondheid): 

 Alle complexiteitsklassen: € 36,36  

Resultaatsgebied #6 (draagkracht mantelzorg): 

 Alle complexiteitsklassen: € 126,09 per etmaal, ongeacht of er wel of niet andere resultaten aan 

de orde zijn. 

Resultaatgebied #7 (gezin of huishouden): 

 Indien er uitsluitend sprake is van een resultaat op dit gebied, kiest de generalist de best passende 

budgeteenheid naar bevind van zaken, in lijn met de keuze rondom intensiteit. 

 Indien er naast resultaten op dit gebied, resultaten op één of meer andere resultaatgebieden aan 

de orde zijn, wordt voor dit resultaat geen aanvullende budgeteenheid gehanteerd. 


