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Bijlage VII: Inzet van ondersteuningsvouchers 
 

Inleiding 

Om inwoners nog meer ondersteuning op maat te geven, ook in de nazorgfase, kunnen 

ondersteuningsvouchers worden ingezet. De ondersteuningsvouchers kunnen worden gezien als 

een strippenkaart. Met de inzet van ondersteuningsvouchers kunnen inwoners gedurende een 

bepaalde periode voor een bepaald aantal momenten ondersteuning krijgen. De inwoner bepaalt 

zelf wanneer hij/zij de ondersteuning wil gebruiken zodat dat de ondersteuning op een adequate en 

efficiënte manier afgebouwd wordt. De inwoner heeft zelf regie over de in te zetten ondersteuning. 

Hij/zij wordt gestimuleerd om goed na te denken over de inzet van deze begeleiding, hierdoor wordt 

de eigen kracht en de eigen regie van de inwoner vergroot. De ondersteuningsvouchers worden in 

de vorm van een algemene voorziening uitgevoerd, waardoor geen indicatie en beschikking nodig 

is. De ondersteuningsvouchers kunnen voor het afbouwen van ondersteuning worden ingezet 

(nazorgfase) of juist om een (zorg mijdende) inwoner te laten wennen aan de ondersteuning 

(voorzorgfase). 

 

Beoogd effect   

Door het bieden van ondersteuningsvouchers wordt de inwoner gestimuleerd om op eigen kracht en 

eigen regie ondersteuning naar wens in te zetten. De verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van 

de inwoner vergroot door zijn eigen ondersteuning in te zetten als deze echt nodig is. Daarnaast 

worden de aanbieders gestimuleerd om de inzet ook daadwerkelijk af te bouwen of om het aanbod 

beter af te stemmen op de inwoner. Van de aanbieders wordt verwacht dat zij hierin het sociale 

netwerk van de inwoner betrekken, versterken en activeren of als dit niet mogelijk is, dat vrijwilligers 

een rol kunnen spelen. Oplossingen moeten ook worden gezocht in het informele netwerk. 

 

Voorwaarden 

o De ondersteuningsvouchers kunnen worden ingezet voor alle vormen van ondersteuning; 

individuele begeleiding, groepsbegeleiding en/of dagbesteding; 

o Aan het inzetten van een ondersteuningsvouchers worden individuele resultaten gekoppeld; 

o De ondersteuningsvouchers kunnen alleen worden ingezet voor ondersteuning die niet 

wekelijks plaatsvindt. Langdurige frequente ondersteuning valt onder de 

maatwerkvoorzieningen; 

o Voor de ondersteuningsvoucher is geen beschikking nodig. Samen Doen bepaalt of een inwoner 

in aanmerking komt voor ondersteuningsvouchers en legt dit vast in een gespreksverslag. Een 

aanbieder kan hierin Samen Doen adviseren; 

o Per jaar kunnen maximaal tien ondersteuningsvouchers per inwoner worden versterkt. De 

ondersteuningsvouchers zijn dan ook één jaar geldig; 

o De ondersteuningsvouchers mogen alleen worden ingezet bij een gecontracteerde ZIN-

aanbieder; 

o De ondersteuningsvouchers zijn geldig voor een begeleidingsmoment. De aanbieder bepaalt de 

invulling van dit begeleidingsmoment (dit kan één uur thuisbegeleiding zijn of meerdere keren 

per week telefonisch contact of een dagdeel dagbesteding).  
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o De inwoners betalen geen eigen bijdrage. 

o De ondersteuningsvouchers hebben een waarde van € 50,- per begeleidingsmoment. Dit staat 

gelijk aan het uurtarief van begeleiding B1 met daarbij een compensatie voor overhead. 

 

Administratief proces 

Voor het administratieproces en declaratieproces wordt gewerkt via het berichtenverkeer van 

iWmo. Via het berichtenverkeer wordt de aanbieder op de hoogte gesteld hoeveel vouchers zijn 

toegewezen aan een inwoner. Er kan per ondersteuningsvoucher worden gedeclareerd. De 

productcode hiervoor is BO069 Begeleiding Individueel op Maat. 

 

 

 

 

 

 

 


