
Persoonsgebonden budget:
• Jeugdwet
• Wet langdurige zorg Jeugd (Wlz-J)
• Wet langdurige zorg Volwassenen (Wlz-V)
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Aanvullende diensten:
• Waskosten
• Voedingsgeld

Lees hier welke kosten worden doorberekend als u bij Triade Vitree woont of 
als u de administratie voert van iemand die bij Triade Vitree woont op basis 
van Persoonsgebonden budget indicatie en/of op basis van een indicatie in 
natura (was- en voedingskosten).

Zelf kiezen voor de zorg die bij u past

Tarieven 2022
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Jeugdwet PGB-tarieven 2022

Triade Vitree biedt verschillende ondersteuningsvormen aan op PGB-basis 
voor cliënten uit de Jeugdwet. We creëren een veilige en vertrouwde 
omgeving die kinderen en jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling. 

Logeren
Het logeerhuis gaat open bij een 
(minimale) bezetting van vier logés.

Vervoer 
Gebruik maken van vervoer is  
enkel mogelijk in combinatie met 
dagbesteding bij een locatie van 
Triade Vitree.

Declaratie in uren
Het SVB schrijft voor dat alle  
zorgproducten moeten worden 
omgerekend naar uurtarieven.  
Voor dagbesteding en logeren 
hanteert Triade Vitree andere 
eenheden. Deze dient u om te 
rekenen naar uurtarieven.  
Het aantal vermelde uren heeft  
een vaste verhouding en is enkel  
een rekeneenheid.

• Dagbesteding: 1 dagdeel = 4 uur 
• Dagcentrum: 1 dagdeel = 4 uur
• Logeren: 1 etmaal = 24 uur  

U kunt bijvoorbeeld niet twee uur 
aan dagbesteding inkopen. Dit is niet 
mogelijk door de personele bezetting 
op de locatie en de aard van het 
product. Zie voor meer informatie  
de website www.svb.nl. 

PGB-vergoedingenlijst 
We maken u erop attent dat niet  
alle zorgproducten worden vergoed 
vanuit het PGB-budget Jeugdwet, 
zoals bijvoorbeeld fysiotherapie. 
Hiervoor verwijzen wij u naar de 
PGB-vergoedingenlijst, deze is te 
vinden op de website www.pgb.nl.

http://www.svb.nl
http://www.pgb.nl
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Jeugdwet PGB-tarieven 2022

Jeugdwet Product Prijs Eenheid

Jw Begeleiding kind basis € 52,00 uur

Jw Begeleiding kind gespecialiseerd € 92,00 uur

Jw Dagbesteding kind licht/midden € 57,00 dagdeel

Jw Dagcentrum kind licht/midden € 63,00 dagdeel

Jw Dagcentrum kind zwaar € 109,00 dagdeel

Jw Vervoer (Wmo/Jw) € 16,00 enkele rit

Jw Logeren (Jw) op aanvraag/maatwerk

Wmo/Jw Logeren dagdelen in Wmo/Jw op aanvraag/maatwerk
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Wlz-jeugd PGB-tarieven 2022

Triade Vitree biedt verschillende ondersteuningsvormen aan op PGB-basis 
voor jeugdige cliënten vanuit de Wet langdurige zorg. We creëren een veilige 
en vertrouwde omgeving die kinderen en jongeren ondersteunt in hun 
ontwikkeling.

Logeren
Het logeerhuis gaat open bij een 
(minimale) bezetting van vier logés.

Vervoer 
Gebruik maken van vervoer is  
enkel mogelijk in combinatie met 
dagbesteding bij een locatie van 
Triade Vitree.

Declaratie in uren
Het SVB schrijft voor dat alle  
zorgproducten moeten worden 
omgerekend naar uurtarieven.  
Voor dagbesteding en logeren 
hanteert Triade Vitree andere 
eenheden. Deze dient u om te 
rekenen naar uurtarieven.  
Het aantal vermelde uren heeft  
een vaste verhouding en is enkel  
een rekeneenheid. 

• Dagcentrum: 1 dagdeel = 4 uur 
• Logeren: 1 etmaal = 24 uur

U kunt bijvoorbeeld niet twee uur 
aan dagbesteding bij een dag-
centrum inkopen. Dit is niet mogelijk 
door de personele bezetting op de 
locatie en de aard van het product. 
Zie voor meer informatie  
de website www.svb.nl.

Wlz-zorg vanuit PGB 
Informatie over het inkopen van 
Wlz-zorg vanuit PGB kunt u vinden  
in de folder ‘Zelf uw zorg inkopen in 
6 stappen’ te vinden op de website  
www.zorginstituutnederland.nl. 

PGB-vergoedingenlijst 
We maken u erop attent dat niet  
alle zorgproducten worden vergoed 
vanuit het Wlz PGB-budget, zoals 
bijvoorbeeld fysiotherapie.  
Hiervoor verwijzen wij u naar  
de PGB-vergoedingenlijst, deze  
is te vinden op de website  
www.achmeazorgkantoor.nl.

http://www.svb.nl
http://www.zorginstituutnederland.nl
http://www.achmeazorgkantoor.nl
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Wlz-jeugd PGB-tarieven 2022

Wlz-J Product Prijs Eenheid

Wlz-J
Onderwijsondersteuning  
(BG-IND)

€ 52,00 uur

Wlz-J Thuisondersteuning (BG-IND) € 52,00 uur

Wlz-J
Dagcentrum kinderen   
licht/midden (BG-GRP)

€ 61,00 dagdeel

Wlz-J
Dagcentrum kinderen  zwaar 
(BG-GRP)

€ 113,00 dagdeel

Wlz-J Naschoolse opvang (BG-GRP) € 61,00 dagdeel

Wlz-J Vervoer (Wlz-J) € 16,00 enkele rit

Wlz-J Logeren (Wlz-J) € 264,00 etmaal

Wlz-J Logeren dagdelen in  Wlz-J € 52,00 dagdeel
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Wlz-volwassenen PGB-tarieven 2022

Triade Vitree biedt verschillende ondersteuningsvormen aan op PGB-basis 
voor volwassen cliënten. We creëren een veilige en vertrouwde omgeving 
die onze cliënten ondersteunt.

Logeren
Het logeerhuis gaat open bij een 
(minimale) bezetting van vier logés.

Vervoer 
Gebruik maken van vervoer is  
enkel mogelijk in combinatie met 
dagbesteding bij een locatie van 
Triade Vitree.

Declaratie in uren
Het SVB schrijft voor dat alle  
zorgproducten moeten worden 
omgerekend naar uurtarieven.  
Voor dagbesteding hanteert Triade 
Vitree andere eenheden. Deze dient 
u om te rekenen naar uurtarieven. 
Het aantal vermelde uren heeft een 
vaste verhouding en is enkel een 
rekeneenheid. 

• Dagbesteding: 1 dagdeel = 4 uur
• Logeren: 1 etmaal = 24 uur

U kunt bijvoorbeeld niet twee uur 
aan dagbesteding inkopen. Dit is niet 
mogelijk door de personele bezetting 
op de locatie en de aard van het 
product. Zie voor meer informatie  
de website www.svb.nl.

Wlz-zorg vanuit PGB
Informatie over het inkopen van 
Wlz-zorg vanuit PGB kunt u vinden 
 in de folder ‘Zelf uw zorg inkopen in 
6 stappen’ te vinden op de website 
www.zorginstituutnederland.nl. 

PGB-vergoedingenlijst 
We maken u erop attent dat niet  
alle zorgproducten worden vergoed 
vanuit het Wlz PGB-budget, zoals 
bijvoorbeeld fysiotherapie.  
Hiervoor verwijzen wij u naar  
de PGB-vergoedingenlijst, deze  
is te vinden op de website  
www.achmeazorgkantoor.nl.

http://www.svb.nl
http://www.zorginstituutnederland.nl
http://www.achmeazorgkantoor.nl
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Wlz-volwassenen PGB-tarieven 2022

Wlz-V Product Prijs Eenheid

Wlz-V Ambulante begeleiding (BG-IND) € 52,00 uur

Wlz-V Huishoudelijke verzorging (Wlz) € 35,00 uur

Wlz-V
Dagbesteding Volwassenen  
licht/midden (BG-GRP)

€ 52,00 dagdeel

Wlz-V
Dagbesteding Volwassenen  
zwaar (BG-GRP)

€ 80,00 dagdeel

Wlz-V Vervoer (Wlz) € 16,00 enkele rit

Wlz-V Logeren (Wlz) € 264,00 etmaal

Wlz-V Logeren dagdelen in  Wlz € 52,00 dagdeel
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Wmo-volwassenen PGB-tarieven 2022

Triade Vitree biedt verschillende ondersteuningsvormen aan op PGB-basis 
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor volwassen cliënten.  
We creëren een veilige en vertrouwde omgeving die onze cliënten  
ondersteunt. 

Vervoer 
Gebruik maken van vervoer is  
enkel mogelijk in combinatie met 
dagbesteding bij een locatie van 
Triade Vitree. 

Declaratie in uren
Het SVB schrijft voor dat alle  
zorgproducten moeten worden 
omgerekend naar uurtarieven.  
Voor dagbesteding hanteert Triade 
Vitree andere eenheden. Deze dient 
u om te rekenen naar uurtarieven. 
Het aantal vermelde uren heeft  
een vaste verhouding en is enkel  
een rekeneenheid. 

• Dagbesteding: 1 dagdeel = 4 uur

U kunt bijvoorbeeld niet twee uur 
aan dagbesteding inkopen. Dit is niet 
mogelijk door de personele bezetting 
op de locatie en de aard van het 
product. Zie voor meer informatie  
de website www.svb.nl.

http://www.svb.nl


9

Wmo-volwassenen PGB-tarieven 2022

Wmo Product Prijs Eenheid

Wmo Begeleiding volwassen basis € 52,00 uur

Wmo
Begeleiding volwassen  
gespecialiseerd

€ 92,00 uur

Wmo Dagbesteding volwassen Basis € 52,00 dagdeel

Wmo Dagbesteding volwassen Zwaar € 80,00 dagdeel

Wmo Vervoer (Wmo/Jw) € 16,00 enkele rit
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Bewoners van Triade Vitree kunnen gebruik maken van aanvullende 
diensten. Voor een aantal van deze diensten brengen we kosten in rekening. 

Waskosten
De hoogte van de bijdrage voor  
de waskosten is afhankelijk van  
uw keuze uit de volgende  
mogelijkheden:
• u doet de was zelf met een eigen 

wasmachine of thuis bij verwan-
ten.

• u maakt gebruik van de was- en 
droogfaciliteiten van Triade Vitree.

• u laat de was volledig door Triade 
Vitree laat doen.

Voedingsgeld
Elke bewoner die zelf voor de eigen 
maaltijden zorgt ontvangt hiervoor 
een vergoeding. De vergoeding is 
afhankelijk van welke maaltijd zelf 
wordt ingekocht én bereid. 

Bewoners die mee-eten in de groep 
komen niet in aanmerking voor deze 
vergoeding, ofwel deze vergoeding 
wordt verrekend.

Inventariskosten
Op het moment dat u bij Triade 
Vitree komt wonen ontvangt u  
een bijdrage van € 250,- voor  
inventariskosten. 

Indien u de (woon)overeenkomst 
met Triade Vitree opzegt tussen  
0 - 1 jaar of tussen 1 - 2 jaar dient 
respectievelijk 75% en 50% van de 
vergoeding terugbetaald te worden. 

Bij opzegging van de woon - 
over eenkomst na 2 jaar of bij 
verhuizing binnen Triade Vitree 
hoeft de vergoeding niet 
terugbetaald te worden.

Aanvullende diensten Tarieven 2022
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Waskosten

Prijs in 2022

Product Per maand Per jaar

De was zelf doen met de faciliteiten van  
Triade Vitree

€ 10,70 € 128,40

De was volledig door Triade Vitree laten doen € 37,50 € 450,00

Voedingsgeld

Afgeronde tarieven 2022

Onderdeel Per dag Per week

Ontbijt € 1,55 € 10,85

Lunch € 1,55 € 10,85

Avondeten € 4,00 € 28,00

Totaal € 7,10 € 49,70

Aanvullende diensten zijn BTW vrij. 

Aanvullende diensten Tarieven 2022



Contactgegevens
Postbus 144
8200 AC Lelystad
088 32 32 111
www.triadevitree.nl

De aanvullende diensten en tarieven uit dit document horen bij de brochure ‘Wie betaalt wat?’.
Ondanks de zorg en aandacht die Triade Vitree aan de tekst en de tarievenlijst heeft besteed,  
is het mogelijk dat er fouten of onvolledigheden in staan. 
Triade Vitree is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die 
hieruit voortvloeien.

© Triade Vitree - 2021

Triade Vitree biedt zorg en ondersteuning aan volwassenen met een  
verstandelijke beperking of psychische stoornis, en jeugdhulp aan kinderen, 
jongeren en gezinnen. Omdat elk mens en iedere zorgvraag uniek is,  
is ons antwoord altijd op maat. Waar ligt iemands kracht? Waar liggen de  
mogelijkheden? Samen zoeken we dat uit. Samen bieden we iedereen  
de kans om zelf vorm te geven aan het leven.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst over de ondersteunings vormen, 
bel dan 088 32 32 111 of neem contact op via  
adviesenaanmelding@triadevitree.nl. Wij helpen u graag verder.

http://www.triadevitree.nl

