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Instructie wijze van beschikken logeeropvang 

Aangepaste versie 1 januari 2018  

 

 

 

 

Inleiding 

In opdracht van de toegangen van de gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe 

is een werkwijze ontwikkeld voor de afgifte van de beschikking ‘logeeropvang’. Deze 

werkwijze is ingegaan per 1 maart 2016.  

 

Vanaf 1 januari 2018 gelden voor de bouwstenen verblijf en begeleiding nieuwe tarieven, 

conform de tarieven uit de regionale Raamovereenkomst 2018. Op overige punten zijn 

geen wijzigingen doorgevoerd. 

 

Wat is logeeropvang  

Logeren is een ‘laagdrempelige’ opvang voor jeugdigen. Logeeropvang is voornamelijk 

bedoeld ter ontlasting van ouders(respijtzorg) en ontspanning cliënt. Er is 24 uur 

(pedagogische) begeleiding aanwezig voor ondersteuning aan de cliënten en voor het 

organiseren dagactiviteiten.  

Logeeropvang wordt geboden op een locatie van de zorgaanbieder. Dit kan binnen een 

residentiële setting zijn of op een locatie in de wijk.  

 

Werkwijze 

Gekozen is voor een werkwijze waarmee er per etmaal logeren een logeerbudget wordt 

afgegeven. Dit budget is opgebouwd uit twee bouwstenen: de bouwsteen ‘36607 care 

licht verblijf’ en de bouwsteen ‘34604 care licht begeleiding’. 

 

Met dit budget worden alle logeerkosten betaald: zowel het verblijf, de begeleiding, maar 

ook de dagbesteding.  

 

De hoogte van het budget per etmaal is afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag van 

de cliënt. Er wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende zorgzwaartes:  

 Logeren licht  

 Logeren middel 

 Logeren zwaar  

 

Hieronder is de opbouw van het budget per etmaal van de drie varianten weergegeven.  

 

Verblijfscomponent per dag € 64,96 

Tarief begeleiding € 44,40 

    

  

Zorgzwaarte 

Licht Middel Zwaar 

Uren begeleiding per etmaal 1,50 3,00 4,50 

      Licht Middel Zwaar 

Verblijfscomponent € 64,96 € 64,96 € 64,96 

begeleiding € 66,60 € 133,20 €199,80 

Totaal logeerbudget per etmaal € 131,56 € 198,16 € 264,76 
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Uitgangpunten beschikking 

De toegang bepaalt –eventueel in overleg met de zorgaanbieder- de zorgvraag en de 

zwaarte van de problematiek. Deze zijn leidend in de keuze voor de zwaarte van de 

logeerindicatie van de cliënt. Hoe zwaarder de handicap en/of beperking des te 

intensiever de benodigde begeleiding is en des te hoger het benodigde budget is.  

 

Hoe beschikken? 

Binnen de WMO en Jeugd vindt de logeeropvang voornamelijk plaats tijdens de 

weekenden. Voornamelijk van vrijdagmiddag/avond tot zondagmiddag/avond of van 

zaterdagochtend/middag tot zondagmiddag/avond.  

 

Voorbeeld: voor een logeerweekend (vrijdagmiddag tot zondagochtend) voor een cliënt 

met zorgzwaarte middel wordt 2 keer het budget ‘logeren middel’ afgegeven. Oftewel 

€396,32 (bestaande uit 2 x bouwsteen verblijfscomponent en 6 uren begeleiding licht (2 

dagen x 3 uur). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


