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1. Inleiding 
 
Op basis van de Wet langdurige zorg (WLZ) ontvangt OlmenEs bekostiging voor de zorgverlening 
aan bewoners van OlmenEs. Deze bekostiging is afgestemd op de kosten die nodig zijn voor onder 
andere inwoning, voeding, verzorging, begeleiding en behandeling. Niet alle kosten die OlmenEs 
voor bewoners maakt vallen echter onder de WLZ-bekostiging. In deze regeling treft u een 
overzicht aan van kosten die OlmenEs draagt vanuit de WLZ-bekostiging en kosten die voor 
rekening van de bewoner komen. 
 
Deze regeling betreft een uitwerking van het WLZ-kompas van het Zorginstituut Nederland. Deze is 
te vinden op www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/over+het+wlz-kompas. 
 
De regeling bestaat uit een opgave van veel voorkomende producten en diensten, die door 
OlmenEs worden aangeboden. Per product of dienst wordt aangegeven of de kosten hiervan vallen 
binnen de WLZ-verstrekking of (mogelijk) voor rekening van de bewoner zijn. 
 
Conform de Wet Medezegenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is deze regeling op 23 
februari 2009 ter advisering en afstemming voorgelegd aan de Cliëntenraad van OlmenEs. 
Eventuele aanpassingen per jaar worden tevens voorgelegd en afgestemd met de Cliëntenraad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/over+het+wlz-kompas
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2. Overzicht wie betaalt wat 
 
Voeding 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

 Normale voeding (ontbijt, warme maaltijd, 
broodmaaltijd, koffie, thee, sap). 
Specifieke voeding in verband met ziekte of 
aandoening. 

Extraatjes: chips, dranken, specifieke kosten voor 
feestjes. 
 

 
Persoonlijke verzorging 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

 Extra verzorging inclusief begeleiding op 
medisch indicatie (pedicure, etc.) 

 Speciale toiletartikelen op doktersvoorschrift. 

Toiletartikelen ten behoeve van de dagelijkse 
persoonlijke verzorging. 
Kosten van de kapper, pedicure/manicure, 
schoonheidsspecialist, etc. inclusief de begeleiding 
en vervoerskosten* 

* Voor de kosten van vervoer kan de bewoner een beroep doen op de WMO. 
 
Kleding en schoeisel 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

 Aanschaf en reparatie van aangepaste kleding 
en schoeisel die noodzakelijk zijn ten gevolge 
van ziekte, aandoening of handicap. 

 Indien van toepassing werkkleding inclusief 
reparaties. 

De gewone eigen kleding. De kosten voor het 
verstellen en repareren hiervan zijn voor de 
bewoner, tenzij er sprake is van vernieling door 
medebewoners of medewerkers. 

 
Waskosten 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

 De kosten voor het wassen van aangepaste 
kleding ten gevolge van de aandoening of 
handicap en de kosten voor het wassen van de 
specifieke werkkleding die door OlmenEs is 
verstrekt. 

 De kosten voor het wassen van beddengoed en 
huishoudlinnen. 

De kosten voor het wassen en/of chemisch reinigen 
van normale kleding.* 

* Hiervoor wordt een vast maandbedrag berekend. 
 
Huishoudelijke kosten 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

 Kosten voor schoonmaak, TV- en 
internetaansluiting in het Dorpscafé de Thuja, 
tuinonderhoud en klein onderhoud aan het 
huis. 
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Inrichting en inventaris 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

 Standaard inrichting kamer (bed, kast, stoel en 
gordijnen). 

 Standaard inrichting gemeenschappelijke 
ruimten. 

Eigen inventaris. 

 
Persoonlijke kosten 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

 Portokosten voor alle zakelijke post. 
 Telefoonkosten voor alle zakelijke gesprekken. 

Portokosten voor privépost. 
Persoonlijke abonnementen. 

  
Vrijetijdsbesteding, uitstapjes, vakantie 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

Gedeeltelijke bekostiging van de 
bewonersvakantie door de inzet van personeel 
en kosten voor voeding. 

Alle kosten voor sport en recreatieve activiteiten 
inclusief begeleiding, vervoer en de coördinatie.* 

* Kosten worden berekend op basis van de daadwerkelijke kosten van de activiteit vermeerderd 
met een vast (maand)bedrag voor begeleiding, vervoer en coördinatie. 
 
Culturele activiteiten OlmenEs 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

Inzet van personeel voor culturele 
bijeenkomsten en jaarfeesten op OlmenEs 
evenals gezamenlijke culturele uitstapjes buiten 
OlmenEs. 

Bijdrage in de kosten voor culturele activiteiten op 
OlmenEs.* 

* Hiervoor wordt een vast maandbedrag berekend. 
 
Administratie en verzekering 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

Administratiekosten voor diensten voor zover 
deze worden verleend in het kader van de WLZ. 

Administratiekosten voor de bewonersgelden, 
betalingen voor groepsgeld, cultuur, vakantie e.d.* 
Verzekeringen: inboedelverzekering eigen inventaris, 
reisverzekering recreatie, vrije tijd en vakanties, 
uitvaart/overlijdensverzekering. 

*Hiervoor wordt een vast bedrag per maand berekend. 
 
Hulpmiddelen 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

Op medische indicatie (rolstoelen, 
bedaanpassingen e.d.) vergoeding via de 
zorgverzekeraar. 

Wat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed: 
bril, gehoorapparaat, e.d. 
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Medische kosten 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

Op indicatie door de arts voorgeschreven 
medicatie, behandeling en therapieën 

Zelfzorgmedicatie, behandeling / therapie die niet 
wordt vergoed vanuit de WLZ (bijv. bij GGZ-indicatie 
en WMO of kosten t.l.v. de ziektekostenverzekering: 
bijv. visus- en gehooronderzoek. 

 
Vervoer 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

Vervoerskosten t.b.v. dagbesteding, onderzoek, 
therapie en behandeling (bijv. tandarts). 

Vervoerskosten voor recreatie, vrije tijd, winkelen.* 
(Aangepaste) fiets of skelter niet op medische 
indicatie. 

* Hiervoor wordt een vast maandbedrag berekend. 
 
 
Overige kosten 

OlmenEs (WLZ) Bewoner 

Incontinentiemateriaal. 
 Begeleiding bij onderzoek, therapie en 

behandeling. 
 Noodzakelijke zorg bij overlijden. 

Culturele activiteiten. 
Bijdrage bewonersvakantie. 
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3. Kostenoverzicht 2017  
  

Waskosten Bijdrage voor waskosten privékleding per maand € 
25,-  
(€ 15,- voor bewoners die zelfstandig wassen) 

Sport en recreatieve activiteiten Contributie: individueel of groepslidmaatschap voor 
het hele seizoen. Bijdrage voor begeleiding, 
reiskosten en coördinatie per deelnemer per 
activiteit per maand € 15,- 

Groepsgeld Maandbedrag groepsgeld: € 10,- 

Culturele + vrijetijdsactiviteiten OlmenEs Maandbedrag cultuurgeld: € 15,- 

Culturele activiteiten individueel Entreegeld/kaartjes: bedrag afhankelijk van 
voorstelling. 

Bewonersvakantie Bijdrage voor extra begeleidingskosten: nader vast 
te stellen. 

Bewonersadministratie:  tot 1 juli 2017 
 

Bijdrage per maand. Afhankelijk van gebruik gelden 
de volgende tariefgroepen: 
- Tariefgroep 0 (€ 0,-): groepsgeld, cultuurbijdrage 

en waskosten 
- Tariefgroep 1 (€ 5,-): groepsgeld, 

cultuurbijdrage, waskosten en 1 x sport- en 
recreatieactiviteit. 

- Tariefgroep 2 (€ 15,-): groepsgeld, 
cultuurbijdrage, waskosten, 1 x sport- en 
recreatieactiviteit en zakgeld en/of 
kasvoorschotten 

- Tariefgroep 3 (€ 20,-): groepsgeld, 
cultuurbijdrage, waskosten, meerdere sport- en 
recreatieactiviteit en zakgeld en/of 
kasvoorschotten 

Bewonersadministratie: vanaf 1 juli 2017 Bijdrage per maand. Afhankelijk van gebruik gelden 
de volgende tariefgroepen: 
- Tariefgroep 0 (€ 0,-): groepsgeld, cultuurbijdrage 

en waskosten 
- Tariefgroep 1 (€ 7,50): groepsgeld, 

cultuurbijdrage, waskosten en 1 x sport- en 
recreatieactiviteit. 

- Tariefgroep 2 (€ 20,-): groepsgeld, 
cultuurbijdrage, waskosten, 1 x sport- en 
recreatieactiviteit en zakgeld en/of 
kasvoorschotten 

- Tariefgroep 3 (€ 27,50): groepsgeld, 
cultuurbijdrage, waskosten, meerdere sport- en 
recreatieactiviteit en zakgeld en/of 
kasvoorschotten 

Vervoer €15,- per bewoner per maand. Hiervoor kan de 
bewoner gebruik maken van de auto`s en bussen 
die OlmenEs bezit, ook voor recreatieve doeleinden. 

 


