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Woon je bij Sjaloom Zorg en heb je een Wlz/ZIN-indicatie?
 Dan heb je vanuit de Wet Langdurige Zorg recht op bepaalde producten en diensten. 

 In deze folder vertellen we wie betaalt voor de verschillende kosten: 
 Sjaloom Zorg, jij of iemand anders. 

 We proberen alles zo goed mogelijk uit te leggen.
Vind je sommige dingen toch niet duidelijk? 

 Vraag dan aan je begeleider of hij/zij het uitlegt. 
Betaalt de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning jouw begeleiding?

 Dan krijgt Sjaloom Zorg geld van de gemeente. 
 In iedere gemeente zijn de afspraken anders.

 Jouw begeleider weet wat de afspraken voor jou zijn. 
 
Ieder jaar worden in januari de genoemde bedragen opnieuw vastgesteld. 

 Let dus goed op de datum op dit boekje.
 
We vinden het fijn als je betalingen automatisch betaalt.

 Dat is voor jou ook makkelijk.
 Hiervoor kan je toestemming geven aan Sjaloom Zorg.

 Je krijgt dan de eerste keer een brief met daarin de bedragen die maandelijks worden
afgeschreven van jouw bankrekening.

 Ook krijg je 1x een factuur van alle kosten. 
 Of je kiest ervoor dat je iedere maand zelf het geld overmaakt.

 Dan ontvang je iedere maand een factuur. 
Betaal de facturen op tijd. 

  
Heb je een PGB en wil je komen wonen/werken/begeleiding van Sjaloom Zorg? 

 Neem dan contact met ons op door te mailen naar aanmelden@sjaloomzorg.nl
  

 
Eigen bijdrage

  
Je betaalt bij Wlz-zorg een eigen bijdrage.

 Dat wordt geregeld door het Centraal Administratie Kantoor.
De afkorting is CAK.
Het CAK berekent hoeveel jouw eigen bijdrage is.

 Die bijdrage hangt af van veel zaken.
 Bijvoorbeeld wat jouw inkomen is en hoeveel spaargeld je hebt.

 Daarom betaalt de ene cliënt meer eigen bijdrage dan de ander.
 Ben je het niet eens met de eigen bijdrage die berekend is? 

 Dan kan je bezwaar indienen bij het CAK. 
 Het CAK kan je ook helpen als je vragen hebt over de eigen bijdrage.  

  

Inleiding
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Eten en drinken

Bij een Wlz-financiering wordt de voeding verstrekt door Sjaloom Zorg.
 Extraatjes, zoals snoep en taart, moet je zelf betalen. 

 Als je liever zelf de boodschappen doet en de maaltijden maakt, kan je (een deel van)
het voedingsgeld uitgekeerd krijgen. 

  
Heb je een Wmo-indicatie? Dan betaal je zelf voor de maaltijden.

 Je kan wel gebruik maken van een van onze maaltijdpakketten.
 Deze maaltijdpakketten worden arrangementen genoemd. 

 De arrangementen vind je op de volgende pagina.  

WAT WIE BETAALT?
Maaltijden

Ontbijt, lunch en warme maaltijd +
voldoende drinken, fruit en
tussendoortjes

Sjaloom Zorg

Snoep, snacks of traktaties
omdat je bijvoorbeeld jarig
bent

Jij

Doe jij de boodschappen liever zelf en maak
jij (een deel) van de maaltijden zelf? Dan
krijg je voedingsgeld

Sjaloom Zorg

Kosten voor een dieet
voorgeschreven door een
diëtiste

Sjaloom Zorg

Kosten voor een dieet,
omdat jij dat zelf wil Jij
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ARRANGEMENTEN bij een Wlz-financiering
Heb je een Wlz-indicatie? 

 Dan verzorgt Sjaloom Zorg alle maaltijden voor jou.
 Sjaloom Zorg kent vier arrangementen.

 Wil je toch liever (een deel) van de boodschappen zelf doen en koken, dan
krijg je (een deel) van het voedingsgeld. 

 Ieder kwartaal kan je dit aanpassen, als je dat wil. 
  

Arrangement: voeding warm
 Ontbijt en lunch (je zorgt zelf

voor de warme maaltijd op
eigen kosten)

Je krijgt:
 €4,20 per dag terug

Arrangement: voeding koud
 Warme maaltijd (je zorgt zelf

voor het ontbijt en de lunch op
eigen kosten)

Je krijgt:
 €2,80 per dag terug

Arrangement: voeding totaal zelfstandig
 Je zorgt zelf voor ontbijt, lunch en de warme

maaltijd op eigen kosten.

Je krijgt:
 €7,00 per dag terug

Arrangement: voeding totaal
 Ontbijt, lunch en de warme

maaltijd laat jij verzorgen door 
 Sjaloom Zorg

Je krijgt:
 €0,00 per dag terug

Arrangement: voeding totaal
 Ontbijt, lunch en de warme

maaltijd laat jij verzorgen door 
 Sjaloom Zorg

Je betaalt:
 €6,22 per dag 

 (€189,62 per maand)

Arrangement: voeding warm
 Je eet de warme maaltijd van

Sjaloom Zorg mee. Je zorgt zelf
voor het ontbijt en de lunch.

Je betaalt:
 €4,16 per dag 

 (€128,04 per maand)

Arrangement: voeding koud
 Je eet mee met het ontbijt en

de lunch. Je zorgt zelf voor de
warme maaltijd. 

Je betaalt:
 €1,97 per dag 

 (€61,56 per maand)
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Wasverzorging compleet:
 Jouw was wordt compleet door

Sjaloom Zorg verzorgd

Je betaalt:
 €45,23 per maand

Wasverzorging deels:
 Je doet zelf je eigen was, maar je

maakt gebruik van het wasmiddel en
de wasapparatuur van Sjaloom Zorg.

Je betaalt:
 €12,66 per maand

Wasverzorging zelfstandig:
 Je doet zelf je eigen was en maakt

gebruik van jouw eigen wasmiddel en
wasapparatuur.

Je betaalt:
 €0,00 per maand
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Als je komt wonen bij Sjaloom Zorg, wordt gevraagd of jij gebruik wil maken van een
van onze wasdiensten. 

 Je kan natuurlijk de was ook zelf doen of door jouw familie/belangenbehartigers laten
verzorgen. 

 Jouw keuze wordt opgenomen in de zorgovereenkomst.
 De eventuele kosten worden maandelijks bij jou in rekening gebracht.

WAT WIE BETAALT?

Bij een Wlz-financiering wordt beddengoed, linnengoed en handdoeken standaard
gewassen door Sjaloom Zorg.

 Het wassen van deze drie producten kost jou dus niets. 
 Voor het wassen van kleding kan je kiezen uit een van de drie wasdiensten. 

  
Heb je een Wmo-indicatie? 

 Dan kan je tegen betaling gebruik maken van een van onze wasdiensten.
  



Wie betaalt welke kosten?Wonen algemeen 

Als je woont bij Sjaloom Zorg, ligt het aan je indicatie of jij bepaalde kosten zelf
betaald. 

 Er zijn drie verschillende indicaties: Wlz, Wmo en VPT/MPT.
 Hieronder een overzicht over de meest voorkomende kosten. 

Woonlasten
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WAT WIE BETAALT?

Energiekosten 
 (water, licht)

Wlz VPT/MPTWmo

Sjaloom Zorg Jij Jij

Gemeentelijke
belastingen Sjaloom Zorg Jij Jij

Waterschapslasten Sjaloom Zorg Jij Jij

Schoonmaak

Schoonmaken
appartement

Sjaloom Zorg Jij, tenzij het in
je beschikking
zit

Schoonmaken
gemeenschappelijke
ruimte

Jij

Sjaloom Zorg Sjaloom Zorg Sjaloom Zorg

Kun je zelf schoonmaken?
 Dan vraagt Sjaloom jou om dat zelf te doen of mee te helpen.
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WAT WIE BETAALT?

Basis stoffering,
schilderen, behangen
 

Inrichting appartement Wlz VPT/MPTWmo

Sjaloom Zorg Jij Jij

Jij Jij

Verhuizen

Wil Sjaloom Zorg dat je 
 verhuist? Bijvoorbeeld

vanwege een
verbouwing?  

Sjaloom Zorg Sjaloom Zorg

Extra wensen cliënt in
overleg
 

Jij Jij Jij

Reparaties Wlz VPT/MPTWmo

Noodzakelijke reparaties
 door slijtage/defect

 

Sjaloom Zorg  Sjaloom Zorg  Sjaloom Zorg

Herstelwerkzaamheden
als je het appartement
niet in oorspronkelijke
staat achterlaat bij
vertrek
 

Jij

Wlz VPT/MPTWmo

Sjaloom Zorg

Wil je zelf ergens
 anders wonen?  Jij Jij Jij

Overlijden Wlz VPT/MPTWmo

De laatste zorg op een 
 woonlocatie, direct na 
 overlijden

in overleg in overleg in overleg

Zorg na overlijden, zoals
 uitvaart en begrafenis Jij Jij Jij

Het appartement is 10 dagen na de datum van overlijden beschikbaar om deze
leeg te maken.

 Nabestaanden mogen de ruimte zelf leeg maken. 
 Als zij dit willen kan Sjaloom een verhuisbedrijf inschakelen. 

 De verwanten betalen de kosten van dit verhuisbedrijf.
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Vervoer en
begeleiding

WAT WIE BETAALT?
Vervoer naar werk/dagbesteding

Vervoer naar dagbesteding met indicatie en
binnen de gemeente waar je woont

Sjaloom Zorg

Vervoer naar dagbesteding buiten de gemeente
waar je woont, omdat jij hier zelf voor kiest Jij

Vervoer naar dagbesteding met indicatie buiten
de gemeente waar je woont, omdat er geen
geschikte dagbesteding in je eigen gemeente is

Sjaloom Zorg

Vervoer naar ziekenhuis, huisarts of tandarts voor
opname of behandeling door:

 - openbaar vervoer, regiotaxi, Valys (bekende betaling)
 - vrijwilliger (coach berekent vooraf kosten. Jij betaalt

zelf de vrijwilliger)
 - medewerker Sjaloom Zorg (medewerker declareert de

gereden kilometers bij Sjaloom Zorg. Let op: je kunt
later een rekening krijgen voor de kosten)

Jij

Begeleiding bij het kopen van kleding, als jij
geen verwanten hebt die hierbij kunnen helpen Sjaloom Zorg

Vervoer en/of begeleiding voor het bezoeken van
familie/vrienden/sporten of dagjes uit Jij

Begeleiding bij het aanvragen van id-
bewijs/paspoort of naar een stembureau Sjaloom Zorg
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Verzekeringen

Als je met een Wlz-financiering bij Sjaloom Zorg woont, regelen wij een deel van
jouw geldzaken en administratie. 

 Niet álles vanuit de Wlz wordt vergoed. 
 Er blijven zaken die jij dus zelf moet (laten) regelen. 

 In dit overzicht kan je zien wat Sjaloom Zorg betaalt en welke dingen jij zelf
moet betalen. 

  
WAT WIE BETAALT?

De standaard spullen in je woning, zoals een bed
 en gordijnen, en de spullen van Sjaloom Zorg

Inboedelverzekering

Sjaloom Zorg

Jouw eigen spullen, waaronder geld, sieraden,
 smartphone en bijzondere bezittingen Jij

Ziektekostenverzekering
Iedereen moet zich verzekeren tegen ziektekosten. 

 Die verzekering sluit jij zelf af bij een zorgverzekering.
 Een basisverzekering dekt niet alle kosten. 

 Daarom kan je kiezen voor een aanvullende 
 ziektekostenverzekering. 

 Neem voor alle uitleg contact op met jouw 
 zorgverzekering.

  

Jij

Aansprakelijkheidsverzekering

Via een aansprakelijkheidsverzekering worden de 
 kosten vergoed als je bijvoorbeeld per ongeluk iets 

 kapot maakt.
Bijvoorbeeld als je per ongeluk op de bril van iemand

 anders gaat zitten. 
 Het is dus heel verstandig om deze verzekering af te 

 sluiten, anders moet je alle schade zelf betalen. 
  

Jij
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WAT WIE BETAALT?

Onze medewerkers gaan voorzichtig om met 
 jouw spullen. 

Maar mocht er toch een ongelukje gebeuren en de
 begeleider maakt iets van jou kapot, dan betaalt de 
 aansprakelijkheidsverzekering van Sjaloom Zorg de

 schade. 

Sjaloom Zorg

Het pand waarin jij woont is door Sjaloom Zorg 
 verzekerd tegen brand.

 Maar... is de brand bewust aangestoken door iemand, 
 dan wordt de schade verhaald op de 

 aansprakelijkheidsverzekering van de dader.
 Mochten jouw spulletjes verloren gaan of beschadigd 

raken door brand, dan wordt dit vergoed door jouw
 inboedelverzekering. 

Brandverzekering

Aansprakelijkheid medewerkers Sjaloom Zorg

Sjaloom Zorg

Sluit je een uitvaartverzekering af? 
 Dan worden na jouw overlijden hiermee de kosten van 

 de begrafenis of crematie betaald.
 Sjaloom Zorg betaalt wel de laatste zorg direct na het 

 overlijden. 

Uitvaartverzekering

Jij

Vernielen/vervuilen

Verniel jij opzettelijk eigendommen van andere cliënten, 
 van medewerkers, van Sjaloom Zorg of van anderen?

 Dan valt dit niet onder je verzekering.
 Ook spullen erg vuil maken wordt als vernieling gezien.

 De kosten moet je dan zelf betalen.  
  

Jij
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Vakantie
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Vakantie en vrije tijd

Op vakantie gaan en alle extra kosten die hier bij horen. Jij

Maaltijden tijdens bewonervakanties, georganiseerd
 door Sjaloom Zorg. Sjaloom Zorg

Extra kosten als er tijdens een bewonersvakantie meer 
 wordt uitgegeven aan voeding dan het normale 

 voedingsbudget voor de locatie.
Jij

Heb jij tijdens een bewonersvakantie méér begeleiding
 nodig dan in je indicatie staat of wil je alleen op 

 vakantie met een begeleider? 
 Dan betaal je zelf deze extra begeleidingsuren. 

Heb je een bewindvoerder? 
 Dan kan je bij hem een offerte indienen voor de extra 

 uren.  

Vrije tijd

Jij

Sportvereniging of andere club

Activiteiten georganiseerd door Sjaloom Zorg, waar
 jij je vrijwillig voor kan aanmelden

Dagjes uit Jij

Jij

Activiteiten georganiseerd door Sjaloom Zorg Sjaloom Zorg

Jij

WAT WIE BETAALT?

Als je afwezig bent, lopen de kosten voor Sjaloom Zorg
 grotendeels door. Je krijgt dan ook geen geld terug.

Ben je heel vaak of langer dan 2 weken afwezig?
 Bespreek dit dan met de regiomanager.

Jij
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Medicijnen en

dokters
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Als je met een Wlz-financiering bij Sjaloom Zorg woont, wordt een groot deel
van de medische kosten door Sjaloom Zorg betaald. 

 Maar niet alles wordt vergoed.
Dit ligt onder andere aan de indicatie. 

 Sommige dingen moet jij zelf betalen.
Andere dingen betaalt jouw zorgverzekering. 

 Twijfel je? Vraag het dan na bij jouw coach.

Medijnen
Medicatie die jij van je (huis)arts moet innemen.

 Dit wordt misschien voor een deel vergoed via je
zorgverzekering

Jij

Huisarts of tandarts

Bezoek aan huisarts.
 Dit wordt vergoed via je zorgverzekering.

 Bezoek aan tandarts.
 Dit betaalt mogelijk jouw zorgverzekering.

 Het kan zijn dat je zelf een deel moet betalen
 (eigen risico).

 Dit hangt af van jouw zorgverzekering. 
 Het is belangrijk dat jouw tandarts weet dat jij een

 Wlz-indicatie hebt. 
 

WAT WIE BETAALT?

Jij

Ziekenhuis/medisch specialisten

Moet je naar het ziekenhuis? 
 Dan wordt dit vergoed via je zorgverzekering.

 Het kan zijn dat je zelf een deel moet betalen 
 (eigen risico).

Jij
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Moet je naar een medisch specialist of heb je een 
 behandeling nodig vanwege jouw beperking? 

 Als je een verwijzing van de arts hebt, wordt dit 
 vergoed vanuit jouw Wlz-indicatie. 

 Dat kan gaan om een fysiotherapeut, logopedist,
 diëtist, ergotherapeut. 

 Het kan zijn dat je zelf een deel moet betalen 
 (eigen risico).

Sjaloom Zorg
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Haar

Kan je zelf jouw haren niet wassen, drogen of
kammen?

 Dan helpt de begeleiding jou hierbij. 
 Wil je naar de kapper?

 Dan betaalt je dit zelf.

Jij

Verzorgingsproducten

WAT WIE BETAALT?

Verzorgingsproducten, zoals wc-papier, 
 voor algemeen gebruik (alleen bij Wlz).  Sjaloom Zorg

Persoonlijke
verzorging

Sjaloom Zorg betaalt de dingen die jij nodig hebt op basis van jouw medische
indicatie. 

 Maar niet alles wordt vergoed.
Dit ligt onder andere aan de indicatie. 

 Sommige dingen moet jij zelf betalen.
De kosten voor bijvoorbeeld tandpasta en shampoo worden door jou betaald.
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Speciale verzorgingsproducten op medische 
 indicatie, zoals incontinentiemateriaal Jij

Verzorgingsproducten voor normaal, persoonlijk
 gebruik, zoals shampoo, deodorant en tandpasta Jij

Kleding

Kopen en herstel van gewone kleding (zonder
medische indicatie)

Jij

Kopen en herstel van speciale kleding (met medische 
 indicatie) Sjaloom Zorg

Kopen van werkkleding/werkschoenen voor bij
 dagbesteding Sjaloom Zorg (zoals Perk&Bos) Sjaloom Zorg

Schoenen

Kopen en herstel van gewone schoenen (zonder
medische indicatie) Jij

Kopen en herstel van orthopedische schoenen of
steunzolen met medische indicatie Sjaloom Zorg

Kopen en herstel van orthopedische schoenen of 
 steunzolen zonder medische indicatie (mogelijk wel

vergoeding vande zorgverzekering) Jij

Voet- en handverzorging

Kan jij zelf je voeten/handen niet verzorgen? 
 Dan kan je een afspraak maken bij de

pedicure/manicure. 
 Die behandeling betaal je zelf. 

  
Heb je een medische indicatie? 

 Dan betaalt Sjaloom Zorg de behandeling.
  

Jij of Sjaloom
Zorg



Hulpmiddelen
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WAT WIE BETAALT?

De meeste hulpmiddelen worden vergoed als je een Wlz-financiering hebt. 
 Dan betaalt Sjaloom Zorg de kosten voor aanschaf en eventuele reparaties. 
 Maar let op: niet álle hulpmiddelen vallen hieronder. 

Rolstoel

Aanschaf en onderhoud transportrolstoel Sjaloom Zorg

Aanschaf en onderhoud persoonlijke rolstoel of
 aangepaste fiets. 

 Sjaloom Zorg helpt met de indicatieaanvraag. 
Zorgkantoor

Rollator

Aanschaf en onderhoud rollator Jij

Tillift of hoog/laagbed

Tillift of hoog/laagbed bij medische indicatie/
 nodig bij jouw verzorging Sjaloom Zorg

Hoorapparaat

Aanschaf, onderhoud en batterijen als dit niet te
maken heeft met jouw beperking/Wlz-indicatie 
(mogelijk met vergoeding door zorgverzekering)

Jij

Hulpmiddelen bij het eten

Tuitbeker of aangepast bestek.  Sjaloom Zorg
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Tv, telefoon en
internet

De telefoon van de woonlocatie is van Sjaloom Zorg en vooral bedoeld voor de
medewerkers. Als er speciale omstandigheden zijn, dan mag je natuurlijk de
telefoon wel gebruiken.
De tv in de gezamenlijke huiskamer staat op zondag standaard uit.
Er kunnen uitzonderingen zijn als dat in de huisregels van de locatie staat
vermeld.

Telefoon

Kopen, abonnement, gesprekskosten en eventuele
 reparatie van telefoon/mobiele telefoon

Jij

WAT WIE BETAALT?

Tv en internet

Aansluitingen voor telefoon, tv en internet in de 
 appartementen en gemeenschappelijke ruimtes

Abonnement voor gemeenschappelijk gebruik Sjaloom Zorg

Abonnement voor gebruik op jouw appartement Jij

Sjaloom Zorg

Kopen en reparatie van tv/internetapparatuur voor in
jouw appartement Jij

Kopen en reparatie van tv/internetapparatuur voor de
gemeenschappelijke ruimtes Sjaloom Zorg
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Post

Iedere bewoner heeft een eigen postvakje bij de 
 ingang van de woonlocatie. Post wordt

altijd meegenomen naar het eigen appartement. 
Jij

Verzendkosten voor post die te maken heeft
 met het wonen bij Sjaloom Zorg Sjaloom Zorg

Verzendkosten voor post die niet te maken heeft
 met het wonen bij Sjaloom Zorg Jij
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Handige gegevens

Ben je op zoek naar het adres of telefoonnummer van een woonlocatie of
dagbestedingslocatie?

 Kijk dan op onze site www.sjaloomzorg.nl
 Daar vind je alle adresgegevens van onze locaties.

 
Hoofdkantoor Sjaloom Zorg

 Watertoren 20
 3247 CL Dirksland

 0187-609400
 info@sjaloomzorg.nl

 
Het hoofdkantoor is doordeweeks geopend van 08.00 tot 16.30 uur.

 Is het hoofdkantoor gesloten, maar heb je een dringende vraag die écht niet kan
 wachten? 

 Dan kan je gewoon bellen naar het hoofdkantoor.
 Je wordt dan doorgeschakeld naar de bereikbaarheidsdienst.

 Dit is altijd een van onze regiomanagers. 
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Plek voor notities
Deze bladzijde kan je gebruiken voor het maken van 

 eigen notities. 
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