
     Budgetten, tarieven en financiering 

 

King Arthur Groep is een samenwerkingsverband van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

Budgetten, tarieven en financiering 

Ontmoetingscentrum 

Indicatie WMO of WLZ (ZZP) 

Dagdeel deelname 

particulier 

35 euro 

Deelname per uur 10 euro  

Vervoer (heen en terug) 7,50 euro 

Zaterdaguitjes 35 per dagdeel + 7,50 vervoer of 70 euro of 2 dagdelen 

Financiering • WMO (via gemeente of sociaal team) 

• WLZ (als iemand een zzp heeft) 

• PGB (als iemand een persoons gebonden budget) heeft 

• Particulier 

Budgetten  

Maaltijden 2,50 per deelnemer 

Exclusief koffie, thee, schoonmaakspullen/toiletpapier. 

Activiteiten Zoveel mogelijk via ruilacties of in samenwerking met de 

buurt 

Verkoop loten en gemaakte spullen op markten 

Aanschaf alleen indien noodzakelijk 

Uitjes 4 uitjes per jaar 

Cadeautjes deelnemers 

(verjaardagen, Afscheid, 

etc.) 

Zelf kaart maken + doosje chocolade van 1,75 - 2,50   

Stagebegeleiding In reguliere uren 

  

Individuele begeleiding Thuis (IBT) 

Indicatie WMO of WLZ (ZZP) 

Uur particulier 35 euro 

Financiering • WMO (via gemeente of sociaal team) 

• WLZ (als iemand een zzp heeft) 

• PGB (als iemand een persoons gebonden budget) heeft 

• Particulier 

  

Km vergoeding Geen, tenzij vervoer onderdeel van de begeleiding is en 

dan geldt een max van 5 km per uur geleverde IBT; tarief 

0,28/ km 

 

Huis 

Wonen en servicekosten +/- 2550 euro per maand 

Zorg Via indicatie zzp 4, 5 of 7 

Lage eigen bijdrage via CAK 

Budgetten  

Maaltijden  12,50 euro per bewoner per dag  

Inclusief uren koks en algemene benodigdheden als koffie, 

thee, etc. 

Activiteiten Zoveel mogelijk via ruilacties of in samenwerking met de 

buurt 

Aanschaf alleen indien noodzakelijk 

 

Uitjes 4 uitjes per jaar 

Cadeautjes (verjaardagen 

bewoners) 

15 euro per cadeau 

Stagebegeleiding In reguliere uren waar mogelijk.  

  

Algemeen 
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Stage vergoeding Geen (alleen reiskosten) 

KM vergoeding vrijwilligers/ 

stagiaires 

0,19 ct woonwerkverkeer of OV reiskosten 

0,30 ct chauffeurs met eigen auto deelnemers halen en 

brengen 

KM vergoeding 

zorgverleners 

Geen 

Kennisbijeenkomsten en 

BHV opleidingen 

Kosteloos. 

Tijd is eigen tijd 

Intervisie Max 1,5 uur factureren 

Teamoverleg OC incl. 

vrijwilligers 

Max 1,5 uur factureren, afhankelijk van daadwerkelijke 

tijd. 

Frequentie 2 x per jaar 

Begeleiders overleg  

OC/Ridderspoor 

Max 1,5 uur factureren, afhankelijk van daadwerkelijke 

tijd. Frequentie: maximaal 1x 6 weken 

Zorgplan opstellen Max 1 uur factureren 

Zorgplan gesprek Daadwerkelijke tijd  factureren (gemiddeld 1-1,5 uur) 

Rapporteren In uurtarief/ tijd begeleiding 

Cadeautjes (verjaardagen 

en afscheid vrijwilligers en 

stagiaires) 

Maximaal 15 euro per cadeau 

 


