
Tarievenkaart "Ontzorging" ZME

Productomschrijving  Tarieven (incl 21% btw) 1-malig/per mnd

1. PGB aanvraag WMO € 169,40 1-malig Betaling achteraf

2. PGB aanvraag ZVW € 121,00 1-malig Betaling achteraf

3. Omzetting WLZ in PGB € 242,00 1-malig Betaling achteraf

4. Administratie PGB & budgetbeheer € 69,00 / € 161,00 / € 172,50 maandelijks Automatische Incasso

5. Koppeling zorgteam € 46,00 1-malig, factuur no cure no pay

6. Zorgadvies, opdrachten op maat € 46,00 per uur, obv inzet

1. Aanvraag van PGB bij de WMO.

* Melding, gesprek WMO aanvragen doet de cliënt of de familie.

* Bijwonen gesprek met de WMO Consulent

* Alle opvolgacties's coordineren, uitvoeren en/of adviseren, begeleiden

* Budgetplan maken

* Begeleidingsplan maken (bij Begeleiding)

* Tot aan beschikking aanvraag volgen , monitoren

* Na beschikking afsluiten of opvolging coordinatie zorg (4)

2. Aanvraag  PGB bij de zorgverzekering

* Regelen indicatie Wijkverpleegkundige

* Invullen deel 1 en 2 aanvraag

* Client en/of familie informeren, adviseren , begeleiden

* Alle opvolgacties's coordineren, uitvoeren en/of adviseren, begeleiden

* Tot aan beschikking aanvraag volgen , monitoren

* Na beschikking afsluiten of opvolging coordinatie zorg (4)

3. Omzetting WLZ van ZIN naar PGB

* Samen met client of familie (gewaarborgde hulp) aanvraag bij CIZ

* Budgetplan opmaken

* Zorgteam samenstellen

* Zorgbeschrijvingen, zorgovereenkomsten

* eventueel een vertegenwoordiger SVB regelen (formulier)

* Client en/of familie informeren, adviseren , begeleiden

* Alle opvolgacties's coordineren, uitvoeren en/of adviseren, begeleiden

* Tot aan beschikking aanvraag volgen , monitoren

* Na beschikking afsluiten of opvolging coordinatie zorg (4)

4. Administratie PGB & budgetbeheer

* Indienen van declaratie's / factureren bij SVB of verzekering

* Verzorgen van de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen

* Postverwerking (SVB), mutaties en issues verwerken

* Bugetbewaking / beheer

* optie : huisbezoek 1x p maand

** Tarief afhankelijk van aantal zorgverleners per team: incl huisbezoeken :

tot 5 zorgverleners : 69,00 p mnd 161,- p mnd

vanaf 6 zorgverleners : 80,50 p mnd 172,50 p mnd

5. Koppeling / match zorgteam

Zorgverleners in contact brengen met een zorgvrager. Adhv zorgprofiel en zorgomschrijving worden zorgverleners 

in het netwerk van Zorg Met Elkaar geworven. 

** Tarief afhankelijk van aantal zorgverleners per team: 

tot 3 zorgverleners : 46,00€                                          Per aanvraag

vanaf 4 zorgverleners : 89,00€                                          Per aanvraag

Betaling op basis van No cure, No pay.

6. Zorgadvies, opdrachten op maat

Bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen of het opzetten van een PGB. 

Vragen vanuit de zorgvrager of mantelzorgers die deels betrekking hebben op bovengenoemde producten.

Van te voren wordt inschatting van tijd gemaakt en in offerte aangeboden. 


