Kosten rondom wonen op De Berkelhof
Wie op De Berkelhof komt wonen heeft een indicatie voor verblijfszorg vanuit de WLZ of de WMO.
Wonen met PGB
Wie een persoonsgebonden budget (PGB) heeft, betaalt veel dingen zelf. Alle kosten rondom
wonen, huur, verblijfkosten voor eten, kleding wassen, stroom, internet en TV etc. worden dan zelf
betaald.
Wonen via ZIN
Wie zorg in natura (ZIN) heeft, hoeft zich over deze dingen niet druk te maken. Dan worden deze
kosten door de instelling betaald. Wel wordt er dan een eigen bijdrage via het CAK gevraagd (kijk
hierover voor meer informatie even op de website onder organisatie/financiering).
Wie hier komt wonen met ZIN kan dus meubels, beddengoed, handdoeken, linnen etc. allemaal van
De Berkelhof krijgen.
De was wordt door jezelf gewassen, je doet dit met behulp van de begeleiding óf wij wassen voor
jou. Dit kost niets extra.
Je eet gewoon mee op De Berkelhof: ontbijt, tussendoortje, lunch, koffie/thee en diner, alles wordt
compleet door De Berkelhof verzorgd. Als je een allergie hebt, een speciaal dieet of wanneer je
vanwege je geloof bepaalde dingen niet mag eten, dan wordt daar rekening mee gehouden.
In principe is alles wat iemand écht nodig heeft al aanwezig op De Berkelhof!
Maar…….
•

Wat als ik liever eigen meubels, beddengoed, etc. meebreng?
Dat mag natuurlijk!

•

Wat als ik de dingen van De Berkelhof niet mooi vindt?
Dan ben je vrij om op eigen kosten andere dingen te kopen.

•

Wie betaalt mijn verhuizing?
In principe doe je dat zelf, maar dit bekijken we natuurlijk per situatie, samen met jou en je
vertegenwoordiger. Een helpende hand is altijd te regelen.

•

Wie knapt mijn kamer/appartement op?
Als je bij De Berkelhof komt wonen, dan is het appartement/de kamer in goede staat. Als je
verhuist, dan zorg je ervoor dat je jouw kamer weer netjes oplevert. Als er dingen stuk zijn
gegaan, dan worden deze op jouw kosten gerepareerd.
Als je in jouw kamer gerookt hebt, dan moet alles worden geschilderd op jouw kosten, zodat
het weer fris is. In principe zijn het allemaal niet-rokers kamers/appartementen!
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•

Wat gebeurt er als ik speciale wensen heb rondom verzorgende dingen of eten/drinken?
De Berkelhof probeert wel op wensen in te gaan, maar tot op zekere hoogte. Als je echt
speciale wensen of voorkeuren hebt, dan moet je deze dingen zelf kopen en betalen. Dit
geldt voor zowel lichaamsverzorgende producten als voor bijzondere snacks, drankjes etc.

Begeleiding medische zorg etc.;
Iedereen die een indicatie heeft voor verblijf is anders. Daarom zijn ook de indicaties verschillend.
Soms kan iemand veel zelf doen. Dat is goed. En dat mag dan ook!
Iemand anders heeft misschien meer begeleiding nodig. Bijvoorbeeld bij een bezoek aan de kapper,
arts of tandarts.
De Berkelhof biedt de begeleiding die nodig is voor een goede en verantwoorde verzorging. Om deze
reden zijn er ook vaste samenwerkingsovereenkomsten met huisarts, apotheek en arts verstandelijk
gehandicapten (AVG).
•

Wat gebeurt er als ik liever een andere arts of apotheek wil?
Dat mag. In geval van spoed zal de begeleiding je ook dan gewoon helpen. Alleen bij
normale, alledaagse situaties moet je wel zelf je bezoeken en de organisatie daar omheen
regelen. Óf (samen met) je vertegenwoordiger.
Je wensen rondom verzorging bespreken we samen en de afspraken worden in het zorgplan
vastgelegd. Als er bijzondere afspraken rondom bijvoorbeeld bezoek aan de pedicure, een
ziekenhuisopname etc. zijn, dan worden deze ook vastgelegd.

Hoe zit het nu met begeleiding?
•

Wat gebeurt er als iemand een keer iets extra’s wil, of extra begeleiding nodig heeft?
Als je iets extra’s wil, wat niet kan worden gecombineerd met de normale
begeleidingsstructuur, dan moet er samen naar worden gekeken:
▪
▪
▪

Is dit echt jouw begeleidingsvraag die anders niet op te lossen is?
Kan een vrijwilliger je helpen?
Kan iemand uit je familie je helpen?

Als het écht niet anders kan en het voor jouw welzijn écht nodig is, dan gaat een begeleider
van De Berkelhof met je mee.
Maar… als het niet anders kan en het is iets wat je gewoon graag wil, bijvoorbeeld een
sociale activiteit, dan gaan we overleggen of dit tegen een extra vergoeding wel kan worden
geregeld en begeleid.
Een begeleider heeft een uurtarief van € 25,-.
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•

Hoe zit het als er extra hulp bij vervoer nodig is?
Indien mogelijk helpt je persoonlijk begeleider (PB-er) met de organisatie hiervan. Misschien
moet er een vervoerspasje voor jou worden geregeld.
Soms wordt er gevraagd of er een vrijwilliger is die je kan helpen om ergens te komen.
De Berkelhof biedt geen taxi vervoer aan! Wordt het vervoer wel als uitzondering via
De Berkelhof geregeld, dan is het tarief € 0,32 per kilometer.

Vakantie
Op vakantie gaan regelt en betaalt iedereen voor zichzelf. Het is mogelijk dat de begeleiding daarbij
kan helpen, in samenwerking met de vertegenwoordiger.
Soms organiseert De Berkelhof een vakantie. In dat geval betaalt iedereen die mee wil zelf de extra
kosten voor logies, voeding, uitstapjes en begeleiding.
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