Financiering deelname Naburen voor mensen met dementie via de
gemeente (WMO) als zorg in natura.
Naburen biedt plek aan mensen met dementie om van betekenis te zijn en te blijven voor de
wereld om ons heen. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden die mensen hebben en hechten
enorm veel waarde aan het onderlinge contact. Er is een duidelijke structuur gedurende de dag
met ruimte voor het nemen van rust. Eigen initiatief wordt zo veel mogelijk ondersteund.
Deelname aan Naburen is laagdrempelig en gericht op het ondernemen van een betekenisvolle
dag, het opdoen en onderhouden van sociale contacten, in beweging blijven en het behouden van
structuur gedurende de dag.
Thuiswonende mensen met een (beginnende) dementie kunnen deelnemen aan de dagen die
Naburen organiseert. Deelname aan wordt bekostigd door de gemeente waar u woont, vanuit de
WMO. De gemeente bepaalt in samenspraak met u hoeveel dagdelen u deel kan nemen aan de
dagen die Naburen organiseert.
De gemeente betaald een vast tarief aan Naburen per ingezet dagdeel, dit stemt Naburen met de
gemeente af. Voor alle zorg die vanuit de WMO bekostigd wordt, wordt een eigen bijdrage
gerekend van in totaal maximaal €19,- per maand.
Hieronder wordt uitgelegd hoe de financiering van de dagbesteding bij de gemeente kan worden
aangevraagd.
Procedure voor de aanvraag van WMO financiering;
1. Neem contact op met het gemeentehuis van de plaats waarin uw naaste woonachtig is en
vraag een gesprek aan met een WMO consulent. In veel gevallen zal een casemanager
deze aanvraag samen met u willen doen.
2. Tijdens het gesprek wordt door de WMO consulent onderzocht of uw naaste voor
dagbesteding in aanmerking komt.
3. Als dit zo is, kan gekozen worden tussen financiering via zorg in natura of via een PGB.
Omdat we onderaannemer zijn van de Coöperatie Boer en Zorg, kunt u kiezen voor ‘zorg
in natura’. Het is belangrijk dat u de Coöperatie Boer en Zorg opgeeft als
voorkeursleverancier (AGB-code 73730608).

4. Als de gemeente akkoord gaat, sturen zij u een beschikking, waarin vermeld is voor
hoeveel dagdelen er recht is op begeleiding in groepsverband bij Naburen, op welke
datum dit ingaat en voor hoe lang het geldt.
5. De zorgovereenkomst tussen u en Naburen moet ondertekend worden. Deze
overeenkomst ondertekenen we bij de start van deelname bij Naburen.
6. U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg van maximaal €19,- euro per maand.
Mogelijke toekomstige overstap van WMO financiering naar WLZ financiering
Mensen met dementie gaan (langzaam of snel) achteruit. Als de dementie verder vordert, kan het
moment zijn aangekomen dat er meer behoefte is aan zorg. We gaan dan met elkaar in gesprek of
deelname aan de Naburen de best passende vorm van zorg is, of dat we wellicht moeten kijken
naar een beter passende vorm van zorg.
Vaak breekt er een moment aan dat men zich gaat oriënteren op een woonzorgvoorziening om
daar in de toekomst gebruik van te maken. U kunt dan (eventueel via uw casemanager) contact
opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of er een indicatie voor
langdurige zorg (WLZ-indicatie) kan worden afgegeven zodat uw naaste het recht heeft om, als het
thuis niet meer gaat, in een zorginstelling te wonen. Deze indicatie heet in de meeste gevallen
Zorgprofiel 5VV, oftewel ‘beschermd wonen met intensieve dementiezorg’. Zolang thuis wonen
nog gaat of u wacht op een plek in een zorginstelling, kan uw naaste met deze indicatie
deelnemen aan dagbesteding. Zodra de indicatie is afgegeven verzoeken wij u om contact met ons
op te nemen omdat de financiering via de gemeente dan automatisch wordt stopgezet.
Deelname aan de dagbesteding voor mensen met een WLZ indicatie verschilt van deelname via de
gemeente. Wij hanteren voor mensen met een WLZ indicatie de tarieven voor ‘dagbesteding
psychogeriatrisch’ die jaarlijks door de overheid worden vastgesteld. Over de zorgkosten die in de
WLZ worden gemaakt, moet u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen.
Heeft u vragen over de financiering van deelname aan Naburen of de te ondernemen stappen?
Neem gerust contact met ons op!
e-mail: info@naburen.com
telefoon: 06-46867645

