Informatie pamflet onkostenvergoeding bewoners.

Onkostenvergoeding.
Voor bewoners geldt dat een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud wordt gevraagd. Deze
bijdrage is niet verplicht, echter indien U deze bijdrage niet voldoet, bent U zelf
verantwoordelijk voor het verzorgen van de zaken waar de bijdrage voor wordt gebuikt. Via dit
pamflet willen wij U informeren over de onkostenvergoedingen die Juutsom hanteert voor
bewoners.
Wat zijn ‘kosten voor het levensonderhoud’ bij Juutsom?
U kunt hierbij denken aan alle ‘normale’ kosten die een persoon maakt voor zichzelf of voor zijn/
haar kinderen in het dagelijks leven. Te denken valt aan:
- verzorging van het wassen van kleding;
De zorginstelling is verantwoordelijk voor de kosten van het wassen van beddengoed, handdoeken en kleding die eigendom
is van de instelling, maar het wassen en stomen van kleding van de cliënt komt in principe voor de rekening van de
individuele cliënt tenzij de kleding extra vaak gewassen moet worden vanwege de aandoening van de cliënt. In dat geval
betaalt de instelling alleen de extra waskosten.

- lidmaatschap sport/club Indien Juutsom dit organiseert.
- zakgeld (bij jongeren < 18 jr),
- vervoerskosten: trein, bus, taxi’s, etc.
Vervoerskosten in het kader voor de geïndiceerde dagbesteding komen voor rekening van de AWBZ, maar de instelling is
niet verplicht te zorgen voor vervoer naar sociale activiteiten en schoolvervoer. Voor dergelijk vervoer kan een beroep
worden gedaan op de gemeente.

- kleding Juutsom vergoedt 1 set boerderijkleding (polo, laarzen, overall) per 2 jaar.
- onkosten school
- Verzekeringen: zorgverzekering + WA verzekering
- aanvullende ziektekosten
- Extra meubilair anders dan door Juutsom voorzien
(incl. kosten door met opzet vernielen of wegnemen van voorwerpen door genoemde cliënt)

- Overige zaken zoals fiets, bril, vakanties, extra speelgoed, mobiele telefoonkosten etc.
- mogelijk andere, onvoorziene kosten

Hoogte van de onkostenvergoeding.
Juutsom hanteert verschillende onkostenvergoedingen.
Lage bijdrage:
Om te voldoen in de onkosten van dagelijkse zaken, die boven de reguliere AWBZ voorzieningen
door Juutsom worden voorzien, wordt minimaal een eigen bijdrage van €35,- per maand bij de
wettelijk vertegenwoordiger in rekening gebracht.
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Deze bijdrage omvat:
- verzorging van wassen van kleding,
- zakgeld (bij jongeren < 18 jr),
Alle overige zaken dienen door de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger te worden
voldaan/ verzorgd.
Hoge bijdrage:
De cliënt en diens vertegenwoordigers kunnen ook kiezen voor een hogere bijdrage van €3,50 per
dag. Deze bijdrage omvat:
- verzorging van wassen van kleding,
- zakgeld (bij jongeren < 18 jr)
- kleding tot een bedrag van €50,- per maand
- schoolkosten tot een bedrag van €10,- per maand
Alle overige zaken dienen door de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger te worden voldaan
/ verzorgd.

