
Betaalbaar wonen en leven in 
Dominiek Savio 

woon- en leefkosten 2021



Wat komt aan bod?

• Inleiding

• Woon- en leefkosten

• Geïntegreerde zorg

• Gedeelde zorg

• Dagcentrum 

• Bijkomende kosten

• Wat betekent dit voor cliënten?



INLEIDING



Persoonsvolgende financiering

• 1/01/2017

• Grondige wijziging visie/betaling zorg

• Volwassenen met handicap

• Persoonsvolgend budget

• Afschaffen persoonlijke bijdrage





Welke middelen gaan naar Dominiek Savio?

kostprijs bestaat uit drie delen:

1. de personeelskost voor zorg (PVB)

2. de woon- en leefkosten en

3. de individueel toewijsbare kosten.

via maandelijkse factuur



Wat betekenen woon- en leefkosten voor de 
cliënt?

• Vanaf 1 januari 2021

• Financiële bijdrage FAM valt weg

• Enkel voor cliënten PVB

• Gewaarborgd inkomen en uitbetaling socioculturele 
toelage vallen weg



Wat betekenen woon- en leefkosten voor de 
organisatie?

kosten uitgaven



Woon- en leefkosten / Financiële bijdrage

toekomstgericht? betaalbaar?



Uitgangspunten DS

• Eerlijke en betaalbare prijs

• Solidariteit

• Transparant en eenvoudig



Algemene berekeningswijze prijzen

• Basis: effectieve kosten DS 2019 (en andere jaren)

• Geen loonkosten (betalen via PVB)

• Jaarlijkse indexatie



WOON- EN LEEFKOSTEN



Wat valt onder woon- en leefkosten?

WOONKOSTEN

Vergoeding voor:
• kamer / studio / 

gemeenschappelijke 
ruimtes

• water, verwarming, 
elektriciteit

• normale en kleine 
herstellingen

• brandverzekering
• patrimoniumtaks



Wat valt onder woon- en leefkosten?
LEEFKOSTEN

Vergoeding voor:
• Eten en drinken
• Verzorgingsproducten 
• Onderhoud en 

schoonmaak
• Was en strijk

• Medicatie*
• Vervoer, ontspanning*
• Abonnementen, 

verzekeringen*
• Aansluiting TV en internet
• Kleding, …

*afzonderlijk op factuur



Hoeveel woon- en leefkosten betalen?

• Afhankelijk van ondersteuningspakket

• Dagprijs gebaseerd op aanwezigheid: 

1. (halve) dagen dagondersteuning (9.00 u – 17.00 u)

2. nachten woonondersteuning (17.00 u – 9.00 u)



Ondersteuningspakket?

• Beschrijving van alle mogelijke zorg en begeleiding 

• Opgebouwd uit verschillende onderdelen:
• Woonaanbod: 5 verschillende ondersteuningspakketten

• Dagbesteding: 1 specifiek ondersteuningspakket 

• Geïntegreerde zorg: 
• organisatie zorg en begeleiding gebeurt door Dominiek 

Savio, afgestemd op noden/wensen van cliënt (1 – 2 – 3)

• Gedeelde zorg: 
• cliënt staat deels zelf in voor organisatie van zorg en 

begeleiding (4 - 5)



Onderscheid dag- en woonondersteuning

dagprijs

Woon-
ondersteuning

Kosten gelinkt 
aan een 

overnachting

Dag-
ondersteuning

Kosten gelinkt aan 
ondersteuning 

overdag



3 soorten diensten/kosten

1. Diensten/kosten inbegrepen in het basispakket

2. Diensten/kosten bovenop het basispakket (de 
gebruiker kiest zelf) 

3. Diensten/kosten volgens effectief verbruik



Overzicht

overzicht
Geïntegreerde 
zorg

Gedeelde zorg
Deelname 
dagcentrum

Inbegrepen in 
het basispakket

=

Vaste forfaitaire 
bijdrage

Woonkosten

Verzorgings-
producten

Onderhoud

Voeding en 
dranken in de 
woongroep

Woonkosten

Verzorgings-
producten

Onderhoud

Dranken en 
versnaperingen

Infrastructuur-
kosten

Verzorgings-
producten

Onderhoud

Dranken en 
versnaperingen

Keuze gebruiker Was en strijk Was en strijk /

Effectief gebruik Middagmalen Middagmalen Middagmalen



GEÏNTEGREERDE ZORG



Woonondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Voeding/dranken

Was en strijk*

Dagondersteuning

Infrastructuur

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Middagmalen*

Dagprijs geïntegreerde zorg
dagprijs

* Optioneel



Woonkosten geïntegreerde zorg
dagprijs

Woon-
ondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Voeding/dranken

Was en strijk

Dag-
ondersteuning

Infrastructuur

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Middagmalen

wonen =



Wonen

• Forfaitair bedrag / verplicht af te nemen

• € 19,75 (nacht) / € 4,25 (dag)

Omvat: kleine herstellingen en onderhoud (geen 
slijtage en/of schade), ‘huur’prijs, energiekosten, 
taksen, afvalverwerking, brandverzekering

Woonkosten



Woonkosten

Wonen

• ‘Huur’prijs gebaseerd op bouwkost

• Iedereen = prijs, vernieuwing 
accommodatie 

• Monitoring energiekosten i.f.v. 
evaluatie



Woonkosten

Standaard inrichting kamer

• muren geschilderd in brandveilige neutrale 
verf, brandveilige gordijnen, lavabo, 
digitale tv- en internetaansluiting (geen 
abonnement!) en gebruik van volgende 
hulpmiddelen (standaardmodel): hoog-
laag bed, matras, tillift zonder tildoek, 
toiletstoel, douchestoel, oproepsysteem, 
douchebrancard



Woon-
ondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Verzorgings-
producten

Onderhoud

Voeding/dranken

Was en strijk

Dag-
ondersteuning

Infrastructuur

Verzorgings-
producten

Onderhoud

Middagmalen

Leefkosten 
dagprijs



Verzorgingsproducten 

• Forfaitair bedrag / verplicht

• € 0,20 (dag) / € 0,20 (nacht)

• Omvat: producten voor rechtstreeks gebruik cliënt 
(badschuim, shampoo, zeep, vochtige doekjes, 
beschermservetten…)

• Aanbod DS wordt iets uitgebreid (bijkomend o.a. 

tandpasta, toiletpapier…), zodat geen bijkomende 
producten moeten aangekocht worden

Leefkosten



Woon-
ondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Voeding/dranken

Was en strijk

Dag-
ondersteuning

Infrastructuur

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Middagmalen

Leefkosten
dagprijs



Onderhoud

• Forfaitair bedrag / verplicht af te nemen

• € 2,20 (dag) / € 0,80 (nacht)

• Omvat: schoonmaak kamer en 
gemeenschappelijke delen + onderhoud terreinen

Leefkosten



Woon-
ondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Voeding/dranken

Was en strijk

Dag-
ondersteuning

Infrastructuur

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Middagmalen

Leefkosten
dagprijs



Middagmalen

• Effectief verbruik / keuze

• € 5,00 per maaltijd

• Omvat: soep, maaltijd, dessert (en water)
• Enkel betalen voor bestelde maaltijden
• Prijs onafhankelijk van diëten, portiegrootte, 

bijvoeding… 
• Annulatie mogelijk tot 2 dagen op voorhand via 

begeleider

Leefkosten



Woon-
ondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Voeding/dranken

Was en strijk

Dag-
ondersteuning

Infrastructuur

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Middagmalen

Leefkosten
dagprijs



Voeding/dranken

• Forfaitair bedrag / keuze per leefgroep!

• € 5,00 per dag per cliënt

• Omvat: ontbijt, avondmaal, vieruurtjes, fruit, 
dessertjes, snacks, aperitiefhapjes, frisdranken en 
tafelbier, tijdelijke bijvoeding… alle voeding en 
dranken i.f.v. gezamenlijke eetmomenten en 
indiv. avondmalen

Leefkosten



Woon-
ondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Voeding/dranken

Was en strijk

Dag-
ondersteuning

Infrastructuur

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Middagmalen

Leefkosten
dagprijs



Was en strijk

• Forfaitair bedrag / keuze

• € 1,80 (nacht) 

• Omvat: zelfde service als op heden: wassen en 
plooien bed- en badlinnen en persoonlijke kledij, 
strijken van delicate kledingstukken

• Keuze op jaarbasis

Leefkosten



Overzicht

Woonondersteuning: 
€27,55

Wonen en inrichting 
kamer: €19,75

Verzorgings-
producten: €0,20

Onderhoud: 
€0,80

Voeding/dranken: 
€5,00

Was en strijk*: 
€1,80

Dagondersteuning: 
€11,65

Infrastructuur: 
€4,25

Verzorgings-
producten: €0,20

Onderhoud: 
€2,20

Middagmalen*: 
€5,00

dagprijs

*Optioneel



Totaalbedragen 

• Minimum dagprijs: 

• € 32,40 (zonder middagmaal en was)

• Maximale dagprijs: 

• € 39,20 (met middagmaal en was)

• Huidige tarief: 

• € 36,10 



GEDEELDE ZORG



Woonondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Voeding/dranken

Was en strijk*

Dagondersteuning

Infrastructuur

Verzorgingsproducten

Onderhoud

Dranken en 
versnaperingen

Middagmalen*

Dagprijs gedeelde zorg: verschillen
dagprijs

* Optioneel



Woonondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Onderhoud

Was en strijk

Dagondersteuning

Infrastructuur

Onderhoud

Verzorgings-
producten

Dranken en 
versnaperingen

Middagmalen*

dagprijs

*Optioneel

Dagprijs gedeelde zorg



Woonondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Onderhoud

Was en strijk

Dagondersteuning

Infrastructuur

Onderhoud

Verzorgings-
producten

Dranken en 
versnaperingen

Middagmalen

Woonkosten
dagprijs

wonen =



Wonen

• Forfaitair bedrag / verplicht af te nemen

• € 22,70 (nacht) / € 4,25 (dag)

• Omvat: kleine herstellingen en onderhoud, (geen 
slijtage en/of schade), huurprijs, energiekosten, 
taksen, afvalverwerking, brandverzekering
• Tegemoetkomingen (Lysterbesse) en verlofdagen 
(Molenreke) vervallen

Woonkosten



Woonondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Onderhoud

Was en strijk

Dagondersteuning

Infrastructuur

Onderhoud

Verzorgings-
producten

Dranken en 
versnaperingen

Middagmalen

Leefkosten
dagprijs



Was en strijk

• Forfaitair bedrag / verplicht af te nemen

• € 0,30 (nacht)

• Omvat: gebruik wasmachines DS
• Bijkomend: keuze om was te laten doen door DS 

(€ 45,00 extra per maand) 

Leefkosten



Woonondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Onderhoud

Was en strijk

Dagondersteuning

Infrastructuur

Onderhoud

Verzorgings-
producten

Dranken en 
versnaperingen

Middagmalen

Leefkosten
dagprijs



Verzorgingsproducten 

• Forfaitair bedrag / verplicht

• € 0,20 (dag)

• Omvat: producten voor rechtstreeks gebruik van 
de cliënt tijdens de dagondersteuning

Leefkosten



Woonondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Onderhoud

Was en strijk

Dagondersteuning

Infrastructuur

Onderhoud

Verzorgings-
producten

Dranken en 
versnaperingen

Middagmalen

Leefkosten
dagprijs



Dranken en versnaperingen 

• Forfaitair bedrag / verplicht

• € 2,00 (dag)

• Omvat: warme en koude dranken, koekjes, 
dessertjes… verbruikt tijdens de gezamenlijke 
woongroepmomenten of tijdens de dagbesteding

Leefkosten



Leefkosten
dagprijs

Woonondersteuning

Wonen en inrichting 
kamer

Onderhoud

Was en strijk

Dagondersteuning

Infrastructuur

Onderhoud

Verzorgings-
producten

Dranken en 
versnaperingen

Middagmalen



Middagmalen

• Effectief verbruik / keuze

• € 3,00 per maaltijd

• Omvat: hoofdgerecht
• Enkel betalen voor bestelde maaltijden
• Prijs onafhankelijk van diëten, portiegrootte, 

bijvoeding… 
• Annulatie mogelijk tot 2 dagen op voorhand via 

begeleider

Leefkosten



Woonondersteuning:

€ 23,80

Wonen en inrichting 
kamer: €22,70

Onderhoud: 
€0,80 

Was en strijk: 
€0,30

Dagondersteuning:

€11,65

Infrastructuur: 
€4,25

Onderhoud:
€2,20

Verzorgings-
producten: €0,20

Dranken en ver-
snaperingen: € 2,00

Middagmalen*:
€3,00

Overzicht prijzen
dagprijs

*Optioneel



Totaalbedragen 

• Minimum dagprijs: 
• € 32,45 (zonder middagmaal)

• Maximale dagprijs: 
• € 35,45 (met middagmaal)
• Indien optie was/strijk: + €45/maand

• Huidig tarief: 
• € 36,10



DAGCENTRUM



Deelname dagcentrum?

• Valt binnen tarief dagondersteuning voor 
geïntegreerde en gedeelde zorg

• Indien enkel deelname dagcentrum (PVB): 
• Halve dag: € 4,33
• Volle dag: € 8,65

• Dranken inbegrepen in prijs

• Middagmaal: 
• + € 3,00

• RTH? 
• Zie wettelijke tarieven VAPH



Vervoer

• Heikel thema binnen voorzieningen

• Kostendekkend én betaalbaar organiseren is 
quasi onmogelijk

• Discussiepunt op hoger niveau

• Dominiek Savio: voorlopige prijzen 2021:
• € 1,68 (enkele rit)

• € 3,35 (heen en terug)



Overzicht prijzen

Dagondersteuning:

€11,65

Infrastructuur: 
€4,25

Onderhoud: 
€2,20

Verzorgings-
producten: €0,20

Dranken en ver-
snaperingen: €2,00

Middagmalen*: 
€3,00

Vervoer*:

€1,68 / €3,35

extradagprijs

*Optioneel



Totaalbedragen 

• Minimum dagprijs: 
• € 8,65 (zonder middagmaal of vervoer)

• Maximale dagprijs: 
• € 11,65 (met middagmaal, zonder vervoer)

• € 15,00 (met middagmaal en vervoer heen en terug)

• Huidige tarieven: 
• € 10,30 (zonder vervoer)

• € 12,90 (met vervoer)



BIJKOMENDE KOSTEN



Individuele bestelling voeding/drank

• Effectief verbruik / keuze

• Kostendekkende bedragen (zonder winst!)

• Alle extraatjes op vraag van cliënt en die niet in 
een forfait zitten (alcoholische dranken, bijkomende 
voeding en dranken i.f.v. feestjes of familiebezoeken…)

• Zowel voor geïntegreerde als gedeelde zorg
• Maandelijkse afrekening

Leefkosten



Overige kosten: DS organiseert op vraag 
van cliënt en rekent door

• Medicatie, ontspanning (bv. uitstappen), vervoer, 
permanente bijvoeding, sondevoeding, 
incontinentiemateriaal, inboedelverzekering 
(mogelijkheid tot intekenen op groepspolis)…

• Individueel toewijsbare kosten: huidige werking 
blijft dezelfde 

• Bedragen worden rechtstreeks doorgerekend en 
zijn volledig cliëntgebonden

Leefkosten



Overige kosten: gebruiker regelt zelf

• Kleding, kapper, pedicure… 
• Abonnementen: internet, digitale tv, tijdschriften… 
• Familiale verzekering
• …

• Persoonlijke uitgaven niet op factuur DS
• Volledige vrijheid van cliënt, weliswaar rekening 

houdend met huidige infrastructuur en afspraken

Leefkosten



Bijkomende kosten

• Op factuur Dominiek Savio:
• Als afzonderlijk deel op factuur of als bijlage bij factuur

• Maandelijks 

• Individueel toewijsbare kosten 

• Enkel op vraag van cliënt zelf

• Niet op factuur Dominiek Savio:
• Gebruiker regelt zelf

• Zie ook bijlage in IDO voor een volledig overzicht



WAT BETEKENT DIT VOOR CLIËNTEN?



Algemene conclusie woon- en leefkosten

Geïntegreerde zorg: kosten voor cliënten 
stijgen gemiddeld 7%, maar individueel te 
bekijken!

Gedeelde zorg: kosten voor cliënten dalen 
gemiddeld 9%, maar individueel te bekijken!

• Let op: tegemoetkomingen vallen weg! 

• In de praktijk: status quo of lichte stijging



Betaalbaarheid… Concreet

• Aftoppingen bestaan niet meer… MAAR…

• Engagement vanuit directie:
• Cliënten met te laag inkomen kunnen in aanmerking 

komen voor sociale korting op woon- en leefkosten

• Deze cliënten houden maandelijks 300 euro over van 
inkomen, na aftrek woon- en leefkosten

• Financiële problemen worden individueel besproken 
en opgelost, i.s.m. sociale dienst



Voorbeeld 1: gedeelde zorg

• Cliënt verblijft 5 dagen/week in Molenreke

• Per maand:
• 18 middagmalen

• Geen was

• Wegvallen tegemoetkoming

€ 546,60 euro →  € 620,8



Voorbeeld 2: gedeelde zorg

• Cliënt verblijft 7 dagen/week in Boerderij

• Eet 3x/week een warme maaltijd van DS, zorgt zelf 
voor andere maaltijden

• Doet zelf de was

1.083 euro → 1.009,5 euro



Voorbeeld 3: gedeelde zorg

• Cliënt verblijft 7 dagen/week in de Lysterbesse

• Zorgt zelf voor maaltijden en was

• Tegemoetkoming ‘grote studio’ valt weg

934,2 euro → 973,5 euro



Voorbeeld 4: gedeelde zorg

• Cliënt verblijft 7 dagen/week in de Lysterbesse

• 20 warme maaltijden, doet zelf de was

• Tegemoetkoming ‘kleine studio’ valt weg

965,2 euro → 1.033,5 euro



Voorbeeld 5: geïntegreerde zorg

• Cliënt verblijft 5 dagen/week in Montmartre

• Gebruikt sondevoeding, laat was doen door DS

618,8 euro → 573,80 euro



Voorbeeld 6: geïntegreerde zorg

• Cliënt verblijft 5 dagen/week in de Contrabas

• Elke middag warme maaltijd en laat was doen door 
DS

618,8 euro → 673,80 euro



Voorbeeld 7: geïntegreerde zorg

• Cliënt verblijft 7 dagen/week in Balans

• Eet elke dag een warme maaltijd, behalve op zondag

• Laat was doen door DS

1.083 euro → 1.156 euro



Communicatie met cliënten
Datum Wat?

18/11/’20 – 25/11/’20 –

2/12/’20
Toelichting op gebruikersraad

7/12/’20 – 15/01/2021 Toelichting aan cliënten:

- via bewonersvergaderingen

- en individuele contacten 
14/12/’20 Brochure + brief cliënten en hun 

netwerk
15/12/’20 Filmpje met toelichting, online te 

raadplegen
 05/01/2021 om 14.00 u 

en om 17.00 u

 12/01/2021 om 19.30 u

Infomomenten cliënten en hun 

netwerk (digitaal)

15/01/’21 Aanpassing IDO



Aanpassing IDO

• Aangepaste versie wordt in komende week 
verstuurd

• Graag:
• volledig nalezen 

• aanduiden keuze was en strijk

• tekenen ter goedkeuring

• Indien vragen, contacteer contactpersoon

• Terugsturen voor 31/01/2021 aub!



Vragen?

• Heb je specifieke vragen over jouw dossier?
• contacteer je contactpersoon of de sociale dienst

• Heb je algemene vragen over het systeem van de 
woon- en leefkosten?
• mail naar wol@dominiek-savio.be

• alle mails worden wekelijks beantwoord

mailto:wol@dominiek-savio.be


Evaluatie/bijsturing?

• 1/4/2021 – 1/9/2021: 
• uitgebreide evaluatie en bijsturing i.s.m. alle betrokkenen

• Najaar 2021: 
• eventuele aanpassingen ter advies aan gebruikersraad



Woon- en leefkosten
Betaalbaar leven en wonen in Dominiek Savio 

voor mensen met een persoonsvolgend budget




