Meer informatie voor zorginstellingen op het gebied van ZIN en vakanties
Ook tijdens de vakantie heeft uw cliënt recht op zorg vanuit de indicatie. Stichting Het Buitenhof heeft
een WTZi-beschikking voor de functies begeleiding, persoonlijke verzorging en Kortdurend Verblijf
(logeeropvang).
Activiteiten van Stichting Het Buitenhof kunnen op 3 manieren betaald worden:
vanuit eigen middelen, vanuit persoonsgebonden budget (PGB) en vanuit Zorg in Natura (ZIN).
Een aantal van onze reizigers heeft een ZZP-indicatie en maakt gebruik van 24-uurs zorg/begeleiding.
Wanneer een reiziger zijn indicatie inzet, sluit Stichting Het Buitenhof een raamovereenkomst af met
de betreffende zorgaanbieder, waarbij een zg onderaannemerschap plaatsvindt. Het Buitenhof
declareert bij de zorgaanbieder de geleverde zorg en tegelijkertijd behoudt de zorgaanbieder een deel
van de kosten voor de betaling van de vaste doorlopende kosten.
Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Het Buitenhof levert beiden (zowel
cliënt als zorgaanbieder) verschillende voordelen op.
De voordelen voor de zorgaanbieder
Door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Het Buitenhof:
- Behoudt de instelling de productie, terwijl Het Buitenhof de daadwerkelijke zorg en begeleiding biedt
en levert tijdens de vakantie.
- Is het niet nodig om de indicatie om te zetten. De administratieve lasten worden tot een minimum
beperkt.
- Worden alleen de functies begeleiding, persoonlijke verzorging en logeeropvang door Stichting Het
Buitenhof gebruikt. De functie behandeling en het component verblijf blijft volledig bij de instelling.
- Kan de personeelsbezetting van de instelling in de vakantieperiode makkelijk aangepast worden,
zeker wanneer meerdere cliënten op vakantie gaan. Het is niet meer nodig om (dure) uitzendkrachten
in te huren!
De voordelen voor de cliënt (onze reiziger)
Het belangrijkste voordeel is uiteraard voor de cliënt, onze reiziger. Belangrijk is dat de financiële
drempel om op vakantie te gaan, voor cliënten zo laag mogelijk is. De cliënt heeft een
persoonsgebonden indicatie en kan met deze indicatie dus ook de zorg en begeleiding tijdens de
vakantie betalen. Wanneer de zorgaanbieder en Stichting Het Buitenhof samenwerken, ontvangt de
cliënt ook tijdens de vakantie de zorg waar hij recht op heeft. Het vakantie vieren zelf betaalt de cliënt
uiteraard zelf.
Kosten en indicaties
Om ZIN in te zetten voor de betaling van de zorg en begeleiding tijdens de vakantie moet de cliënt zijn
ingedeeld in een Zorgzwaartepakket (ZZP) of een indicatie hebben voor één of meer van de volgende
functies: begeleiding, persoonlijke verzorging en/of logeeropvang. Heeft de cliënt een ZZP-indicatie,
dan sluit Stichting Het Buitenhof een samenwerkingsovereenkomst (in onderaanneming) af met de
zorgaanbieder. Hierbij kijken wij samen met de zorgaanbieder of wij een percentage ontvangen van
de ZZP-indicatie of dat Het Buitenhof alleen onderaannemer wordt van de componenten begeleiding,
persoonlijke verzorging en/of logeeropvang.

