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Wie betaalt wat?



Over ZorgInitiatief de Bosk  
ZorgInitiatief de Bosk biedt bewoning, behandeling 
en ondersteuning aan kinderen en jongeren bij 
wij het leven niet vanzelf gaat. Wij bieden dag 
en nacht excellente zorg op een plek waar de 
kinderen en jongeren zich thuis en veilig kunnen 
voelen. 

Missie
Soms gaat het leven niet vanzelf en lukt het niet 
alleen. Wij vinden dat iedereen de kans moet 
krijgen om zich te ontwikkelen in een warme en 
veilige omgeving. Wij bieden cliënten een eigen 
plek, waar zij zich kunnen ontwikkelen op een 
eigen manier en in een eigen tempo. Hier zetten 
wij ons samen elke dag voor in.

Visie  
Ieder mens is uniek. Daarom kijken we samen met 
jou en je kind wat hem/haar gelukkig maakt en 
welke ondersteuning daar het beste bij past. Onze 
ervaren en enthousiaste medewerkers zetten 
zich hier dag en nacht voor in. Onze persoonlijk 
aandacht geldt ook voor de familie en de andere 
hulpverleners en organisaties die betrokken zijn. 
Wij streven naar de best mogelijke zorg voor 
je kind. We vragen regelmatig hoe het gaat en 
checken of we de gestelde doelen behalen. 
Natuurlijk stemmen we dat ook goed met jullie als 
ouder(s)/vertegenwoordigers af. Daarnaast vragen 
we regelmatig advies aan onze Raad van Toezicht 
en Cliëntenraad.  

Het verblijf op deze woonlocatie valt onder 
de regeling van de Jeugdwet. Het wonen valt 
onder het zogenaamde ‘bed, bad en brood-
principe’ zoals Sociaal Domein Friesland het 
beschrijft, en kan worden toegevoegd aan de 

‘begeleiding en behandeling’ als deze functies 
in het ondersteuningsprofiel van de indicatie 
staan. Wij betalen en regelen dus een aantal 
zaken voor het verblijf van het kind en andere 
dingen komen voor eigen rekening van ouders en 
vertegenwoordigers.  

Zorgverzekeringswet 
Alle kinderen tot 18 jaar hebben via de ouders 
en/of vertegenwoordigers een (wettelijk 
verplichte) basis zorgverzekering. Met deze 
basis zorgverzekering heb je recht op medicatie, 
fysiotherapie, ergotherapie en medisch 
specialisten en ook voor zorg vanuit de Jeugdwet. 

Het is aan jou of je (wettelijk) vertegenwoordiger 
om een passende (aanvullende) zorgverzekering 
af te sluiten. Je kunt ieder jaar vóór 1 januari van 
het volgende jaar je (aanvullende) verzekering 
wijzigen en/of een andere verzekeraar kiezen. 

Centraal Administratiekantoor (CAK)
Voor zorg vanuit de Jeugdwet moet er een 
inkomens afhankelijke eigen bijdrage betaald 
worden. Deze bijdrage betalen ouders of 
vertegenwoordiger aan het CAK, zij zullen je 
daarvoor een rekening sturen. Kijk voor meer 
informatie op www.hetcak.nl.  

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Iedereen die recht heeft op zorg vanuit de 
Jeugdwet, WLZ of WMO kan kosteloos hulp krijgen 
van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner 
helpt je om de juiste keuzes te maken over hoe 
passende zorg kan worden gerealiseerd. Mocht je 
meer informatie willen of de clientondersteuner 
inschakelen, dan kan dat via het WMO-loket van je 
gemeente.

Deze folder is voor de ouders en/of vertegenwoordigers van kinderen 
en jongeren die wonen bij ZorgInitiatief de Bosk op basis van een 
jeugdwetindicatie. Hier lees je welke zaken ZorgInitiatief de Bosk betaalt 
vanuit de indicatie voor het verblijf. Je leest ook wat ouders en/of 
vertegenwoordigers zelf nog moeten betalen. Hieronder leggen we dit zo 
goed mogelijk uit. Kosten die aan de Bosk betaald moeten worden, kunnen 
via een automatisch incasso of op basis van een jaarlijkse factuur worden 
betaald.



VOEDING 
ZorgInitiatief de Bosk zorgt voor de voeding, dat wil zeggen drie maaltijden per dag, tussendoortjes, voldoende 
fruit en melk, thee, koffie en frisdrank. Ook eventuele dieetvoeding, mits voorgeschreven door een specialist 
valt hieronder. Mocht de voeding het reguliere voedingsbudget overschrijden, dan moeten ouders/
vertegenwoordiger bijbetalen of de extra kosten declareren bij de zorgverzekeraar. ZorgInitiatief de Bosk zorgt 
dus voor de maaltijden en betaalt in principe het voedingsgeld niet uit. Maar onder bepaalde voorwaarden, 
omdat we eigen regie, ontwikkeling en groei van jongeren willen stimuleren, doen we dat wel. In het kader 
van zelfstandigheids- en trainingstrajecten kan onder de volgende voorwaarden het voedingsgeld ontvangen 
worden om te besteden aan voeding/boodschappen:

1. Structurele tegemoetkoming van het voedingsgeld:
 Het gaat hier om een in het zorgplan opgenomen afspraak. Bijvoorbeeld; je zorgt zelf voor je ontbijt of
kookt 4 dagen per week zelf.

2. Incidentele tegemoetkoming van het voedingsgeld
 Je verblijft langer dan 2 weken elders en vraagt ruim op tijd (minimaal 1 maand van te voren) de
tegemoetkoming aan bij de coördinator van de locatie. Deze periode is nodig om de inkoop en
samenstelling van de menu’s aan te passen.

Uitgangspunten
 • Cliënten krijgen de mogelijkheid om eigen regie te voeren over inkoop van hun voeding;
• Verspilling van voedsel wordt zoveel mogelijk voorkomen;
• De administratieve lasten moeten minimaal zijn voor begeleiders en de financiële afdeling;
• Alle voedingsafspraken worden gemaakt bij de intake en opgenomen in het zorgplan;
• De tegemoetkoming geldt voor ontbijt, lunch en avondeten, niet voor tussendoortjes;
•  Bedragen zijn gebaseerd op het Nibud omtrent voedingskosten (www.nibud.nl),

deze worden jaarlijks geïndexeerd;
• Uitbetaling vindt aan het eind van de maand plaats.

VOEDING 

WASKOSTEN 
Waskosten per persoon per maand (bij een normaal waspatroon van gem. 1-2 per week, gem 5,5 kg) in 
2022. Er is jaarlijks een prijsindexatie van toepassing en een eventuele tussentijdse (energie)toeslag is 
mogelijk. Bron LOC/Nibud.

Ontbijt 2e broodmaaltijd Warme maaltijd
Man 14-50 jaar € 1,89 € 2,20 € 2,50

Vrouw 14-50 jaar € 1,45 € 1,93 € 2,39

Waskosten per maand  
(1-2 keer per week, gem. 5,5 kg)

Wassen, drogen, strijken en opvouwen 
incl. logistiek door de Bosk € 76,10

Wassen en drogen door de client (elektriciteit/
water/waspoeder/afschrijving/onderhoud) € 25



WIJ BETALEN
OUDERS/VERTEGENWOORDIGER 

BETAALT

• I nrichting gemeenschappelijke ruimtes
zoals de woonkamer.

•  Een basis set meubels (bed, matras,
kast, verlichting, tafel en stoel) voor de
kamer of het appartement als die niet
zelf meegenomen wordt.

•  Raamdecoratie, afwerking muren en
vloerbedekking op de kamer of het
appartement.

•  Speciale aanpassingen die noodzakelijk
zijn voor de zorg, zoals een hoog-laag-
bed als dit niet vergoed wordt door de
zorgverzekeraar.

•  Inrichting van de kamer of
appartement naar eigen smaak
wanneer dit mogelijk is en in
overleg met de Bosk.
 Wij zorgen voor de afwerking
van de muren, gordijnen en
vloerbedekking.
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•  Het vervoer en de (begeleidings)
kosten in het geval van een
gezamenlijke activiteit of vakantie.

• Algemene verzekeringen voor het pand.
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• Eigen vakantie en uitstapjes.
•  Eventueel een bijdrage aan de

entree, afhankelijk van
leeftijd.

• I nboedelverzekering voor de
eigen kamer/appartement.

•  Wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering
(verplicht).

•  Zorgverzekering basis (verplicht)
en een aanvullende verzekering
(advies).

•  Uitvaartverzekering (advies).

é é



OUDERS/VERTEGENWOORDIGER 

BETAALT

•  De aansluitingen voor televisie,
telefoon en internet in je eigen
kamer of appartement, tenzij
anders afgesproken.

•  De apparatuur in de eigen
kamer/appartement.

•  De abonnementen voor in de
eigen kamer/appartement,
tenzij anders afgesproken.
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N•  Tot 18 jaar: ouders geven het
kleed- en zakgeld en als dat niet
lukt kunnen ze een aanvraag bij
de gemeente doen.

•  Vanaf 18 jaar: als er hulp nodig
is bij geldzaken, dan kan een
bewindvoerder helpen. De
kosten daarvoor betaal je zelf.

WIJ BETALEN

•  T ot 18 jaar en met een
ondertoezichtstelling of voogdij-
regeling: ouders betalen als zij in
beeld zijn en bv ook kinderbijslag
krijgen. Wij betalen (alleen)
als er geen anderen of andere
voorzieningen zijn die zorgdragen
voor het zak- en kleedgeld,
toiletartikelen, kapper, was- en
onderwijskosten.
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•  De aansluitingen voor televisie
en internet in de
gemeenschappelijke ruimtes.

•  De apparatuur in de
gemeenschappelijke ruimtes.

•  De abonnementen voor de
gemeenschappelijke ruimtes.

•  De energiekosten; water, gas en
licht.

•  De schoonmaak en de
schoonmaakmiddelen van de
gemeenschappelijke ruimtes.



Voeding:
•  Dagelijks gezond eten en drinken. Dat

wil zeggen 3 maaltijden per dag en
genoeg drinken en tussendoortjes.

•  Medisch noodzakelijk dieet indien
voorgeschreven.

•  Wil je niet mee-eten? Dan kan je
voedingsgeld ontvangen (zie bijlage
1).

•  Roerende middelen zoals aangepast
bestek of meubels die meerdere
mensen op locatie kunnen gebruiken.

• Het schoonmaken van de (woon)
ruimte.

Voeding
• Ander of extra eten en drinken.

• Hulp bij geldzaken
 Als je zelf je geld niet kunt
beheren, kunnen wij je helpen
zoeken naar een bewindvoerder.
De kosten daarvoor betaal je zelf.
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•  Begeleiding naar arts of ziekenhuis
(alleen) als het eigen netwerk of een
geïnstrueerde vrijwilliger dat niet kan.

•  Bij (externe) dagbesteding/
dagbehandeling wordt het
vervoer door de aanbieder van de
dagbesteding/behandeling betaald.

•  Als wij willen dat je verhuist,
betalen wij de verhuizing.
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•  Als je dagbesteding in de vorm van
een PGB krijgt, betaal je (ouders) de
vervoerskosten zelf.

•  Vervoer voor bezoek aan familie
en/of vrienden.

•  Als je zelf wil verhuizen,
zijn de kosten voor jezelf.

WIJ BETALEN
OUDERS/VERTEGENWOORDIGER 

BETAALTé é



•  Natuurlijk mag je eigen lakens en
handdoeken aanschaffen. Je krijgt
hier geen vergoeding voor van de
Bosk.

•  Wanneer de Bosk de was voor je
doet BijDaan, krijg je van ons een
gelabelde waszak.

• Kl eding en schoenen;  wij kunnen j
e helpen bij het aanschaffen
(alleen) als je dat niet zelf of met je
netwerk kunt.

• I ncontinentiemateriaal wordt door
de zorgverzekering betaald.

•  Speciale kleding; als die nodig
is vanwege je handicap wordt
meestal vergoed door de
zorgverzekeraar.

•  Extra waskosten die ontstaan door
een aandoening of bij bedplassen.
Dit is het geval als er meer dan 1x
per dag onderkleding, overhemden
en shirts gewassen moeten worden
of als de bovenkleding dagelijks
gewassen moet worden. Het gaat
hier om een structureel verhoogde
was frequentie en niet om
éénmalige ‘ongelukjes’.
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G•  Wat je zelf kunt, doe je zelf; wij
ondersteunen je bij persoonlijke
verzorging als dat past binnen de
indicatie.

•  Het wassen van je kleding, volgens
normaal was-patroon: dagelijks
wassen van onderkleding en 2-3x per
week wassen van shirts, overhemden
en andere bovenkleding.

•  De kosten voor toiletartikelen zoals
deodorant, shampoo etc. en de
kapper.

•  Je bedlinnen, lakens, kussenslopen en
keuken- en badhanddoeken krijg je
van ons, maar je mag natuurlijk ook
de eigen spullen gebruiken.

•  Wij zorgen voor het wassen van
het linnengoed, ook als dat zelf is
meegebracht.

OUDERS/VERTEGENWOORDIGER 
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