
Tarieventabel 2020 Persoonsgebonden budget Wlz 

Alle bedragen zijn bedragen op jaarbasis. 

 
ZZP Zorgprofiel Bedrag 

Verpleging en verzorging 
  

1VV Beschut wonen met enige begeleiding  €            16.294  

2VV Beschut wonen met begeleiding en verzorging   €            23.627  

3VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging  €             28.761  

4VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging  €             38.538 

5VV Beschermd wonen met intensieve dementie zorg  €            52.286  

6VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging  €            52.286  

7VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 
aandoeningen, met de nadruk op begeleiding 

 €             65.495  

8VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 
aandoeningen, met de nadruk op verzorging en verpleging 

 €             78.167  

 
Verstandelijk gehandicapt 

 

1VG Wonen met enige begeleiding  €             36.105 

2VG Wonen met begeleiding  €            42.729  

3VG Wonen met begeleiding en verzorging  €            48.706  

4VG Wonen met begeleiding en intensieve en intensieve verzorging  €             53.458  

5VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  €             68.173  

6VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering  €             64.111  

7VG (besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en 
gedragsregulering 

 €             85.104  

8VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging  €             75.007  

 
Lichamelijk gehandicapt 

 

1LG Wonen met enige begeleiding en enige verzorging  €             46.874  

2LG Wonen met begeleiding en enige verzorging  €             56.012  

3LG Wonen met enige begeleiding en verzorging  €             52.114  

4LG Wonen met begeleiding en verzorging  €             56.012  

5LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging  €             66.552 

6LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  €             73.095  

7LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging  €             76.957  

 
Visueel gehandicapt 

 

1ZGvis Wonen met enige begeleiding en enige verzorging  €             38.827  

2ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging  €             49.313  

3ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging  €              57.732  

4ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  €             78.130  

5ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging  €             84.755  

 
 
 
 
 

 



 
Auditief gehandicapt 

1ZGaud Wonen met begeleiding en enige verzorging  €             54.157  

2ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging  €             97.193  

3ZGaud Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorging  €           115.121 

4ZGaud Wonen intensieve begeleiding en enige verzorging  €             73.240  

 

 

Als u in een wooninitiatief woont dan wordt uw pgb, op jaarbasis opgehoogd met een extra toeslag 

van € 4.480,-. 


