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Bijlage 1 WMO Arrangementtarieven 2021 
 

Deze bijlage bestaat uit een aantal onderdelen:  
- Bijlage 1a: Overzicht gecontracteerde arrangementen 2021; 
- Bijlage 1b: Consultatie en detachering; 
- Bijlage 1c: Productcodetabel Wmo. 
- Bijlage 1d: Arrangementsbeschrijving Wmo 
 
Alle hiervoor genoemde bijlagen kennen een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2021 en kunnen jaarlijks worden herzien. 
De tarieven in deze bijlage zijn geldig voor alle arrangementen en producten die volledig 
in 2021 zijn geleverd. 

Voor de toepassing van de in deze bijlage opgenomen tarieven, zijn als voorwaarden de 
gepubliceerde arrangementsomschrijvingen geldig.  
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Bijlage 1a Overzicht gecontracteerde arrangementen 2021 

 
De inhoudelijke arrangementsbeschrijvingen, die onderdeel uitmaken van de DVO, zijn op de 
website van Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland terug te vinden. De arrangementen en 
tarieven in deze bijlage zijn per 1 januari 2021 van kracht voor een toekenning gedaan vanaf die 
datum. De in deze bijlage vermelde tarieven zijn maximumtarieven. De opdrachtgever behoudt 
zich het recht voor om met individuele opdrachtnemers afwijkende tariefafspraken te maken, 
onder het maximumtarief. 
 

Naam opdrachtnemer: _________________________________________________________  

AGB van de opdrachtnemer: ____________________________________________________  
 
Aanbieder van:  WMO 

 
De opdrachtnemer dient de arrangementen aan te vinken welke in 2021 door 
opdrachtnemer geleverd kunnen worden. Indien u bij de arrangementen Begeleiding 
Individueel en Begeleiding Groep ervoor kiest om een subarrangement te leveren door deze 
aan te vinken, schrijft u zich tevens automatisch in voor de minder complexe 
subarrangementen. Voorbeeld: U schrijft zich in voor Begeleiding Groep Midden, dan wordt 
u gecontracteerd voor Begeleiding Groep Midden en Begeleiding Groep Licht, maar niet 
voor Begeleiding Groep Zwaar. 
Tevens dient elke pagina waar een arrangement is aangevinkt van een paraaf te worden 
voorzien. Vanuit het Inkoopteam Sociaal Domein zal een controle plaats vinden op de 
door u aangevinkte arrangementen voordat tot definitieve ondertekening van deze bijlage 
overgegaan kan worden. 

 

Wmo  

 
Arrangement Begeleiding individueel (maandtarief) 
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 Hoog Tarief:  
€ 346 
Productcode: 
21710 
 

Tarief: 
€ 601 
Productcode:  
21720 
 

Tarief:  
€ 1.161 
Productcode: 
21730 
 

Tarief:  
€ 2.321 
Productcode: 
21740 
 

Tarief:  
€ 3.772  
Productcode: 
21750 
 

 Laag Tarief:  
€ 274 
Productcode: 
21510 
 

Tarief:  
€ 513 
Productcode: 
21520 
 

Tarief: 
€ 1.026  
Productcode: 
21530 
 

Tarief:  
€ 2.326 
Productcode: 
21540 
 

Tarief:  
€ 3.333 
Productcode: 
21550 
 

 0 – 2  2 – 4  4 – 8  8 – 13  13 - 25  

 Intensiteit (uren per week) 
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Arrangement Begeleiding groep1 (maandtarief) 
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 Zwaar Tarief:  

€ 484 
Productcode: 
71710 
 

Tarief:  
€ 724 
Productcode:  
71720 
 

Tarief:  
€ 1.291 
Productcode: 
71730 
 

Tarief:  
€ 2.370  
Productcode: 
71740 
 

 Midden Tarief:  
€ 369  
Productcode:  
71610 
 

Tarief:  
€ 549 
Productcode: 
71620 
 

Tarief:  
€ 1.107 
Productcode: 
71630 
 

Tarief:  
€ 1.311  
Productcode: 
71640 
 

 Licht Tarief:  
€ 208  
Productcode: 
71510 
 

Tarief:  
€ 423 
Productcode: 
71520 
 

Tarief:  
€ 612  
Productcode: 
71530 
 

Tarief:  
€ 1.266  
Productcode: 
71540 
 

 0 – 2  2 – 4 4 – 6 6 - 9  

 Intensiteit (dagdelen per week) 
Toeslag rolstoelvervoer:    € 16 
Productcode:                        75510 

 

 Kortdurend verblijf  

Arrangementstarief: € 94 

Productcode:           41510 

 
Op initiatief van de opdrachtgever kunnen berekende tarieven nog aangepast worden met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2021, indien blijkt dat de tarieven tot stand gekomen zijn op 
basis van onjuiste gegevens van zorgaanbieders.  
 
De opdrachtgever kan in het geval van de bovenstaande aanpassing van de tarieven, het terug 
te ontvangen bedrag verrekenen met alle toekomstige betalingen op basis van DVO en de 
bijbehorende bijlagen.  
 

Voor akkoord opdrachtnemer 

Datum  

Naam 
 

 

Functie  
 

KvK-nummer  
 

 

Handtekening  
 
 
 

 

Wmo - Voor akkoord gemeenten 

Datum  

Naam  

Functie Manager Sociaal - Beleid en Ontwikkeling 

Handtekening  
 
 

  

                                                   
1 De gestelde tarieven hebben een integraal karakter waarbij vervoer, huisvestings- en eventuele 
inventariscomponenten onderdeel van uitmaken.  Alleen in het geval van rolstoelvervoer wordt een aanvullende 
component toegevoegd. 
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Bijlage 1b Consultatie en detachering 

 
Naam opdrachtnemer: _________________________________________________________  

AGB van de opdrachtnemer: ____________________________________________________  
 
Aanbieder van:  WMO 

 
Opdrachtnemer dient hieronder zijn uurtarief voor consult in te vullen rekening houdend 
met de maximale uurtarieven. De hierbeneden te vermelde tarieven dienen integrale 
tarieven te zijn. Onder integraal tarief wordt verstaan: het tarief inclusief toeslagen, 
vakantiegeld, eindejaarsuitkering en reis- en verblijfkosten. 

 

Consultatie 
 

 Medewerker op HBO-niveau 

Tarief per uur € ____________ Maximaal € 74 per uur 

Productcode 20100  

 

 Medewerker op WO-niveau 

Tarief per uur € ____________ Maximaal € 95 per uur 

Productcode 20200  

 
Consultatie wordt toegewezen en gedeclareerd via het berichtenverkeer.  
 
Indien de opdrachtnemer deelneemt aan overlegvormen, in het kader van het opstellen of 
uitvoeren van afspraken rondom het plan van aanpak/ ondersteuningsplan, waarbij deelname aan 
enige vorm van overleg is vereist (bijv. rondetafel), ontvangt de opdrachtnemer alleen een 
vergoeding volgens de consulttarieven, die tijdens het inkooptraject met de gemeente zijn 
overeengekomen, indien voor de cliënt in kwestie geen arrangement wordt afgegeven. Indien er 
wel een arrangement wordt toebedeeld, worden de vorengenoemde activiteiten gezien als 
onderdeel van het beschikbaar gestelde arrangementtarief.  
 

Detachering 
 

 Medewerker op MBO-niveau 

Tarief per jaar: €  

Maximum aantal fte: ___________ 

 

 Medewerker op HBO-niveau 

Tarief per jaar: €  

Maximum aantal fte: ___________ 

 

 Medewerker op WO-niveau 

Tarief per jaar: €  

Maximum aantal fte: ___________ 

 

 Medisch specialist 

Tarief per jaar: €  

Maximum aantal fte: ___________ 
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Voor akkoord opdrachtnemer 

Datum   

Naam 
 

 
 

 

Functie   
 

KvK-nummer  
 

  

Handtekening   
 
 
 

 

Wmo - voor akkoord gemeenten 

Datum  

Naam  

Functie Manager Sociaal - Beleid en Ontwikkeling 

Handtekening  
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Bijlage 1c Productcodetabel Wmo 

2020   2021 

Omschrijving  Extra omschrijving  Productcode    Omschrijving  Extra omschrijving  Productcode  

Begeleiding individueel  Laag/ 0-2  21510   Begeleiding individueel   Laag/ 0-2  21510 

Begeleiding individueel   Laag/ 2-4 21520   Begeleiding individueel   Laag/ 2-4 21520 

Begeleiding individueel   Laag/ 4-8 21530   Begeleiding individueel   Laag/ 4-8 21530 

Begeleiding individueel   Laag/ 8-13 21540   Begeleiding individueel   Laag/ 8-13 21540 

Begeleiding individueel   Laag/ 13-25 21550   Begeleiding individueel   Laag/ 13-25 21550 

Begeleiding individueel   Hoog / 0-2 21710   Begeleiding individueel   Hoog/ 0-2 21710 

Begeleiding individueel   Hoog/ 2-4 21720   Begeleiding individueel   Hoog/ 2-4  21720 

Begeleiding individueel   Hoog/ 4-8 21730   Begeleiding individueel   Hoog/ 4-8  21730 

Begeleiding individueel   Hoog/ 8-13  21740   Begeleiding individueel   Hoog/ 8-13  21740 

Begeleiding individueel   Hoog/ 13-25  21750   Begeleiding individueel   Hoog/ 13-25  21750 

              

Begeleiding Groep  Licht/ 0-2  71510   Begeleiding Groep  Licht/ 0-2  71510 

Begeleiding Groep  Licht/ 2-4  71520   Begeleiding Groep  Licht/ 2-4  71520 

Begeleiding Groep  Licht/ 4-6  71530   Begeleiding Groep  Licht/ 4-6  71530 

Begeleiding Groep  Licht/ 6-9  71540   Begeleiding Groep  Licht/ 6-9  71540 

Begeleiding Groep  Midden/ 0-2  71610   Begeleiding Groep  Midden/ 0-2  71610 

Begeleiding Groep  Midden/ 2-4  71620   Begeleiding Groep  Midden/ 2-4  71620 

Begeleiding Groep  Midden/ 4-6  71630   Begeleiding Groep  Midden/ 4-6  71630 

Begeleiding Groep  Midden/ 6-9  71640   Begeleiding Groep  Midden/ 6-9  71640 

Begeleiding Groep  Hoog / 0-2  71710   Begeleiding Groep  Hoog / 0-2  71710 

Begeleiding Groep  Hoog/ 2-4  71720   Begeleiding Groep  Hoog/ 2-4  71720 

Begeleiding Groep  Hoog/ 4-6  71730   Begeleiding Groep  Hoog/ 4-6  71730 

Begeleiding Groep  Hoog/ 6-9  71740   Begeleiding Groep  Hoog/ 6-9  71740 

Toeslag rolstoelvervoer    75510   Toeslag rolstoelvervoer    75510 

              

Kortdurend Verblijf    41510   Kortdurend Verblijf    41510 
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Bijlage 1c Arrangementsbeschrijving Wmo 

De arrangementsbeschrijvingen zijn levende documenten en daardoor mogelijk aan wijzigingen 
onderhevig. Via onderstaande link kunt u altijd direct het juiste meest recente document inkijken.  
 
https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/ 

 

 
  

https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/
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 Begeleiding individueel (laag)  
Beschrijving  
Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid 
en die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing. Ondersteunen bij 
beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij 
tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. Begeleiden bij het toepassen en inslijpen 
van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische 
interventie. Voor de doelgroep kan zowel planbare als oproepbare zorg binnen een redelijke termijn 
worden ingezet door de aanbieder.  
De activiteiten bestaan uit:  

 het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen.  

 het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van 
regie.  

 het overnemen van toezicht.  
 aansturen van gedrag.  
 
Bovenstaande activiteiten kunnen ook door de zorgaanbieder uitgevoerd worden door middel van 
toepassing van innovatieve hulpmiddelen waaronder beeldschermcommunicatie.  
Aanbieder realiseert eveneens de “beschikbaarheid van begeleiding”, waardoor de cliënt erop kan 
rekenen dat de zorgaanbieder naast planbare zorg ook oproepbare zorg levert binnen redelijke tijd.  
Doelgroep  
Cliënten die ondersteuning of begeleiding nodig hebben bij het verbeteren, ontwikkelen, 
stabiliseren en/of compenseren van de zelfredzaamheid en participatie in de sociale omgeving en 
de maatschappij.  
Een somatische (SOM), psychiatrische (PSY) of psychogeriatrische (PG) aandoening/beperking, een 
verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of zintuiglijke (ZG) handicap met matige of zware beperkingen 
op het terrein van en/of:  
sociale redzaamheid;  
 het bewegen en verplaatsen;  
 het psychisch functioneren;  
 het geheugen en de oriëntatie;  

 het vertonen van matig of zwaar probleemgedrag.  
 
Cliënten die zijn aangewezen op BG en die – door de aard van hun chronische ziekte en beperkingen 
– naar verwachting meerdere keren per week begeleiding moeten inroepen buiten de afgesproken 
vaste tijden.  
 
De indicatoren van deze laatste doelgroep zijn o.a.:  

 noodzaak van frequent oproepbare zorg (naar verwachting meerdere keren per week);  
 bij cliënten met een verstandelijke handicap kan onder deze beschikbaarheid ook de extra 

aandacht voor cliënten met probleemgedrag vallen;  
 onder deze prestatie vallen ook die situaties van sterk ‘ontregelde gezinnen’ waar niet volstaan 

kan worden met planbare zorg op vaste tijdstippen.  
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Begeleiding individueel (hoog)  
Beschrijving  
Niet aangeboren hersenletsel (NAH):  
Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven (waaronder 
begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen) in de vorm van 
begeleiding van zelfstandig wonende cliënten met niet-aangeboren hersenletsel.  
De activiteiten bestaan uit:  

 begeleiden in verband met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen 
(dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, 
beheerszaken regelen,  

 communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding);  
 begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de stoornis;  

 begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie (bijvoorbeeld 
hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk) met als doel zelfredzaamheid.  

 
Psychische stoornis (PSY):  
Ondersteunen bij langdurig tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven, als gevolg van een 
psychische stoornis. Het accent ligt op handhavingsdoelen, maar er is tevens aandacht voor 
activerende elementen.  
De activiteiten bestaan uit:  

 begeleiden in verband met tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen 
(dagelijkse  

 bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken regelen,  

 communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding, persoonlijke zorg);  
 begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving, met extra aandacht voor 

ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, werken, sociaal netwerk (doelgericht toepassen van 
methoden van casemanagement)  

 
Doelgroep  
Niet aangeboren hersenletsel (NAH):  
De cliënt heeft een chronische vorm van niet-aangeboren hersenletsel die gepaard gaat met matig 
of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking (fysieke, 
cognitieve, sociaal-emotionele beperkingen).  
De indicatoren van de doelgroep zijn o.a.:  
NAH die langdurig gepaard gaat met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, 
invaliderende aandoening of beperking.  
Psychische stoornis (PSY):  
Langdurige psychische stoornis en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale redzaamheid” 
(beide vastgesteld op grond van psychiatrische diagnostiek) gepaard gaand met matig of zwaar 
regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking.  
De indicatoren van de doelgroep zijn:  
Langdurige psychische stoornis + beperkingen in sociale redzaamheid  
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Begeleiding groep (laag)  
Beschrijving  
De begeleiding groep laag biedt structurele activerende daginvulling. Het 
activiteitenprogramma biedt de cliënt structuur, sociale contacten en zingeving. Bij de 
activiteiten wordt begeleiding geboden in een groep.  

 Persoonlijke begeleiding bij de activiteiten is niet noodzakelijk.  

 Cliënt kan met enige begeleiding tot een daginvulling komen.  
 Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen een gedeelte van de zorg en begeleiding 

ondersteunen.  

 De cliënt heeft weinig tot geen persoonlijke verzorging/ verpleging nodig.  
 
De begeleiding groep laag draagt bij aan de volgende onderdelen:  

 het voorkomen van achteruitgang en het bevorderen van het behoud van praktische 
vaardigheden, zelfredzaamheid en sociaal-maatschappelijke participatie.  

 het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger.  

 signaleren van veiligheidsrisico’s.  
 
Doelgroep  
De cliënt heeft een somatische, psychiatrische of psychogeriatrische aandoening / beperking, 
een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een combinatie daarvan. De cliënt is 
niet geheel in staat om zelfstandig of met behulp van de eigen leefomgeving vorm te geven aan 
een daginvulling. De cliënt heeft weinig tot geen persoonlijke verzorging / verpleging nodig.  
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Begeleiding groep (midden)  
Beschrijving  
De begeleiding groep midden biedt structurele activerende daginvulling. Het 
activiteitenprogramma biedt de cliënt structuur, sociale contacten en zingeving. Bij de 
activiteiten wordt begeleiding geboden in een groep.  

 Persoonlijke begeleiding bij de activiteiten is soms noodzakelijk.  

 Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen een gedeelte van de zorg en begeleiding op zich 
nemen met ondersteuning van professionele hulp.  

 De cliënt heeft soms persoonlijke verzorging / verpleging nodig.  
 
De begeleiding groep midden draagt bij aan de volgende onderdelen:  

 het voorkomen van achteruitgang en het bevorderen van het behoud van praktische 
vaardigheden, zelfredzaamheid en sociaal-maatschappelijke participatie.  

 het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger.  
 signaleren van veiligheidsrisico’s.  
 
Doelgroep  
De cliënt heeft een somatische, psychiatrische of psychogeriatrische aandoening / beperking, 
een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een combinatie daarvan. De cliënt is 
in staat om zelfstandig of met behulp van de eigen leefomgeving vorm te geven aan een 
daginvulling. De cliënt heeft soms persoonlijke verzorging / verpleging nodig.  
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Begeleiding groep (hoog)  
Beschrijving  
De begeleiding groep hoog biedt dagbesteding met een hoog intensieve begeleiding en sluit 
aan bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt.  

 De begeleidingsintensiteit is hoog en persoonlijke begeleiding bij de activiteiten is 
noodzakelijk.  

 Er is methodische ondersteuning noodzakelijk met hierbij een multidisciplinaire aanpak 
waarvoor een hoge mate van specialistische kennis en methodische vaardigheden vereist 
zijn.  

 De omgeving dient te zijn aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.  

 Persoonlijke verzorging / verpleging is noodzakelijk bij deze cliëntendoelgroep.  
 
De begeleiding groep hoog draagt bij aan het voorkomen van achteruitgang en het bevorderen 
van het behoud van praktische vaardigheden, zelfredzaamheid en sociaal-maatschappelijke 
participatie.  
Doelgroep  
Bij de cliënt is sprake van een chronisch beeld met complexe problematiek als gevolg van 
somatische, psychiatrische of psychogeriatrische aandoening / beperking, een verstandelijke, 
lichamelijke of zintuiglijke handicap of een combinatie daarvan. De cliënt is niet in staat om 
zelfstandig of met behulp van de eigen leefomgeving vorm te geven aan een daginvulling. 
Persoonlijke verzorging / verpleging is noodzakelijk bij deze cliëntendoelgroep.  
 
 
# Voor een toelichting op bovenstaande omschrijvingen zie ook de Verordening en het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2019. 

 


