
Regels over geld als je bij Pluryn woont

Wie betaalt wat?



De Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Jeugdwet 
betaalt de zorg. Maar sommige dingen betaalt 
Tiffany zelf, bijvoorbeeld een tijdschrift,  
etentje of de kapper.

Woon je bij Pluryn? Of verblijf je er tijdelijk? Dan is deze folder voor jou 
bedoeld. Sommige diensten  betaalt Pluryn voor jou, zoals een standaard 
inrichting van je kamer of het eten. Maar is het wassen van je kleren ook 
gratis? En wie betaalt je vakantie? In deze folder kun je  lezen wat Pluryn 
voor jou betaalt. Er staat ook in wat je zelf moet betalen.



De Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Jeugdwet betaalt 
jouw zorg. Je krijgt hiervoor: eten, inwoning, verzorging 
en andere diensten. De WLZ en de Jeugdwet vergoeden 
niet alles: een bezoek aan de bioscoop of de kapper 
betaal je bijvoorbeeld zelf. 

Je betaalt zelf voor tv en internet op je kamer. Of  
voor de begeleiding als je samen met een begeleider 
een dagje uit wilt. Bij deze folder vind je een lijst  
met  tarieven. Je vindt die lijst ook op internet.

Hoe betaal je? *
Een aantal diensten betaal je dus zelf. Hiervoor ontvang 
je een rekening. Je kunt het geld (laten) overmaken. 
Soms is het handiger om automatisch te betalen.

Je vindt op de volgende pagina’s meer informatie.

Pluryn organiseert soms leuke uitstapjes. 
Dan kun je vaak gratis mee. Wil je  
zelf alleen naar een goed concert?  
Dat betaal je zelf.

Een aantal van de meest voorkomende zaken 
staan in deze folder. Heb je toch nog vragen? 
Of staan er dingen niet in? Achterin deze folder 
vind je adressen voor meer informatie.

Jeugd
Veel jongeren onder de 18 jaar voor wie de zorg 
vanuit de Jeugdwet wordt betaald, verblijven 
tijdelijk bij Pluryn. Verblijf en behandeling bij 
Pluryn zijn zo kort mogelijk. Met als doel een 
snelle terugkeer naar huis of een lichtere vorm 
van hulp. Om die reden vindt Pluryn het belangrijk 
dat ouder(s)/voogd betrokken blijven bij hun 
kind en waar mogelijk een rol houden bij de  
persoonlijke verzorging. Dat betekent dat ouder(s) 
die het wettelijk gezag hebben of de voogd zelf 
zorgen voor de aankoop en het wassen van 
kleding, kapper, zakgeld en toiletartikelen. Voor 
sommige ouders is dat niet haalbaar. Zij kunnen 
dan een beroep doen op de vaste begeleiders 
van hun kind. Pluryn brengt in dat geval een 
vast bedrag per maand in rekening. Dit wordt  
in overleg met de ouders/voogd besteed aan 
de persoonlijke verzorging van hun kind. 

*  Heb je een Volledig pakket thuis of een Modulair pakket thuis, 

dan gelden mogelijk afwijkende regelingen.



 

Wonen

Televisie en internet

Pluryn betaalt Jij betaalt 

Standaard inrichting als je woont bij Pluryn
Woon je in een huis van Pluryn? Dan betaalt Pluryn 

de basis inrichting. Je krijgt een bed, matras, tafel, kast, 

gordijnen en vloerbedekking. Zijn er meer aanpassingen 

nodig voor de kwaliteit van jouw zorg? Pluryn betaalt die 

aanpassingen dan ook. 

Je kamer zelf inrichten
Wil je jouw kamer zelf inrichten of de basis inrichting 

aanvullen? Dan betaal je dit zelf. Let wel op! Je inrichting 

moet kloppen met de (wettelijke) eisen voor veiligheid. 

Gordijnen en matrassen moeten bijvoorbeeld brand- 

vertragend zijn.

 

Inrichting van eigen huis
Woon je niet in een huis van Pluryn, maar in een eigen 

woning, dan zorg je zelf voor de inrichting. Soms betaalt 

de Wet Maatschappelijk  Ondersteuning (WMO) aparte 

voorzieningen, zoals het aanbrengen steunen.  

Je vraagt dat aan bij de gemeente. 

Verhuizen als Pluryn dat wil
Wil Pluryn dat je verhuist naar een andere woning 

van Pluryn? Dan betaalt Pluryn de verhuizing.

Als je zelf wilt verhuizen
Wil je zelf verhuizen, binnen of buiten Pluryn? 

Je betaalt dan de kosten van de verhuizing.

Pluryn betaalt Jij betaalt (zie tarievenlijst)

Aansluitingen in gezamenlijke ruimte
Woningen hebben gezamenlijke ruimten. Pluryn regelt  

daar de aansluiting voor televisie en internet. Als dit op  

de locatie mogelijk is. 

Aansluitingen op je kamer
Heb je met Pluryn afspraken over televisie en internet? 

Pluryn zorgt dan ook voor aansluitingen op je kamer. Zijn 

er storingen? Het begeleidend personeel kan je daarbij 

helpen.

Apparatuur in gezamenlijke ruimte
In de gezamenlijke ruimten staan een televisie en audio  

apparatuur. 

Apparatuur op je eigen kamer
Wil je tv, computer en audio op je kamer?  

Je betaalt de aanschaf dan zelf.

Abonnementen voor gezamenlijke ruimten
Pluryn betaalt de abonnementen van tv en internet  

in de gezamenlijke ruimten. 

Abonnementen voor eigen kamer
Je betaalt zelf het abonnement voor tv en internet  

op je kamer.



 

Pluryn betaalt Jij betaalt 

Inboedelverzekering
Schade aan spullen in jouw kamer betaal je zelf.  

Het is verstandig om een inboedelverzekering te nemen.

Aansprakelijkheidsverzekering 
Heb je anderen schade toegebracht? En stellen anderen jou 

daarvoor aansprakelijk. Dat kost vaak veel geld. Je verzekert 

je hiertegen met een aansprakelijkheidsverzekering.

Zorgverzekering 
Iedereen is verplicht een basisverzekering te nemen. Naar 

eigen inschatting kun je een aanvullende zorgverzekering 

afsluiten.

Eigen bijdrage
Bij langdurige zorg betaal je een eigen bijdrage voor het 

ontvangen van zorg. Het Centraal Administratie Kantoor 

(CAK) stuurt hiervoor een rekening. Hoeveel je betaalt, 

hangt af van het inkomen.

Ben je onder de 18 jaar, dan betaal je geen eigen bijdrage.

Tandheelkundige zorg
Voor kinderen en volwassenen in de WLZ, met een indicatie 

voor verblijf en behandeling, regelt je tandarts of Pluryn 

in overleg met het zorgkantoor de tandartsvergoeding.  

Bij bepaalde ingrepen (o.a. beugel, kroon, brug) is van 

tevoren toestemming van het zorgkantoor nodig.

Tandheelkundige zorg
Jongeren tot 18 jaar, die onder de Jeugdwet vallen, zijn 

voor de tandarts verzekerd via de basisverzekering die  

hun ouders/voogd afsluiten. Heb je orthodontie of een 

andere behandeling nodig? Dan is een aanvullende  

tandartsverzekering raadzaam. Soms moeten ouders/voogd  

alsnog een klein deel betalen.

Schouwkosten arts
Pluryn betaalt de kosten voor het schouwen door een arts 

na overlijden.

Uitvaartverzekering
Je begrafenis of crematie kost vaak veel geld.  

Je hebt de keuze om je hiervoor te verzekeren.

Verzekeringen
De WLZ/Jeugdwet verzekert je niet tegen onverwachtse gebeurtenissen. Je moet je zelf (*) verzekeren voor 
aansprakelijkheid, inboedel en (medische) zorg.

(*) bij Jeugdwet: wettelijke vertegenwoordiger

Eten en drinken
Pluryn betaalt Jij betaalt 

Dagelijks eten en drinken
Woon of verblijf je bij Pluryn? Dan betaalt Pluryn het  

gebruikelijke eten en drinken. Denk aan: drie maaltijden 

per dag, fruit,  voldoende drinken en tussendoortjes.  

Dit eten voldoet aan de basiseisen voor kwaliteit. 

Pluryn betaalt ook een medisch noodzakelijk dieet.  

Alleen als dat is aangegeven in jouw indicatie. 

Eigen voedingswensen
Heb je zelf voedingswensen die niet binnen het budget 

passen? Dan betaal je dat zelf.



 

Persoonlijke verzorging en kleding

Pluryn betaalt Jij betaalt (zie tarievenlijst) 

Kosten persoonlijke verzorging als dat medisch nodig is
Pluryn verleent hulp bij persoonlijke verzorging. Knippen 

van nagels hoort daarbij, als je dat niet zelf kunt. Heb 

je een medisch probleem en voetverzorging nodig,  

bijvoorbeeld bij reuma of diabetes? Dan kun je een  

indicatie aanvragen voor een pedicure.

Kosten overige persoonlijke verzorging
In alle overige gevallen betaal je de kosten voor persoonlijke 

verzorging zelf. Bijvoorbeeld de kapper. De producten voor 

persoonlijke verzorging betaal je ook zelf, bijvoorbeeld: 

shampoo, zeep.

Bedlinnen en handdoeken
Pluryn verstrekt bedlinnen (lakens, kussenslopen etc.) 

en handdoeken. Pluryn zorgt ook voor het reinigen van 

linnengoed dat je zelf hebt aangeschaft. Pluryn is niet ver-

antwoordelijk voor het eventueel verwassen en verkleuren 

van eigen linnengoed en handdoeken, tenzij Pluryn hierin 

ernstig nalatig is geweest. Je bent zelf verantwoordelijk 

voor het labelen van je eigen bedlinnen en handdoeken.

Speciale kleding
Pluryn betaalt speciale kleding die nodig is voor 

goede zorg. Bijvoorbeeld als mensen met gedrags- 

problemen hun eigen kleding stukmaken.

Kosten voor wassen kleding*
Pluryn stimuleert iedereen om zelf te (leren) wassen.  

Verzorg je dit zelf of ben je  hiervoor aan het leren,  

dan betaal je alleen het gebruik van de wasmachine  

(zie tarievenlijst).

Kun je dit niet zelf organiseren, dan helpt Pluryn je hierbij 

(wassen, stomen, strijken). Je betaalt Pluryn hiervoor een 

vergoeding (zie tarievenlijst). 

Ontspanning en vakantie

Pluryn betaalt Jij betaalt 

Activiteiten van Pluryn
Pluryn betaalt activiteiten die het zelf organiseert.  

Soms vragen we hiervoor een extra bijdrage.

Eigen vakantie en uitstapjes
Je betaalt zelf voor je eigen vakanties en uitstapjes.  

Als hier begeleiding bij nodig is, betaal je die ook. 

* Extra waskosten als gevolg van een aandoening of ziekte hoeven jongeren én volwassenen met een WLZ-indicatie  

niet te betalen.



 

Pluryn betaalt Jij betaalt (zie tarievenlijst) 

Begeleiding 
naar arts, therapeut of specialist volgens indicatie
Pluryn kan begeleiding regelen voor een bezoek aan arts, 

therapeut of specialist. Maar alleen als je dit niet zelf kunt. 

Je hebt dan wel een indicatie voor behandeling nodig. 

Pluryn schakelt zoveel mogelijk mensen uit jouw netwerk 

of vrijwilligers in.

Vervoer 
naar arts, therapeut of specialist volgens indicatie
Pluryn regelt het vervoer naar arts, therapeut of specialist. 

Dit is alleen voor behandelingen die in je indicatie staan. 

Overig vervoer naar arts, therapeut of specialist
In alle andere gevallen betaal je zelf het vervoer. 

Bijvoorbeeld bij een gebroken been.

Vervoer en begeleiding naar sociale activiteiten
Doe je mee aan sociale activiteiten, bijvoorbeeld bezoek 

aan familie of sporten? En heb je vervoer en begeleiding 

nodig? Dat betaal je dan zelf. 

Vervoer bij onderwijs, stage, werk en dagbesteding
Passend vervoer bij onderwijs, stage, werk en dagbesteding kan voor iedereen anders zijn.  

Het is ook belangrijk wat er in je indicatie staat.

Begeleiding en vervoer

Hulpmiddelen

Pluryn betaalt Jij betaalt 

Hulpmiddelen voor mobiliteit
Pluryn regelt hulpmiddelen die je nodig hebt om je te 

kunnen bewegen. Bijvoorbeeld een rolstoel of andere  

middelen voor zorg. Je hebt dan wel een indicatie voor 

verblijf en behandeling.

Andere middelen voor persoonlijk vervoer
Een fiets, rollator of scootmobiel betaal je zelf.  

Soms  betaalt de gemeente (WMO) of je zorgverzekering.

Hulp bij geldzaken

Pluryn betaalt Jij betaalt 

Hulp bij geldzaken
Je regelt zelf hulp bij beheer van geldzaken, als je dit niet 

zelf kunt. Vaak kost dit geld. Pluryn kan je helpen met het 

vinden van goede hulp.
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Soms kun je ook op andere manieren geld krijgen, 
bijvoorbeeld via: 
• gemeente 
• WMO-voorzieningen 
• dubbele kinderbijslag 
• vergoeding bij verhuizing 

In deze folder staan de algemene zaken beschreven.
Wil je meer weten? Dan kun je terecht bij:

Klantenbureau Pluryn
E-mail: klantenbureau@pluryn.nl
Telefoon: 088 - 779 50 00

Het Sociaal Juridisch Servicepunt van Pluryn 
E-mail: sjs@pluryn.nl

Woon jij bij Pluryn?
Dan is deze folder voor jou.
Deze folder zegt wat jij zelf moet betalen.
En de folder zegt wat Pluryn betaalt.

Pluryn krijgt geld van de WLZ en Jeugdwet.
WLZ betekent Wet Langdurige Zorg.
Pluryn betaalt van dit geld jouw zorg.
Jij krijgt hiervoor: eten, inwoning, begeleiding.
En de inrichting van je kamer.
De WLZ en Jeugdwet vergoeden niet alles.
Sommige dingen moet je zelf betalen.
Bijvoorbeeld de kapper, vakantie en kleding.
Je betaalt voor het wassen van kleding.
En voor internet en tv op je kamer.

Heb je nog vragen over betalingen?
Je vindt hiernaast een lijst met contact gegevens.
Daar krijg je meer informatie.

Waar kun je terecht voor meer informatie?


