
 

 

 

 

Kosten wonen bij  
Workmate Company 
 
 

Wie betaalt wat bij begeleid wonen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

Wie betaalt wat? 
 

Als je bij Workmate Company begeleid woont, betaalt Workmate Company een aantal zaken voor jou. 
Wat Workmate Company  betaalt is afhankelijk van jouw indicatie.  

Als je 18 jaar of ouder bent, betaal je ook een aantal dingen zelf. Daarnaast heb je de keus om van een 
aantal diensten van Workmate Company gebruik te maken.  

 

We hebben alles voor je op een rij gezet. Dit overzicht vind je op de volgende pagina’s. 

Daarin kun je lezen welke kosten Workmate Company betaalt en welke kosten jij zelf betaalt. Je vindt 
hier ook wat de tarieven zijn. 

 

Hoe kun je betalen? 

Kies je voor een aantal diensten die je zelf moet betalen? Dan betaal je dit maandelijks. Je kunt 
regelen dat dit automatisch gebeurt. Hiervoor geef je Workmate Company toestemming. 

 

Deze toestemming geldt niet voor kosten die maar soms voorkomen. Hiervoor krijg je een rekening. 

 

Heb je vragen hierover? Vraag dan je begeleider.



 

 

Wonen  
 
 

Wat betaalt Workmate Company? Wat betaal je zelf? 

   Aanpassingen in een appartement of kamer 

Workmate Company zorgt voor 

aanpassingen die nodig zijn vanwege een 

ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld een 

verhoogd toilet en handgrepen. 

 

Opknappen van een appartement of kamer 

Workmate Company zorgt ervoor dat je 

studio  of  kamer  er  netjes  uitziet.  Dit 

betekent eenvoudig,  net  en  fris.  De  muren 

worden in één kleur geschilderd. 

Workmate Company  betaalt  ook 

tussentijdse opknapbeurten. 

Opknappen van een appartement of kamer 

Heb je eigen wensen? Dan betaal je dit zelf. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

verschillende kleuren op de muren. 

Inrichten van een appartement of kamer 

De slaapkamers/ studio’s zijn 

ongemeubileerd. Wel zorgen we 

ervoor dat de basis er is, daarbij kun je 

denken aan vloerbedekking 

(laminaat), gordijnen, horren en 

lampen. 

De gezamenlijke ruimtes, zoals de 

woonkamer, keuken etc. zijn ingericht 

door Workmate Company. 

 

Inrichten van een appartement of kamer 

Je kunt je studio of kamer helemaal zelf 

inrichten. 

 



 

 

Wat betaalt Workmate Company? Wat betaal je zelf? 

Verhuizen 

Wil Workmate Company dat je verhuist? 

Bijvoorbeeld vanwege een verbouwing? Dan 

betaalt Workmate Company deze kosten. 

 

 

Verhuizen 
Wil  je  zelf  graag  verhuizen?  Bijvoorbeeld  naar 
een  andere   kamer/studio. Dan  regel en  
betaal  je  dit  zelf.  Helpen  begeleiders  je bij de  
verhuizing?  Dan  betaal     je   voor  het  aantal 
uren dat de begeleiders je helpen.  

Als je vertrekt, moet je je studio of kamer 

netjes achterlaten.  Mogelijke kosten voor 

reparaties betaal je zelf. 

Schoonmaken appartement of kamer 

Het  uitgangspunt  is  dat  je  je kamer/ 

studio zelf schoonmaakt. Workmate 

Company biedt wel ondersteuning  bij  het 

schoonmaken.  Kun  je niet  of  niet  meer  

zelf schoonmaken?   Dan neemt Workmate 

Company dit over. 

Workmate Company betaalt ook de kosten 

van de schoonmaakmiddelen. 

 

Persoonlijk alarm 

   Bij Workmate Company is een  

   persoonlijk alarm niet nodig. Een collega  

   is 24/7 bereikbaar voor alle cliënten. 

Persoonlijk alarm 

Kies  je zelf  voor een persoonlijk alarm? Maar 

vindt  Workmate Company het  niet 

noodzakelijk? Dan  zorg  je  zelf  voor  een 

persoonlijk alarm. De kosten zijn voor je 

eigen rekening. 



 

 

Energie, telefoon, televisie, internet en verzekeringen 
 
 

Wat betaalt Workmate Company? Wat betaal je zelf? 

Energiekosten 

Workmate Company betaalt de kosten voor gas, 
water en elektriciteit. 

Energiekosten 
Als je erg veel gas, water of elektriciteit 
verbruikt, gaan wij hierover met je in gesprek. 

Aansluitingen voor telefoon, televisie en 

Internet 
Workmate Company zorgt voor aansluitingen in 
je eigen studio of kamer. En in de 
gemeenschappelijke woonkamer. 

 

Abonnementen voor internet en televisie 

Workmate Company betaalt de kosten voor 

internet en televisie in de 

gemeenschappelijke woonkamer en 

slaapkamers van de groepswoning. 

Abonnementen voor internet en televisie 

In de studio’s vragen we een eigen bijdrage 

voor de kosten van internet en televisie. 

Je betaalt altijd zelf de kosten voor je mobiele 

telefoon.  

 

Abonnementen voor internet 
Op alle locaties van Workmate Company is een 
wifi-netwerk aangelegd.  Je kunt dit gratis 
gebruiken. 

Maak je gebruik van het wifi-netwerk van 

Workmate Company? Dan ga je akkoord met 

de regels die Workmate Company hiervoor 

heeft opgesteld. 

Abonnementen voor internet 
Wil je een eigen abonnement voor internet? 
Dan zijn de kosten hiervan voor jou. 

Apparatuur voor telefoon, televisie en 

Internet 
Workmate Company betaalt de apparatuur  
voor het wifi-netwerk          van  Workmate 
Company op de hele locatie. 

 



 

 

Wat betaalt Workmate Company? Wat betaal je zelf? 

Aansprakelijkheidsverzekering en 

inboedelverzekering 

Workmate Company heeft een 

aansprakelijkheidsverzekering en 

inboedelverzekering.  

 

Aansprakelijkheidsverzekering en 

inboedelverzekering 

Workmate Company heeft een 

aansprakelijkheidsverzekering en 

inboedelverzekering.  

Je dient altijd een eigen 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten 
en eventueel (voor je eigen spullen) een 
inboedelverzekering.  

 

 

 Zorgverzekering 
Je regelt en betaalt zelf je zorgverzekering. De 
keuze voor een mogelijke aanvullende 
verzekering maak je zelf, eventueel samen met je 
vertegenwoordigers. 

De verplichte eigen bijdrage is altijd voor je 

eigen rekening. 



 

 

Eten en drinken 
 
 

Wat betaalt Workmate Company? Wat betaal je zelf? 

Gebruikelijke eten en drinken 
Workmate Company zorgt voor je eten en 
drinken. Naast de drie maaltijden (waarvan 1 
warme) krijg je ook voldoende drinken, 
tussendoortjes, fruit, koffie, thee en 
dergelijke. Onder drinken verstaan we 
diverse sappen en limonade. 
Dus geen alcoholvrij bier, Radler of 

energiedrankjes. Het eten en drinken moet 

voldoen aan de basis kwaliteitseisen van 

bijvoorbeeld het Voedingscentrum. 

Workmate Company overlegt hierover met 
de cliëntenraad. 

 

Gebruikelijke eten en drinken 
Wil   je  naast  het  normale  eten  en  drinken nog 
meer eten en drinken? Dan zijn de kosten 
hiervan voor jou. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om extra drinken, snacks of 
alcoholische dranken. 

Medisch noodzakelijk dieet 
Workmate Company  zorgt  voor  een  dieet   
dat medisch nodig is. Dit betekent een dieet dat 
nodig is omdat je ziekte of aandoening hebt.  

Dit is dan in opdracht van een medisch 
specialist.  Bijvoorbeeld een zoutarm dieet of 
een eiwitrijk dieet. 

 

  Andere persoonlijke wensen 
  Workmate Company  is  niet  verplicht  aan  je     
  persoonlijke wensen te voldoen, maar mag dit  
     wel. De kosten hiervan zijn wel voor je eigen  
  rekening. 

Voeding vanwege geloofsovertuiging 

Wanneer er vanuit geloofsovertuiging regels 

zijn over voeding, brengt Workmate Company 

je hiervoor niets rekening. 

 

 



 

 

Persoonlijke verzorging 
 
 

Wat betaalt Workmate Company? Wat betaal je zelf? 

Douchen, haarverzorging en aankleden 

Binnen onze woonvorm wordt verwacht dat 

je geen ondersteuning nodig hebt bij het 

douchen, aankleden etc. Wel helpen we bij 

het plannen hiervan/ herinneren aan.  

 

Douchen, haarverzorging en aankleden 

Een bezoek aan de kapper regel je zelf en 

betaal je zelf. 

Verzorgingsproducten 

Workmate Company betaalt alle algemene 

verzorgingsproducten die met je zorg te 

maken hebben. Dit zijn bijvoorbeeld 

handschoenen, natte doekjes en toiletpapier. 

Verzorgingsproducten 

Je betaalt zelf je persoonlijke 

verzorgingsproducten zoals shampoo, zeep, 

scheerschuim, tandpasta etc. 

Wat betaalt Workmate Company? Wat betaal je zelf? 

Wassen, drogen en strijken van kleding, 

beddengoed, handdoeken etc.   

Je wast, droogt en strijkt in de 

groepswoningen op kosten van Workmate 

Company.  

 

Wassen, drogen en strijken van kleding, 

beddengoed, handdoeken etc.  

In de studio’s zorg je voor je eigen wasmachine 

(en droger). 

 



 

Hulp buiten de  instelling 
 
 

Wat betaalt Workmate Company? Wat betaal je zelf? 

Bezoek aan arts, therapeut of specialist 

Kun je voor normale medische zorg niet 

alleen naar een arts of therapeut? Dan zorgt 

Workmate Company ervoor dat je 

begeleiding krijgt.  Dit  is  omdat  je 

bijvoorbeeld  niet  meer kunt onthouden 

wat er tegen je wordt gezegd.  Vaak vraagt 

Workmate Company de hulp       van  familie/ 

overig netwerk.  Maar  er is geen 

verplichting om mee te helpen. De 

afspraken hierover staan in je zorgplan.  

 
Workmate Company     doet  zijn  best  om 

iemand uit het netwerk van de cliënt in te 

schakelen. Lukt dit niet? Dan gaat een 

begeleider van Workmate Company met je 

mee.  

Bezoek aan arts, therapeut of specialist 

Kun je alleen naar een specialist of 

therapeut? Maar heb je moeite met het 

uittrekken en aantrekken van kleding of 

schoenen? Dan moet iemand je even helpen 

bij de specialist of therapeut. Je hoeft 

hiervoor niets te betalen. Workmate 

Company hoeft hiervoor ook niemand met 

je mee te sturen. 

Vervoer naar arts, therapeut of specialist 

Heb je voor het bezoek aan je arts, therapeut of 

specialist vervoer nodig?  Dan  regelt 

Workmate Company dit. De kosten 

hiervoor zijn voor Workmate Company of je 

zorgverzekeraar. 

Vervoer naar arts, therapeut of specialist 

Je probeert altijd eerst eigen vervoer te 

regelen naar een specialist. Gaat een 

begeleider met je mee in zijn of haar eigen 

auto? Dan vraagt de begeleider de kosten 

hiervoor terug aan Workmate Company.  Zij 

mogen  niet rechtstreeks met je afrekenen. 

Begeleiding naar sociale activiteiten 

Doe  je  soms  een  beroep  op  een  begeleider 

van Workmate Company? Dan     brengen     we 

geen kosten in rekening. 

Begeleiding naar sociale activiteiten 

Je  regelt  dit  zelf  met  je  netwerk of 

een vrijwilliger. 



 

 

Wat betaalt Workmate Company? Wat betaal je zelf? 

 Vervoer naar sociale activiteiten 

Je regelt dit zelf met je netwerk of een 

vrijwilliger. 
 

De gemeente heeft vanuit de Wmo vervoer 

geregeld binnen de regio. De gemeente 

bepaalt wanneer vervoer naar sociale 

activiteiten wordt vergoed. Valys maakt 

sociaal vervoer buiten de regio mogelijk 

(www.valys.nl). 

Gaat een begeleider of vrijwilliger met je mee 

in zijn of haar eigen auto? Dan vraagt de 

begeleider of vrijwilliger de kosten hiervoor 

terug aan Workmate Company. Zij mogen 

niet rechtstreeks met je afrekenen. 

 
 
 

 

Overige producten en diensten 
 
 

Wat betaalt Workmate Company? Wat betaal je zelf? 

Administratiekosten 

Workmate Company betaalt de 

administratiekosten die te maken 

hebben met het leveren van zorg. 

Administratiekosten 

Overige  administratiekosten betaal  je  zelf.  

 Laatste zorg na overlijden 

Je nabestaanden of je uitvaartverzekering 

betalen de kosten van de laatste 

verzorging na overlijden. 



 

Bijlage 1 – Overeenkomst aanvullende diensten 
 
 
 
 

Naam cliënt :  
 

 

Adres 
 

: 
 

 

 

Postcode en 
Woonplaats 

 
: 

 
 

 

IBAN-rekeningnummer 
 

: 
 

 
 

 

 

 
Gekozen aanvullende dienst 

 

Kosten per maand in euro 

  

  

  

  

Betaling 

Cliënt machtigt hierbij Workmate Company om maandelijks op de 15e van de maand de kosten voor de 

afgenomen aanvullende diensten van zijn of haar IBAN-rekening af te schrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorwaarden 

Deze overeenkomst maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Zorg- en 

dienstverleningsovereenkomst die is gesloten tussen cliënt en Workmate Company. Naast de 

bijbehorende  algemene  voorwaarden  zijn  de  volgende  bijzondere  voorwaarden  van  toepassing: 

 
1. Deze overeenkomst gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de 

overeenkomst is ondertekend. 

 

2. Deze overeenkomst is maandelijks door beide partijen opzegbaar, met dien verstande dat de 

overeenkomst eindigt op laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de 

opzegging heeft plaatsgevonden. 

 
3. Indien tarieven worden aangepast blijft een eventuele machtiging onverminderd 

van toepassing. 
 

4. Indien  een  incasso niet  succesvol is,  stelt  Workmate Company cliënt  per  omgaande  op 

de hoogte.  Cliënt  draagt  binnen  14  dagen  zorg  voor  betaling  van  het  openstaande 

bedrag. Indien  betaling  achterwege  blijft  is  Workmate Company   gerechtigd  de 

levering         van  de aanvullende diensten op te schorten. 

 
 

Aldus overeengekomen en opgemaakt, 
 
 

Plaats:………………………………….. Plaats: ……..…..……………………… 
 

Datum: ………………………………… Datum: …………………………………. 
 
 
 
 

Handtekening zorgvrager Handtekening 

zorgaanbieder De heer 

L.Peters 

 
 
    …………………………………..        ……………………………….  
 
 
 
 

 


