Persoonsvolgende bekostiging
instrumenten in beeld

“Wie betaalt, bepaalt.” en “Wat schiet de zorgvrager ermee op?” zijn leidende principes bij Archipel
en NiKo. Ze bepalen de manier van kijken, denken en doen in de organisatie. Archipel en NiKo
hebben deze overtuigingen vertaalt naar instrumentarium waarmee ze de dagelijkse zorg vorm
geven. Vandaag is bedoeld om kennis te maken met deze instrumenten. Hierin schuilt een gevaar:
de instrumenten zijn geen doel op zich, maar een illustratie van de praktische uitwerking van de
leidende principes.
Hoe werkt het bij NiKo?
NiKo werkt met een zorg- en een dienstencatalogus. De zorgcatalogus is de door het zzp af te
dekken iPVB gedeelte. De cliënt kan zorg, diensten en producten uit de NiKo zorg- en dienstencatalogus inkopen. Van elk product of dienst uit de catalogus is de prijs bekend. De formatie
binnen NiKo wordt voor de zogenaamde Handen Aan het Bed formatie bepaald door productie en
kostprijs om te zetten in een zzp-gestuurde zorgformatie (instrument ProForma). De formatie in
de VerBlijfsdienst en OverHead wordt bepaald door normen uit het formatie-NormenBoekje.

iPVB dashboard

Hoe werkt het bij Archipel?
Archipel werkt met een budgetformulier en een onafhankelijke klantondersteuner die de
cliënt helpt bij het vertalen van de wensen naar de juiste keuzes in het formulier. Elke
cliënt heeft een budget op basis van de indicatie. Een deel van het budget is nodig om de
gedeelde diensten af te nemen, zoals nachtzorg en overhead. Het grootste deel van het
budget is aan de cliënt om te besteden. Hiervoor maakt de klantondersteuner gebruik van
een budgetformulier waarin de prijzen van de keuzes voor de cliënt zijn verwerkt.
De cliënt geeft aan wat hij/zij verwacht van de dagelijkse verzorging, van de dagbesteding
en geeft ook aan wat hij/zij nog zelf kan of met ondersteuning van mantelzorg zelf kan
blijven doen. Zo houdt de cliënt budget over voor andere activiteiten.
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