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Voorbeelden zorgbeschrijving 

 

Mogelijkheden voor financiële ondersteuning om je vakantie te 

betalen 
Je vakantie kan soms geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd. Bijvoorbeeld door vanuit je PGB 
(als je daarover beschikt) geheel of gedeeltelijk je vakantie te betalen. Maar er zijn ook nog andere 
manieren om in aanmerking te komen voor financiële hulp. Bel of mail ons gerust als je wilt 
overleggen of als Vakanties Dit Koningskind met je mee kan denken over je financiële plaatje.  
 
Disclaimer: regelingen veranderen regelmatig. Dit Koningskind doet haar uiterste beste deze pagina 
zo up-to-date mogelijk te houden, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor informatie 
opgesteld door andere partijen. 
 

Terug naar overzicht 

PGB bij vakanties Dit Koningskind, stap voor stap 
Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een budget van de overheid waarmee mensen zelf de zorg 

kunnen inkopen die zij nodig hebben. Voor vakanties met Dit Koningskind zijn van toepassing: 

- de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  

- de Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

- de Jeugdwet 

- de Zorgverzekeringswet 

Uitbetaling van het PGB gebeurt altijd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) behalve bij de 

zorgverzekeringswet. Daarbij kun je kiezen om uitbetaling door de zorgverzekeraar of de SVB. 

Dit Koningskind is een erkende zorginstelling en staat geregistreerd in het AGB-Register. Daardoor 

kun je het PGB inzetten voor de vergoeding van de begeleidingskosten persoonlijke 

verzorging/verpleging en/of de kosten voor kort verblijf tijdens jouw vakantie. Dit Koningskind kan 

echter geen uitsluitsel geven over de toekenning, het ligt aan je persoonlijke situatie en de afspraken 

met je zorgkantoor/gemeente/zorgverzekeraar waar je uiteindelijk recht op hebt.  



Beschik je over een PGB en wil je deze graag inzetten voor jouw vakantie met Dit Koningskind? 

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe dit werkt. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons 

op en wij helpen je verder! Mail of bel met: vakanties@ditkoningskind.nl / 030-2363780 

Terug naar overzicht 

Stappenplan 
1. Boek je reis naar keuze 

Wanneer je reis is bevestigd, ontvang je van ons de factuur. Deze dien je geheel te voldoen, 

volgens de betalingstermijnen.  

 

2. Stuur een Zorgovereenkomst naar Dit Koningskind 

Je kunt uit 2 mogelijkheden kiezen: 

• Digitaal via het PGB Portaal 

o Indien jouw Zorgkantoor is aangesloten bij het PGB Portaal kan je de 

zorgovereenkomst aanbieden via dit PGB-Portaal; 

o Hiervoor heb je onze AGB-Code nodig, deze is 98103707; 

o De in te vullen tarieven staan onderaan deze pagina vermeld. 

 

• Schriftelijk invullen van de zorgovereenkomst 

o Je kunt deze overeenkomst voor de WLZ hier downloaden  

o Je kunt deze overeenkomst voor de WMO hier downloaden  

o Je kunt deze overeenkomst voor de Jeugdwet hier downloaden 

o Je kunt deze overeenkomst voor de Zorgverzekeringswet hier downloaden 

o Vul punt 1 in, gegevens budgethouder. Dit ben jij, de reiziger; 

o Vink bij punt 5.2 aan om welke zorg het gaat (voor de meesten zal dit begeleiding 

groep zijn en voor een aantal ook logeeropvang); 

o Onderteken het formulier alvast en stuur het (samen met de zorgbeschrijving, zie 

hieronder) naar ons op. De rest vullen wij voor je in en ondertekenen. Je kunt altijd 

checken wat wij invullen omdat wij alles naar jou terugsturen en niet naar het 

zorgkantoor of de gemeente. 

 

• Schriftelijk invullen van de zorgbeschrijving behorende bij de zorgovereenkomst 

o Het formulier kan je downloaden van de website van het zorgkantoor. Klik hier en 

zoek het zorgkantoor in jouw regio. Bij de informatie over het PGB vind je het 

formulier zorgbeschrijving; 

o Vul het formulier in (bekijk de voorbeelden), onderteken en stuur het (samen met de 

zorgovereenkomst, zie boven) naar ons op. 

 

3. Dit Koningskind stuurt daarna jou de volgende papieren 

o De zorgovereenkomst, deze hebben wij verder ingevuld en ondertekend; 

o Kopie van je factuur, met daarop gespecificeerd de kosten voor begeleiding en de 

kosten voor kort verblijf; 

o De zorgbeschrijving behorende bij de zorgovereenkomst. Wij hebben deze 

ondertekend; 

o Begeleidingsaanbod van Dit Koningskind, als toelichting op de zorgbeschrijving. 

Hiermee verduidelijken we de begeleiding die we tijdens de reis bieden; 

mailto:vakanties@ditkoningskind.nl
https://autorization.entreepgb.svb.nl/login/
https://www.svb.nl/nl/media/40.007NT.pdf
https://www.svb.nl/nl/media/40.008NT.pdf
https://www.svb.nl/nl/media/40.009NT.pdf
https://www.svb.nl/nl/media/40.015NT.pdf
https://www.zn.nl/350584833/Zorgkantoren


o De ingevulde zorgovereenkomst, de zorgbeschrijving en het begeleidingsaanbod zijn 

bedoeld voor de gemeente of het zorgkantoor waarvan jij je PGB ontvangt. 

  

4. Dien je aanvraag in bij het zorgkantoor of jouw gemeente 

o De aanvraag voor de WLZ gaat via het zorgkantoor en deze beoordeelt ook de 

zorgovereenkomst; 

o De aanvraag voor de WMO gaat of via de gemeente  of de gemeente vraagt of je om 

de aanvraag direct naar de SVB te sturen. De SVB beoordeelt de zorgovereenkomst. 

 

5. Dien na de reis je declaratie in bij de SVB  

 

6. De SVB betaalt na goedkeuring en na afloop van jouw reis de toegekende vergoeding aan 

Dit Koningskind. Let op: voor de Zvw gaat het anders, zij storten het geld op de rekening 

van de budgethouder. 

 

7. Dit Koningskind betaalt deze vergoeding terug aan jou 

Je hebt immers de volledige reissom, inclusief begeleiding, al voldaan aan Dit Koningskind. 

 

Terug naar overzicht 

Wat als jouw zorgovereenkomst niet wordt goedgekeurd door de SVB, 

de gemeente of het zorgkantoor? 
 
Wij hebben de ervaring dat er verschil van inzicht kan voorkomen tussen de verschillende 
gemeenten, de SVB en de zorgkantoren. Omdat zorgkantoren alleen met cliënten overleggen en 
nooit met zorginstellingen, kan Vakanties Dit Koningskind hierin niet voor je bemiddelen.  
Vraag altijd goed na, waarom je PGB aanvraag is afgekeurd. Bij de SVB en de gemeentes verschillen 
de toekenningen, omdat zij meer vrijheid hebben in het toepassen van de regels. Bij de zorgkantoren 
is er een standaard-lijst met vergoedingen.  
Als je er met je gemeente, het zorgkantoor of de SVB niet uitkomt, dan kan je de belangenvereniging    
Per Saldo inschakelen Deze belangenvereniging komt op voor jou als budgethouder. Je moet wel lid 
worden voordat je ze in kunt schakelen. Het lidmaatschap kunt u betalen uit het 
verantwoordingsvrije bedrag uit uw pgb-Wlz. Sommige zorgverzekeraars vergoeden het 
lidmaatschap ook. 

Je bent als budgethouder zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de zorgovereenkomst. 
Dit Koningskind kan niet bepalen of het PGB ook aan je wordt toegekend. Je mag ons altijd bellen of 
mailen om met je mee te denken.  

Terug naar overzicht 

Andere mogelijkheden voor (aanvullende) financiering van vakanties 

voor mensen met een beperking 
 

1. Je Zorgverzekeraar 

Veel zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een deel van je reissom. Zij 

noemen dit  bijvoorbeeld "vergoeding voor therapeutisch vakantiekamp VG". 

https://www.pgb.nl/


Hierin verandert elk jaar iets, dus lees je verzekeringspolis goed door of bel met je verzekeraar voor 

de actuele stand van zaken.  

Stuur na je vakantie de nota naar je zorgverzekering om voor de vergoeding in aanmerking te komen.  

2. Stichting de Lichthoeve 

Stichting De Lichthoeve verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een beperking voor wie de 

extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen. De Lichthoeve wil hen zo in de 

gelegenheid stellen om tóch op vakantie te gaan. 

Stichting de Lichthoeve 

Postbus 33 

3886 ZG Garderen 

info@lichthoeve.nl 

tel. 0577 461351 

www.lichthoeve.nl 

3. Fonds kind & handicap 

Fonds Kind & handicap is er voor jongeren onder de 27 jaar die financiële ondersteuning zoeken 

omdat ze anders niet op vakantie kunnen. Op de website www.fondskindenhandiap.nl lees je meer 

over hoe je ondersteuning kunt aanvragen. 

Fonds Kind & Handicap 

Treilerdwarsweg 91 

2583 DA Den Haag 

info@fondskindenhandicap.nl 

tel. 070 3512784 

www.fondskindenhandicap.nl 

4. Diaconie van de kerk/gemeente waar je lid bent 

Informeer bij de diaconie of zij eventueel kunnen bijdragen in de kosten van een vakantie als je te 

weinig of geen financiële mogelijkheden hebt om op vakantie te gaan. 

Terug naar overzicht 
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Tarieven begeleidingskosten en verblijfskosten 2022 

 

• Een uurprijs kunt u berekenen door het begeleidingsbedrag te delen door het totaal aantal 

uren van de vakantie.  

 

 

 

 

Doelgroep Datum Nummer Plaats Beg.kosten* Verbl.kosten* Prijs Prijs lid

VB 17-06/24-06 2203 Elahuizen 630 401 1.145,00€       1.095,00€    

08-07/15-07 2204 Paardrijvakantie 756 481 1.375,00€       1.325,00€    

15-07/22-07 2205 Gorredijk 575 366 1.045,00€       995,00€        

24-06/01-07 2206 De Lutte 575 366 1.045,00€       995,00€        

12-08/19-08 2207 Burgh Haamstede 492 313 895,00€          845,00€        

24-06/01-07 2208 Steenwijk 597 380 1.085,00€       1.035,00€    

05-08/12-08 2209 Groenlo 547 348 995,00€          945,00€        

15-07/22-07 2210 Eibergen 575 366 1.045,00€       995,00€        

22-07/29-07 2211 Gorredijk 575 366 1.045,00€       995,00€        

22-07/29-07 2212 Eibergen 575 366 1.045,00€       995,00€        

29-07/05-08 2213 Groenlo 575 366 1.045,00€       995,00€        

29-07/05-08 2214 Orvelte 597 380 1.085,00€       1.035,00€    

19-08/26-08 2215 Nijemirdum 547 348 995,00€          945,00€        

26-08/02-09 2216 Berg en Dal 575 366 1.045,00€       995,00€        

17-06/24-06 2217 Steenwijk 575 366 1.045,00€       995,00€        

24-06/01-07 2218 Berg en Dal 575 366 1.045,00€       995,00€        

01-07/08-07 2219 Ommen 575 366 1.045,00€       995,00€        

8-07/15-07 2220 Groenlo 575 366 1.045,00€       995,00€        

05-08/12-08 2221 Gees 602 383 1.095,00€       1.045,00€    

12-08/19-08 2222 Groenlo 575 366 1.045,00€       995,00€        

26-08/02-09 2223 De Lutte 602 383 1.095,00€       1.045,00€    

11-07/18-07 2224 Houffalize (BE) 536 341 975,00€          925,00€        

12-08/19-08 2225 Schleiden (DE) 602 383 1.095,00€       1.045,00€    

15-07/22-07 2226 Hamont (BE) 811 516 1.475,00€       1.425,00€    

22-08/29-08 2227 Hamont (BE) 811 516 1.475,00€       1.425,00€    

LVB 21-03 / 29-03 2202 Israël (IL) 960 840 2.400,00€       2.400,00€    

8-07/15-07 2228 Schiermonnikoog 318 278 795,00€          745,00€        

22-07/29-07 2229 Groenlo 378 331 945,00€          895,00€        

12-08/19-08 2230 Giethoorn 398 348 995,00€          945,00€        

26-08/02-09 2231 Nijemirdum 398 348 995,00€          945,00€        

02-09/09-09 2232 Arcen 388 340 970,00€          920,00€        

10-10 / 14 -10 2233 Eibergen 398 348 995,00€          945,00€        

14-10/21/10 2234 Burgh Haamstede 318 278 795,00€          745,00€        

14 -05 / 21-05 2235 Grena Strand (DK) 438 383 1.095,00€       1.045,00€    

04-07/11-07 2236 Houffalize (BE) 398 348 995,00€          945,00€        

05-08/12-08 2237 Schleiden (DE) 438 383 1.095,00€       1.045,00€    

29-04 / 06-05 2238 Zakynthos (GR) 594 520 1.485,00€       1.435,00€    

03 -09/ 10-09 2239 Markaryd (SE) 498 436 1.245,00€       1.195,00€    

16-09/23-09 2240 Mallorca (ES) 638 558 1.595,00€       1.545,00€    

30-09/7-10 2241 Zakynthos (GR) 604 529 1.510,00€       1.460,00€    

LB 17-06/24-06 2242 Arcen 942 550 1.570,00€       1.520,00€    

8-07/15-07 2243 De Moer 867 506 1.445,00€       1.395,00€    

23-09/30-09 2244 Hamont (BE) 867 516 1.475,00€       1.425,00€    

Jongerenweek 15-07/22-07 2245 Ouderkerk a.d. IJssel 657 383  €      1.095,00 1.045,00€    

29-07/05-08 2246 Gees 657 383  €      1.095,00 1.045,00€    



De bovengenoemde bedragen voor begeleidings- en verblijfskosten zijn berekend volgens de in de 

onderstaande tabel opgenomen percentages. 

PGB tarieven Begeleidingskosten Verblijfskosten 

      
Vakanties mensen met een lichamelijke beperking 60% van de reissom 35% van de reissom 

      
Vakanties voor jongeren 60% van de reissom 35% van de reissom 

   
Vakanties mensen met een verstandelijke beperking 55% van de reissom 35% van de reissom 

      
Vakanties mensen met een licht verstandelijke beperking 

met meer zorgbehoefte (begeleiding 1 op 2) 45% van de reissom 35% van de reissom 

      
Vakanties mensen met een licht verstandelijke beperking 40% van de reissom 35% van de reissom 

      
 

Terug naar overzicht 

 

Voorbeelden zorgbeschrijving 

Voorbeeld 1 zorgbeschrijving (aan te passen naar de deelnemer/doelgroep) 

Tijdens de vakantieperiodes en in weekenden neemt de stichting Vakanties Dit Koningskind op 
wisselende momenten, naar behoefte, de begeleiding en zorg op zich. 

Door de aanwezigheid van de begeleiding: 

• Wordt de cliënt gestimuleerd in haar/zijn zelfredzaamheid 

• Is het voor de cliënten mogelijk nieuwe ervaringen en contacten op te doen in een 
veilige omgeving zonder over zijn/haar grenzen heen te gaan 

• Wordt de cliënt begeleid op het gebied van zakgeldbeheer 

• Wordt de cliënt begeleid op het gebied van medicijnbeheer 

De begeleiding houdt o.a. in: 

• Toezicht en eventuele ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichting en 
persoonlijke verzorging 

• Bieden van daginvulling en structuur in de dagindeling 

• Ontlasting overige gezinsleden. 

Voorbeeld 2 zorgbeschrijving (aan te passen naar de deelnemer/doelgroep) 

De stichting Vakanties Dit Koningskind begeleidt de deelnemer tijdens haar/zijn vakantie. De 
begeleiding is tijdens de vakantie 24 uur per dag beschikbaar en zorgt voor: 

- Toezicht en/of beheer van geld  

- Toezicht en/of beheer op medicatiegebruik 



- Stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid 

- Onderhouden van contacten met anderen en het thuisfront 

- Hulp bij voorkomende hulpvragen en noodsituaties 

- Bescherming in onbekende situaties 

- Organiseren van activiteiten en uitstapjes 

Voorbeeld 3 zorgbeschrijving (aan te passen naar de deelnemer/doelgroep) 

De stichting Vakanties Dit Koningskind geeft samen met de deelnemer invulling aan zijn/haar 

vakantie bijvoorbeeld door 

- Te begeleiden met het communiceren in een vreemde taal 

- Te ondersteunen in sociale contacten 

- Te zorgen voor een programma met activiteiten en excursies 

- Te helpen met het besteden van geld 

- Te begeleiden met algemeen dagelijkse taken (koken, afwassen, boodschappen doen ed.) 

- Het bieden van structuur door duidelijke afspraken en een overzichtelijke dagindeling 

 

Terug naar overzicht 


