
Rekenkaart  
met hoeveel waardepunten  
spelen we het ZZP-spel
In dit overzicht staan per zorgzwaartepakket (ZZP) de 
woonzorguren en de dagbestedingsuren die een persoon 
gemiddeld krijgt per week. Vervolgens staan in de tabel per ZZP 
het gemiddelde dag en weektarief die aan de uren woonzorg en 
dagbesteding zijn gekoppeld. 

Per ZZP is aan de dagbestedingcomponent een groepsgrootte 
toegekend. Aan de hand van deze gegevens kan de gemiddelde 
uurprijs berekend worden en vervolgens de hoeveelheid 
waardepunten voor woonzorg en dagbesteding per week. 

Voor de spelers

>    Alle gebruikte gegevens zijn gemiddelden. De exacte 
gegevens staan in de Gebruikersgids zorgzwaartepakketten 
‘Verstandelijke beperking’ en op de website van de Nederlandse 
Zorgautoriteiten (www.nza.nl).

>    Zie voor een precieze berekening van de gemiddelden de 
achtergrondinformatie ‘Met welke waarden werken we in het 
ZZP-spel’.

>    Het ZZP-spel gaat uit van een gemiddeld uurtarief van € 42,- 
zowel voor woonzorg als voor dagbesteding. 

>    Bij het uurtarief van € 42,- gaan we uit van een ‘zware’ kracht. 
Het is ook mogelijk om een gemiddelde kracht of een lichte 
kracht aan te stellen. Het uurtarief voor deze twee krachten is in 
verhouding twee derde (voor gemiddelde kracht) en een derde 
(voor lichte kracht). 

>              Voor een zware kracht nemen we drie waardepunten.
Voor een gemiddelde kracht nemen we twee waardepunten. 
Voor een lichte kracht nemen we één waardepunt. 

>    Vul het aantal waardepunten voor uw cliënt in op de Individuele 
cliëntenkaart.



ZZP Beknopte 
omschrijving ZZP

Uren 
woonzorg
per week

Dag-
tarief

woonzorg

Week-
tarief

woonzorg

Uren
dagbesteding

per week

Dag-
tarief

dagbesteding

Tarief 9
dagdelen

dagbesteding

Groeps-
grootte

dagbesteding

Waarde- 
punten

woonzorg

Waarde- 
punten

dagbesteding

1 Enige begeleiding, dagelijks 
en op afroep

5,5 34,- 238,- 5 32,- 224,- 7 5,7(x3) 5,3(x3)

2 Begeleiding, dagelijks en op 
afroep

8,5 50,- 350,- 5 32,- 224,- 7 8,3(x3) 5,3(x3)

3 Begeleiding en  
ondersteunende verzorging, 
dagelijks

10,5 63,- 441,- 5 32,- 224,- 7 10,5(x3) 5,3(x3)

4 Veel begeleiding en 
intensieve ondersteunende 
verzorging, dagelijks

13 76,- 532,- 5 32,- 224,- 7 12,7(x3) 5,3(x3)

5 Veel begeleiding en 
intensieve verzorging, 
dagelijks

16,5 97,- 679,- 7 45,- 315,- 5 16,2(x3) 7,5(x3)

6 Intensieve begeleiding, 
intensieve verzorging en 
gedragsregulering, dagelijks

15 90,- 630,- 7 45,- 315,- 5 15(x3) 7,5(x3)

7 Zeer intensieve begeleiding,  
intensieve verzorging 
enzeer intensieve 

21 125,- 875,- 11 75,- 525,- 3 20,8(x3) 12,5(x3)

8 Zeer intensieve begeleiding 
en zeer intensieve 
verzorging, dagelijks

21 212,- 847,- 6 45,- 315,- 5 20,1(x3) 7,5(x3)

Extra toeslagen zijn niet 
meegenomen in het   
ZZP-spel.
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