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Onderwerp: Re: FW: Visie van AfiaAisa op Keten en individuele 
samenwerking en de daarbij behorende tarieven 

  
 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

Bijlage 1 

 

Behorend bij de overeenkomst van samenwerking tussen Afiya Aisa en PGB 
Cliënt. 
 
 
 
 

Visie van Afiya Aisa BV op ketensamenwerking 

 

Afiya Aisa stelt zich als doel om gemeenschappelijke normen en waarden te 
ontwikkelen in samenwerking met andere professionals zoals ziekenhuizen, 
artsen, zorgtoewijzing teams en andere regie verantwoordelijken 
(gemeenten). Afiya Aisa stelt zich tevens als doel een goede en vruchtbare 
samenwerking aan te gaan met andere zorgaanbieders, zoals collega-
thuiszorgorganisaties, woon-zorgcomplexen, verpleeg- en 
verzorgingshuizen, ziekenhuizen (transferpunt), huisartsen en overige 
organisaties op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn. Beide doelstellingen 
beogen de zorg- en dienstverlening aan de cliënt te verbeteren.  
 
 
 

Uitvoering:  
 

 Samenwerking met gemeenten intensiveren. Wederzijdse taken en 
verantwoordelijkheden in kaart brengen. 

 Betrekken van de informele zorg (mantelzorg en vrijwillige zorg) bij de 
ketenzorg. Dit goed in kaart brengen en taken en 
verantwoordelijkheden omschrijven. 

 Samenwerking met ondersteuningsorganisaties voortzetten en 
uitbouwen: 



voor scholing/deskundigheidsbevordering  (stagiaires),vrijwilligers, 
Stichting Welzijn Ouderen, woonvoorzieningen, 
dagopvang,  maaltijdvoorzieningen, GGZ etc.  
 Intensiveren van samenwerking met Welzorg, een organisatie voor 

uitleen en verkoop van thuishulpmiddelen. Er is een 
samenwerkingsafspraak getekend.  

 Cliënten wijzen op de diverse mogelijkheden wat betreft 
thuishulpmiddelen d.m.v. brochures en persoonlijke voorlichting door 
de zorgverlener. 

 Zorgverleners bijscholen in kennis over en toepassing van 
thuishulpmiddelen.  

 Website toegankelijk houden voor ketenorganisaties. Linken met 
organisaties op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg.(bijv. D.m.v. 
Kaart van Gemeenten waarop je kunt aanklikken in welke gemeente 
je wat zoekt. Hoofdstukken Zorg, Welzijn, Wonen). 

 Afspraken met professionals vastleggen. 

 Afsluiten van contracten met afzonderlijke ketenpartners. 
(Gemeenten, Zorgkantoren, Verwijzers, CIZ (Centrum Indicatiestelling 
Zorg), CAK (Centraal Administratiekantoor), onderaannemers, TDC 
(Thuiszorg Diensten Centrale), cliënten en zorgverleners). 

 Actief toezicht houden op kwaliteit en doelmatigheid. 
 overleg met kennispartners. 

 zorgovereenkomsten afsluiten met cliënten. 
 regelmatige afstemming met cliënt en cliëntenorganisaties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visie op zorgverlening 

 

In de missie van Afiya Aisa BV staat dat zij maatzorg wil leveren in de 
thuissituatie, om opname in een ziekenhuis of verpleeghuis te voorkomen 
c.q. te bekorten en om zelfstandig wonen in de eigen (beschermde) 
omgeving zo lang als verantwoordelijk is mogelijk te maken.  
 



Om deze missie ten uitvoer te brengen is de vraag van de cliënt en 
zijn/haar behoeftes aan thuiszorg richtinggevend. De zorg wordt derhalve 
geleverd volledig in overeenstemming met de cliënt en bekrachtigd in 
een ondertekende zorgovereenkomst als mede een ondertekend 
zorgplan. Daarnaast stelt Afiya Aisa het zeer op prijs om de mening van 
haar cliënten te weten. Om die reden hanteert zij de volgende 
instrumenten: structureel overleg met haar cliëntenraad, 2-jaarlijkse 
onafhankelijke cliëntenenquête, medewerkers raadpleging, en het 
bijhouden van vakliteratuur. 
 

Om de vraag van een cliënt per zorgvraag goed te beantwoorden heeft 
Afiya Aisa Bv in het primaire proces een aantal procedures opgenomen 
die communicatie over de zorg inzet op diverse niveaus en op 
verschillende momenten in het zorgproces mogelijk maken. (overleg met 
cliënt / werkoverleg / zorg evaluaties). 
Afiya Aisa BV waarborgt de privacy van haar cliënten door een vastgelegd 
privacyreglement en hanteert een klachtenreglement. 

 

Resultaat van deze peilingen geven de volgende zorgbehoeftes van cliënten 
weer: 

 respect 

 verblijf in huiselijke omgeving 

 veiligheid 

 autonomie en zelfstandigheid 

 zekerheid 

 aandacht  
 korte wachttijd 

 flexibiliteit, inspelen op veranderingen in de zorgbehoefte 

  
Afiya Aisa BV heeft tevens een aantal eisen, die gericht zijn op de continuïteit 
van de stichting als gezonde onderneming  
De eisen zijn: 

 cliëntgerichtheid 

 kwaliteit van de zorg (Norm Verantwoorde Zorg) 

 doelmatigheid en doeltreffendheid van het zorgproces  
 groei 
 productiviteit 

 rentabiliteit 

 zorgvernieuwing 

 
 
 
 
 



Bijlage 2 

 
 

Behorend bij de samenwerkingsovereenkomst tussen 

AfiaAisa en PGB clienten 

 
 
 

AfiaAisa en PGB clienten................. komen overeen dat AfiaAisa 90% van de 
geldende PGB tarieven voor de geleverde zorgverlening hanteert.  
De tarieven zullen jaarlijks zullen worden aangepast bij de hernieuwing van 
de tarieven volgens wet en regelgeving. 
 

De tarieven voor 2019 op basis van bovenstaande zijn als volgt: 
 
 
 
 

Persoonlijke verzorging 

PV | € 39,54 

 

Verpleging 

VP | € 58,46 

 

Begeleiding 

BG | € 41,86 

 
 

 

Bijlage 1 
 

 

Behorend bij de overeenkomst van samenwerking tussen Afiya Aisa BV en 
PGB Cliënt. 
 

 
 

 
 

 

Visie van Afiya Aisa op ketensamenwerking 
 

 

Afiya Aisa stelt zich als doel om gemeenschappelijke normen en waarden te 
ontwikkelen in samenwerking met andere professionals zoals ziekenhuizen, 
artsen, zorgtoewijzing teams en andere regieverantwoordelijken 
(gemeenten).Afiya Aisa stelt zich tevens als doel een goede en vruchtbare 
samenwerking aan te gaan met andere zorgaanbieders, zoals collega-
thuiszorgorganisaties, woon-zorgcomplexen, verpleeg- en 
verzorgingshuizen, ziekenhuizen (transferpunt), huisartsen en overige 



organisaties op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn. Beide doelstellingen 
beogen de zorg- en dienstverlening aan de cliënt te verbeteren.  
 

 
 

 

Uitvoering:  
 

 

Samenwerking met gemeenten intensiveren. Wederzijdse taken en 
verantwoordelijkheden in kaart brengen. 
Betrekken van de informele zorg (mantelzorg en vrijwillige zorg) bij de 
ketenzorg. Dit goed in kaart brengen en taken en verantwoordelijkheden 
omschrijven. 
Samenwerking met ondersteuningsorganisaties voortzetten en uitbouwen: 
Han Nijmegen, Han Rotterdam voor 
scholing/deskundigheidsbevordering(stagiaires),vrijwilligers, Stichting 
Welzijn Ouderen, woonvoorzieningen, dagopvang,maaltijdvoorzieningen, 
GGZ etc.  
Intensiveren van samenwerking met Welzorg, een organisatie voor uitleen 
en verkoop van thuishulpmiddelen. Er is een samenwerkingsafspraak 
getekend.  
Cliënten wijzen op de diverse mogelijkheden wat betreft thuishulpmiddelen 
d.m.v. brochures en persoonlijke voorlichting door de zorgverlener. 
Zorgverleners bijscholen in kennis over en toepassing van 
thuishulpmiddelen.  
Website toegankelijk houden voor ketenorganisaties. Linken met 
organisaties op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg.(bijv. D.m.v. Kaart 
van Gemeenten waarop je kunt aanklikken in welke gemeente je wat zoekt. 
Hoofdstukken Zorg, Welzijn, Wonen). 
Afspraken met professionals vastleggen. 
Afsluiten van contracten met afzonderlijke ketenpartners. (Gemeenten, 
Zorgkantoren, Verwijzers, CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), CAK 
(Centraal Administratiekantoor), onderaannemers, TDC (Thuiszorg Diensten 
Centrale), cliënten en zorgverleners). 
Actief toezicht houden op kwaliteit en doelmatigheid. 
overleg met kennispartners. 
zorgovereenkomsten afsluiten met cliënten. 
regelmatige afstemming met cliënt en cliëntenorganisaties. 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Visie op zorgverlening 
 

 

In de missie van Afiya Aisa BV staat dat zij maatzorg wil leveren in de 
thuissituatie, om opname in een ziekenhuis of verpleeghuis te voorkomen 
c.q. te bekorten en om zelfstandig wonen in de eigen (beschermde) 
omgeving zo lang als verantwoordelijk is mogelijk te maken.  
 

 

Om deze missie ten uitvoer te brengen is de vraag van de cliënt en zijn/haar 
behoeftes aan thuiszorg richtinggevend. De zorg wordt derhalve geleverd 
volledig in overeenstemming met de cliënt en bekrachtigd in een 
ondertekende zorgovereenkomst als mede een ondertekend zorgplan. 
Daarnaast stelt Afiya Aisa het zeer op prijs om de mening van haar cliënten 
te weten. Om die reden hanteert zij de volgende instrumenten: structureel 
overleg met haar cliëntenraad, 2-jaarlijkse onafhankelijke cliëntenenquête, 
medewerkersraadpleging, en het bijhouden van vakliteratuur. 
 

 

Om de vraag van een cliënt per zorgvraag goed te beantwoorden heeft 
Stichting Afiya Aisa in het primaire proces een aantal procedures 
opgenomen die communicatie over de zorginzet op diverse niveaus en op 
verschillende momenten in het zorgproces mogelijk maken. (overleg met 
cliënt / werkoverleg / zorgevaluaties). 



Afiya Aisa  waarborgt de privacy van haar cliënten door een vastgelegd 
privacyreglement en hanteert een klachtenreglement. 
 

 

Resultaat van deze peilingen geven de volgende zorgbehoeftes van cliënten 
weer: 
respect 

verblijf in huiselijke omgeving 

veiligheid 

autonomie en zelfstandigheid 

zekerheid 

aandacht  
korte wachttijd 

flexibiliteit, inspelen op veranderingen in de zorgbehoefte 

  
Afiya Aisa BV heeft tevens een aantal eisen, die gericht zijn op de continuïteit 
van de BV als gezonde onderneming De eisen zijn: 
cliëntgerichtheid 

kwaliteit van de zorg (Norm Verantwoorde Zorg) 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het zorgproces  
groei 
productiviteit 

rentabiliteit 

zorgvernieuwing 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

Bijlage 2 
 

 

Behorend bij de samenwerkingsovereenkomst tussen 

Afiya Aisa BV en Domus Magnus 
 

 
 

 

Afiya Aisa en PGB Cliënt komen overeen dat Domus Magnus 91% van de 
geldende AWBZ tarieven van Cliënt krijgt. En dat deze jaarlijks zullen worden 
aangepast bij de hernieuwd tarieven die Afiya Aisa BV afsluit met het 
zorgkantoor te Nijmegen. 
 

 

De tarieven voor 2019 op basis van bovenstaande zijn als volgt: 
 

 

PV | € 49,80 
 

 

VP | € 72,00 
 

 

BG | € 37,50 
 

 
 
 

24-uurs diensten | € 520,00* maximum tarief 

 

Slaapdiensten     | € 22,50** 

 
 

Waakdiensten     | € 32,50*** 

 

Oproepbare         | € 78,80 

verpleging 

 

HvZ                     | € 20,00 

Huishoudelijke zorg 

 
 
 

*   24-uurs dienst is altijd van 12.00-12.00 ook als de zorgverlener op een 
eerder tijdstip het zorg adres verlaat. 



**  Bij een slaapdienst mag maiximaal 2 keer een wek moment plaats vinden 

*** Actief GEEN  slaap momenten 

**** Onze diensten worden uitsluitend geleverd vanaf 4 uur 
aaneengesloten. 

***** Nachtdiensten zijn van 23:00 tot 07:00 uur 

 

Op alle Weekend diensten is een toeslag van 15% van toepassing 

Feestdagen 50%  
Oud op nieuwjaarsavond een toeslag van €100,- 
 


