
GEMIDDELDE OPBRENGST PER CLIËNT PER JAAR
In 2015 was de gemiddelde opbrengst per cliënt € 71.804,- en in 2016 was de gemiddelde opbrengst 

per cliënt € 71.814,-. Dit geld werd als volgt uitgegeven: 

  2015 

Gemiddelde opbrengst cliënt   € 71.804,- 

Totale uitgaven cliënt    € 73.599,- 

EXTRA UITGAVEN PER CLIENT €   1.795,-

2015: € 71.804,-

cliënt

€ 4.204,-

€ 4.066,-

€ 35.439,-

€ 34.322,-

€ 13.160,-

€ 12.424,-

Gebouw

€ 1.997,-

€ 2.117,-

Huishouden:schoonmaak, 
kleding wassen, inrichting 
kamers.

Behandelaren

€ 4.387,-

€ 4.191,-

Facilitair medewerkers:
gastvrouw grote ontmoe-
tingsruimtes bewoners, 
keuken, klusjesman, 
receptie/ telefoniste KRZ 
en Almelo, automatisering.

€ 1.565,-

€ 1.782,-

Medische middelen

€ 2.660,-

€ 2.698,-

Voeding

€ 1.832,-

€ 2.321,-

< incl. € 1000,- 
(gelden Waardig-
heid en Trots)

Technische hulpmiddelen
zoals personenalarmering, 
telefoon, kranten, muziek, 
software.

Ondersteunende 
organisatie: financiën, 
salarisadministratie

€ 7.276,-

€ 6.905-

Bij het bedrag 2016 zijn de gelden 

van Waardigheid en Trots inbegrepen: 

€ 1000,-per cliënt. 

Medewerkers die zorg-
teams ondersteunen zoals 
cliëntadviseurs, hygiëniste.

€ 1.024,-

€   990,-

2016: € 71.814,- 

Zorgteam 

3e kwartaal 2016

Bijzonderheden in de ontwikkeling van de kengetallen. 
De trend van het eerste halfjaar 2016 zet zich gedurende het derde 
kwartaal voort. Er zijn geen bijzondere zaken. Vanaf het 2e kwartaal 
zijn in de opbrengsten de gelden voor Waardigheid & Trots opgeno-
men. 

Bijzonderheden cijfers 2016 in vergelijking met de cijfers van 2015. 
Op een vijftal gebieden wordt er in 2016 minder geld uitgegeven 
dan in 2015. Dit is logisch omdat er in 2015 per cliënt meer geld is 
uitgegeven dan er is ontvangen. Vooral voor technische hulpmiddelen 
is er meer geld uitgegeven. Dat is een logische ontwikkeling omdat in 
de zorg de techniek (domotica) steeds meer als ondersteuning wordt 
ingezet. Vooral voor de gebouwen is er minder geld uitgegeven. 
Dat is een gevolg van het kritisch volgen van de noodzaak van 
vastgoed. 


