
Financiële onderbouwing inzet VTV 
 
Vaste kosten VTV vanaf 1 juni 2018 – op jaarbasis 
VTV heeft tov 2017 een kosten kunnen verminderen. Vertrekkend personeel is niet 
vervangen en de huur van het pand in Leiden is per 1 juni opgezegd.  
Onderstaand overzicht geeft de prijs weer voor het bestaande VTV aanbod van 1 juni: 
 
   
-Salariskosten  €142.519 
-Huisvestingskosten €38.000 
-Organisatiekosten €54.149 
-Activiteitenkosten min 
 activiteitenopbrengst 

€18.286 

  
Totaal   €252.954 
 
Gedeeld door de 521 huidige deelnemers (uit 14 gemeenten) is dit €486,- per deelnemer per 
jaar. Voor de resterende 7 maanden 2018 blijft er €283,50,- over per deelnemer. De huidige 
subsidies zijn immers tot 1 juni 2018 verstrekt.  Vele deelnemers maken gebruik van 
meerdere activiteiten bij VTV. Zie overzicht. 
Het bedrag per deelnemer  is geldig wanneer alle 14 gemeenten(vnl in regio Holland 
Rijnland) meedoen. Te weten: Voorschoten, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, 
Lisse, Teylingen, Kaag en Braassem, Alphen, Nieuwkoop, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Zoeterwoude. Wanneer een of meerdere gemeenten alsnog besluiten niet voor hun 
deelnemers te betalen dan zal de prijs per deelnemer hoger zijn. 
De activiteit netwerkcoach is met deze wijze van berekening per 1 juni in de prijs per 
deelnemer opgenomen.  
MEE op weg blijft  een aparte inkoop per traject. 
 

Gemeenten 
Alphen 
ad Rijn Leiden Leiderdorp Nieuwkoop Oegstgeest Zoeterwoude 

Activiteiten             

Basislidmaatschap VTV 
*) 39 203 30 5 24 45 

 
  
Gemeenten Katwijk Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Hillegom Lisse Kaag&Braasem Voorschoten 

Activiteiten                 

Basislidmaatschap VTV *) 40 8 8 34 7 3 17 58 

 
 
Innovatie 
De transformatie van VTV , zoals beschreven in het document ‘  VTV nieuwe stijl’  kan niet 
uit bovenstaande prijs bekostigd worden. Dit vergt namelijk extra personele inzet. Voor de 
gemeenten die de functie (transformatie) van VTV verder in hun gemeente uitgewerkt willen 
zien zal een transformatiebudget aangevraagd worden. De inschatting is dat er extra 
personele inzet nodig is van een 1 fte die gedurende 6 maanden verdere contacten legt met 
ketenpartners en op een rij zet welke specifieke behoeften er zijn per wijk/dorp/gemeente. 
Vervolgens is 2019 nodig om het welzijnsconcept uit te rollen. Op jaarbasis zijn hiervoor de 
totale kosten €86.400,-. 
 
 
 



Financiële effecten en opbrengsten 
VTV is een voorliggende voorziening. Naast de positieve opbrengsten en effecten voor de 
inwoners van de 6 samenwerkende gemeentes zullen er ook op financieel vlak effecten zijn.  
Voor de zelfstandig wonende inwoners met een beperking en kwetsbare inwoners kan dit 
een aanzienlijke besparing op de kosten van een maatwerkvoorziening betekenen.  
 
Casus 1 de heer Groen 
De heer Groen is 45 jaar, woont in Oegstgeest, heeft een (L)VB. Hij woont nog bij zijn ouders 
in huis, maar die worden ouder en kunnen niet meer de mantelzorg voor hun zoon 
opbrengen. De heer heeft een huurappartement gevonden en gaat zelfstandig wonen. Hij 
bezoekt overdag de sociale werkvoorziening en de avonden was hij altijd bij zijn ouders toen 
hij daar nog woonde.  
De heer zou zelf kunnen koken en zijn huishouden op orde houden, maar heeft dit nooit 
geleerd. Ook de financiën deden ouders voor de heer altijd, het is nog onduidelijk in welke 
mate de heer leerbaar is op dit vlak. 
Na 2 maanden zelfstandig wonen blijkt dat de heer slecht voor zichzelf zorgt. Hij eet 3 x per 
week bij ouders, de andere avonden is hij alleen en eet geen warme maaltijd, het huis is aan 
het vervuilen en er zijn al beginnende schulden. De heer voelt zich alleen. 
 
Er is ondersteuning nodig met als doelen: 
Er zijn geen schulden; 
De heer leert koken en huishoudelijke taken; 
Ontlasten van mantelzorgers; 
Eenzaamheid verkleint. 
 
Rekenvoorbeeld zonder VTV: 
De heer krijgt begeleiding groep, excl. vervoer om bij een instelling gezamenlijk te gaan eten 
1 keer per week en anderen te ontmoeten. Daarnaast krijgt hij individuele ondersteuning 
zwaar, om de gewenste vaardigheden aan te leren.  
Kosten: 1 keer per 4 weken €819,- = €10.647,- per jaar 
 
Rekenvoorbeeld met VTV 
De heer wordt lid van VTV. Daar gaat hij de cursus Vrienden maken volgen en neemt hij deel 
aan een vriendencirkel. Daarnaast doet hij mee aan ‘Samen koken, samen eten’.  
Door bovenstaand is alleen begeleiding individueel midden nodig. 
Kosten: €486,- VTV op jaarbasis + 1 keer per 4 weken €522,- = €7.272 
 
Voorbeeld zonder ondersteuning 
De heer zijn schulden groeien door, hij raakt ondervoed door onvoldoende goede voering, 
zijn huis wordt steeds minder leefbaar. Zijn ouders maken zich grote zorgen en de heer voelt 
zich steeds eenzamer. 
Mogelijke kosten: Schuldhulpverlening, groter isolement en overlast in de buurt door 
vervuilde woning, ziekte ten gevolge van slechte voeding, GGZ kosten voor de heer en 
ouders, uithuiszetting indien situatie nog verder escaleert. 
 
De minimale besparing door gebruik te maken van voorliggende voorziening VTV: €3.375,- 
op jaarbasis. 
 
Casus 2 mevrouw Snip 
Mevrouw Snip is 34, is rolstoel gebonden en is zwakbegaafd.  
Mevrouw woont samen met haar partner in Leiden en werkt als verkoopster. Mevrouw wil 
heel graag leren omgaan met de computer zodat zij hier zelfstandiger in wordt. Zij heeft ooit 
een cursus gevolgd, maar dit ging haar veel te snel en zij haakte af na 2 lessen. Daarnaast 
lijkt het haar leuk om te leren handwerken. Zij heeft dit eerder geprobeerd, mar omdat zij 



zoveel en hard praat merkte ze dat de anderen niet naast haar gingen zitten en werd daar 
heel onzeker van. 
 
Er is ondersteuning nodig met als doel: 
Mevrouw leert basis computervaardigheden; 
Mevrouw leert sociale vaardigheden aan; 
Mevrouw kan aansluiten bij passende vrijetijdsbesteding. 
 
Rekenvoorbeeld zonder VTV: 
Mevrouw Snip krijgt individuele ondersteuning voor het aanleren van computervaardigheden 
en om met mevrouw op zoek te gaan naar een passende activiteit waar zij kan aansluiten en 
waar het goed blijft gaan.  Mevrouw krijgt hiervoor individuele ondersteuning basis, om de 
gewenste vaardigheden aan te leren.  
Kosten: 1 keer per 4 weken €220,50,- = €2.866,50,- per jaar 
 
Rekenvoorbeeld met VTV 
Mevrouw Snip gaat bij VTV een computercursus volgen. Daarnaast krijgt zij een training 
sociale vaardigheden via MEE (vanuit het sociaal team). Mevrouw start bij de handwerk club 
van VTV, wanneer zij daar haar draai heeft gevonden en de geleerde sociale vaardigheden 
in de praktijk heeft geoefend kan zij gaan aansluiten bij een reguliere handwerkclub. De kans 
van slagen is hiermee aanzienlijk vergroot. 
Kosten: €486,- per jaar 
 
Voorbeeld zonder ondersteuning 
Mevrouw Snip blijft afhankelijk van de computervaardigheden van haar man. Daarnaast 
heeft zij geen vrijetijdactiviteiten. Haar gevoel niet mee te tellen en onzekerheid kan 
vergroten en uiteindelijk uitgroeien tot ergere klachten, zoals een depressie. 
 
De minimale besparing door gebruik te maken van voorliggende voorziening VTV: 
€2.381,49,- op jaarbasis. 
 
 


