
INFORMATIE 
BROCHURE
Inzet van studenten in een 1 op 1 situatie:
Lyvia-studenten bieden hulp op maat aan jong en oud met en zonder 
beperking, thuis of in een zorginstelling. Studenten zijn geen hulp-
verleners, maar informele ondersteuners, maatjes met een hart van goud. 

Studenten worden ingezet voor u, uw hulpvrager of naaste voor de 
volgende activiteiten: Slaap/nachtdiensten, bieden van gezelschap, spe-
len van een spelletje, samen een kopje koffie drinken, het bieden van een 
luisterend oor, meegaan naar een doktersbezoek / theater / bioscoop of 
stad, halen van boodschappen, begeleiden met huiswerk, samen 
wandelen of sporten etc..

Kosten voor individuele begeleiding:
•  U betaalt eenmalig  €35,00 voor de persoonlijke intake.

•  De kosten voor de inzet van een Lyvia student bedragen €18.45 p/u.

•  Onze zorg kan soms vergoed worden vanuit een PGB; informeer vrij  
    blijvend naar de mogelijkheden. Bijkomende kosten als VOG, reiskos 
    ten en/of onkosten voor bijvoorbeeld een kop koffie, worden in over        
    leg met de hulpvrager in rekening gebracht. 
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Inzet van studenten in zorg- & welzijn organisaties:
Zorgvuldig geselecteerde Lyvia Studenten kunnen op maat worden inge-
zet ter ondersteuning van of aanvulling op uw eigen personeel:  onder-
steuning in de woonvormen, activiteiten begeleiden binnen een dagbe-
steding , studenten inzetten op een zorgboerderij,  studenten inzetten 
tijdens vakanties van uw eigen personeel etc.. Veel organisaties gingen 
uw voor. Informeer naar ervaringen en referenties.

Werkwijze en kosten voor ondersteuning: 
Op basis van uw wensen, maken wij voor u een maatwerkofferte. Studen-
ten worden verloond via een uitzend constructie. Zij worden ingeschaald 
op basis van de cao die geldt binnen uw organisatie en zijn in bezit van 
een geldend VOG.  Alleen de gewerkte uren door een student worden in 
rekening gebracht, zo ontzorgen we uw organisatie volledig.

Inzet van studenten op scholen : Leuker Leren Lyvia 
Studenten ondersteunen al jaren op diverse basis-, VMBO- en MBO 
scholen in Zuid-Limburg. Zij geven huiswerkbegeleiding individueel of in 
groepjes, zij ondersteunen leerkrachten (klassenassistent) en zij onder-
steunen leerlingen met een rugzak, individueel of in kleine groepjes. 
Informeer naar onze ervaringen en referenties. Studenten als generatie-
genoten, worden op diverse scholen ingezet als rolmodel. Lyvia-studen-
ten die worden ingezet krijgen vooraf een screening en handvatten om te 
werken met kinderen.

Werkwijze en kosten voor de inzet van studenten op 
scholen.
De kosten voor 1 op 1 huiswerkbegelding bedragen €18,45 per uur. Stu-
denten die voor groepjes leerlingen werken of in de klas ondersteunen 
worden verloond via een uitzendconstructie. 
De studenten worden ingeschaald op basis van de cao die geldt binnen 
uw organisatie en zijn in bezit van een geldig VOG. 

Alleen de gewerkte uren door een student worden in rekening gebracht. 
Zo ontzorgen we uw organisatie volledig.  
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