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Perceel 2: Intramuraal Beschermd Wonen – Algemeen 

  

1. Beschrijving perceel  

In dit perceel zijn opgenomen alle mogelijke vormen van intramuraal Beschermd Wonen zonder daarin 

onderscheid te maken naar specifieke doelgroepen, omdat de ondersteuningsbehoefte van de 

individuele cliënt centraal staat en niet de kenmerken van de doelgroep waartoe hij/zij zou behoren. 

Wanneer binnen de percelen wordt gesproken over doelgroepen wordt alleen bedoeld: de 

cliëntengroep waarvoor het perceel van toepassing is.  

 

Als gevolg van de transitie en eerste transformatie in de afgelopen jaren zijn met ingang van 2018 in 

Friesland binnen Beschermd Wonen Intramuraal drie deelsegmenten te herleiden. Deze 

deelsegmenten worden als afzonderlijke deelpercelen aanbesteed: 

 

 Perceel 2 A: Beschermd Wonen Intramuraal 2018  

a. voor cliënten met geldige beschikking met ingang van 1-1-2018 

b. looptijd: één jaar met maximaal 3 maal een verlenging van 1 jaar (einddatum 31-

12-2022) 

 

 Perceel 2 B: Beschermd Wonen Intramuraal 2015-2017  

a. alleen in te zetten voor cliënten met geldige beschikking uit 2015-2017 

b. looptijd: één jaar met maximaal 1 maal een verlenging van 1 jaar. De uiterste 

einddatum van de overeenkomst is daarmee bepaald op 31-12-2018 en vervalt op 

die datum van rechtswege, tenzij gebruik wordt gemaakt van de optie tot 

verlenging. In dat geval is de einddatum 31-12-2019. 

 

 Perceel 2 C: Beschermd Wonen Intramuraal Overgangsrecht 

a. voor cliënten met geldige indicatie, die uiterlijk is verstrekt op 14-2-2015 door het 

CIZ of Bureau Jeugdzorg. 

b. looptijd: één jaar met maximaal 1 maal een verlenging van 1 jaar. De uiterste 

einddatum van de overeenkomst na verlenging is daarmee bepaald op 31-12-

2019 en vervalt op die datum van rechtswege. Dit is tevens de einddatum van het 

geldende overgangsrecht.  

 

In deze beschrijving wordt ingegaan op de aspecten die voor alle (deel)percelen van toepassing is. 

Wanneer er sprake is van verschillende voorwaarden per (deel)perceel, wordt dat in de tekst vermeld 

en wordt in het betreffende (deel)perceel beschreven wat deze specifieke voorwaarden zijn.  

 

2. Doelgroep – Algemeen  

Het gaat in dit perceel om mensen met psychiatrische  problematiek die gedurende de looptijd van de 
overeenkomst niet in staat zijn om zelfstandig te wonen vanwege deze problematiek. Zij hebben 
permanent toezicht nodig (24 uur aanwezigheid) om escalatie van problematiek te voorkomen of 
omdat mensen uit de doelgroep zelf niet in staat zijn op tijd hulp in te roepen. 
 
De psychiatrische problematiek dient vastgesteld te zijn door een daartoe bevoegd deskundige die 
onafhankelijk van het zorgaanbod een diagnose gesteld heeft.  Voor nieuw instromende cliënten voor 
Beschermd Wonen (ThuisPLUS en intramuraal Beschermd Wonen) geldt, dat deze diagnose 
maximaal 2 jaar oud is. NB: als iemand een verlenging of aanpassing nodig heeft van zijn beschikking 
is dit geen nieuwe cliënt en geldt deze eis niet. 
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Er is geen sprake van voorliggende of gelijktijdige inzet van voorzieningen uit: 
 de lokale WMO 
 Participatiewet (naast dagbesteding/participatie bij Intramuraal Beschermd Wonen)  
 ZVW (behandeling met wonen)  
 WLZ (verstandelijke of lichamelijke beperking).   

 
 

3. Ambitie - Algemeen 

In het licht van de transformatie van Beschermd Wonen naar een beschermd thuis is de ambitie van 
Sociaal Domein Fryslân om in 2018 cliënten de mogelijkheden te bieden om middels 
maatwerkoplossingen (in het huidige of een beter passend thuis) zelfstandig te kunnen blijven wonen 
of weer zelfstandig te gaan wonen. Daarmee kan verblijf in een instelling worden voorkomen dan wel 
worden bekort. 
 
We willen de beweging naar thuis waar mogelijk stimuleren. We kiezen er daarom voor om de 
bestaande dienstenpakketten voor intramuraal Beschermd Wonen inhoudelijk te transformeren. Dat 
betekent dat de namen van de huidige pakketten Beschermd Wonen (ingekocht voor 2015, 2016 en 
2017) blijven bestaan, maar dat ze in perceel 2A (2018 en verder) een andere invulling krijgen waarbij 
een grotere nadruk wordt gelegd op uitstroom.  
 
Perceel 2B en perceel 2C zijn bedoeld om in geval van cliënten met een lopende beschikking (met in 
2C het wettelijke overgangsrecht) een geleidelijke overgang voor zorgaanbieder en cliënten mogelijk 
te maken naar de nieuwe ondersteuningsvormen voor 2018 en verder. 
 
Enerzijds zetten we in op het voorkomen van de noodzaak tot inzet van een intramurale oplossing. 
Anderzijds op het stimuleren van het (zolang gewenst en veilig voor alle betrokkenen) uitstromen uit 
intramurale voorzieningen. Rekening houdend met een opstartperiode in 2018 waarin voor het eerst 
met de nieuwe zorgvorm ThuisPLUS gaat worden gewerkt, hebben we de ambitie om vòòr 2020 een 
daling van 15% tot 20% in het aantal nieuwe indicaties voor intramurale voorzieningen te bereiken.  
Uiteindelijk zal in de jaren daarna het aantal intramurale plaatsingen nog verder worden afgebouwd 
naar het minimaal noodzakelijke niveau.  
 
De percelen Intramuraal Beschermd Wonen 2015-2017 (2B) en Overgangsrecht (2C) leveren tijdens 
de looptijd van de overeenkomst beide uitstroom van cliënten: 

 naar andere voorzieningen dan Beschermd Wonen (zoals WLZ, ZVW),  
 naar thuis met lokale WMO-ondersteuning,  
 naar intramuraal Beschermd Wonen 2018 (2A)  
 naar ThuisPLUS (1A). 

Ook vanuit intramuraal Beschermd Wonen 2018 (2A) en vanuit ThuisPLUS vindt op vergelijkbare 
wijze uitstroom van cliënten plaats. 
 
De uitstroom wordt voor een deel door cliëntgebonden factoren bepaald en is daardoor moeilijk te 
voorspellen. Dat maakt het lastig om een betrouwbare prognose van de bewegingen binnen dit geheel 
van communicerende vaten te maken.  
 
De uitkomsten op termijn worden gaandeweg ook nog eens door diverse factoren ‘van buitenaf’ in het 
bewegende zorglandschap beïnvloed. Zo is de beschikbaarheid van passende woningen van grote 
invloed op het uitstromen. Ook landelijke effecten, zoals een eventuele verruiming van de toelating 
voor de WLZ of het verder afbouwen van klinische capaciteit in de psychiatrie hebben gevolgen voor 
de in- en uitstroom in intramuraal Beschermd Wonen. De hierboven genoemde percentages kunnen 
daardoor nog aanzienlijk wijzigen. 
 
Door goed te monitoren en middels Sturen op Resultaat ( Meet-, spreek, en verbeterbeweging) willen 
de Friese gemeenten het inzicht in deze bewegingen vergroten. Met de opgedane kennis kan het 
beleid voor Beschermd Wonen in Friesland verder worden doorontwikkeld.     
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4. Te leveren ondersteuningsvormen 

 

Intramuraal Beschermd Wonen – algemeen 

In het algemeen gelden voor het leveren van intramuraal Beschermd Wonen de volgende 
randvoorwaarden: 

 Er is sprake van gediagnosticeerde psychiatrische problematiek zoals beschreven in 
paragraaf 2 van dit perceel; 

 Er is sprake van 24 uurs zorg in de nabijheid van de cliënt; 
 
In alle beschreven ondersteuningsvormen in de deelpercelen 2A, 2B en 2C  wordt uitgegaan van een 
ondersteuningspakket inclusief verblijf. Dat betekent dat er een tarief inclusief hotelmatige functies 
(voeding, schoonmaak et cetera) en huisvesting wordt vergoed. De zorgaanbieder vraagt zelf geen 
bijdrage in de woonkosten aan een cliënt. Cliënt betaalt voor het gebruik van deze 
maatwerkvoorziening een intramurale eigen bijdrage via het CAK. 
 
Perceel 2 kent geen eigen ondersteuningsvormen. Deze vindt u in de percelen 2A, 2B en 2C (steeds 
in paragraaf 4) de beschrijving van de voor dat perceel specifieke ondersteuningsvormen.  
 
 

5. Gunningseisen voor dit perceel 

Voor alle drie de deelpercelen binnen Intramuraal Beschermd Wonen gelden dezelfde gunningseisen. 

Het betreft de randvoorwaarden waarbinnen Beschermd Wonen Intramuraal door de zorgaanbieder 

dient te worden uitgevoerd. Deze worden vermeld in de vragenlijst ‘Programma van Eisen 2 

Intramuraal Beschermd Wonen’. 

 

6. Tarieven  

Perceel 2 is een beschrijvend perceel en kent geen ondersteuningsvormen of tarieven.  

De tarieven voor Bescherm Wonen Intramuraal zijn vermeld in de deelpercelen 2A, 2B en 2C. 

Het betreft integrale en vaste tarieven voor de duur van de overeenkomst.  

 

Ook worden de tarieven vermeld in het inschrijvingsblad onder het betreffende perceel.  

 

7. Bedrijfsvoeringsaspecten  

In de perceelbeschrijvingen 2A, 2B en 2C worden aspecten met betrekking tot bedrijfsvoering kort 

genoemd. De uitgebreide beschrijvingen, afspraken en werkwijzen rond: 

 Financieringswijze 

 Administratie  

 Declaratie, betalingsvoorwaarden en –afspraken 

zijn opgenomen in het concept-administratieprotocol Beschermd Wonen. 

 

Na de laatste Nota van Inlichtingen wordt deze opgemaakt in haar definitieve vorm en opgenomen als 

bijlage van de overeenkomst.  

 

8. De inschrijving: 

Voor perceel 2 bestaat de inschrijving uit: 

a. De vragenlijst ‘aanvullende specifieke geschiktheidseisen aan de aanbieder 
’Intramuraal Beschermd Wonen’ 

b. De vragenlijst ‘specifieke gunningseisen met betrekking tot de uitvoering van de 
overeenkomst’ aanbieder ’Intramuraal Beschermd Wonen’. 
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9. Omvang 

De geraamde/verwachte omvang van het perceel Intramuraal Beschermd Wonen bestaat uit het totaal 
van de deelpercelen 2A, 2B en 2C en bedraagt bij aanvang van de overeenkomst € 41.000.000. 
 
Er vindt gedurende de looptijd (inclusief de verlengingen totaal 4 jaar) een verschuiving plaats van de 
deelpercelen 2B en 2C (die uiteindelijk leeg zullen zijn) naar enerzijds deelperceel 2A, maar ook naar 
perceel 1 (ThuisPLUS). Ook vindt uitstroom naar andere voorzieningen en naar zelfstandig wonen 
plaats.  
 
Wanneer de in paragraaf 3 uitgesproken ambitie voor Intramuraal Beschermd Wonen kan worden 
gerealiseerd, zou de uiteindelijke omvang van het perceel naar verwachting nog ongeveer € 
12.000.000 - € 13.500.000 bedragen.  
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