Perceel 2A: Intramuraal Beschermd Wonen 2018
1. Beschrijving perceel
Dit perceel betreft de ondersteuningsvormen voor Intramuraal Beschermd Wonen 2018.
Op dit perceel kunnen alle zorgaanbieders inschrijven die in 2018 aan de in de doelgroep genoemde
cliënten de hieronder beschreven ondersteuningsvormen kunnen leveren. Om dit perceel gegund te
krijgen moet de zorgaanbieder aan de geschiktheidseisen en aan de gunningseisen voldoen.
Op dit perceel is na 1-1-2018 dynamisch contracteren van toepassing.
De looptijd van de overeenkomst voor dit perceel is 1 jaar met maximaal drie (3) maal een verlenging
van 1 jaar. De overeenkomst voor dit perceel eindigt van rechtswege op 31-12-2018, tenzij gebruik
wordt gemaakt van de verlengingsoptie.
2. Doelgroep
Het betreft clienten, die:
 een geldige beschikking Intramuraal Beschermd Wonen hebben met een ingangsdatum (start
zorg) van 1-1-2018 of daarna
of
 die na 31-21-2017 een dergelijke beschikking krijgen toegewezen.
Er is geen sprake van voorliggende of gelijktijdige inzet van voorzieningen uit:
 de lokale WMO
 ZVW (behandeling met wonen)
 WLZ (verstandelijke of lichamelijke beperking).
3. Ambitie
Enerzijds zetten we in Friesland in op het voorkomen van de noodzaak tot inzet van een intramurale
oplossing door het inzetten van ThuisPLUS. Anderzijds doe we dit door het stimuleren van het
uitstromen uit intramurale voorzieningen (zolang gewenst en veilig voor alle betrokkenen) . Rekening
houdend met een opstartperiode in 2018 waarin voor het eerst met ThuisPLUS gaat worden gewerkt,
hebben we de ambitie om vòòr 2020 een daling van 15% tot 20% in het aantal nieuwe beschikkingen
voor intramuraal Beschermd Wonen te bereiken.
Voor het perceel intramuraal Beschermd Wonen 2018 (2A) betekent het dat de ambitie voor 20182020 is, dat:
 alle cliënten uit perceel 2B waarvoor in 2019 nog voortzetting van intramuraal Beschermd
Wonen noodzakelijk is, zijn opgenomen
 alle cliënten uit perceel 2C waarvoor in 2020 nog voortzetting van intramuraal Beschermd
Wonen noodzakelijk is, zijn opgenomen
 we in hoofdlijnen een beweging waarnemen van zwaardere naar lichtere intensiteiten binnen
dit perceel
 we een uitstroom waarnemen uit dit perceel naar ThuisPLUS, naar wonen met lokale
thuisondersteuning of naar volledig zelfstandig wonen.
In perceel 2 Algemeen is al de ambitie aangegeven waarbij uiteindelijk in de jaren daarna het aantal
intramurale plaatsingen voor Beschermd Wonen nog zal verder worden afgebouwd naar het minimaal
noodzakelijke niveau.
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4. Te leveren ondersteuningsvormen
Er is sprake van vier verschillende pakketten die differentiëren naar zorgzwaarte. Het gebiedsteam
bepaalt in samenspraak met de client en de zorgaanbieder welk pakket passend is.
De zorgaanbieder bepaalt in samenspraak met het gebiedsteam en de cliënt de inhoud van het pakket
zodat maatwerk kan worden geleverd.
Voor alle pakketten geldt dat wordt voldaan aan de criteria van ‘intramuraal Beschermd Wonen’ (zoals
beschreven in perceel 2: Intramuraal Beschermd Wonen algemeen) en het bieden van een
beschermende omgeving.
4.1. Pakketten
De nieuwe pakketten voor 2018 en verder zijn als volgt vormgegeven:
Pakket A - duurzaam: basis
Beschermd wonen met intensieve begeleiding
Deze cliënten hebben vanwege een psychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig. Zij
hebben een veilige, weinig eisende en prikkelarme woonomgeving nodig die bescherming, stabiliteit
en structuur biedt. De begeleiding is met name gericht op het omgaan met de door het psychatrische
ziektebeeld veroorzaakte ‘beperkingen ’ (stabilisatie).


Pakket B - training
Beschermd wonen met intensieve training
Deze cliënten hebben vanwege hun sychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig. Zij
hebben dagelijks structuur en toezicht nodig. Er is bij deze cliënten veel aandacht voor het aanleren
van vaardigheden die nodig zijn om weer zelfstandig te gaan wonen. Gemiddeld duurt de inzet van dit
pakket 1,5 tot 2 jaar. Wanneer er sprake is van stabiliseren en beperkte training is dit pakket niet
passend.


Pakket C - duurzaam: gedrag
Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
Deze cliënten hebben door een complexe psychiatrische aandoening gedurende een langere periode
intensieve zorg en intensieve begeleiding nodig. De nadruk in dit pakket ligt op het stabiliseren /
stabiel houden van de situatie van de cliënt.


Cliënten hebben ernstige gedragsproblematiek die continu gereguleerd moet worden. Dat betekent
dat zij zelfverwondend of-beschadigend gedrag vertonen dan wel destructief en/of agressief naar hun
omgeving zijn. Er is ondersteuning en overname van taken op alle levensterreinen nodig. Cliënten zijn
nauwelijks in staat sociale relaties te onderhouden en de dag in te vullen. Tot deelname aan het
maatschappelijk leven is men niet in staat, noch geïnteresseerd.
Pakket D – duurzaam: somatiek
Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
De cliënten hebben vanwege een complexe psychiatrische aandoening, in combinatie met een
somatische / lichamelijke aandoening gedurende een langere periode intensieve begeleiding en zorg
nodig. De nadruk in dit pakket ligt op het stabiliseren / stabiel houden van de situatie van de cliënt en
soms op het voorkomen van achteruitgang.


Vanwege de beperkingen van de cliënt moet de woonomgeving zijn aangepast, bijvoorbeeld
rolstoeltoegankelijk. Ook wordt er intensieve persoonlijke verzorging en verpleging geboden. Dit
betreft handelingen die samenhangen met de aard van de problematiek waarvoor de cliënt verblijft.
Wanneer sprake is van een grote hoeveelheid persoonlijke verzorging/verpleging in verband met een
'reguliere' aandoening die mensen die thuis wonen ook kunnen hebben is er sprake van de
Zorgverzekeringswet als voorliggende voorziening voor de persoonlijke verzorging en verpleging. Er
is veelal overname van taken op alle levensterreinen nodig. Cliënten zijn nauwelijks in staat sociale
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relaties te onderhouden en de dag in te vullen. Tot deelname aan het maatschappelijk leven is men
niet in staat, noch geïnteresseerd.
4.2. Modules
Ieder pakket in intramuraal Beschermd Wonen 2018 bestaat uit modules. Het betreft altijd uit
 de module ondersteuning
èn
 de module verblijf.
Daarnaast kan het pakket worden aangevuld met een aantal andere modules. Zo kan per client een
maatwerkpakket worden samengesteld. Het betreft dan:
 de module dagbesteding/participatie
 de module verblijf van kind bij ouder in BW.
Deze aanvullende modules kunnen alleen aan een client worden toegekend in combinatie met de
pakketten A,B,C of D.
4.3. Beschrijving Modules
 Dagbesteding/participatie
Onder participatie verstaan de Friese gemeenten alle activiteiten op het gebied van werk / school of
een andere zinvolle invulling van de dag in de vorm van dagbesteding.
Als gemeenten vinden we het belangrijk dat cliënten bij zowel ThuisPLUS als intramuraal Beschermd
Wonen zo veel als mogelijk participeren in de maatschappij. Dat betekent dat we in het integrale
ondersteuningsplan dat we per cliënt maken altijd aandacht hebben voor het onderdeel participatie.
Gebiedsteams bekijken daarom altijd welke activiteiten voor de cliënt ingezet kunnen worden om zo
veel als mogelijk te participeren.
Het streven is om cliënten te begeleiden bij en/of naar (betaald) werk. Dit doen we waar nodig en waar
haalbaar (gebaseerd op de mogelijkheden van de cliënt) met trajecten vanuit de Participatiewet. In dat
geval verloopt financiering ook via die weg. Voor die cliënten waarbij (betaald) werk geen mogelijkheid
is vanwege hun beperkingen kan de module dagbesteding vanuit de Wmo worden toegevoegd aan
Intramuraal Beschemd Wonen. Ook binnen de dagbesteding moet gewerkt worden aan het
groeipotentieel van de cliënt. Het wijk—of gebiedsteam maakt hiervoor samen met de cliënt een plan
met doelstellingen. Samen met de zorgaanbieder voor Intramuraal Beschermd Wonen zoeken zij een
passend aanbod. Met name het inzetten van expertise van aanbieders op het gebied van (beschut)
werk is belangrijk. De zorgaanbieder die het totale ondersteuningstraject levert gaat hiervoor waar
nodig (indien hij zelf hiervoor de expertise/capaciteit niet heeft) onderaanneming aan met de partij die
de dagbesteding uiteindelijk uitvoert.
De zorgaanbieder die participatie / dagbesteding (onderaannemer) aan de cliënt levert en de
zorgaanbieder van Intramuraal Beschermd Wonen (hoofdaannemer) hebben frequent overleg over de
cliënt. Hierdoor is de hoofdaannemer is in staat om zijn signaalfunctie te blijven kunnen uitoefenen. Dit
is van belang om bijvoorbeeld terugval in de psychiatrische problematiek van de cliënt te voorkomen.
Wanneer de cliënt niet in staat is zelfstandig te reizen en wanneer geen gebruik kan worden gemaakt
van een andere of voorliggende voorziening kan de module vervoer van en naar
dagbesteding/participatie aan de cliënt worden toegewezen. De regie hiervoor ligt bij het gebiedsteam.
Omdat de vervoerscomponent slechts bij een gedeelte van de cliënten zal worden ingezet is er een
toeslag in het maandtarief voor dagbesteding/participatie voor opgenomen.
 Verblijf kind bij ouder in Beschermd Wonen
Het verblijf van (een) kind(eren) bij de ouder in Beschermd Wonen voor de zorgaanbieder brengt vaak
meerkosten met zich mee die niet zijn voorzien in de tarieven die voor de BW-pakketten zijn vastgesteld.
Het gaat daarbij om meerkosten op het gebied van huisvesting, facilitaire verzorging en in sommige
gevallen nog enige basale ondersteuning (ADL) van het kind, voor zover de ouder daar onvoldoende toe
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in staat is, ondanks de ondersteuning door de zorgaanbieder.
Door Sociaal Domein Fryslân is ervoor gekozen om voor die situatie voor de zorgaanbieder een module
op te nemen als tegemoetkoming in deze meerkosten. Het tarief wordt gerekend per inwonend kind.
NB. Deze module is niet van toepassing voor ThuisPLUS, omdat het verblijfskosten betreft. Die zijn in het
geval van een client die zelfstandig woont, voor rekening van de client.
5. Gunningseisen voor dit perceel
Voor alle drie de deelpercelen binnen Intramuraal Beschermd Wonen gelden dezelfde gunningseisen.
Deze zijn reeds genoemd in de beschrijving van perceel 2 Intramuraal Beschermd Wonen Algemeen.
Voor perceel 2A gelden geen verdere aanvullende gunningseisen.
6. Tarieven
De tarieven voor de modules Intramuraal Beschermd Wonen 2018 zijn in onderstaande tabel vermeld.
Het betreft integrale en vaste tarieven voor de duur van de overeenkomst.
Door de verschillende modules te combineren en de tarieven daarvan te totaliseren ontstaat het
integrale maandtarief per client dat voor de ondersteuning kan worden gedeclareerd.

Basismodule (incl.verblijf)
Module dagbesteding
Module kind bij ouder

Eenheid
Maand
Maand
Maand

Pakket A
€ 3.337,00
€
737,00
€
561,00

Pakket B
€ 4.225,00
€
737,00
€
561,00

Pakket C
€ 4.637,00
€
737,00
€
561,00

Pakket D
€ 5.634,00
€
737,00
€
561,00

7. Bedrijfsvoeringsaspecten
7.1. Financieringswijze
Beschermd Wonen Intramuraal wordt als duurzaam traject vormgegeven en gefinancierd.
7.2. Administratieprotocol
Op dit perceel is het administratieprotocol WMO/Beschermd Wonen Intramuraal 2018 van
toepassing.
7.3. Declaratie
Declaratie vindt achteraf plaats eens per maand of eens per 4 weken (hierbij wordt de keuze
van het CAK per 1/1/2018 gevolgd (conform wens zorgaanbieders uit marktconsultatie)).
7.4. Betalingsvoorwaarden en –afspraken
Betaling van de correcte declaratie vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst.
8. Omvang
De geraamde/verwachte omvang aan het einde van het eerste contractjaar van het perceel is € 4 à
5.000.000.
In de beschrijving van de ambitie is in perceel 2 Intramuraal Beschermd Wonen Algemeen al ingegaan
op de factoren die van invloed zijn op het verloop van de verschuivingen tussen de percelen en naar
buiten het Beschermd Wonen.
Ook in de beschrijving van de omvang van het perceel is al ingegaan op de verwachtingen.
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