Perceel 2B: Intramuraal Beschermd Wonen 2015-2017
1. Beschrijving perceel
Dit perceel betreft het gedeelte dat de mogelijkheid biedt aan zorgaanbieders om voor cliënten uit de
hieronder beschreven doelgroep binnen de termijn van een jaar nog gebruik te kunnen maken van de
ondersteuningspakketten gebruikt in de overeenkomsten die in 2017 gelden.
Op dit perceel kunnen alleen die zorgaanbieders inschrijven die in 2018 aan de hierboven genoemde
cliënten zorg leveren. Op dit perceel is dynamisch contracteren niet van toepassing.
Bij voorgenomen mutatie in de lopende beschikking of aan het einde van de looptijd van de
beschikking van een cliënt wordt deze vertaald naar een passende ondersteuningsvorm uit perceel 2A
(Intramuraal Beschermd Wonen 2018).
Bij eventuele verhuizing van een cliënt uit dit perceel naar een nog niet gecontracteerde
zorgaanbieder, eindigt de lopende beschikking en wordt deze vertaald naar een passende
ondersteuningsvorm uit perceel 2A (Intramuraal Beschermd Wonen 2018). De nieuwe zorgaanbieder
dient zich tijdig aan te melden via de dynamische contractering voor perceel 2A.
De looptijd van de overeenkomst voor dit perceel is één jaar. De overeenkomst eindigt hiermee van
rechtswege op 31-12-2018. Er kan maximaal één verlengingsoptie worden ingeroepen voor maximaal
één kalenderjaar.
2. Doelgroep
In aanvulling op de beschrijving van de doelgroep in perceel 2 Intramuraal Beschermd Wonen –
Algemeen geldt dat het in dit perceel alleen die cliënten betreft, die een geldige beschikking hebben
met een startdatum uit 2015, 2016 of 2017 en waarvoor in 2018 nog Intramuraal Beschermd Wonen
noodzakelijk is.
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
Binnen dit perceel is op uiterlijk 31 december 2018 het aantal cliënten tot 0 teruggebracht. Mocht dit
onverhoopt niet zijn gerealiseerd, dan kan door de verlengingsoptie te gebruiken de ondersteuning
nog enige tijd worden gecontinueerd. Wel zal in overleg tussen opdrachtgever en zorgaanbieder
worden ingezet op het zo spoedig mogelijk vertalen van de lopende beschikking naar een beschikking
voor perceel 2A, indien verwacht wordt dat de ondersteuning voor de client nog tot na einddatum van
de verlengingsoptie doorloopt.
4. Te leveren ondersteuningsvormen Intramuraal Beschermd Wonen 2015-2017
De ondersteuningsvormen voor het perceel Intramuraal Beschermd Wonen 2015-2017 blijven
voor de duur van de overeenkomst ongewijzigd ten opzicht van de huidige situatie.
In alle hieronder beschreven ondersteuningsvormen is uitgegaan van een integraal pakket inclusief
verblijf. Dat betekent dat er een tarief inclusief hotelmatige functies (voeding, schoonmaak et cetera)
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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.
Ondersteuningspakketten A,B,C,D.
De ZZP GGZ-C typologie is in 2016 en 2017 gehandhaafd als methodiek om toegang en financiering
vorm te geven. Dat betekent dat we de volgende vier (4) pakketten ( zie ook bijlage Beschrijving
Ondersteuningspakketten) hanteren:
A.
Beschermd wonen met intensieve begeleiding (basis);
B.
Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding (basis+ PV);
C.
Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (basis + gedrag);
D.
Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
(basis + multi-problematiek (VG/LG).
Voor ieder van deze ondersteuningspakketten geldt:
 dat het tarief inclusief alle kosten van het pakket, maar exclusief de kosten voor dagbesteding
moet worden opgegeven.
 dat er een mogelijkheid is om aan het pakket het product dagbesteding toe te voegen binnen
het perceel beschermd wonen. Het is niet toegestaan de dagbesteding voor deze doelgroep
via de lokale WMO-voorzieningen aan te vragen.
Dagbesteding Beschermd Wonen
Dagbesteding is een zinvolle invulling van de dag die arbeid of school vervangt. Gedurende de
dagbesteding wordt gewerkt aan vooraf opgestelde doelstellingen die ontwikkeling van de cliënt
bevorderen. Dagbesteding wordt geboden door professionals, eventueel aangevuld met vrijwilligers.
Dagbesteding betreft niet ‘algemene’ daginvulling zoals gezelligheid in de woning (gezamenlijk
koffiedrinken, activiteit ondernemen). Dagbesteding vindt in principe niet vrijblijvend plaats. Bij
deelname aan dagbesteding wordt er op de cliënt ‘gerekend’ door de aanbiedende organisatie.
Dagbesteding kan als onderdeel van het beschermd wonen worden geboden. Dagbesteding kan als
‘extra’ worden toegevoegd aan het pakket rondom het wonen. Het tarief voor dagbesteding kan alleen
worden toegekend aan de aanbieder van wonen. Invulling van dagbesteding kan indien gewenst
elders plaatsvinden. De aanbieder van wonen vervult in dat geval de rol van regisseur en
hoofdaannemer.
Per cliënt kunnen maximaal 6 dagdelen dagbesteding worden toegekend.
Het tarief voor dagbesteding Beschermd Wonen is inclusief alle kosten van verblijf en verzorging,
vervoer en is incl. BTW.
Nazorg Beschermd Wonen
Het gaat om de nazorg die in het kader van terugvalpreventie aan burgers wordt geboden die in een
‘beschermde omgeving’ hebben gewoond en die zelfstandig zijn gaan wonen. In principe ontvangt de
cliënt ambulante begeleiding vanuit de WMO (lokale verantwoordelijkheid), maar daarnaast kan
gedurende een afgebakende periode - die wordt bepaald door het wijk-/gebiedsteam na samenspraak
met de zorgaanbieder Beschermd Wonen - het product nazorg worden geboden. De regie voor het
inzetten van deze dienst (inclusief duur en omvang) ligt bij de wijk-/gebiedsteams.
De nazorg bestaat uit:
- Bereikbaarheid van een vertrouwd aanspreekpunt vanuit de beschermde omgeving die
bereikbaar is voor cliënt en andere bij de cliënt betrokken partijen in de ambulante begeleiding
- Het op verzoek van de cliënt leveren van ‘onplanbare zorg’ binnen afzienbare tijd (respons
binnen 15 minuten) Het betreft ‘onplanbare zorg’ die niet door de wijk-/gebiedsteams kan
worden geleverd.
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-

Het signaleren van de behoefte om aanvullende ondersteuning in te zetten en het adviseren
van het wijk-/gebiedsteam hierover.

Doelstelling nazorg:
- het bieden van een zorgvuldige overgang van een beschermde omgeving naar zelfstandig
wonen
- het ondersteunen bij en toewerken naar zelfstandig wonen
- het bevorderen van participatie (binnen de wijk/ het gebied)
- het voorkomen van terugval
Het tarief voor nazorg Beschermd Wonen is inclusief alle kosten, waaronder reis- en verblijfkosten en
incl. BTW.
Afwezigheidsdag Beschermd Wonen
In geval van afwezigheid van een cliënt die beschermd woont, kan de reeds bestaande productcode
afwezigheidsdag Beschermd Wonen in rekening worden gebracht. Hierbij geldt een maximum van 14
dagen. In geval van een opname van de cliënt in ziekenhuis of psychiatrische behandelafdeling geldt
een maximum van 42 dagen.
Het tarief voor de afwezigheidsdag Beschermd Wonen is inclusief alle kosten en incl. BTW.
Verblijf van 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 extra begeleiding van het kind, voor zover de ouder daar onvoldoende toe in staat is.
Door Sociaal Domein Fryslân is ervoor gekozen om voor die situatie voor de zorgaanbieder een product
op te nemen als tegemoetkoming in deze meerkosten.
5. Gunningseisen voor dit perceel
Voor alle drie de percelen binnen Intramuraal Beschermd Wonen gelden dezelfde gunningseisen.
Deze zijn reeds opgenomen in de vragenlijst Programma van Eisen 2 Intramuraal Beschermd Wonen
Algemeen.
Voor perceel 2B geldt daarnaast één enkele gunningseis:
de zorgaanbieder levert na 31/12/2017 ondersteuning aan tenminste één cliënt volgens een na die
datum nog geldige beschikking, met een ingangsdatum uit 2015-2017.
Deze eis is opgenomen in de vragenlijst Programma van Eisen 2B Intramuraal Beschermd Wonen
2015-2017.
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6. Tarieven
De tarieven voor Bescherm Wonen Intramuraal zijn hieronder vermeld. Het betreft integrale en vaste
tarieven voor de duur van de overeenkomst.

Basismodule (zorg &verbijf) etmaal
Module dagbesteding (dagdeel)
Module kind bij ouder (etmaal)
Nazorg (week)
Afwezigheidsdag (etmaal)

Pakket A
€ 110,00
€ 42,50
€ 18,50
€ 120
€ 22,50

Pakket B
€ 139,29
€ 42,50
€ 18,50
€ 120
€ 22,50

€

Pakket C
152,86
€ 42,50
€ 18,50
€ 120
€ 22,50

€

Pakket D
185,71
€ 42,50
€ 18,50
€ 120
€ 22,50

7. Bedrijfsvoeringsaspecten

Financieringswijze
Beschermd Wonen Intramuraal blijft (zoals in 2017) als inspanningsverplichting (pxq)
vormgegeven en gefinancierd.


Administratieprotocol
Op dit perceel is het administratieprotocol WMO/Beschermd Wonen Intramuraal 2015-2017
van toepassing.



Facturatie
Declaratie vindt eens per maand/4 weken (volgt CAK per 1/1/2018) achteraf plaats. De
factuureenheid is per product weergegeven in de tarieventabel.



Betalingsvoorwaarden en –afspraken
Betaling correcte declaratie vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst.

8. Omvang
De geraamde/verwachte omvang van het perceel is bij aanvang van de overeenkomst € 19.000.000
Het perceel wordt alleen ingezet voor cliënten die bij aanvang van de overeenkomst een geldige en
lopende beschikking hebben.
Cliënten waarvan de beschikking eindigt vòòr 31-12- 2019 kunnen uitstromen naar:
 perceel 2A indien de ondersteuning in de vorm van Intramuraal Beschermd Wonen
wordt voortgezet,
 perceel 1 indien de ondersteuning in de vorm van ThuisPLUS wordt vervolgd,
 naar een andere voorziening,
 naar zelfstandig wonen, al of niet met ondersteuning vanuit de lokale WMO.
Voor Cliënten waarvan de beschikking doorloopt tot na 1-1-2019 en waarvan de ondersteuning in de
vorm van Intramuraal Beschermd Wonen wordt voortgezet, wordt uiterlijk op 31-12-2019 de
beschikking omgezet naar een passende ondersteuningsvorm uit perceel 2A.
De uiteindelijke omvang van het perceel bedraagt daardoor aan het einde van de overeenkomst € 0.
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