Perceel 2C: Intramuraal Beschermd Wonen – Overgangsrecht
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.
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 eindigt de overeenkomst van
rechtswege op 31-12-2019.
2. Doelgroep
Het gaat hierbij om cliënten die:
 voor 14 februari 2015 indicatie voor GGZ-C hebben ontvangen door het CIZ of Bureau
Jeugdzorg
 die zorg in natura ontvangen bij een zorgaanbieder in de regio Friesland èn
 die binnen de looptijd van de overeenkomst met ingangsdatum 1 januari 2018 nog recht
hebben op deze zorg in natura.
Het overgangsrecht van de individuele cliënt duurt tot uiterlijk 31 december 2019 of zoveel eerder de
indicatie afloopt.
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
Aan het einde van de looptijd inclusief de verlenging, dus op 31-12-2019, is het aantal cliënten tot 0
teruggebracht.
4. Te leveren ondersteuningsvormen
Het gaat in dit perceel zowel om intramurale ondersteuning (met verblijf) als ondersteuning thuis
(verblijf wordt niet verzilverd) conform de oude AWBZ-voorzieningen. Deels in de vorm van pakketten,
daarnaast is er sprake van deelprestaties. In de tarieventabel vindt u het overzicht van alle producten,
zoals die ook in de huidige overeenkomsten zijn te vinden.
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5. Gunningseisen voor dit perceel
Voor alle drie de deelpercelen binnen Intramuraal Beschermd Wonen gelden dezelfde gunningseisen.
Deze zijn reeds opgenomen in de vragenlijst Programma van Eisen 2 Intramuraal Beschermd Wonen
Algemeen.
Voor perceel 2C geldt daarnaast één enkele gunningseis:
de zorgaanbieder levert na 31/12/2017 ondersteuning aan tenminste één client volgens een na die
datum nog geldige beschikking. De indicatie voor de client is uiterlijk verstrekt op 14-2-2015.
Deze eis is opgenomen in de vragenlijst Programma van Eisen 2C Intramuraal Beschermd Wonen
Overgangsrecht (zie ook H7).
6. Tarieven
Het betreft integrale en vaste tarieven voor de duur van de overeenkomst.
De tarieven voor 2018 worden berekend op grond van de tariefhoogte die in de overeenkomst 2017 is
opgenomen, aangevuld met de laatste verhoging (15%) van de NHC/NIC-component conform
landelijke regelgeving. Na de gunning zal voor iedere gegunde aanbieder een eigen tarieflijst worden
aangeleverd door opdrachtgever, met daarin de berekende tarieven voor 2018. Na toetsing door de
aanbieder wordt deze opgenomen in de raamovereenkomst.
Bij gebruik van de verlengingsoptie zal het tarief voor 2019 uiterlijk 3 maanden voor de ingangsdatum
bekend worden gemaakt.
7. Bedrijfsvoeringsaspecten

Financieringswijze
Beschermd Wonen Intramuraal – Overgangsrecht is en blijft volgens pxq vormgegeven en
gefinancierd.


Administratieprotocol
Op dit perceel is het administratieprotocol WMO/Beschermd Wonen Intramuraal
Overgangsrecht van toepassing.



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)).



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 € 21.000.000
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- 2020 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.
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Voor Cliënten waarvoor de ondersteuning in de vorm van Intramuraal Beschermd Wonen ook na de
einddatum van de overeenkomst voor dit perceel noodzakelijk is, wordt uiterlijk op 31-12-2019 de
beschikking omgezet naar een passende ondersteuningsvorm uit perceel 2A.
De uiteindelijke omvang van het perceel bedraagt daardoor na 31-12-2019 € 0.
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