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Arrangementen Wmo Beschermd 
wonen 2017  

Aanvulling op de OT van 26/8 op basis van de werkgroepbijeenkomst van 22 

september 2016 

Tijdens de OT van 26 augustus bleek behoefte aan verduidelijking en uitwerking van de daar 

geagendeerde notitie Arrangementen Wmo 2017 (Beschermd wonen). Deze verduidelijking en 

uitwerking, voornamelijk gefocust op de financiering en draaiknoppen Beschermd wonen, zijn 

onderwerp geweest van werkgroepsessie met aanbieders. De resultaten hiervan zijn opgenomen in 

onderhavig document. Alle partijen worden uitgenodigd hierop te reageren.  

Gewenste structuur 2017 

Beschermd wonen kent vanaf 2017 in hoofdlijnen 3 varianten: 

 

Arrangement                                                           Inhoud vanuit historische opzet 

Beschermd wonen met verblijf (basis)         ZZP GGZ-C     4 en hoger 

Beschermd wonen met verblijf (licht)         ZZP GGZ-C     3 en 4 

Beschermd wonen zonder verblijf           VPT 

 

 

In een figuur ziet dit als volgt uit: 

 

 

 



2/3 
 

Hoe wenst de gemeente sturing te geven op volume- en budgetbeheersing  bij de 

arrangementen Beschermd wonen die gepaard gaan met de beleidsdoelstellingen waarin 

de focus ligt op vergroting van de zelfregie van de burger?  

De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat een tariefverlaging, een budget- of volumeplafond 

niet de juiste draaiknop is om in te spelen op de genoemde probleemstelling. Door voor deze weg te 

kiezen wordt er geen gedragen oplossing geboden voor de volumegroei tegen te gaan en ontbreekt 

een draaiknop t.b.v. de beoogde beleidsdoelstellingen. 

Voorgesteld wordt om een degressief tarief te hanteren.  Aan de hand van een aantal stappen zal 

drempel van de inwerkingtreding van het degressief tarief worden bepaald: 

- Per aanbieder van het arrangement Beschermd wonen met verblijf, vanaf 2017 betreft dit de 

arrangementen Beschermd wonen basis en light, wordt een budgetgrens bepaald; 

- Aanbieders die binnen de budgetgrens blijven ontvangen 100% van de vastgestelde 

arrangementstarieven; 

- Indien de zorgproductie in financiële zin en bij vorengenoemde arrangementen boven de 

budgetgrens uitkomt wordt voor dat gedeelte van de omzet een verlaagd percentage van de 

arrangementsprijs vergoed; 

- Voor het arrangement Beschermd wonen zonder verblijf geldt geen budgetgrens met een 

daaraan gekoppeld degressief tarief; 

- De budgetgrens voor de arrangementen Beschermd wonen met verblijf wordt bepaald op 

80% van de productie uit kalenderjaar 2016; 

- Vanaf kalenderjaar 2017 bedraagt het arrangementtarief,  voor het gedeelte van de omzet 

van de arrangementen Beschermd wonen met verblijf, dat uitstijgt boven de budgetdrempel 

40%. 
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Op dit moment wordt is de bekostiging  voor dagbesteding Beschermd wonen bij een 

aantal aanbieders altijd in het arrangementstarief opgenomen en bij andere aanbieders 

niet. Voor de inkoop 2017 wil de gemeente dit gaan verhelpen door meer eenduidigheid 

te creëren.  

Vanaf kalenderjaar 2017 zit de dagbesteding bij geen enkele Beschermd wonen aanbieder 

structureel in het tarief. Voor de dagbesteding zal dan ook altijd een aparte beschikking moeten 

worden afgegeven. Indien aan de orde zal de dagbesteding altijd integraal in het ondersteuningsplan 

moeten worden opgenomen. 

Indien sprake is van de mogelijkheid om gebruik te maken van voorliggende voorzieningen wordt dit 

gezien als een contra-indicatie. 

In afwijking van de ambulante dagbestedingarrangementen zal er voor de dagbesteding bij 

Beschermd wonen geen indeling in intensiteit (categorieën dagdelen) worden ontwikkeld. De 

financiering hieromtrent zal worden vormgegeven door een gemiddelde intensiteit te hanteren. 

Vervoer naar dagbesteding 

Ten aanzien van vervoer van en naar de dagbesteding wordt het volgende voorgesteld. 

In het tarief voor dagbesteding wordt in alle gevallen een opslag voor vervoer opgenomen. De 

huidige werkwijze wordt hiermee voortgezet. De aanbieder blijft (uiteindelijk) verantwoordelijk voor 

het vervoer en beoordeelt de noodzaak per individuele situatie.  

Voorbehoud  
Bovenstaande uitkomsten zijn in deze fase slechts voorstellen en worden eerst definitief na 

bestuurlijke besluitvorming in of namens de deelnemende gemeenten. Mede hierdoor kan het 

voorkomen dat voorstellen deels, gewijzigd of pas op een later moment worden ingevoerd.  

 


