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B_2 aangepaste arrangementen Wmo en Beschermd 
wonen 

Wijzigingen indeling arrangementen Wmo 2017  

1. Inleiding 
De nieuwe taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gecontracteerd op 

basis van een arrangementfinanciering. De indeling in arrangementen ziet er op dit moment als volgt 

uit: 

1. Individuele begeleiding 

2. Groepsbegeleiding ouderen 

3. Groepsbegeleiding VG/LG volwassenen 

4. Groepsbegeleiding zintuiglijk gehandicapten 

5. Groepsbegeleiding langdurig zorg afhankelijk 

6. Groepsbegeleiding beschermd wonen 

7. Beschermd wonen  met verblijf 

8. Beschermd wonen zonder verblijf 

9. Kortdurend Verblijf 

10. Inloopfunctie GGZ 

 

Financiering vindt plaats op basis van een (kalender)jaarbedrag  per cliënt per arrangement. De 

bedragen zijn gebaseerd op de historische realisatie per aanbieder. Als grondslag hiervoor wordt de 

realisatie uit 2013 gebruikt.  

 

Op basis van de analyse en ervaringen van 2015/2016 werd duidelijk dat aanpassingen van de 

huidige arrangementssystematiek gewenst en noodzakelijk zijn. Aan de hand van diverse 

ontwikkeltafels en werkgroepsessies met aanbieders zijn hiervoor ontwikkelrichtingen verkend en 

uitgewerkt. In deze bijlage worden de resultaten hiervan weergegeven. Het betreft zowel de 

ambulante dienstverlening, als de dienstverlening in het kader van beschermd wonen. De nieuwe 

indeling versterkt de regierol van de gemeente met behoud van de ruimte voor maatwerk door de 

aanbieder. Daarnaast maakt de nieuwe indeling maandfinanciering en uniformering van de tarieven 

mogelijk, wat resulteert in een evenwichtiger en gerichter bekostigingsmodel. De beoogde 

ingangsdatum is 1 januari 2017.  

2. Individuele begeleiding  
Het Wmo arrangement individuele begeleiding wordt per 1 januari 2017 onderverdeeld in twee 

niveaus op basis van complexiteit. 

 Vanaf 1 januari 2017 

Individuele begeleiding  Individuele begeleiding hoog 

Individuele begeleiding laag 

  

De indeling heeft een historische grondslag. In de variant individuele begeleiding laag komen de uit de 

AWBZ bekende laagcomplexe productcodes en doelgroepen (H300, H305 en H150). De hoge variant 

is alleen bestemd voor de hoogcomplexe doelgroepen niet aangeboren hersenletsel (NAH) (H152) en 

gediagnosticeerde psychiatrie (PSY) (H153).   

De nieuwe indeling voor individuele begeleiding wordt op de horizontale as onderverdeeld in vijf 

intensiteitniveaus. De intensiteit geeft voor aanbieders een bandbreedte aan van de te leveren 
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omvang per maand. Op deze manier ontstaan tien zorgprofielen. Voor de indeling in omvang wordt 

door de toegang (ondersteunend) gebruik gemaakt van de (nieuwe) richtlijn toewijzing begeleiding. 

Deze richtlijn wordt als beleidsregel opgenomen in het besluit maatschappelijke ondersteuning 2017. 

De richtlijn is gebaseerd op de bestaande beschrijvingen en het Awbz normenkader. 

 Schematische weergave indeling Wmo begeleiding individueel 2017 
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 Intensiteit ( in uren per week) 

 tot 2  2-4  4-8  8-13 13-25 

Begeleiding hoog      

Begeleiding laag      

 

3. Groepsbegeleiding 
Het Wmo arrangement groepsbegeleiding wordt onderverdeeld in drie niveaus op basis van 

complexiteit. De huidige indeling op basis van (Awbz) grondslagen wordt verlaten.  

 Vanaf 1 januari 2017 

Groepsbegeleiding ouderen 
Groepsbegeleiding VG/LG volwassenen  
Groepsbegeleiding ZG volwassenen 
Groepsbegeleiding LZA 

Toeslag rolstoelvervoer 

Groepsbegeleiding hoog 

Groepsbegeleiding midden 

Groepsbegeleiding laag 

 

De nieuwe indeling voor groepsbegeleiding wordt op de horizontale as onderverdeeld in vier 

intensiteitniveaus. De intensiteit geeft voor aanbieders een bandbreedte aan van de te leveren 

omvang in dagdelen per maand. Op deze manier ontstaan 8 zorgprofielen. Voor de indeling in 

omvang wordt door de toegang (ondersteunend) gebruik gemaakt van de (nieuwe) richtlijn toewijzing 

groepsbegeleiding. Deze richtlijn wordt als beleidsregel opgenomen in het besluit maatschappelijke 

ondersteuning 2017. De richtlijn is gebaseerd op de bestaande (NZA) beschrijvingen en het Awbz 

normenkader. 

Schematische weergave indeling Wmo groepsbegeleiding 2017 
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 Intensiteit (in dagdelen per week) 

 
tot 2 2-4 4-6 6-9 

Hoog 
    

Midden 

    

Laag 
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Toeslag rolstoelvervoer 

Binnen de tarifering van de segmenten is het vervoer inclusief. De beoordeling in hoeverre vervoer 

noodzakelijk is, ligt bij de aanbieder. Voor wat betreft rolstoelvervoer wordt een aparte component 

voorzien. Daarmee wordt aangesloten op de hogere kostenstructuur en het onderscheid zoals dit ook 

in het verleden werd gemaakt.    

4. Beschermd Wonen 
Het Wmo arrangement beschermd wonen (met verblijf) wordt per 1 januari 2017 onderverdeeld in 

twee niveaus op basis van complexiteit met daarbij optioneel een toeslag Verpleging en Verzorging. 

Hiermee worden de mogelijkheden om flexibel op- en af te schalen vergroot.  

De indeling heeft voor een groot deel een historische grondslag. In de variant Beschermd wonen licht 

komen de voormalig ZZP GGZ-C 3 en 4. De hogere ZZP GGZ-C codes zijn te herleiden naar 

beschermd wonen basis. Van alle arrangementen beschermd wonen is een gedetailleerde 

beschrijving opgesteld die borg staat voor een juiste indeling en een - over de verschillende 

aanbieders heen - vergelijkbaar kwaliteitniveau.    

 Vanaf 1 januari 2017 

Beschermd wonen 
 

Beschermd wonen basis Optioneel:  
Toeslag Verpleging en 
Verzorging 

Beschermd wonen licht 

Beschermd wonen zonder 
verblijf 
 

Beschermd wonen zonder verblijf 

Groepsbegeleiding beschermd 
wonen 

Groepsbegeleiding beschermd wonen volgens de indeling 
groepsbegeleiding 2017 (laag, midden, hoog) 

 

Schematische weergave indeling Beschermd wonen 2017 
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Intensiteit 

  Optioneel: Toeslag Verpleging en 
Verzorging 

Optioneel: Toeslag 
Verpleging en Verzorging 

Beschermd wonen basis 

Beschermd wonen licht 

Beschermd wonen 
zonder verblijf 

 

Beschermd wonen is per 1 januari in alle varianten zonder de component groepsbegeleiding. De 

groepsbegeleiding wordt ingezet volgens de eerder genoemde nieuwe indeling van het arrangement 

groepsbegeleiding (zie paragraaf 3). Specifiek voor de registratie blijft in de benaming de link met 

beschermd wonen overeind. Daarmee is de herleidbaarheid naar de centrumregeling gewaarborgd.  
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5. Kortdurend verblijf 
In afwachting van de te ontwikkelen beleidsvisie op kortdurend verblijf handhaven we het bestaande 

arrangement. De wijziging per 2017 heeft uitsluitend betrekking op de bekostiging. Er wordt afgestapt 

van de bekostiging op basis van een kalenderjaartarief. Per 2017 wordt kortdurend verblijf 

gefinancierd per etmaal. Daarmee sluiten we aan op de methodiek zoals deze bij jeugd wordt 

gehanteerd. Hetzij opgemerkt dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van deze dienstverlening zeer 

beperkt is.  

 Vanaf 1 januari 2017 

Kortdurend verblijf Kortdurend verblijf (per etmaal) 

  

6. Inloopfunctie GGZ 
Ook voor de inloopfunctie GGZ geldt dat het beleid ten aanzien hiervan in ontwikkeling is en dat het 

bestaande arrangement in afwachting hiervan voor 2017 wordt gecontinueerd. Hetzij opgemerkt dat 

het hier een beschikbaarheidfunctie betreft en daarmee geen cliëntgebonden financiering. In die zin is 

het arrangement afwijkend van alle andere (Wmo)arrangementen. 

 Vanaf 1 januari 2017 

Inloopfunctie GGZ Inloopfunctie GGZ 

  

 


