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1. Inleiding  
  

Voor u ligt het Handboek Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2017. Hierin vindt u het 

toegangs- en mutatieproces voor de voorzieningen MO en BW  in de regio Maastricht-Heuvelland en 

Westelijke Mijnstreek.  

  

Dit handboek is daarmee primair bedoeld voor medewerkers en leveranciers van Beschermd Wonen in de 

regio Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek.  

  

Waar in dit document gesproken wordt over Maatschappelijk Opvang, geldt dat dit alleen van toepassing is 

op de regio Maastricht-Heuvelland. De Westelijke Mijnstreek  voert zelf de processen rondom 

Maatschappelijke Opvang uit.   

  

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, of onderwerpen missen, laat het ons weten, dan 

zorgen wij dat dit zo snel mogelijk verwerkt wordt in het handboek.   

  

  

 

  

Contactgegevens:  

  
Beleid:  

  
Herman Reiters – Senior Beleidsmedewerker  
Herman.Reiters@maastricht.nl  

  
Uitvoering:  

  
Noortje Stroom – Kwaliteitsmedewerker  
Noortje.Stroom@maastricht.nl   

  
Gity Sharifzadeh – Adviseur Wmo 
gity.sharifzadeh@maastricht.nl  
  
Inkoop:  

  
Martijn Visser  
Inkoopteamsd@maastricht.nl  

  

  

Expertise overleg Westelijke Mijnstreek  

  
Tijdstip: 1

e
 dinsdag van de maand 

Dinsdag 14:00 – 15:30  

  
Locatie:  

Stadhuis Geleen 

 

  

Expertise overleg Voordeur Maastricht  

  
Tijdstip: 1

e
 donderdag van de maand 

Donderdag 10:30 – 12:00  

  
Locatie:  
Werkplein Maastricht   
Randwycksingel 22  
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2. Opvang en Beschermd Wonen  
  

In 2015 ging alle aandacht naar de overgang van Beschermd Wonen naar de Wmo. Vanaf 2016 zijn we 

gericht op de doorontwikkeling van zowel Maatschappelijke Opvang (MO) als Beschermd Wonen. In 2018 

zullen we verder vorm geven aan deze doorontwikkeling. 

 

Voor BW geldt vanaf 2017 dat er verschillende categorieën zijn waarop toegekend kan worden. Zo kan  

Beschermd Wonen zonder verblijf nog steeds worden toegekend maar ook Beschermd Wonen licht of  

Beschermd Wonen Basis. Ook in 2018 bestaat de mogelijkheid om tijdelijk  

(max. 3 maanden, eenmalig) op of af te schalen tussen Beschermd Wonen zonder Verblijf en Beschermd 

Wonen Licht, en tussen Beschermd Wonen licht en Beschermd Wonen basis. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid de zogenaamde toeslag V+V (verpleging en verzorging) in te zetten indien noodzakelijk.  

Expertise overleg Maastricht Heuvelland en Westelijke Mijnstreek  
De Voordeur is per 1 april 2018 in de beide regio’s omgevormd naar een Expertise overleg. De Voordeur 

heeft vanaf 2014 uitstekend zijn dienst bewezen als een goede verbinding tussen de gemeente, 

zorgaanbieders maatschappelijk opvang en beschermd wonen en aanpalende domeinen en zorgketens.  De 

Voordeur was met name een casusoverleg waarin iedere zorgaanbieder meedacht of er een schakel tussen 

gevraagd maatwerk en eigen zorgaanbod mogelijk was. De Wmo consulenten hebben in de Voordeur op 

basis van deskundige overdracht van informatie beschikt. Er is vaak geconstateerd dat de korte bespreking 

in de Voordeur  te weinig ruimte bood aan de dialoog tussen de Wmo, de burger en de zorgaanbieder. Sinds 

eind 2017 heeft de Wmo de toegang MO en BW nadrukkelijker georganiseerd en worden de aanmeldingen 

voor MO en BW  aangemeld bij het Loket Wmo te Maastricht.    

 

De doelstelling van het Expertise overleg is om de opgebouwde samenwerking in de keten te borgen en 

samen in gesprek te blijven over de kwaliteit van zorg die geboden wordt aan de burger. In het Expertise 

overleg kunnen thema’s worden ingebracht door alle samenwerkende partijen.  

Indien nodig kan er anonieme casuïstiek worden ingebracht waarin de deskundigheid van alle partners 

gewenst is. Het Expertise overleg is er niet voor thema’s die thuishoren bij zorginkoop of beleid.   

 

Beschermd Wonen met én zonder Verblijf  
Beschermd Wonen is vanaf 2017 opgesplitst in drie 

productcategorieën en drie toeslagen, namelijk:    

- Beschermd Wonen zonder verblijf;  

- Beschermd Wonen Licht;  

- Beschermd Wonen basis;  

- de toeslag Verpleging en Verzorging;  

- de op- en afschaal toeslagen tussen BW zonder verblijf en 

BW licht,  

- de op- en afschaal toeslagen tussen BW licht en BW basis.  

  

Dit biedt meer ruimte voor maatwerk en sluit beter aan bij 

het ontwikkeltraject en doorstroom van cliënten.  

  

In de praktijk betekent dit dat aanbieders goed na moeten denken over het ontwikkelperspectief en 

ontwikkelstadium van de cliënt. Op basis daarvan kan een weloverwogen keuze gemaakt worden voor BW 

zonder verblijf, BW licht of BW basis.   

Beschermd wonen: wonen in een  

accommodatie van een instelling met daarbij 
behorend toezicht en begeleiding, gericht op het 
bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, 
het psychisch en psychosociaal functioneren, 
stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het 
voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke 
overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt 
of anderen, bestemd voor personen met 
psychische of psychosociale problemen, die niet in 
staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving; (Wmo 2015)  
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 Maatschappelijk Opvang Beschikt (enkel gemeente Maastricht Heuvelland)  
Voor de Maatschappelijke Opvang geldt dat de gemeente Maastricht (het grootste gedeelte) ook in 2018 

beschikt. Om laagdrempeligheid te behouden is de Dag- en Nachtopvang hiervan uitgezonderd.  

Voor de overige opvangvoorzieningen geldt dat er een beschikking op naam afgegeven wordt voor de cliënt. 

De Wmo consulenten krijgen een verzoek om een beschikking van de  

MO voorzieningen.  

Indien nodig wordt de aanvraag beschikking in de Voordeur besproken.  

Overigens wordt er voor deze cliënten géén ondersteuningsplan opgesteld.   

De Westelijke Mijnstreek heeft een eigen toegang voor  

Maatschappelijke Opvang.   

  

   
Maatschappelijke opvang: 

 onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband 

met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht 

te handhaven in de samenleving; (Wmo 2015)  
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3. Het Proces  

Melding maken Toegang MO en BW Maastricht-Heuvelland   
Meldingen komen vanuit de zorgketen binnen via MOBW@maastricht.nl    

 

Meldingen kunnen ook telefonisch worden doorgegeven aan het Loket Wmo 14043 keuze Wmo. De burger 

heeft de mogelijkheid of belangrijke derden van hem om rechtstreeks een hulpvraag in het kader van 

beschermd wonen of maatschappelijke opvang  te stellen  aan de Wmo.   

 

Meldingen ten behoeve  van een hulpvraag waar gedacht wordt aan Beschermd Wonen. 

- Beschermd Wonen basis 

- Beschermd Wonen licht 

- Beschermd Wonen zonder verblijf 

- Dagbesteding gekoppeld aan beschermd wonen  

 

Meldingen ten behoeve van een hulpvraag waar gedacht wordt aan Maatschappelijke Opvang 

 

Melding maken Toegang BW Westelijke Mijnstreek.  
Meldingen komen vanuit de zorgketen binnen via BWWM@maastricht.nl 

 

Meldingen kunnen ook telefonisch worden doorgegeven aan het Loket Wmo 14043 keuze Wmo. De burger 

heeft de mogelijkheid of belangrijke derden van hem om rechtstreeks een hulpvraag in het kader van 

beschermd wonen te stellen  aan de Wmo.   

 

Meldingen ten behoeve  van een hulpvraag waar gedacht wordt aan Beschermd Wonen. 

- Beschermd Wonen basis 

- Beschermd Wonen licht 

- Beschermd Wonen zonder verblijf 

- Dagbesteding gekoppeld aan beschermd wonen  

 

Meldingen ten behoeve van een hulpvraag waar gedacht wordt aan Maatschappelijke Opvang worden door 

de zorgaanbieder Moveoo  i.s.m. gemeente Sittard Geleen behandeld; 088 - 337 90 00 – intake@moveoo.nl 

Aanmeldproces 

Het aanmeldproces verloopt via het reguliere Wmo aanmeldproces. De MO vragen worden direct in 

behandeling genomen door specialistische MO consulenten, dit vanwege het vaak dringende karakter van 

de vragen voor MO.  Voor de BW hulpvragen zijn ook specialistische BW consulenten beschikbaar. Zij nemen 

ook vanuit de aanmelding de BW hulpvragen in behandeling.  

Informatie 

De consulenten zullen aan de burger de benodigde informatie vragen die nodig is voor een inschatting van 

het maatwerk wat een burger nodig heeft.  Wanneer een professionele zorgaanbieder een aanmelding van 

de burger ondersteunt, dan is het wenselijk dat er een overzicht aanwezig is  van de hulpvragen en de 

problematiek op leefgebieden.  Het format  “Ondersteuningplan” kan met toestemming van de burger bij 

aanmelding worden aangeleverd. Zie bijlage 1. Pag 23.  

mailto:MOBW@maastricht.nl
mailto:BWWM@maastricht.nl
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Samenwerking Wmo en zorgaanbieders – voor de burger – met de burger – passend maatwerk  

 

(Her)indicatie toeslag Verpleging en Verzorging bij Beschermd Wonen Licht en 

Basis.  
Per 1 januari 2017 kan een aanbieder een toeslag V+V aan vragen bij de gemeente. Daar waar in voorgaande 

jaren deze component onderdeel uitmaakte van het volledige arrangement, zijn deze nu ontvlecht. De 

toeslag V+V zal  via het proces van herindicatie worden toegekend. Dit betekent dat de consulent het 

bestaande dossier zal gebruiken en een keukentafelgesprek (al dan niet met de aanbieder erbij) zal 

inplannen ter beoordeling van de herindicatie. De toeslag is bedoeld voor mensen die tijdelijk of permanent 

aangewezen zijn op intensieve verpleging en verzorging. Voor de volledige omschrijving van de toeslag V+V, 

zie bijlage 5.   

  

Toeslag flexibel op- en afschalen binnen Beschermd Wonen  
Vanwege onstabiliteit van cliënten en de kans van terugval, is het mogelijk om per 1 januari 2017 gebruik te 

maken van een flexibele op- of afschaling binnen de arrangementen van Beschermd Wonen. De aanbieder 

kan een toeslag aanvragen voor de tijdelijke op- en/of afschaling tussen de arrangementen Beschermd 

Wonen zonder verblijf en Beschermd Wonen Licht. Om in aanmerking te komen voor de tijdelijke op- of 

afschaling dient voldaan te worden aan de criteria die gesteld worden aan het tijdelijke arrangement. Ook is 

het mogelijk tijdelijk op of af te schalen tussen de arrangementen Beschermd Wonen Licht en Beschermd 

Wonen Basis. Ook hier gelden de criteria van het tijdelijke arrangement als voorwaarden. Voor een volledige 

omschrijving van de arrangementen en de criteria die gesteld worden aan de tijdelijke op- of afschaling, zie 

bijlage 5.   

 

Ondersteuningsplan bij Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
Het ondersteuningsplan vormt de basis om een indicatie Beschermd Wonen af te geven. Om tot een goed 

ondersteuningsplan te komen is het daarom belangrijk voldoende relevante informatie te verstrekken aan 

de Wmo consulent. De beschrijving moet niet te summier te zijn, maar hoeft ook niet te bestaan uit 

complete dossierstukken van de betreffende cliënt. Relevante informatie met betrekking tot het leefgebied 

dient verstrekt te worden (waarbij het uitgangspunt moet zijn dat er niet meer dan nodig wordt 

opgevraagd). Details zoals jaartallen kunnen een beeld vormen over het verloop van de situatie van de 

KTG 

RTO 

Zorgketen 
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cliënt. In bijlage 1 is een verdere uitwerking hiervan opgenomen waarin per leefgebied aangegeven wordt 

wat er in opgenomen kan worden. 

 

Proces Maatschappelijke Opvang  
Vanaf 2016 wordt ook Maatschappelijk Opvang beschikt. Daarbij is er voor gekozen het proces zo beknopt 

mogelijk te houden. In de praktijk betekent dit dat de cliënt besproken wordt met de consulent en de 

consulent vervolgens de benodigde informatie meeneemt om een beschikking op te stellen voor de cliënt. 

De aanbieder krijgt hier vervolgens een kopie van toegezonden.  

  

Er zijn daarnaast een aantal belangrijke verschillen met het Beschermd Wonen proces om tegemoet te 

komen aan enkele kenmerken van deze doelgroep, nl.  

-  (veelal) relatief korte trajecten  

- een hoge mutatiegraad in vergelijking tot andere producten  

  

Naar aanleiding van bovenstaande is er voor gekozen bij deze MO groep geen ondersteuningsplan op te 

stellen. Daarbij is de beschikking niet op naam van een aanbieder. Deze hoeft dus niet opnieuw aangemaakt 

te worden wanneer een cliënt van aanbieder verandert. Mutaties worden maandelijks doorgegeven via een 

‘mutatielijstje’ die door de aanbieders van de Opvang ingevuld wordt. Dit mutatielijstje kan gestuurd 

worden naar MOBW@maastricht.nl (Maastricht Heuvelland).  

  

Wanneer iemand uit zorg gaat of tijdelijk uit beeld is, blijft de beschikking nog twee maanden geldig alvorens 

deze wordt beëindigd.  

Begeleiding individueel  
Het kan voorkomen dat een cliënt gescreend wordt voor Beschermd Wonen, maar dat  Begeleiding 

individueel een betere voorziening zou zijn voor de hulpvraag van de cliënt. In dat geval adviseren de 

consulenten, na toelichting van de burger en of aanwezige zorgaanbieder, over de best passende 

ondersteuning in de vorm van begeleiding individueel.   

  

  

  

  

mailto:MOBW@maastricht.nl
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Proces Intake Nieuwe Cliënt BW (incl. evt. toeslag Verpleging en Verzorging 

(verder V+V)) via Wmo 

 

  

Melding door: 

- Inwoner 

- leverancier BW 

- Gemeente 

- Huisarts 

- Voorliggend veld/ aanpalende domeinen 

Via MOBW@maastricht.nl of 

BWWM@maastricht.nl  

melding oppakken 

door BW of MO 

consulent.  

Advies begeleiding 

Warme overdracht 

verantwoordelijke gemeente 

 
Nee 

- via keukentafelgesprek (KTG) 

 

- via RTO (gesprek met 

aanbieder/andere verwijzer 

erbij) 

 

Advies BW? 

Start aanvraag 

Naar aanleiding van RTO/KTG 

wordt de aanvraag opgestart en 

volgt een ondersteuningsplan 

Ja 

Ja 

Arrangement BW (incl. of excl. 

dagbesteding BW) 

Afgeven beschikking 

 

Plan van aanpak dient binnen één 

maand naar de Wmo gestuurd te 

worden 

Ja 

Nee 

Andere 

maatwerkvoorziening of 

voorliggend veld/ 

aanpalende domeinen 

 

mailto:MOBW@maastricht.nl
mailto:BWWM@maastricht.nl
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Proces Nieuwe Cliënt Maatschappelijke Opvang via Wmo  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Melding door: 

- Inwoner 

-  leverancier MO 

- Gemeente 

- Huisarts 

- Voorliggend veld/ aanpalende 

domeinen 

-  

Melding oppakken 

door Wmo consulent 

 

Oppakken via RTO (gesprek met 

aanbieder erbij) 

 

Advies MO door Wmo? 

Advies Dag- 

en 

Nachtopvang/ 

crisisopvang 

jongeren 

Advies 

Beschermd 

Wonen 

Volg proces BW 

Maatwerk advies/ 

voorliggende voorziening 

Warme overdracht 

verantwoordelijke 

gemeente 

Afgeven beschikking 

- op naam 

- zonder ondersteuningsplan 

 

per datum…. 

Geen proces 

opstarten. 

Inwoner 

wordt 

opgevangen Aanbieder stuurt maandelijks een 

overzicht met daarop de in zorg 

zijnde inwoners en eventuele 

mutaties 

Nee Nee 

Ja 
Ja 
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Proces Herindicatie BW bij Aflopende Indicatie  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Melding aflopende indicaties 

 Melding vanuit de Suite voor het Sociaal Domein 

(Wmo) 

Wmo neemt contact op met inwoner en 

zorgverlener om keukentafelgesprek te plannen 

Keukentafelgesprek 

Advies BW? Nee 

Andere 

maatwerkvoorziening

/voorliggende 

voorziening? 

Inwoner van 

Maastricht? 

NEE: Warme 

overdracht 

verantwoordelijke 

gemeente 

 

JA: Beschikking 

afgeven betreffende 

voorziening (indien 

nodig) 

Nieuwe beschikking 

(aanbieder of vorm kunnen wijzigen) 

 

BW basis-licht-zonder verblijf 

BW dagbesteding 

Toeslag V&V 

Ja 
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Proces (her)indicatie toeslag V+V   

 

 

 

  

Leverancier BW maakt melding  

van gewijzigde situatie en de inzet  

van de t oeslag V+V middels  

 mailto:MOBW

@maastricht.nl 

Of 

BWWM@ma

astricht.nl 

     

  

Wmo Consulent neemt contact op met leverancier en plant zo nodig  

keukentafelgesprek. Indien telefonisch contact met cliënt/leverancier  

voldoende informatie oplevert, dan   meteen beschikking.    

Keukentafelgesprek/  

telefonisch contact  Advies  

van consulent toeslag V+V?   

  

Nieuwe Beschikking   

  

   Toeslag V+V   

  

  

ja   

Andere maatwerkvoorziening  

/Voorliggende voorziening  

nodig?   

Warme overdracht  

naar regiogemeente    

nee   

ja   

Cliënt wo ont in  

Maastricht?   

Beschikking voor  

voorziening     

ja   

nee   

MOBW@maastricht.nl 

Of BWWM@maastricht.nl 

mailto:MOBW@maastricht.nl
mailto:MOBW@maastricht.nl
mailto:BWWM@maastricht.nl
mailto:BWWM@maastricht.nl
mailto:MOBW@maastricht.nl
mailto:BWWM@maastricht.nl
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Proces permanente op- & afschaling  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leverancier meldt zich bij toegang 

Wmo d.m.v. het sturen van een 

mutatiebrief incl. een plan van 

aanpak naar MOBW@maastricht.nl 

Of BWWM@maastricht.nl 

 

Mutatieproces wordt opgestart 

bij de Wmo. 

Afschaling Opschaling 

Keukentafelgesprek 

(KTG) 

Telefonisch 

onderzoek tenzij 

onduidelijkheden 

dan ook KTG 

Nieuwe beschikking 

wordt afgegeven met 

einddatum van de 

oorspronkelijke 

beschikking 

 

mailto:MOBW@maastricht.nl
mailto:BWWM@maastricht.nl
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Proces tijdelijke toeslag flexibel op- en afschalen (max. 3 maanden) 

 

 

  

Leverancier meldt zich bij toegang Wmo 

middels MOBW@maastricht.nl  of 

BWWM@maastricht.nl 

 
 

 

 

 

 

Verzoekt om op -   of afschaling  

( tijdelijk, max. 3 maanden, eenmalig).    

Toegang Wm o  

registreert de toeslag  

In Suite   

  

Toekenningsbericht gaat naar  
de aanbieder   

  
  

ja   

Aanbieder declareert  

bij Team Inkoop   

  

  

Team Inkoop  

controleert  

declaratie    

Match toegang en  

Inkoop = uitbetaling   

  

Aanbieder kan tijdelijke  

opschaling inzetten   

Indi en langer dan 3  

maanden noodzakelijk,  

volg proces  

herindicatie   

mailto:MOBW@maastricht.nl
mailto:BWWM@maastricht.nl
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4. Afspraken en Richtlijnen  
  

Maatschappelijke Opvang en Begeleiding Individueel Maastricht  
Vanuit de zorgketen is er regelmatig de vraag of er naast Maatschappelijke Opvang ook een indicatie 

Begeleiding Individueel afgegeven kan worden om de doorstroom van de cliënt te bespoedigen. Om te 

voorkomen dat iemand langer in de MO blijft dan nodig en om niet meteen op te schalen naar BW, Kan 

Begeleiding individueel worden ingezet om de burger te begeleiden richting uitstroom uit de voorziening. 

Echter de combinatie Beschermd Wonen met Begeleiding Individueel is niet mogelijk daar begeleiding altijd 

deel uitmaakt van het arrangement Beschermd Wonen.   

  

Wachtlijsten  
Zodra er wachtlijsten dreigen te ontstaan, wordt de aanbieder verzocht zo snel mogelijk een melding te 

maken bij de gemeente via inkoopsd@maastricht.nl (zie ook: DVO, artikel 10.6, 10.7 en 10.8).  

  

Soms kunnen cliënten niet direct geplaatst worden in de instelling voor Beschermd Wonen. In dat geval komt 

een cliënt op een wachtlijst. In voorkomende gevallen kan er in goed overleg ter overbrugging (ambulante) 

begeleiding aangeboden worden (mits de periode niet te lang is). Dit valt dan onder de Beschermd Wonen 

indicatie en wordt door gemeente Maastricht betaald.  

Stagnatie en/of (Aanstaande) Wijziging in Zorg Beschermd Wonen  
In alle gevallen geldt dat er éérst contact wordt gezocht met de gemeente Maastricht (via 

MOBW@maastricht.nl of BWWM@maastricht.nl).    

Mogelijke scenario’s:  

- Ontevredenheid over de dienstverlening1, art. 11.6 DVO.  

- Zorgweigering cliënt, art. 11.9 DVO  

- Zorgbeëindiging door aanbieder, art. 11.10 DVO.  

- Diensten kunnen niet geleverd worden door omstandigheden die de cliënt toe te rekenen zijn 

(overmacht), art. 15 DVO.  

Adres voor beschikking  
De beschikking wordt normaal gesproken per post naar de cliënt zelf en per beveiligde mail (Cryptshare) 

naar het mailadres van de aanbieder gestuurd (zoals opgenomen in de gemeentelijke verwijsgids).  

  

Op verzoek kunnen afspraken gemaakt worden over het adres waar de beschikking en andere documentatie 

naartoe gestuurd kan worden. Zo wordt voorkomen dat de post zoek raakt en kan de zorgverlener de cliënt 

ondersteunen bij het begrijpen van de beschikking.  

Voorliggende voorzieningen  
Beschermd Wonen wordt niet toegekend wanneer een cliënt gebruik kan maken van andere (voorliggende) 

voorzieningen, zoals in het kader van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Jeugdwet of Wet 

forensische zorg.   

                                                           
1 Afspraken zijn afkomstig uit de Dienstverleningsovereenkomst:  

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/dienstverleningsovereenkomst-dvo/  
  

mailto:MOBW@maastricht.nl
mailto:BWWM@maastricht.nl
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/dienstverleningsovereenkomst-dvo/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/dienstverleningsovereenkomst-dvo/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/dienstverleningsovereenkomst-dvo/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/dienstverleningsovereenkomst-dvo/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/dienstverleningsovereenkomst-dvo/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/dienstverleningsovereenkomst-dvo/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/dienstverleningsovereenkomst-dvo/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/dienstverleningsovereenkomst-dvo/
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BW indicatie, verzilvering deelproducten  
Een groot aantal cliënten met een Beschermd Wonen indicatie in ZIN verzilvert dit (nog) niet middels 

daadwerkelijk verblijf. Een aantal van hen ontvangt alternatieve hulp in de vorm van dagbesteding, 

individuele begeleiding of groepsbegeleiding. De redenen hiervoor zijn divers. Sommigen wachten op een 

plaats in de instelling van hun keus, anderen kiezen er toch voor om zelfstandig (of bij familie) te blijven 

wonen en overdag deel te nemen aan begeleidingsactiviteiten. Het zorgkantoor heeft deze vorm van 

verzilvering geaccepteerd.  

  

Deze mensen vallen onder het overgangsrecht (uiterlijk tot 31-12-2019) en zullen deze invulling van de 

Beschermd Wonen indicatie dus kunnen voortzetten, ofschoon de geïndiceerde voorziening blijkbaar niet 

de juiste maatwerkvoorziening is.  

  

Bij nieuwe cliënten en in geval van herindicatie als gevolg van aflopende indicaties zal gekeken worden naar 

de daadwerkelijke ondersteuningsbehoefte. Dat kan betekenen dat er geen maatwerkvoorziening 

Beschermd Wonen meer wordt toegekend, maar een maatwerkvoorziening begeleiding. Begeleiding is niet 

volgens de centrumgemeenteconstructie georganiseerd maar wordt door de regiogemeenten zelf 

afgegeven (Maastricht doet dit ook voor de gemeente Valkenburg a/d Geul). Wanneer een cliënt voor 

Beschermd Wonen uit een andere gemeente dan Maastricht of Valkenburg a/d Geul begeleiding nodig blijkt 

te hebben in plaats van Beschermd Wonen, zal deze ‘warm’ overgedragen worden aan een Wmo-consulent 

van de betreffende regiogemeente.   

Begeleid Wonen voor jongeren onder de 18 jaar  
Beschermd Wonen is een Wmo-voorziening voor cliënten van achttien jaar en ouder. Cliënten die jonger 

zijn, vallen onder de Jeugdwet. Binnen de Jeugdwet is het product Begeleid Wonen beschikbaar, dit is de 

Beschermd Wonen variant voor jeugdigen. Cliënten die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen 

mailen naar jeugd@maastricht.nl voor meer informatie over deze werkwijze.  

Cliënten voor/uit gemeenten buiten de regio   
Ingezetenen van Nederland met een GGZ-C indicatie voor Beschermd Wonen zijn volgens de wet vrij om te 

kiezen in welke stad ze in een beschermd wonen voorziening willen wonen. De gemeente waar de cliënt 

wenst te gaan wonen is verantwoordelijk voor het afgeven van de beschikking en financiert deze zorg ook. 

De cliënt dient zich dus te melden bij de gemeente waar hij/zij naartoe wil.  

Rol en taken Wmo consulent  
De Wmo consulent verzamelt alle relevante informatie, zodat de relevante leefgebieden in het 

ondersteuningsplan gevuld kunnen worden en de aanvraag efficiënt afgehandeld kan worden. De Wmo-

consulent is primair verantwoordelijk voor het intakeproces. Hij of zij vervult daarin een regierol en is dus 

ook verantwoordelijk voor de communicatie richting de leverancier en het afhandelen van de aanvraag.   

Een screening die wordt uitgevoerd door een medewerker van een zorgaanbieder levert de relevante 

informatie aan op basis van het format “ondersteuningsplan”,  dit bevat informatie op leefgebieden en het 

ondersteuningsplan.   

  

Dagbesteding Beschermd Wonen  
In 2017 is er voor gekozen het onderdeel dagbesteding uit het arrangement Beschermd Wonen te halen. Dit 

betekent dat er vanaf 2017 een aparte beschikking is voor het arrangement Dagbesteding Beschermd 

Wonen. Daarnaast is het zo dat er pas dagbesteding wordt afgegeven als iemand geen arbeidsverplichtingen 

heeft in het kader van Participatie. Dit is namelijk voorliggend aan een indicatie vanuit de Wmo.  
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Dagbesteding kan op twee momenten beschikt worden:  

1. Meteen bij bespreking voor het arrangement Beschermd Wonen. Dan wordt er naast Beschermd 

Wonen ook meteen het arrangement Dagbesteding Beschermd Wonen afgegeven.  

2. Indien op een later moment blijkt, wanneer Beschermd Wonen reeds is afgegeven op advies van de 

voordeur, dat er toch nog Dagbesteding Beschermd Wonen nodig is, kan dit via herindicatie alsnog 

beschikt worden.   

  

Tevens kan dit op twee manieren:  

1. Administratieve afhandeling: indien Beschermd Wonen al loopt, de vraag om dagbesteding duidelijk 

is en het Participatiewet dossier in kaart is gebracht.  

2. Keukentafelgesprek: bij onduidelijkheden.  

  

Second opinion  
Op het moment dat de burger het niet eens is met de beslissing die gemaakt wordt door de Wmo en of de 

Voordeur, kan er in eerste instantie besloten worden de casus opnieuw bespreekbaar te maken met de 

betrokken Wmo consulent. Indien de burger het daarna nog steeds niet eens is met het besluit kan hij een 

second opinion aanvragen conform artikel 3 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (versie 7, 1 

januari 2017).   

  

Consult   
Consult is het op afroep inroepen van externe expertise van een zorgaanbieder/gecontracteerde partij door 

gemeentelijke toegangsteams, met als doel deskundigheid (tijdelijk) in te schakelen t.b.v. de individuele 

situatie. Dit is mogelijk op elk moment in het proces, op basis van de inschatting van het lokale 

toegangsteam. Een voorbeeld is het inzetten van expertise tijdens de diagnosefase, om een scherpere 

“foto/perspectiefplan” te maken van de situatie en aan de hand daarvan de juiste ondersteuning te kunnen 

inzetten. Er vindt alleen afrekening plaats, wanneer er géén arrangement voor de cliënt bij de aanbieder 

aanwezig is, of wanneer de inzet van een consult niet leidt tot de inzet van een arrangement bij 

desbetreffende zorgaanbieder/gecontracteerde partij.   

  

De gemeente vraagt het consult rechtstreeks aan bij de gecontracteerde zorgaanbieder. Voorafgaand is 

telefonisch/via e-mail contact tussen gemeente en aanbieder over de precieze vraag en hoeveel tijd dit gaat 

kosten vanuit welk opleidingsniveau. De aanbieder factureert (periodiek) aan desbetreffende gemeente, en 

gemeente betaalt rechtstreeks aan de aanbieder. Voor de gemeente Maastricht kan de factuur ingediend 

worden bij Team Inkoop Sociaal Domein.    
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Vragen, opmerkingen of klachten  
Voor vragen en klachten kun je contact opnemen met; 

 

Maastricht Heuvelland  

MOBW@maastricht.nl 

 

Westelijke Mijnstreek 

BWWM@maastricht.nl 

 

Indien u liever een klacht indient bij onafhankelijke klachtencommissie van de Gemeente Maastricht is het 

mailadres: klachtencommissie@maastricht.nl 

  

mailto:MOBW@maastricht.nl
mailto:BWWM@maastricht.nl
mailto:klachtencommissie@maastricht.nl
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 Bijlage 1: Ondersteuningsplan Beschermd Wonen  
Het ondersteuningsplan vormt de basis om een indicatie Beschermd Wonen af te geven. Om tot een goed 

ondersteuningsplan te komen is het daarom belangrijk voldoende relevante informatie te verstrekken aan 

de Wmo consulent. De beschrijving moet niet te summier te zijn, maar hoeft ook niet te bestaan uit 

complete dossierstukken van de betreffende cliënt.  Relevante informatie met betrekking tot het leefgebied 

dient verstrekt te worden (waarbij het uitgangspunt moet zijn dat er niet meer dan nodig wordt 

opgevraagd). Details zoals jaartallen kunnen een beeld vormen over het verloop van de situatie van de 

cliënt.  De volgende informatie kan aangeleverd worden. De aanbieder kan daarin een vorm kiezen die 

aansluit op zijn of haar werkprocessen. De informatie dient aangeleverd te worden via 

MOBW@maastricht.nl of BWWM@maastricht.nl  (via Cryptshare). 

 

Gezondheid  

  
Lichamelijke gezondheid  
• Diagnoses  
• Beperkingen  
• Medicatie  
• Jaartallen erbij vermelden (sinds wanneer deze klachten?, jaartal waarin de diagnose(s) zijn gesteld)  

 

  

  
Psychische gezondheid  
• Diagnoses (wanneer en door wie gesteld)  
• Behandeling (verleden en heden, namen behandelaar/psychiater/frequentie contact)  
• Medicatie  
• Belemmeringen (waar loopt iemand tegenaan)   
• Jaartallen erbij vermelden (sinds wanneer deze klachten?, jaartal waarin de diagnose(s) zijn gesteld)  

Wonen  

  
-  Huur/koop > indien huur welke woningstichting?  
-  Sinds wanneer in deze woning  
-  Waar voorheen gewoond (bij ouders, zelfstandig, in opvang, in instelling, opnames etc.)  
-  Hoe ziet woning eruit > aantal slaapkamers, badkamer douche/bad, gezamenlijke ruimten  
-  Medebewoners? Zo ja hoeveel?  
-  
  

Wens qua wonen  

 Huishouden  

    
-Wat kan iemand vs wat doet iemand  
(kan iemand stoffen, afwassen, stofzuigen, dweilen, was verzorgen, boodschappen doen, koken, het huishouden 

organiseren)  

-Hoe doet iemand dit, zelfstandig of met hulp van begeleiding 

  

Verplaatsen in, om en nabij de woning   

 

-  
  

Hoe gaat het verplaatsen in huis (traplopen, drempels bij voordeur, knielen, bukken, dingen oppakken).  

 Lokaal verplaatsen per vervoermiddel  

  
-  Hoe verplaatst iemand buitenshuis (met de fiets, te voet, auto, OV)  
-  Waar gaat iemand naartoe  
-  

  
Hoe vaak gaat iemand ergens naartoe  

 Sociale relaties  

mailto:MOBW@maastricht.nl
mailto:BWWM@maastricht.nl
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Sociaal netwerk:  

- Hoe ziet dit eruit (familie, kennissen, vrienden, relatie, contact medebewoners)  
- Hoe is het contact met de begeleiding  
- Is iemand tevreden met het huidige netwerk  
  

Sociaal functioneren:  
- Hoe functioneert iemand in sociaal opzicht  
- Wat doet begeleiding (doelen)  
- Waar loopt iemand tegenaan in dagelijks functioneren als gevolg van beperking (bijvoorbeeld iemand is angstig en komt 

niet buiten of iemand is achterdochtig)  
  

 Daginvulling  

  
-  Wat doet iemand op een dag  
-  Dagbesteding, werk, hobby’s  
-  Wat deed iemand vroeger (opleiding, werk)  
-  

  
Is iemand tevreden nu. Zo niet, wat wil en zou degene kunnen gaan doen?  

 Inkomen/Financiën  

  
-  Soort inkomen  
-  Indien uitkering, contactpersoon uitkeringsinstantie  
-  Wat zijn de mogelijkheden qua participeren >  hercontrole, participatiecoach, traject richting werk, (volledige) ontheffing 

etc.  
-  Kan iemand rondkomen  
-  Beheer financiën zelf of bewind/budgetbeheer  
-  Wie doet afhandeling administratie  
-  

  
Zijn er schulden? Zo ja, is er hulpverlening voor ingeschakeld?  

 Ondersteuning/Mantelzorg  

  
-  Zijn er eventuele mantelzorgers  
-  Zo ja, wat doen deze?  
-  

  
Hoe is de belasting (belastbaarheid) van de mantelzorger(s)  

 Persoonlijke verzorging  

  
-  Hoe gaat de persoonlijke verzorging (zelfstandig of aansturing/motivatie o.i.d. nodig?)  
-  Doet en kan iemand dit zelfstandig   
-  Moet iemand hierin aangestuurd/gemotiveerd worden  
-  

  
Heeft iemand de medicatie in eigen beheer of niet  

 Huisarts (indien noodzakelijk)  

  
-  Wie is de huisarts  
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Bijlage 2: Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen  
  

2.1    Doelstelling  

Doelstelling is om voor mensen met GGZ-problematiek het leven daar waar mogelijk te normaliseren en het 

perspectief op herstel, ontwikkeling en integratie in de samenleving te bevorderen in een beschermde 

woonvorm. Deze mensen hebben primair behoefte aan structuur en begeleiding en voor hen is de directe 

nabijheid van een arts niet noodzakelijk.  

   

2.2   Doelgroep  

Burgers vanaf 18 jaar met GGZ-problematiek uit de regio’s Maastricht-Heuvelland en Sittard-

Geleen/Westelijke mijnstreek, voor wie een beschermde woonvorm noodzakelijk is en voor wie de 

begeleiding gericht dient te zijn op normalisering en participatie (GGZ-C-indicatie).   

  

Een contra-indicatie is behandeling gericht op herstel (GGZ-B-indicatie), dit valt onder de 

zorgverzekeringswet/Wet langdurige zorg en is voorliggend op de Wmo, waar Beschermd Wonen onder 

valt. Er dient dus eerst behandeling plaats te vinden, voordat een cliënt overgeplaatst kan worden naar een 

Beschermd Wonen voorziening.  

   

2.3  Inhoud maatwerkvoorziening  

De maatwerkvoorziening Beschermd Wonen bestaat uit vier componenten. Afhankelijk van de 

ondersteuningsbehoefte van de cliënt worden één of meerdere componenten ingezet.  

  

• Wonen  

• Begeleiding  

• Persoonlijke verzorging  

• Verpleging   

  

Wonen is het bieden van onderdak (bed, bad, brood) in een beschermde woonomgeving (24-uurs). 

Begeleiding is gericht op het normaliseren van het gewone leven, het bieden van structuur en het 

ondersteunen van herstel, ontwikkeling en re-integratie in de samenleving. Dit kan individuele begeleiding 

zijn, maar ook begeleiding in groepsvorm. Begeleiding hoeft niet enkel op de woonlocatie plaats te vinden, 

er zijn ook aanbieders die in het kader van Beschermd Wonen enkel opvang bieden. Begeleiding moet dan 

ingekocht worden bij aanbieders waarmee gemeente Maastricht een contract heeft afgesloten voor 

begeleiding in het kader van Beschermd Wonen.   

  

Persoonlijke verzorging en verpleging vallen normaal gesproken onder de zorgverzekeringswet. Echter 

wanneer een cliënt Beschermd Wonen nodig heeft, worden persoonlijke verzorging en verpleging binnen 

deze maatwerkvoorziening door de Wmo geregeld.  

  

De maatwerkvoorziening kan geleverd worden in de vorm van Zorg In Natura (ZIN) of in de vorm van een 

Persoons Gebonden Budget (PGB). Gezien de aard van doelgroep en de aard van de voorziening ligt het voor 

de hand dat dit wordt geboden als Zorg in Natura. In dat geval ontvangt de cliënt ondersteuning van een 

aanbieder die een contract heeft gesloten met de gemeente Maastricht en betaalt gemeente Maastricht de 

zorg rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Zorgaanbieder en de cliënt formuleren samen het 

Ondersteuningsplan.   

Als de cliënt hierom verzoekt kan een PGB verleend worden als er geen adequate alternatieven in ZIN 

beschikbaar zijn. De gemeente beoordeelt in dat geval of de cliënt (of zijn naaste omgeving) in staat geacht 

kunnen worden om een  

Ondersteuningsplan te formuleren en te verwezenlijken. Wanneer een cliënt de zorg in PGB afneemt, krijgt 

de Sociale VerzekeringsBank (SVB) het budget voor deze zorg van gemeente Maastricht en kan de 

dienstverlener de facturen voor de geleverde zorg declareren bij de SVB.  
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Bijlage 3: Warme overdracht 

 
Gemeenten en betrokken instellingen uit de betrokken regio dragen zorg voor een warme overdracht van 

burgers. De overdracht vindt plaats onder de regie van de betreffende centrumgemeente waar de burger 

woonachtig is. Een begeleider of zorgaanbieder kan niet namens een burger een aanvraag indienen. Elke 

aanvraag bij een centrumgemeente voor beschermd wonen wordt gevolgd door een onderzoek en een 

besluit door de centrumgemeente van de gemeentelijke regio waar de aanvrager zich wil vestigen.  
Het ondersteuningsplan vormt de basis om een indicatie Beschermd Wonen af te geven. Om tot een goed 
ondersteuningsplan te komen is het daarom belangrijk voldoende informatie te verstrekken aan de Wmo 
consulent. De beschrijving moet niet te summier te zijn, maar hoeft ook niet te bestaan uit complete 
dossierstukken van de betreffende cliënt. Wel dient op elk leefgebied informatie verstrekt te worden. Niet 
alle leefgebieden zullen op het eerste gezicht even relevant lijken, maar zij dragen samen bij aan het 
totaalbeeld van de cliënt. Let daarbij op details als jaartallen, zodat ook een beeld ontstaat van het verloop 
van de situatie van de cliënt.  De informatie dient aangeleverd te worden via:  
 
Maastricht Heuvelland  

MOBW@maastricht.nl 

 

Westelijke Mijnstreek 

BWWM@maastricht.nl 

 
Specifieke informatie ten behoeve van warme overdracht vanuit en naar andere centrumgemeenten 
(conform de handreiking en beleidsregels landelijke toegang beschermd wonen) 
 

- Welke zorg wordt er gevraagd: overbruggingszorg, tijdelijk verblijf of overdracht van de burger? 
- Waarom wordt de melding gedaan in de regio 
- Maastricht-Heuvelland en de regio Sittard-Geleen?  
- Beschrijf huidig netwerk in eigen gemeente. Welke mogelijkheden biedt dit netwerk aan de burger? 

of juist niet? 
- Wat is er voorliggend geprobeerd om een beschermd wonen traject te voorkomen? 
- Welke mogelijkheden zijn er om (op termijn) zelfstandig te gaan wonen? 
- Inkomen? Informatie gemeente van herkomst ivm mogelijke stagnaties in overnemen uitkering? 
- Welke actieve vormen van schuldhulpverlening zijn ingezet? En benoem de huidige stand van zaken. 
- Welke behandeling is reeds ingezet en welke behandeling is actueel en/of noodzakelijk? Wat is het 

resultaat hiervan? Binding met behandeling en risico’s bij overstap naar een andere gemeente? 
- Welke hulpverlening wordt er op dit moment ingezet? Wat is het resultaat hiervan? 
- Welke andere voorzieningen zijn er toegekend vanuit de gemeente van herkomst? 
- Welke participatiemogelijkheden heeft de burger in eigen regio? 
- Welke participatiemogelijkheden zou de burger in Maastricht Heuvelland en de regio Sittard-Geleen 

hebben? 
- Is er onderzoek gedaan naar passend werk/scholing of een passende dagbesteding?  
- Is er sprake van veiligheidsrisico’s? Zo ja, welke? 
- Is er sprake van betrokkenheid van het Veiligheidshuis in de eigen gemeente? 
- Is er actuele betrokkenheid vanuit Justitie/reclassering? 
- Omschrijf het maatwerk dat de burger nodig heeft. Is dit in de eigen regio voorhanden? Zo niet, 

waaruit blijkt dat de burger dit wel binnen de regio Maastricht Heuvelland en de regio Sittard-
Geleen kan ontvangen? 

- Beschrijf nadrukkelijk de wens van de burger, vanuit de eigen visie met betrekking tot het 
huisvesten in de regio Maastricht Heuvelland en de regio Sittard-Geleen.  

- Wat is de gewenste overgangsdatum?  
- Is er sprake van een lopend PGB en welke inschatting is er gemaakt ten aanzien van de PGB-

waardigheid? 

mailto:MOBW@maastricht.nl
mailto:BWWM@maastricht.nl
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Bijlage 4: Terugkeer naar de maatschappij 
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Bijlage 5: Productomschrijvingen Beschermd Wonen



 

 

 



BIJLAGE BESCHERMD WONEN ARRANGEMENTEN 2017 
 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Indicatie Verblijf Begeleiding Kwaliteit 
Beschermd Wonen - Basis 
 
Beschermd wonen  - basis is de 
intramurale variant van beschermd wonen,  
inclusief zogenaamde‘hotelfuncties’ (voeding, 
 dagstructuur, verzorging, basisinrichting  
kamer/woning  etc.) waarbij sprake van een 
verblijfsetting met aanwezige 24-uurs  
ondersteuning of toezicht door professionals.   
 
 
. 
 

Dit arrangement is bedoeld voor zeer kwetsbare 
burgers met een intensieve begeleidingsvraag 
die zijn aangewezen op 24 uurs toezicht en 
ondersteuning, inclusief verblijf en zogenaamde 
‘hotelfuncties’. De component 24/7 toezicht is 
met name van belang bij cliënt die verblijft in de 
intramurale setting omdat de cliënt niet in staat 
is om zelfstandig een inschatting te kunnen 
maken wanneer hij hulp dient in te roepen.  
Daarnaast kan er sprake zijn van een vergroot 
risico op (gewelds)escalaties door onaangepast 
gedrag van de cliënt.  

 Er is sprake van een  psychi(atri)sche 
stoornis, eventuele bijkomende 
aandoening(en) en daarmee 
samenhangende beperkingen in “sociale 
redzaamheid” gepaard gaand met matig of 
zwaar regieverlies of met een matige of 
zware, invaliderende aandoening of 
beperking 

 Er is noodzaak van professionele 24/7 
aanwezige professionele begeleiding en/of 
toezicht;  

 Er is sprake van een hoge mate van 
onplanbare zorg (structureel); 

 Er is zeer beperkt zicht op vooruitgang of 
stabilisering op de zelfredzaamheid.  

 

De aanbieder draagt zorg voor een beschermde 
en veilige woonomgeving voor de cliënt in een 
accommodatie van de aanbieder : 
a. de zorgaanbieder is zelf eigenaar van het 

pand of is de hoofdhuurder. De aanbieder 
zorgt voor een ingerichte kamer/ 
appartement. De inrichting bestaat uit 
vloerbedekking, gordijnen en (eenvoudig) 
meubilair: een tafel, een stoel, een kast en 
lampen. Maar ook een bed, matras, 
beddengoed en handdoeken. Indien nodig 
zorgt aanbieder voor aanpassingen aan de 
kamer/appartement vanwege een ziekte of 
aandoening, bijvoorbeeld een verhoogd 
toilet en handgrepen. 
Deze inrichting is eigendom van de 
aanbieder. Uiteraard mag de cliënt 
toegestaan worden om de 
kamer/appartement geheel of gedeeltelijk 
zelf in te richten. De kosten van de inrichting 
zijn dan voor rekening van de cliënt. 

b. bij voorkeur heeft de cliënt in deze 
kamer/appartement de beschikking over 
eigen sanitair (wc en douche)  

c. de aanbieder zorgt voor kabel/telefoon/ 
internet aansluitingen in het appartement of 
de kamer. De bewoner betaalt zelf 
abonnements- en gebruikskosten. 

Aanbieder draagt zorg voor professionele 
begeleiding aan cliënten zodat hun 
zelfredzaamheid wordt bevorderd en zij 
volwaardig kunnen participeren in de 
samenleving.  
Doelen: 
verbetering/stabilisering/gecontroleerde 
achteruitgang 
 
Hierbij worden de acties op de verschillende 
leefgebieden aan de hand van de ZRM-methode 
vastgelegd in het Ondersteuningsplan. 
Primaire leefgebieden: 
 
1. Huisvesting 
Zie onder Verblijfscomponent 
 
2. Financiën 
a. De aanbieder ondersteunt de cliënt bij het 

omgaan met geld, helpt hem de uitgaven en 
inkomsten in evenwicht te houden.  

b. Hierbij initieert aanbieder zo nodig 
professionele hulp in het kader van 
schuldhulpverlening 
 

3. Geestelijke gezondheid 
4. Lichamelijke Gezondheid 
a. Aanbieder heeft zorg voor de geestelijke en 

Accommodatie  

 Aanbieder draagt zorg voor het bieden van 
een kwalitatief verantwoorde, veilige, 
adequate en passende woonomgeving, 
waarbij rekening gehouden wordt met de 
zorgzwaarte van de gehuisveste cliënten. 

 Maaltijden worden verstrekt volgens de 
Voedingswijzer van het Voedingscentrum 
 

Kwaliteit van maatwerkvoorziening 

 Aanbieder dient de maatwerkvoorziening af 
te stemmen op de persoonlijke situatie van 
de cliënt. Met daarbij een passende 
combinatie van intensieve begeleiding met – 
indien nodig -  verzorging / 
gedragsregulering / verpleging en 
verzorging.  

 Aanbieder hanteert  de ZRM-methode bij de 
bepaling van de maatwerkvoorziening en de 
voortgang ervan. 

 
Kwaliteit van personeel  

 Aanbieder is verplicht bij de uitvoering van 
de overeenkomst te werken met voldoende 
gekwalificeerd personeel (mbo en hbo 
geschoold), om de continuïteit van zorg te 
garanderen;  

 Er wordt aantoonbaar voldaan aan de 

 

 

Toeslag V&V 

1. BW zonder 
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2. BW–licht 
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 Indicatie Verblijf Begeleiding Kwaliteit 
Vergelijkbaar net voormalige ZZP 4 en hoger Aanbieder zorgt voor televisies, radio’s of 

cd- spelers in de gemeenschappelijke 
ruimten. 

Waarbij de zorgaanbieder zorg draagt voor: 
a. hygiëne: de aanbieder dient erop toe te zien 

of ervoor te zorgen dat het appartement of 
kamer er netjes en schoon uitziet. Evenals 
de gemeenschappelijke ruimten. 

b. Verzekering: de aanbieder zorgt voor de 
opstal- en inboedelverzekering van het 
appartement of kamer en de 
inboedelspullen. 

c. Nutsvoorzieningen: de aanbieder betaalt de 
kosten voor gas, water en elektra  
waaronder het opladen van een scootmobiel 
of andere hulpmiddelen. 

Waarbij de instelling zorgt voor voeding 
a. de aanbieder zorgt voor het eten van de 

bewoners. Het gaat hierbij om de 
gebruikelijke voeding:  3 maaltijden per dag 
en voldoende drinken, zoals koffie,thee en 
frisdranken. Ook fruit en tussendoortjes 
horen daarbij, in overleg met de bewoners. 
Als de bewoner een dieet moet volgen 
(medisch noodzakelijk), zorgt de aanbieder 
daarvoor. 
Indien mogelijk en gewenst biedt de 
aanbieder aan de cliënt de mogelijkheid om 
middels  een eigen kookgelegenheid 
eenvoudige maaltijden te kunnen bereiden. 
De inrichting hiervan komt voor rekening 
van de cliënt, of wordt door aanbieder in 
bruikleen gegeven. 
 

lichamelijke gezondheid van de cliënt, en 
schakelt zonodig nadere professionele zorg 
in. 

b. Aanbieder ziet toe op juist gebruik van 
medicatie door de cliënt 

c. Aanbieder begeleidt de cliënt bij 
doktersbezoek als hij niet alleen kan reizen. 
Uiteraard kan daarvoor eerst  een beroep 
gedaan worden op familieleden, kennissen 
of vrijwilligers.. 

 
5. Verslaving 
a. Aanbieder heeft zorg voor verslavings-

problematiek van de cliënt, en schakelt 
zonodig nadere professionele zorg in. 

b. Aanbieder stelt duidelijke huisregels ten 
aanzien van gebruik van verslavende 
middelen, waarbij de nadruk ligt op de 
veiligheid binnen de accommodatie en de 
gezondheid van de cliënten. 

 
6. Dagbesteding 
7. Maatschappelijke participatie 
a. de aanbieder zoekt met de cliënt naar een 

passende, stimulerende dagactiviteit, 
waarbij zoveel mogelijk gebruik maakt van 
algemene voorzieningen en van de 
mogelijkheden van de cliënt om als 
vrijwilliger, in arbeidsmatige werkprojecten 
of in een beschutte omgeving, 
werkzaamheden te verrichten. 
Vrijwilligerswerk moet aansluiten bij de 
mogelijkheden van de cliënt en tegelijk 
uitdagend zijn. De dagbesteding is bij 
voorkeur zo dichtbij de woonplek dat de 
cliënt hier zelfstandig naartoe kan.  
Aanbieder werkt hier nauw samen met 
aanbieders van dagbesteding/ 
activeringstrajecten. 
Nadrukkelijk dient bekeken te worden of de 
cliënt als vrijwilliger bij kan dragen en zijn 
kwaliteiten in kan zetten voor de 
samenleving, de buurt (of buurtgenoten), de 
woonplek (of medebewoners) of anderen 

b. De aanbieder stimuleert de cliënt deel te 
nemen aan sociale activiteiten (familie- of 
theaterbezoek, bioscoop), sport en 
ontspanningsactiviteiten 
 

8. Sociaal netwerk en huiselijke relaties 
a. Aanbieder begeleidt de cliënt in zijn herstel 

van familiebanden en zijn sociaal netwerk 
b. De aanbieder draagt zorg voor een goed 

nabuurschap in de buurt en wijk van de 
accommodatie en stimuleert integratie-
activiteiten van de cliënten in de buurt 

(wettelijke) eisen gesteld aan bevoegdheid 
en bekwaamheid zoals geformuleerd in de 
handreiking beschermd wonen door VNG. 
Hiertoe gelden een HKZ- of ISO-certificering. 

 Indien er gewerkt wordt met BIG 
geregistreerde medewerkers ( of 
zelfstandigen) zijn deze  ingeschreven in het 
landelijk BIG register. Een kopie van het BIG 
register is te allen tijde inzichtelijk voor de 
opdrachtgever; 

 Indien er sprake is van verpleegtechnisch 
handelen, moet er sprake zijn van 
bekwaamheid van de betrokken 
zorgprofessional onder 
eindverantwoordelijkheid van de aanbieder 
en medici. 

 
Medezeggenschap  

 Aanbieder organiseert medezeggenschap 
voor cliënten via het instellen van een 
cliëntenraad.  

 
Kwaliteitstoetsing 

 Deelname aan een nog nader te bepalen 
systeem van intercollegiale toetsing.  

 



 Indicatie Verblijf Begeleiding Kwaliteit 
c. de aanbieder ziet erop toe dat de cliënt in 

en buiten de woning geen overlast 
veroorzaakt. 
 

9. ADL 
a. de aanbieder ziet erop toe dat de cliënt 

zichzelf goed verzorgt (persoonlijke hygiëne) 
b. aanbieder zorgt voor verzorging dan wel 

verpleging van de cliënt indien dit 
noodzakelijk is. Hierbij dient aandacht te zijn 
voor voorliggende voorzieningen in het 
kader van ZVW/WLZ. 
 

10. Justitie 
a. Aanbieder begeleidt de cliënt in diens 

contacten met politie en justitie 
b. Aanbieder spreekt de cliënt aan op diens 

gedrag en verantwoordelijkheid, en 
confronteert hem met de mogelijke 
gevolgen 
 

Beschermd Wonen– Licht 
 
Beschermd wonen Licht is een  
Lichtere variant van beschermd wonen met 
verblijf. Hier is sprake van een verblijfsetting 
waar op maat – liefst in afbouw -  de  
zogenaamde ‘hotelfuncties’ (voeding, 
dagstructuur, verzorging, basisinrichting 
kamer/woning  etc.) worden geboden. De 
frequentie van ondersteuning en toezicht is 
afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. Er is 
overdag en/of in de avond professionele 
ondersteuning /toezicht aanwezig op de 
woonlocatie en in de nacht is dit gerealiseerd op 
afroep. In de nacht kan de professional   binnen 
15-30 minuten ter plaatse aanwezig zijn.   
 

Deze variant is voor zeer kwetsbare burgers met 
een intensieve begeleidingsvraag die zijn 
aangewezen op 24 uurs toezicht en 
ondersteuning, intramuraal verblijf en 
zogenaamde ‘hotelfuncties’ op maat.   Er is bij 
hen sprake van een psychi(atri)sche stoornis, 
eventuele bijkomende aandoening(en)  en 
daarmee samenhangende beperkingen in 
“sociale redzaamheid” gepaard gaand met matig 
of zwaar regieverlies of met een matige of 
zware, invaliderende aandoening of beperking 

Er is bij beschermd wonen met verblijf light 
sprake van één van onderstaande situaties: 

1) Het gaat om cliënten met beperkingen 
in de zelfredzaamheid die het gevolg 
zijn van een min of meer gestabiliseerde 
psychi(atri)sche stoornis waarbij  
evenwel weinig tot geen vooruitzicht op 
verbetering van die zelfredzaamheid 
bestaat.  

2) Het gaat om cliënten die vanuit een BW 
zonder verblijf of extramurale situatie 
als gevolg van decompensatie/ 
deregulatie tijdelijke intensivering van 
begeleiding en ondersteuning nodig 
hebben. Er is tijdelijk behoefte aan 
verblijf met 24-uurs aanwezigheid/ 
beschikbaarheidsniveau van de 
professionele zorg in combinatie met 
hotelfuncties. Hierbij is sprake van een 
perspectief op herstel van wonen 
zonder verblijf.  
 
 

Idem als Beschermd Wonen - basis Idem als Beschermd Wonen – basis , zij het 
minder in intensiteit. 

Idem als Beschermd Wonen -Basis 
 
 



 Indicatie Verblijf Begeleiding Kwaliteit 
Vergelijkbaar met voormalige ZZP 3 en 4 

 

 

Toeslag  Verpleging en Verzorging 
 
 
In de huidige intramurale settingen komen we 
mensen tegen die tijdelijk of permanent 
aangewezen zijn op intensieve verpleging en 
verzorging 

 

Naast de criteria die gelden voor de 
arrangementen Beschermd Wonen met verblijf, 
geldt voor deze doelgroep:  

 Ten aanzien van ADL is betreffende op alle 
aspecten hulp of overname van zorg nodig. 
Waaronder eten en drinken, kleine 
verzorgingstaken, persoonlijke zorg voor 
tanden, haren, nagels, huid, toiletgang, het 
wassen en aankleden.  

 Ten aanzien van mobiliteit hebben de 
cliënten vaak hulp of overname van zorg 
nodig. Binnenshuis kan de cliënt zich 
beperkt zelfstandig bewegen al dan niet met 
hulpmiddelen, buitenshuis is dat veelal met 
hulpmiddelen en/of ondersteuning van 
begeleiding.  

 Als gevolg van de kwetsbare gezondheid is 
verpleegkundige aandacht noodzakelijk.  

 
Contra-indicatie: Kosten van verpleging en 
verzorging kunnen v.r.v. de Wet Langdurige Zorg  
of Zorgverzekeringswet komen. 

Idem als Beschermd Wonen - basis. 
Aanvullend: 

 Het gebouw dient toegankelijk te zijn voor 
de specifieke cliëntengroep (lift, 
drempelloos,ruime kamer) 

 Cliënt heeft een eigen natte cel 

 Aanbieder draagt zorg voor de benodigde 
hulpmiddelen, domotica 

 mogelijkheid om een lift te gebruiken, geen 
treden en drempels. Ruimere kamers en 
eigen natte cel. 

 Voor deze doelgroep moet de infrastructuur 
ook aangepast zijn, degelijke, 
gebruiksvriendelijk en hanteerbare meubels.  

 Hulpmiddelen in en rond de kamer, denkend 
aan douchestoel, handvaten, toilet 
verhogers, hoog/laag bedden, handgrepen 
op de gang, domotica/alarmering,… 

 

Aanvullend op het arrangement Beschermd 
Wonen -Basis: 
 
4.Lichamelijke gezondheid: 

 Aanbieder  draagt zorg voor 
verpleegkundige zorg zoals 
zuurstoftoediening, voorkoming decubitus 
en infectie, medicatieverstrekking of 
toediening.  

 Verzorgingsmiddelen en materialen behoren 
tot het arrangement en zijn v.r.v. de 
aanbieder 

 
7. en 8. Maatsch.participatie en sociale 
netwerken: 
Aanbieder  draagt zorg voor de benodigde 
hulpmiddelen  en ondersteuning van de 
mobiliteit van cliënt 
 
9.  ADL 
Aanbieder draagt zorg voor hulp of overname 
van de ADL-functies ,waaronder eten en drinken, 
kleine verzorgingstaken, persoonlijke zorg voor 
tanden, haren, nagels, huid, toiletgang, het 
wassen en aankleden 
 

Aanvullend op het arrangement Beschermd 
Wonen -Basis: 
 

 Indien er sprake is van verpleegtechnisch 
handelen, moet er sprake zijn van 
bekwaamheid van de betrokken 
zorgprofessional onder 
eindverantwoordelijkheid van de aanbieder 
en medici. 

 

Beschermd Wonen  - Zonder Verblijf 
 
Het arrangement beschermd wonen zonder 
verblijf past binnen de transformatie van de 
zorg. Het is een intensieve vorm van 
ondersteuning waarin sprake is van scheiden van 
wonen en zorg.  De cliënt woont in een eigen 
woning (is zelf huurder of eigenaar) 

Bij beschermd wonen zonder verblijf is er 
noodzaak is tot overname van taken op het 
gebied van levensonderhoud (bijv. het regelen 
van het huishouden, zelfzorg, vasthouden van 
een normaal dagritme) of heeft de cliënt daar 
dagelijks hulp en toezicht bij nodig.  Kenmerkend 
is dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op 
onplanbare zorg, terwijl dit bij ‘begeleiding 
individueel’ de uitzondering is en in de regel kan 
worden volstaan met geplande ondersteuning en 
hulp op afspraak enkele keren per week 

Daarnaast hebben we het, als het gaat om de 
doelgroep in beschermd wonen, niet over 
mensen die we ‘zomaar’ los moeten en kunnen 
laten in een zelfstandige woonsituatie. Het 

Beschermd wonen zonder verblijf is een vorm 
van intensieve begeleiding die ingezet wordt bij 
burgers met een intensieve begeleidingsvraag op 
verschillende levensgebieden zoals wonen, 
werken, vrije tijd, financiën, persoonlijke 
ontwikkeling, sociale contacten, gezondheid enz.   

 Er is bij hen sprake van een psychi(atri)sche 
stoornis, eventuele bijkomende 
aandoening(en)   en daarmee 
samenhangende beperkingen in “sociale 
redzaamheid” 

  gepaard gaand met matig of zwaar 
regieverlies of met een matige of zware, 
invaliderende aandoening of beperking. 

 
Er is beschermd wonen zonder verblijf sprake 
van één van onderstaande situaties: 
1. Het gaat om cliënten met beperkingen in de 

zelfredzaamheid die het gevolg zijn van een 
min of meer gestabiliseerde psychi(atri)sche 
stoornis waarbij weinig tot geen vooruitzicht 
op verbetering van die zelfredzaamheid 
bestaat. 

2. Het gaat om cliënten die vanuit een 

De aanbieder draagt zorg voor een beschermde 
woonomgeving voor de cliënt in  diens eigen 
woning; de verblijfscomponent maakt geen 
deel uit van het arrangement(tarief) : 

 Alle woonlasten worden door de cliënt zelf 
betaald. 

 Wel is het mogelijk dat aanbieder 
eigenaar/hoofdhuurder is en de woning 
onderverhuurt aan cliënt. Cliënt betaalt dan 
huur aan de aanbieder uit eigen middelen. 

 De cliënt zorgt primair zelf voor zijn voeding 
de kosten hiervan. 

 Indien noodzakelijk  neemt de aanbieder de 
volledige  of gedeeltelijke zorg voor voeding 
over van de clIënt. Eea is onderdeel van het 
Ondersteuningsplan.  De kosten hiervan 
behoren dan tot het arrangementstarief 

 Cliënt draagt zelf zorg voor schoonmaak en 
hygiëne in de woning, en wordt hierin 
zonodig begeleid via de aanbieder. 

 Indien noodzakelijk neemt de aanbieder de 
volledige of gedeeltelijke zorg voor 
schoonmaak en hygiëne over van de cliënt. 
Eea is onderdeel van het 

Idem als Beschermd Wonen - basis. 
Bij beschermd wonen zonder verblijf is 
 er sprake  van beschikbare professionele 24/7  
ondersteuning of toezicht op afspraak. Er is  
bovendien een 24-uurs bereikbaarheid  
georganiseerd en ondersteuning kan – indien 
 nodig- binnen 15-30 minuten ter plaatse  
aanwezig zijn (afhankelijk van de zorgvraag van 
 de cliënt).  
 
 

Idem als Beschermd Wonen basis met 
uitzondering van de kwaliteitseisen mbt de 
accommodatie. 
 
 
 
 



 Indicatie Verblijf Begeleiding Kwaliteit 
(maatschappelijk) herstel en het leren omgaan 
en leven met een ernstige psychiatrische 
aandoening kenmerkt zich niet als een lineair 
proces van ziek  naar beter. Het is eerder een 
wisselend proces met ups- en downs, waarbij 
ondersteuningsbehoeften (soms sterk) wisselen 
en niet eenduidig zijn. Het zorgvuldig kunnen op- 
en afschalen van zorg is hierbij van belang. 

 

zelfstandige woonsituatie als gevolg van 
decompensatie/deregulatie tijdelijke 
intensivering van begeleiding en 
ondersteuning nodig hebben. Er is hierbij  
tijdelijk behoefte aan intensivering van 
professionele zorg  met 24-uurs 
beschikbaarheidsniveau  Hierbij is sprake 
van een perspectief op herstel van 
zelfstandig wonen.  

 
Vergelijkbaar met de voormalige  VPT 1 t/m 
3 

Ondersteuningsplan. De kosten hiervan 
behoren dan tot het arrangementstarief 

 
 

 

 Indicatie Verblijf Begeleiding Kwaliteit 
Dagbesteding – Beschermd Wonen 
 
Dit arrangement is vanaf 2017 altijd een aparte 
voorziening waarvoor een aparte 
indicatie/beschikking voor afgegeven wordt. 
Dagbesteding dient evenwel een integraal 
onderdeel van het Ondersteuningsplan uit te 
maken 
 

Dagbesteding  Beschermd Wonen is een 
arbeidsmatige voorziening voor mensen die 
reeds een indicatie Beschermd Wonen hebben. 
Voorts is dit arrangement bedoeld voor mensen 
die intensieve ondersteuning nodig hebben in 
het handhaven en vergroten van hun 
zelfredzaamheid en integratie in de samenleving, 
door middel van: 

 Het bieden van structuur 

 Ontwikkelen en trainen van vaardigheden 
en persoonlijke ontplooiing 

 
Contra-indicatie: 

 Indien de cliënt gebruik kan maken van een 
Algemene Voorziening 

 Indien cliënt aanspraak kan maken op een 
voorliggende voorziening (bv via Wlz of 
Participatiewet) 

 

nvt De aanbieder draagt zorg voor een veilige 
stimulerende leer-  en oefenomgeving, waarin de 
cliënt wordt begeleid in zijn ontwikkeltraject 
naar: 

 Resocialisatie.  
Hier wordt via arbeidsgerelateerde 
werkzaamheden gewerkt aan de verbetering 
van het leven vaan de cliënt op alle 
leefgebieden.  De cliënt bouwt aan stabiliteit 
in zijn dagelijks leven, aan zijn eigenwaarde, 
en aan zijn motivatie om weer volwaardig 
deel te nemen aan de maatschappij. 

 Arbeidsrehabilitatie. 
Hier wordt gewerkt aan vergroting van de 
vaardigheden van de cliënt rekening 
houdend met diens talenten en voorkeuren. 
 

 Aanbieder is verplicht bij de uitvoering van 
de overeenkomst te werken met voldoende 
gekwalificeerd personeel (mbo en hbo 
geschoold), om de continuïteit van zorg te 
garanderen;  

 Aanbieder werkt volgens een 
praktijkbeproefde methodiek 

 Aanbieder werkt binnen het integrale 
ondersteuningsplan nauw samen met de 
begeleidende instantie die het arrangement 
Beschermd Wonen biedt. 

 


