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01. Welkom en mededelingen
• Landelijke ontwikkelingen/besluiten m.b.t overgangsrecht, WLZ en budgetten vanaf 1-1-2021
o Wetswijziging Wlz, een deel van de cliënten gaat m.i.v. 2021 (inclusief financiële middelen) over
naar de Wlz.
o Het overgangsrecht voor cliënten met een indicatie beschermd wonen van vóór 2015 en met een
looptijd tot 2020 is met één jaar verlengd tot 1 januari 2021.
o De planning is dat het verdeelmodel van de financiële middelen tussen de centrumgemeenten en
lokale gemeenten per 1 januari 2021 gereed is.
• Tijdens het Plenair Overleg van volgende week donderdag worden de gemaakte afspraken met de
overige aanbieders gedeeld. Tim Robbe is uitgenodigd om een presentatie te geven.
• Alle aanbieders worden verzocht om het verslag van de bijeenkomst inzake de marktverkenning door te
lezen en eventuele op- en aanmerkingen door te geven via dvandenberg@alkmaar.nl
02. Verslag van 24 mei 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
Tijdens het vorige overleg is gesproken over het onderzoek inzake de herijking van ZZP tarieven. Besproken
wordt of dit kostenonderzoek gebaseerd op het verleden nog meegenomen kan worden in de bepaling van
de nieuwe kostprijs/tarieven:
• Het betreft een onderzoek naar Wlz tarieven;
• De cliëntprofielen worden momenteel herijkt;
• Er zit een verschil tussen de verantwoordelijkheden van de Wlz en Wmo beschermd wonen.
De vraag is dus of de componenten van de Wlz pakketten in lijn zijn met de componenten van de pakketten
waar de gemeenten mee gaan werken. M.n. met de sectorvreemde organisaties is er de afgelopen periode
regelmatig gesproken over welke tarieven gehanteerd en toegepast zullen worden.
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03. Presentatie procesplan resultaatsturing Beschermd wonen –intramuraal
Naar aanleiding van de presentatie is het navolgende besproken:
Inkooptraject :
• De nieuwe contracten gaan per 1 januari 2020 in. Voor een aantal zorgaanbieders kan dit betekenen dat
het contract maar voor één jaar van kracht is omdat hun cliënten als gevolg van de wetswijziging
overgaan naar de Wlz (naar verwachting ± 12% van de cliënten). In samenwerking met de
Netwerkorganisatie zal bekeken worden hoe hiermee wordt omgegaan.
• Vanaf 2020 worden cliënten geherindiceerd. Mogelijkheid is om de indicaties van de groep cliënten die
overgaan naar de Wlz administratief te verlengen.
• Verzoek van de aanbieders is om niet alleen de tarieven in de contracten op te nemen maar ook de
wijze van indexatie.
Voorstel nieuwe arrangementen : traject naar (begeleid) zelfstandig wonen:
• Sheet 12, 2e woonsituatie m.z. 6-12 i.p.v. <12.
• Voorstel is om te gaan werken met drie verschillende trajecten gebaseerd op de periode die nodig is
voordat een cliënt weer zelfstandig kan gaan worden. De kerncomponenten in de trajecten (begeleiding,
dagbesteding en woonsituatie) zijn belangrijk voor de consulent om een indicatiestelling te kunnen
doen, aan de hand hiervan wordt een bepaald budget per traject bepaald dat flexibel inzetbaar is zodat
de ondersteuning eenvoudig op- en afgeschaald kan worden.
Besproken wordt dat bij begeleiding ook veel discussie is ontstaan over de complexiteit
(licht/midden/zwaar). Het uitgangspunt moet eigenlijk de ernst van de situatie van de cliënt zijn, dit is
bepalend voor de begeleiding en vorm van dagbesteding die een cliënt nodig heeft.
• Het uitgangspunt is vergelijkbaar met de ZZP, de periode waarvoor het trajectbudget (opgebouwd uit de
componenten) wordt afgegeven moet nog bepaald worden. De ambitie van gemeenten is om meer op
resultaten te gaan sturen. Dit model is geen taakstelling voor de aanbieders maar een
herverdelingsvraagstuk, het budget moet anders verdeeld worden zodat het beter bij de cliënt past.
Doel is dat er een traject kan worden samen gesteld dat bij een cliënt past.
De presentatie wordt met het verslag meegestuurd.
Conclusie is dat de aanwezige aanbieders vertrouwen hebben in deze methode, het past beter bij de
praktijk. Aandachtspunt is de inrichting van de administratieve systemen van zowel gemeenten als
zorgaanbieders (m.n. i.v.m. de accountantscontrole). Het voorstel om een deel van de resultatenmatrix los
te laten en over te gaan op trajectbenadering is ook ambtelijk in de regio gedeeld.
Criteria voor de toekenning van beschermd thuis of beschermd wonen zijn toezicht, veiligheid en hoe snel op
een hulpvraag gereageerd moet worden. Als een cliënt tijdelijk de hulpvraag kan uitstellen en grotendeels
zelfstandig kan wonen, komt de cliënt in aanmerking voor een indicatie beschermd thuis (resultatenmatrix).
Moet er direct op de hulpvraag gereageerd worden, betreft het een cliënt voor beschermd wonen.
04. Vervolgacties
• Het voorstel wordt volgende week tijdens het Plenair Overleg aan alle aanbieders gepresenteerd. Nico
Dam zal dan tevens de werkwijze voor de aanbieders presenteren, bedrijfsvoering wordt hierin direct
meegenomen.
05. Rondvraag
• De bijeenkomsten van 5 juli en 19 juli a.s. komen te vervallen.
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