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01. Welkom en mededelingen
Er zijn geen mededelingen
02. Verslag van 21 juni 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
03. Pilot beschermd thuis – Stand van zaken
Marijn Korver kan vandaag niet aanwezig zijn, dit onderwerp zal tijdens het volgende overleg op 11 oktober
a.s. uitgebreider besproken worden.
• Er zijn inmiddels 12-15 aanmeldingen ontvangen waarvan 5 personen een nieuwe indicatie beschermd
thuis hebben gekregen.
• Consulenten kennen het product inmiddels goed en de samenwerking en onderlinge afstemming hierin
gaat steeds beter.
• In de praktijk blijkt dat organisaties de behoefte hebben om sneller te gaan. Dilemma is nu of er
vooruitlopend op de inkoop al met dit product gestart zal gaan worden.
• Er zijn discussies of een cliënt beschermd thuis het met minder dan 10,5 uur begeleiding kan redden.
Hier moeten wel eerst afspraken over gemaakt worden en de pilotvoorwaarden moeten aangepast
worden.
• Nehemia uit Heerhugowaard heeft al veel ervaring met deze vorm van ondersteuning, het zou goed zijn
om andere aanbieders hierbij te betrekken.
Conclusie tot nu toe is dat de pilot positief verloopt en dat dit product voorziet in een behoefte (zal dus
sneller ingekocht moeten worden). Het is voor gemeenten niet makkelijk om woonruimte voor een cliënt te
regelen, beschermd thuis kan sneller ingezet worden als organisaties zelf voor een woning kunnen zorgen.
04. Procesafspraak tarieven beschermd wonen 2019
Voor de volgende financiële werkgroep wordt een voorstel geagendeerd op basis van de navolgende
uitgangspunten:
• De NHC/NIC zijn in 2016 en 2017 niet gecompenseerd. Voorstel is om voor 2019 met een tariefvoorstel
te komen waarin deze achtergebleven indexaties nog meegenomen zullen worden.
• Het budgetplafond wordt niet evenredig verhoogd met de tarieven om afbouw van bedden te
stimuleren.
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De tariefsaanpassingen gelden alleen voor ZZP’s en niet voor de overige producten. Deze tarieven zijn
namelijk de afgelopen jaren al verhoogd (bijvoorbeeld dagbesteding beschermd wonen).

De aanwezige aanbieders gaan akkoord met het indienen van het voorstel. Dit wordt verder uitgewerkt en
voor de volgende financiële werkgroep naar alle deelnemers gemaild, daarna wordt het geagendeerd voor
het bestuurlijk overleg van 15 november a.s.
05. Resultaatgericht werken bij beschermd wonen intramuraal
Een werkgroep bestaande uit medewerkers van gemeenten, een aantal aanbieders en HHM hebben
gezamenlijk bekeken hoe de huidige ZZP’s omgezet kunnen worden naar een resultaatgerichte werkwijze.
Korte samenvatting van de voorgestelde wijzigingen :
• Verpleging en verzorging op ADL niveau opnemen in de categorie begeleiding. Voor specialistische zorg
zal er een aparte indicatie afgegeven worden.
• Voorwaarde voor beschermd wonen intramuraal is toezicht, dit zal niet apart worden geïndiceerd maar
verdisconteerd worden in de prijs voor begeleiding.
• Geen all-in tarief meer voor dagbesteding. Een zorgaanbieder kan hiervoor een andere partij als
onderaannemer inzetten of de consulent kan een aparte indicatie afgeven.
• Voorstel is om niet meer over complexiteiten te praten maar over intensiteiten. De situatie van de cliënt
is eigenlijk al complex, dit hoeft niet verder gedifferentieerd te worden. Het is makkelijk om een
verdeling in intensiteiten (ureninzet) te maken. Volgende keer zal hier verder over worden gesproken.
Naar aanleiding van bovenstaande wordt het navolgende besproken :
• Actie Jan Holman/Jim Ligthart -> De intentie was om aan te sluiten bij de Wmo, de bandbreedten
van het aantal dagdelen dagbesteding die in het rapport worden genoemd wijken af. Hier zal nogmaals
naar gekeken worden.
• Er komt een code voor individuele begeleiding en voor dagbesteding. Daarnaast zullen er
standaardtarieven vastgesteld worden voor huisvesting, ± € 750,= per 4 weken.
• De arrangementen gaan per week.
• Aanbieders hebben voorgesteld een starttraject in te voeren voor cliënten bij wie het niet mogelijk is om
direct vast te stellen welke zorg nodig is. Consulenten hebben aangegeven dat er over het algemeen al
heel veel bekend is over een cliënt, dus dat het mogelijk moet zijn om binnen een maand een juiste
indicatie vast te stellen.
Tijdens de vergadering wordt besproken dat het in de praktijk voorkomt dat een cliënt al bij een aantal
organisaties is geweest en dat er verschillende beelden zijn over de situatie. Het is niet voor niets dat
het een tijdje niet goed gaat met een cliënt en dat kan ook niet altijd in een keukentafelgesprek
vastgesteld worden.
Een lastige periode is bijvoorbeeld de adolescentiefase. Iemand wordt geacht vanaf zijn 18e jaar
volwassen te zijn, maar in de praktijk hebben de meeste jongeren nog wel enige ondersteuning van hun
ouders nodig laat staan mensen met meervoudige problematiek omdat zij zich nog langzamer
ontwikkelen. De vraag is dan hoe ervoor gezorgd kan worden dat zij hun leven echt oppakken. Soms
blijkt uit een gesprek met een cliënt dat er veel meer aan de hand is dan in eerste instantie wordt
gedacht.
Voorstel is om een bijeenkomst met aanbieders en consulenten te organiseren om dit te bespreken, ook
om te voorkomen dat een aanbieder straks denkt een startarrangement te krijgen terwijl een consulent
dat niet nodig vindt. Medewerkers hebben vooral behoefte aan rust en niet aan discussies. Actie Jan
Holman/Jim Ligthart -> goede afweging maken van de voor- en nadelen (voorstel maken voor
bestuurders i.v.m. de inkoop) en agenderen voor volgende vergadering, dit onderwerp wordt nogmaals
besproken.
06. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering : 11 oktober 2018
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