WERKSESSIE 2
Nieuwe afspraken BW: invullen van producten/pakketten

Idee nieuwe productenstructuur
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24/7 beschikbaar- en bereikbaarheid (b&b)

Dagbes
teding

Bescherming in eigen huis:
24/7 b&b, met individuele begeleiding
Beschermd en geclusterd:
24/7 b&b, geclusterd met individuele begeleiding
Beschermd wonen light, met individuele begeleiding en
geclusterd

Beschermd wonen, met intensieve individuele begeleiding en
geclusterd
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Begripstoelichting bouwblokken


Individuele begeleiding




Groep




Karakter van het wonen waarbinnen de zorg geleverd wordt. Vormt combinatie met onplanbare
zorg overdag.

Onplanbare zorg:





1 op 1 geplande begeleidingsmomenten met de cliënt.

Overdag: ongeplande begeleidingsmomenten, 8u en 20u
Avond en nacht: ongeplande begeleidingsmomenten, tussen 20u en 8u

Dagbesteding


Een daginvulling die bijdraagt aan de ontwikkel- en hersteldoelen van de cliënt

24/7 beschikbaar en bereikbaarheid
Voor wie: cliënten met een indicatie
Opleidingsniveau: niveau mix MBO / HBO 75-25
Hoe te organiseren: bijvoorbeeld met een pool van medewerkers uit diverse organisaties?
aansluiten op aanbieder van betreffende cliënt?

24/7 beschikbaaren bereikbaarheid

Overdag (tussen 8u en 20u):


Bereikbaarheid, binnen 5 minuten = met behulp van begeleiding op afstand.


Telefoon, chatfunctie, andere technologische hulpmiddelen, domotica



Beschikbaar, binnen 15 minuten = fysiek aanwezig op de locatie



Op locatie, begeleidingsuren: 1u, exclusief reistijd

Avond en nacht (tussen 20u en 8u):


Bereikbaarheid, binnen 10 minuten = met behulp van begeleiding op afstand.


Telefoon, chatfunctie, andere technologische hulpmiddelen



Beschikbaar, binnen 30 minuten = fysiek aanwezig op de locatie



Op locatie, begeleidingsuren: 1u, exclusief reistijd

Blue room

Yellow Room

Landelijke
ervaringen

Let op voor overgebruik.

Randvoorwaarde
voor succesvolle
extramurale
bescherming.

Randvoorwaardelijk.
Voor cliënt is optie
vaak voldoende.

Bescherming in eigen huis
Voor wie: kwetsbare inwoners die alleen met individuele begeleiding, zowel
gepland als ongepland, in staat zijn om zelfstandig te wonen. Terugval in
functioneren is mogelijk.

24/7 beschikbaaren bereikbaarheid

Wonen: cliënt financiert de eigen woonruimte. Niet gekoppeld aan zorg.

Individuele
begeleiding

Aantal uren individuele begeleiding: 2 tot 8 per week

Dagbesteding

Opleidingsniveau: niveau mix MBO / HBO 50-50

Randvoorwaarden:
-

Activeren informeel netwerk en professioneel netwerk.

-

Integrale aanpak met wijkteam/lokale zorgstructuur.

-

Herstelplan met gerichte hersteldoelen op alle leefgebieden. Hierbij
bijzondere aandacht voor het financiële leefgebied.

Blue room

Yellow Room

Landelijke ervaringen

Aansluiting op lokaal
zorgnetwerk en
informeel netwerk,
financiën belangrijk
onderdeel.

Klik met professioneel
en informeel netwerk.

Woonvoorraad moet
op orde zijn, financiële
hulp is
randvoorwaardelijk.
Goede afspraken met
overige (wijk-)
organisaties.

Beschermd en geclusterd
Voor wie: Kwetsbare inwoners, met een behoefte aan een vorm van geclusterd wonen, waarbij
zij steun hebben aan hun medebewoners. Terugval in functioneren is mogelijk
Individuele begeleiding: 2 tot 8u per week.

Beschikbaar- en
bereikbaarheid, avond en
nacht

Onplanbare zorg overdag i.v.m. groep: 4u per week per cliënt (totaal 16u per groep)
Wonen: cliënt financiert de eigen woonruimte, niet gekoppeld aan zorg.

Individuele
begeleiding

Groep/
geclusterd

Opleidingsniveau: niveau mix MBO / HBO 75-25

Onplanbare
zorg
overdag

Dagbesteding

Gemiddelde groepsgrootte: 4

Blue room

Yellow Room

Landelijke
ervaringen

Randvoorwaarden:

Geclusterd wonen
draagt bij aan
voorkomen van
eenzaamheid.

Geclusterd wonen
hoort voor aantal
cliënten bij passende
begeleiding.
Noodzakelijke
tussenstap bij
uitstroom.

Voor duurzame
uitstroom een
noodzakelijke
tussenstap. Regio’s
zonder dit product
hebben lagere
uitstroomcijfers.

-

Activeren informeel netwerk en professioneel netwerk.

-

Integrale aanpak met wijkteam/lokale zorgstructuur.

-

Herstelplan met gerichte hersteldoelen op alle leefgebieden. Hierbij bijzondere aandacht
voor het financiële leefgebied.

Time-out voorziening
Voor wie: Extramurale cliënten met indicatie, die tijdelijk intensiever toezicht
en bescherming (time out) nodig hebben om op langere termijn zelfstandig
te kunnen blijven wonen.

Tijdelijkheid: maximaal 1 week aaneengesloten verblijf

Tijdelijk wonen in verblijf,
24/7 onplanbare zorg,
altijd en direct
beschikbaar

Hoe realiseren: aansluiten bij bestaande voorzieningen: wat ontbreekt?
Geen specifieke voorziening maar bijv. in overloop bij organisatie

Randvoorwaarden:
-

altijd en direct beschikbaar.

Blue room

Yellow Room

Landelijke ervaringen

-

Individuele begeleiding wordt geleverd door eigen begeleider. Eigen
dagbesteding blijft gevolgd.

Terugvaloptie is
noodzakelijk, maak
hierbij gebruik van wat
er al is.

Zorg voor veiligheid en
bescherming.

Randvoorwaardelijk om
bescherming te bieden
aan extramurale
cliënten. Optie bieden is
vaak voldoende.

Beschermd Wonen light
Voor wie: Inwoners met complexe problemen, die niet in staat zijn om zelfstandig te
wonen en waarbij 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van ondersteuning
noodzakelijk is.
Inwoners hebben behoefte aan een vorm van geclusterd wonen, waarbij zij steun
hebben aan hun medebewoners.

Individuele begeleiding: 2 tot 4u per week.

Wonen in verblijf; 24/7
beschikbaarheid en
bereikbaarheid

Opleidingsniveau: niveau begeleiding: mix MBO / HBO 60 -40

Gemiddelde groepsgrootte: 20, waarbij
Totaal per gehele groep onplanbare zorg: 120u per week

Onplanbare zorg:
Hoe organiseren van beschikbaarheid en bereikbaarheid in verblijf?
-

Wanneer is 24/7 aanwezigheid nodig?

-

Wanneer is 24/7 toezicht nodig?

-

Wat is het verschil met zwaardere vorm?

Individuele
begeleiding

Groep/
geclusterd

Onplanbare
zorg overdag

Dagbesteding

Beschermd Wonen
Voor wie? Inwoners met complexe problemen die niet in staat zijn om zelfstandig te
wonen en waarbij permanente nabijheid (24 uur per dag) van ondersteuning
noodzakelijk is.
Inwoners hebben behoefte aan een vorm van geclusterd wonen, waarbij zij steun
hebben aan hun medebewoners.

Wonen in verblijf: 24/7
onplanbare zorg

Individuele begeleiding: 3 tot 7u per week.

Opleidingsniveau: mix MBO / HBO 60 -40

Gemiddelde groepsgrootte: 20, waarbij
Totaal per gehele groep onplanbare zorg: 180u per week

Onplanbare zorg:


24/7 nabijheid en toezicht (altijd aanwezigheid binnen afzienbare tijd)

Individuele
begeleiding

Groep/geclusterd Dagbesteding

Vervoer:
- inclusief.
Doel:
- Gericht op participatie, ontwikkeling en herstel
Door wie:
- werkbedrijf / Rivierenland werkt (arbeidsmatig).
- lokaal / WMO.
- opleiding / scholing.
- sportclubs / -vereniging.

Randvoorwaarden:
- Zo regulier mogelijk, trajectgericht
- Gekoppeld aan ontwikkel- en hersteldoelen cliënt
- altijd buiten de woonsetting?
- Inzichtelijk kunnen maken waar activiteit uit bestaat?
Bekostiging:
- Waar zijn extra middelen voor nodig, buiten wat in producten wordt gefinancierd?

Dagbesteding

