Bijlage 5

Product
Tijdelijk verblijf
LVB met
begeleiding en
evt. verzorging

Tijdelijk verblijf
LVB met
(dagelijks)
intensieve
begeleiding en
verzorging en
gedragsregulering

BOUWSTENEN EN TARIEVEN 2020 TIJDELIJK VERBLIJF LVB 18+
Code
Wmo
10A22

Wmo
10A25

Doelgroep
De doelgroep betreft (jong)volwassenen (18+)
met een (licht) verstandelijke beperking (LVB)
die op termijn (naar verwachting) zelfstandig
kunnen wonen, maar in de aanloop naar deze
zelfstandigheid nog een aantal jaren na het
18e levensjaar een beschermde
woonomgeving met veiligheid, stabiliteit en
structuur nodig hebben. Het gaat met name
om (jong)volwassenen met een licht
verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 85)
in combinatie met probleemgedrag en om
ouders met een licht verstandelijke beperking
die om moeten leren gaan met de opvoeding
van hun kind(eren).
De doelgroep betreft (jong)volwassenen (18+)
met een (licht) verstandelijke beperking (LVB)
die op termijn (naar verwachting) zelfstandig
kunnen wonen, maar in de aanloop naar deze
zelfstandigheid nog een aantal jaren na het
18e levensjaar een beschermde
woonomgeving nodig hebben met veiligheid
en veel structuur en stabiliteit. Overname van
taken op diverse levensterreinen is nodig als
gevolgd van beperkte sociale en besluit- en
oplossingsvaardigheden, maar kan geleidelijk
worden afgebouwd door training. Het gaat
met name om (jong)volwassenen met een
licht verstandelijke beperking (IQ tussen 50
en 85) in combinatie met ernstig en complex
probleemgedrag en om ouders met een licht
verstandelijke beperking die om moeten
leren gaan met de opvoeding van hun
kind(eren).

Omschrijving
Tijdelijk verblijf LVB omvat herstelgerichte ondersteuning,
gericht op verzelfstandiging, 24-uurs bereikbaarheid of
toezicht in combinatie met verblijf voor burgers die als
gevolg van een (vastgestelde) licht verstandelijke
beperking en probleemgedrag nog niet in staat zijn zich,
met behulp een minder intensief hulpaanbod, zelfstandig
in de samenleving te handhaven.
Begeleiding en het leren omgaan met de beperkingen
staat voorop bij het verbeteren van het functioneren.
Intramurale behandeling voor de psychiatrische
aandoening/beperking (via de Wlz of verlengde Jeugdwet)
is afgerond of staat niet (meer) op de voorgrond.
Gebaseerd op de mogelijkheden van de cliënt staat de op
participatie gerichte ondersteuning vanuit de
beschermende woonomgeving op de voorgrond.
Tijdelijk verblijf LVB omvat herstelgerichte ondersteuning,
gericht op verzelfstandiging, 24-uurs bereikbaarheid of
toezicht in combinatie met verblijf voor burgers die als
gevolg van een (vastgestelde) licht verstandelijke
beperking en probleemgedrag nog niet in staat zijn zich,
met behulp een minder intensief hulpaanbod, zelfstandig
in de samenleving te handhaven.
Begeleiding en het leren omgaan met de beperkingen
staat voorop bij het verbeteren van het functioneren.
Intramurale behandeling voor de psychiatrische
aandoening/beperking (via de Wlz of verlengde Jeugdwet)
is afgerond of staat niet (meer) op de voorgrond.
Gebaseerd op de mogelijkheden van de cliënt staat de op
participatie gerichte ondersteuning vanuit de
beschermende woonomgeving op de voorgrond.

Doelstelling/resultaat
Het verblijf is gericht op:

Financiering
Tarief per etmaal

a) zelfstandigheidstraining, zodat cliënt na verblijf in de
beschermde woonvorm zelfstandig kan gaan wonen.
b) het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid en
participatie;
c) het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke
overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen.

Gemiddeld aantal uren begeleiding /
verzorging per week: 5 - 15 uur

Tarief 2020
€ 135,52 per etmaal
(inclusief huisvesting,
exclusief dagbesteding)

(gemiddeld 10 uur per week)

Het individuele Zorgplan van in principe maximaal 3 jaar is
gericht op zelfstandig wonen en bevat de doelen per
leefgebied van de ZRM en de daaraan gekoppelde activiteiten,
die halfjaarlijks worden geëvalueerd. In elk Zorgplan zijn in
ieder geval doelen opgenomen gericht op opleiding, werk
en/of zinvolle dagbesteding.
Het verblijf is gericht op:

Tarief per etmaal

a) zelfstandigheidstraining, zodat cliënt na verblijf in de
beschermde woonvorm zelfstandig kan gaan wonen.
b) het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid en
participatie;
c) het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke
overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen.

Gemiddeld aantal uren begeleiding /
verzorging per week: 15 – 20 uur

Het individuele Zorgplan van in principe maximaal 3 jaar is
gericht op zelfstandig wonen en bevat de doelen per
leefgebied van de ZRM en de daaraan gekoppelde activiteiten,
die halfjaarlijks worden geëvalueerd. In elk Zorgplan zijn in
ieder geval doelen opgenomen gericht op opleiding, werk
en/of zinvolle dagbesteding.

(gemiddeld 17,5 uur per week)

€ 184,31 per etmaal
(inclusief huisvesting,
exclusief dagbesteding)

