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Nr Productcode Productnaam Tarief Eenheid Bijzonderheden 

1 15N01 Beschermd Thuis: bereikbaarheid 

en beschikbaarheid 

€1,00 Etmaal  

2 15N02 Beschermd Thuis: Licht €26,29 Etmaal  

3 15N03 Beschermd Thuis: Groep Licht €55,56 Etmaal  

4 15N04 Beschermd Thuis: Groep 

Middelzwaar 

€83,39 Etmaal  

5 15N11 Beschermd Wonen: Licht €125,38 Etmaal  

6 15N12 Beschermd Wonen: Middelzwaar €150,98 Etmaal  

7 15N13 Beschermd Wonen: Intensief €172,31 Etmaal  

8 15N21 Dagbesteding €36,15 (+ indexering 2020) Dagdeel  

9 15N22 Aanvullende dagbesteding €36,15 (+indexering 2020) Dagdeel  

10 15N31 Aanvullende begeleiding €73,80 Uur  

11 15N32 Overbruggingszorg (begeleiding) €73,80 Uur  

12  Time-Out voorziening   Maakt geen deel uit van deze aanbesteding 

13 Volgt Vervoer van en naar dagbesteding €10,35 (+indexering 2020) Etmaal  

14 15N41 Afwezigheidsdag €100,00 Etmaal  

Nr Productnaam Productomschrijving Tarief 

1 Beschermd Thuis: 

bereikbaarheid en 

beschikbaarheid 

Doel: Mogelijk maken van uitstroom vanuit beschermd wonen richting een lokale Wmo voorziening zoals ambulante begeleiding.  

Voor wie: Kwetsbare inwoners die vanwege ernstige psychische of psychosociale problematiek behoefte hebben aan beschikbaarheid en bereikbaarheid van de zorgaanbieder buiten reguliere kantooruren. De 

inwoner moet met behulp van ambulante begeleiding (lokaal georganiseerd), eventueel dagbesteding en de bereikbaarheidsvoorziening in staat zijn om zelfstandig te wonen en zelfstandig hulp in te roepen. Het 

gaat om mensen die uitstromen uit een beschermde woonvorm en waar een lokaal georganiseerd zorgaanbod gaat worden geboden waarbij de (voormalig) BW aanbieder een vinger aan de pols blijft houden en 

bereikbaar en beschikbaar blijft omdat de lokale zorgaanbieder dit niet kan bieden. 

Wonen: Cliënt bezit of huurt zelfstandig een kamer of woning en kan hier blijven wonen, ook als de zorg stopt. 

Bescherming: De bescherming (bovenop de overige cq. lokaal georganiseerde ondersteuning) is georganiseerd via de 24/7 beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst.  

Begeleiding: De begeleiding wordt lokaal vanuit de Wmo georganiseerd. 

Dagbesteding: Wordt waar nodig vanuit de lokale Wmo georganiseerd. 

Randvoorwaarden: 

 Er dient goede afstemming te zijn tussen de zorgaanbieder, de Toegang BW (TBW) en  het (zorg) netwerk rondom de cliënt en er is/wordt passende ondersteuning georganiseerd. 

 Er heeft afstemming plaatsgevonden over de ongeplande hulpvragen: de zorgaanbieder heeft hier een plan voor gemaakt. 

 Er is een integraal (herstel)plan opgesteld gericht op alle leefgebieden 

 De BW aanbieder kent de cliënt en het herstelplan: De cliënt stroomt uit vanuit een beschermd-wonen voorziening. 

 Bij het inzetten van het product is altijd leidend wat zorginhoudelijk nodig is voor de specifieke cliënt. 

 De lokale zorgaanbieder voert regie op dit herstelplan en op het hersteltraject. De BW aanbieder is ondersteunend en biedt de nodige bescherming. Er vindt afstemming plaats tussen zorgaanbieders en de 

cliënt. 

 De beschikbaarheid/bereikbaarheid wordt lump sum gefinancierd vanuit de regionale BW-middelen. 

€1,00 per etmaal 

 

De beschikbaarheid en 

bereikbaarheid wordt lump 

sum gefinancierd. 

 

De levering van lokale Wmo 

begeleiding/ondersteuning 

valt niet onder deze 

Overeenkomst. 

2 Beschermd Thuis: 

licht 

Doel: De inwoner zo zelfstandig mogelijk thuis laten wonen, waarbij hij een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid bereikt en behoudt, niet in een crisissituatie raakt, meedoet, een sociaal netwerk opbouwt 

en behoudt, een zinvolle daginvulling heeft of aan activiteiten deelneemt gericht op zijn persoonlijk herstel. Wanneer de cliënt in staat is om zonder de 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid van ondersteuning 

zelfstandig te kunnen wonen kan er lichtere begeleiding vanuit de Wmo worden ingezet.  

Voor wie:  Kwetsbare inwoners die vanwege ernstige psychische of psychosociale problematiek behoefte hebben aan begeleiding thuis en 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid en die hiermee in staat zijn om 

zelfstandig te wonen en zelfstandig hulp in te roepen. Cliënt heeft geen behoefte (meer) aan het wonen in een groepssetting cq. met groepsbegeleiding. 

Wonen: Cliënt bezit of huurt zelfstandig een kamer of woning en kan hier blijven wonen, ook als de zorg stopt. 

Bescherming: De bescherming (naast de individuele begeleiding) is georganiseerd via de 24/7 beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst.  

Begeleiding: de begeleiding wordt geleverd vanuit een individueel begeleider beschermd thuis op basis van 130 uur op jaarbasis. Deze IB-er fungeert als trajectregisseur/casemanager en zorgt voor het behalen van 

de hersteldoelen die opgenomen zijn in het herstelplan en voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. Zorgaanbieder heeft de vrijheid om de beschikbare uren in variabele intensiteit (conform het herstelplan) in te 

zetten. De individuele begeleidingsmomenten zijn in principe planbaar. 

Dagbesteding: Iedere cliënt heeft recht op participatie en een zinvolle daginvulling. Indien nodig organiseert de zorgaanbieder dagbesteding. De dagbesteding en de financiering daarvan valt onder het contract 

voor beschermd wonen/beschermd thuis (maar dient separaat te worden gedeclareerd). De dagbesteding dient te voldoen aan de daarvoor geldende criteria. 

Randvoorwaarden: 

 Er dient een goede afstemming te zijn tussen de TBW, aanbieder en  het (zorg) netwerk rondom de cliënt. 

 Er is een integraal herstelplan opgesteld met haalbare doelen op alle relevante leefgebieden. 

 Er is toegang tot de time-out voorziening conform de hierover te maken afspraken. 

 Aanbieder zorgt daarnaast voor een passende overgangsfase als de dienstverlening stopt, conform de criteria uit het kwaliteitskader. 

 Bij het inzetten van het product is altijd leidend wat zorginhoudelijk nodig is voor de specifieke cliënt en het herstelplan is leidend bij de intensiteit van de geboden zorg.  

 

€26,29 per etmaal 

 

Hier is inbegrepen: gemiddeld 

2,5 uur individuele begeleiding 

per week. 

 

Niet inbegrepen: 

Dagbesteding, wonen, 

schoonhouden van de woning 

 

De beschikbaarheid en 

bereikbaarheid wordt lump 

sum gefinancierd. 

3 Beschermd Thuis: 

groep licht 
 

Doel: De inwoner zo zelfstandig mogelijk laten wonen in een thuissituatie waarbij er wel sprake is van een geclusterde of groepsgerichte setting. Het vergroten en behouden van de zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid zodat hij  niet in een crisissituatie raakt, meedoet, een sociaal netwerk opbouwt en behoudt, een zinvolle daginvulling heeft of aan activiteiten deelneemt gericht op zijn persoonlijk herstel.  

Wanneer de cliënt in staat is om zonder de 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid van ondersteuning zelfstandig te kunnen wonen kan er lichtere begeleiding vanuit de Wmo worden ingezet.  

Voor wie:  Kwetsbare inwoners die vanwege ernstige psychische of psychosociale problematiek behoefte hebben aan begeleiding thuis, 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid en de steun van een groep en/of 

€55,56 per etmaal 

 

Hier is inbegrepen: gemiddeld 

2,5 uur individuele begeleiding 
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medebewoners nodig hebben om  zelfstandig te wonen. Cliënt is (grotendeels) in staat om zelfstandig hulp in te roepen. 

Wonen: Cliënt bezit of huurt zelfstandig een kamer of woning. De kamer of woning is geclusterd met andere kamers of woningen van medecliënten/medebewoners waarbij eventueel voorzieningen gedeeld worden. 

De cliënt kan hier niet in alle gevallen blijven wonen als de ondersteuning stopt. Cliënt en zorginstelling zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor passende vervolghuisvesting en dit is dan ook een belangrijk onderdeel 

van het herstelplan. 

Bescherming: De bescherming (naast de individuele begeleiding en de groepsbegeleiding) is georganiseerd via de 24/7 beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst.  

Begeleiding: de begeleiding wordt geleverd vanuit een individueel begeleider beschermd thuis op basis van 130 uur op jaarbasis. Deze IB-er fungeert als trajectregisseur/casemanager en zorgt voor het behalen van 

de hersteldoelen die opgenomen zijn in het herstelplan en voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. Zorgaanbieder heeft de vrijheid om de beschikbare uren in variabele intensiteit (conform het herstelplan) in te 

zetten.  De individuele begeleidingsmomenten zijn planbaar en worden zoveel mogelijk op de gebruikelijke (kantoor) tijden geleverd. Daarnaast is er een lichte intensiteit van groepsbegeleiding, die ondersteunend 

is voor het behalen van de hersteldoelen van de cliënt, maar ook voor de dagelijkse gang van zaken in de groep. Deze groepsbegeleiding bedraagt per dag per cliënt 0,5 uur. 

Dagbesteding:  Iedere cliënt heeft recht op participatie en een zinvolle daginvulling. Indien nodig organiseert de zorgaanbieder dagbesteding. De dagbesteding en de financiering daarvan valt onder het contract 

voor beschermd wonen/beschermd thuis (maar dient separaat te worden gedeclareerd). De dagbesteding dient te voldoen aan de daarvoor geldende criteria. 

Randvoorwaarden: 

 Er dient een goede afstemming te zijn tussen de TBW, aanbieder en   het (zorg) netwerk rondom de cliënt . 

 Er is een integraal herstelplan opgesteld met haalbare doelen op alle relevante leefgebieden. 

 Er is toegang tot de time-out voorziening conform de hierover gemaakte afspraken. 

 Aanbieder zorgt daarnaast voor een passende overgangsfase als de dienstverlening stopt, conform de criteria uit het kwaliteitskader. 

 Bij het inzetten van het product is altijd leidend wat zorginhoudelijk nodig is voor de specifieke cliënt en het herstelplan is leidend bij de intensiteit van de geboden zorg.  

per week. 0,5 uur 

groepsbegeleiding per cliënt 

per dag. 

 

Niet inbegrepen: 

Dagbesteding, wonen,  

schoonhouden van de woning 

 

De beschikbaarheid en 

bereikbaarheid wordt lump 

sum gefinancierd. 

4 Beschermd Thuis: 

groep middelzwaar 

Doel:   De inwoner zo zelfstandig mogelijk laten wonen in een thuissituatie waarbij er wel sprake is van een geclusterde of groepsgerichte setting. Het vergroten en behouden van de zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid zodat hij  niet in een crisissituatie raakt, meedoet, een sociaal netwerk opbouwt en behoudt, een zinvolle daginvulling heeft of aan activiteiten deelneemt gericht op zijn persoonlijk herstel.  

Wanneer de cliënt in staat is om zonder de 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid van ondersteuning zelfstandig te kunnen wonen kan er lichtere begeleiding vanuit de Wmo worden ingezet.  

Voor wie:  Kwetsbare inwoners die vanwege ernstige psychische of psychosociale problematiek en regieproblemen behoefte hebben aan begeleiding thuis, 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid en de steun van 

een groep en/of medebewoners nodig hebben om  zelfstandig te wonen. Cliënt is (beperkt) in staat om zelfstandig hulp in te roepen. 

Wonen:  Cliënt bezit of huurt zelfstandig een kamer of woning. De kamer of woning is geclusterd met andere kamers of woningen van medecliënten/medebewoners waarbij eventueel voorzieningen gedeeld worden. 

De cliënt kan hier niet in alle gevallen blijven wonen als de ondersteuning stopt. Cliënt en zorginstelling zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor passende vervolghuisvesting en dit is dan ook een belangrijk onderdeel 

van het herstelplan. 

Bescherming: De bescherming (naast de individuele begeleiding en de groepsbegeleiding) is georganiseerd via de 24/7 beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst.  

Begeleiding: de begeleiding wordt geleverd vanuit een individueel begeleider beschermd thuis op basis van 130 uur op jaarbasis. Deze IB-er fungeert als  trajectregisseur/casemanager en zorgt voor het behalen van 

de hersteldoelen die opgenomen zijn in het herstelplan en voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. Zorgaanbieder heeft de vrijheid om de beschikbare uren in variabele intensiteit (conform het herstelplan) in te 

zetten.  De individuele begeleidingsmomenten zijn veelal planbaar en worden zoveel mogelijk op de gebruikelijke (kantoor) tijden geleverd. Daarnaast is er een middelzware intensiteit van groepsbegeleiding, die 

ondersteunend is voor het behalen van de hersteldoelen van de cliënt, maar ook voor de dagelijkse gang van zaken in de groep. Deze groepsbegeleiding bedraagt per dag per cliënt 1 uur. 

Dagbesteding:  Iedere cliënt heeft recht op participatie en een zinvolle daginvulling. Indien nodig organiseert de zorgaanbieder dagbesteding. De dagbesteding en de financiering daarvan valt onder het contract 

voor beschermd wonen/beschermd thuis (maar dient separaat te worden gedeclareerd). De dagbesteding dient te voldoen aan de daarvoor geldende criteria. 

Randvoorwaarden: 

 Er dient een goede afstemming te zijn tussen de TBW, aanbieder en   het (zorg) netwerk rondom de cliënt . 

 Er is een integraal herstelplan opgesteld met haalbare doelen op alle relevante leefgebieden. 

 Er is toegang tot de time-out voorziening conform de hierover gemaakte afspraken. 

 Aanbieder zorgt daarnaast voor een passende overgangsfase als de dienstverlening stopt, conform de criteria uit het kwaliteitskader. 

 Bij het inzetten van het product is altijd leidend wat zorginhoudelijk nodig is voor de specifieke cliënt en het herstelplan is leidend bij de intensiteit van de geboden zorg.  

€83,39 per etmaal 

 

Hier is inbegrepen: gemiddeld 

2,5 uur individuele begeleiding 

per week. 1 uur 

groepsbegeleiding per cliënt 

per dag. 

 

Niet inbegrepen: 

Dagbesteding, wonen,  

schoonhouden van de woning 

 

De beschikbaarheid en 

bereikbaarheid wordt lump 

sum gefinancierd. 

5 Beschermd wonen 

licht 

Doel: De inwoner in staat stellen om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Het voorkomen van crisis en decompensatie, het bevorderen van maatschappelijk en persoonlijk herstel  en het vergroten van de eigen regie. 

Waar mogelijk wordt toegewerkt naar uitstroom richting meer zelfstandige vormen van wonen, maar ook stabilisatie van de zelfredzaamheid kan voorop staan. 

Voor wie: Inwoners met complexe psychische of psychosociale problematiek en (zware) regieproblemen, die niet of onvoldoende in staat zijn om zelfstandig hulp in te roepen en daardoor niet zelfstandig kunnen 

wonen. Inwoners hebben behoefte aan steun van hun medebewoners via een groep en aan een lichte intensiteit aan groepsleiding (van 1 uur per cliënt per dag). 

Wonen: cliënt woont in verblijf bij een instelling en kan niet blijven wonen als de zorg stopt. Het verblijf lijkt zo veel mogelijk op zelfstandig wonen. Dagelijkse huishoudelijke taken worden zo veel mogelijk 

zelfstandig uitgevoerd. Schoonhouden van de woning is inbegrepen en valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder, maar de woning wordt in principe samen met de inwoner schoongehouden. Dit geldt 

ook voor het bereiden van maaltijden.  

Onderdeel van het verblijf zijn ook (groeps)activiteiten die in het kader van welzijn worden geboden.  

Bescherming: de bescherming is, naast de individuele begeleiding en groepsbegeleiding, georganiseerd via een bereikbaarheids-,  slaap- en/of waakdienst. 

Welke vorm van begeleiding krijgt men: de begeleiding wordt geleverd vanuit een individueel begeleider beschermd wonen op basis van 130 uur op jaarbasis. Deze IB-er fungeert als  trajectregisseur/casemanager 

en zorgt voor het behalen van de hersteldoelen die opgenomen zijn in het herstelplan en voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen.  

Daarnaast is er een lichte intensiteit van groepsleiding, die ondersteunend is voor het behalen van de hersteldoelen van de cliënt en per cliënt 1u per dag bedraagt.   

Welke vorm van dagbesteding krijgt men:  Iedere cliënt heeft recht op participatie en een zinvolle daginvulling. Indien nodig organiseert de zorgaanbieder dagbesteding. De dagbesteding en de financiering 

daarvan valt onder het contract voor beschermd wonen/beschermd thuis (maar dient separaat te worden gedeclareerd). De dagbesteding dient te voldoen aan de daarvoor geldende criteria. 

Randvoorwaarden: 

 Er dient een goede afstemming te zijn tussen de TBW en de aanbieder en  het (zorg) netwerk rondom de cliënt.  

 Er is een integraal herstelplan opgesteld met haalbare doelen op alle relevante leefgebieden. 

 Er is toegang tot de time-out voorziening conform de hierover gemaakte afspraken. 

 Aanbieder zorgt daarnaast voor een passende overgangsfase als de dienstverlening stopt, conform de criteria uit het kwaliteitskader. 

 Bij het inzetten van het product is altijd leidend wat zorginhoudelijk nodig is voor de specifieke cliënt en het herstelplan is leidend bij de intensiteit van de geboden zorg.  

 

 

€125,38 per etmaal 

 

Hier is inbegrepen: gemiddeld 

2,5 uur individuele begeleiding 

per week. 1 uur 

groepsbegeleiding per cliënt 

per dag. 

Woon- en verzorgingskosten 

Schoonhouden van de woning 

 

Niet inbegrepen: Dagbesteding 

 

De beschikbaarheid en 

bereikbaarheid dient met 

behulp van de beschikbare 

groepsbegeleiding 

georganiseerd te worden 

6 Beschermd wonen Doel:   De inwoner in staat stellen om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Het voorkomen van crisis en decompensatie, het bevorderen van maatschappelijk en persoonlijk herstel  en het vergroten van de eigen regie. €150,98 per etmaal 
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middelzwaar Waar mogelijk wordt toegewerkt naar uitstroom richting meer zelfstandige vormen van wonen, maar ook stabilisatie van de zelfredzaamheid kan voorop staan. 

Voor wie: Inwoners met complexe psychische of psychosociale problematiek en (zware) regieproblemen, die niet in staat zijn om zelfstandig hulp in te roepen en daardoor niet zelfstandig kunnen wonen. Inwoners 

hebben behoefte aan steun van hun medebewoners via een groep en aan een middelzware intensiteit aan groepsleiding (van 1,4 uur per cliënt per dag). 

Wonen: cliënt woont in verblijf bij een instelling en kan niet blijven wonen als de zorg stopt. Het verblijf lijkt zo veel mogelijk op zelfstandig wonen. Dagelijkse huishoudelijke taken worden zo veel mogelijk 

zelfstandig uitgevoerd. Schoonhouden van de woning is inbegrepen en valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder, maar de woning wordt in principe samen met de inwoner schoongehouden. Dit geldt 

ook voor het bereiden van maaltijden.  

Onderdeel van het verblijf zijn ook (groeps)activiteiten die in het kader van welzijn worden geboden.  

Bescherming: de bescherming is, naast de individuele begeleiding en groepsbegeleiding, georganiseerd via een bereikbaarheids-,  slaap- en/of waakdienst. 

Welke vorm van begeleiding krijgt men: de begeleiding wordt geleverd vanuit een individueel begeleider beschermd wonen op basis van 130 uur op jaarbasis. Deze IB-er fungeert als  trajectregisseur/casemanager 

en zorgt voor het behalen van de hersteldoelen die opgenomen zijn in het herstelplan en voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen.  

Daarnaast is er een middelzware intensiteit van groepsleiding, die ondersteunend is voor het behalen van de hersteldoelen van de cliënt en per cliënt 1,4u per dag bedraagt.   

Welke vorm van dagbesteding krijgt men:  Iedere cliënt heeft recht op participatie en een zinvolle daginvulling. Indien nodig organiseert de zorgaanbieder dagbesteding. De dagbesteding en de financiering 

daarvan valt onder het contract voor beschermd wonen/beschermd thuis (maar dient separaat te worden gedeclareerd). De dagbesteding dient te voldoen aan de daarvoor geldende criteria. 

Randvoorwaarden: 

 Er dient een goede afstemming te zijn tussen de TBW en de aanbieder en  het (zorg) netwerk rondom de cliënt.  

 Er is een integraal herstelplan opgesteld met haalbare doelen op alle relevante leefgebieden. 

 Er is toegang tot de time-out voorziening conform de hierover gemaakte afspraken. 

 Aanbieder zorgt daarnaast voor een passende overgangsfase als de dienstverlening stopt, conform de criteria uit het kwaliteitskader. 

 Bij het inzetten van het product is altijd leidend wat zorginhoudelijk nodig is voor de specifieke cliënt en het herstelplan is leidend bij de intensiteit van de geboden zorg.  

 

Hier is inbegrepen: gemiddeld 

2,5 uur individuele begeleiding 

per week. 1,4 uur 

groepsbegeleiding per cliënt 

per dag. 

Woon- en verzorgingskosten 

Schoonhouden van de woning 

 

Niet inbegrepen: Dagbesteding 

 

De beschikbaarheid en 

bereikbaarheid dient met 

behulp van de beschikbare 

groepsbegeleiding 

georganiseerd te worden 

7 Beschermd Wonen 

zwaar 

Doel:   De inwoner in staat stellen om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Het voorkomen van crisis en decompensatie, het bevorderen van maatschappelijk en persoonlijk herstel  en het vergroten van de eigen regie. 

Waar mogelijk wordt toegewerkt naar uitstroom richting meer zelfstandige vormen van wonen, maar ook stabilisatie van de zelfredzaamheid kan voorop staan. 

Voor wie: Inwoners met zeer complexe psychische of psychosociale problematiek en (zware) regieproblemen, die niet in staat zijn om zelfstandig hulp in te roepen en daardoor niet zelfstandig kunnen wonen. 

Inwoners hebben behoefte aan steun van hun medebewoners via een groep en aan een zware intensiteit aan groepsleiding (van 1,8 uur per cliënt per dag). Er is behoefte aan een wakende of slapende wacht ’s 

nachts. 

Wonen: cliënt woont in verblijf bij een instelling en kan niet blijven wonen als de zorg stopt. Het verblijf lijkt zo veel mogelijk op zelfstandig wonen. Dagelijkse huishoudelijke taken worden zo veel mogelijk 

zelfstandig uitgevoerd. Schoonhouden van de woning is inbegrepen en valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder, maar de woning wordt in principe samen met de inwoner schoongehouden. Dit geldt 

ook voor het bereiden van maaltijden.  

Onderdeel van het verblijf zijn ook (groeps)activiteiten die in het kader van welzijn worden geboden.  

Bescherming: de bescherming is, naast de individuele begeleiding en groepsbegeleiding, georganiseerd via een bereikbaarheids-,  slaap- en/of waakdienst. Er is 24 uur per dag agogisch personeel op de 

woonvorm aanwezig. 

Welke vorm van begeleiding krijgt men: de begeleiding wordt geleverd vanuit een individueel begeleider beschermd wonen op basis van 130 uur op jaarbasis. Deze IB-er fungeert als  trajectregisseur/casemanager 

en zorgt voor het behalen van de hersteldoelen die opgenomen zijn in het herstelplan en voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen.  

Daarnaast is er een zware intensiteit van groepsleiding, die ondersteunend is voor het behalen van de hersteldoelen van de cliënt en per cliënt 1,8u per dag bedraagt.   

Welke vorm van dagbesteding krijgt men:  Iedere cliënt heeft recht op participatie en een zinvolle daginvulling. Indien nodig organiseert de zorgaanbieder dagbesteding. De dagbesteding en de financiering 

daarvan valt onder het contract voor beschermd wonen/beschermd thuis (maar dient separaat te worden gedeclareerd). De dagbesteding dient te voldoen aan de daarvoor geldende criteria. 

Randvoorwaarden: 

 Er dient een goede afstemming te zijn tussen de TBW en de aanbieder en  het (zorg) netwerk rondom de cliënt.  

 Er is een integraal herstelplan opgesteld met haalbare doelen op alle relevante leefgebieden. 

 Er is toegang tot de time-out voorziening conform de hierover gemaakte afspraken. 

 Aanbieder zorgt daarnaast voor een passende overgangsfase als de dienstverlening stopt, conform de criteria uit het kwaliteitskader. 

 Bij het inzetten van het product is altijd leidend wat zorginhoudelijk nodig is voor de specifieke cliënt en het herstelplan is leidend bij de intensiteit van de geboden zorg.  

€172,31 per etmaal 

 

Hier is inbegrepen: gemiddeld 

2,5 uur individuele begeleiding 

per week. 1,8 uur 

groepsbegeleiding per cliënt 

per dag. 

Woon- en verzorgingskosten 

Schoonhouden van de woning 

 

Niet inbegrepen: Dagbesteding 

 

De beschikbaarheid en 

bereikbaarheid dient met 

behulp van de beschikbare 

groepsbegeleiding 

georganiseerd te worden 

8 Dagbesteding Doel: het creëren en behouden van een dagstructuur. Ontwikkelen en behouden van Fysieke, cognitieve en sociale vaardigheden, het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie, het verminderen en/of 

voorkomen van sociaal isolement, contact, ontwikkeling en/of ontplooiing.  

Voor wie: Cliënten Beschermd Wonen of Beschermd Thuis met een beperkte (of geen) eigen daginvulling (zoals betaald of onbetaald werk of studie, hobbies of (reguliere) activiteiten in groepsverband). 

Door wie: Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de dagbesteding en kan hierbij gebruik maken van een derde partij. 

Bekostiging en organisatie: Zorgaanbieder dient een aantoonbare inspanning te leveren of te bekostigen die aanvullend is op het bestaande (groepsgerichte) aanbod van welzijnsactiviteiten die in de woonvorm 

georganiseerd dient te worden. De dagbesteding dient buiten de woonvorm plaats te vinden. De dagbesteding kan bij uitzondering in een specifiek ingerichte dagbestedingslocatie van de zorginstelling 

georganiseerd worden. 

Frequentie: Iedere cliënt heeft standaard recht op maximaal 5 dagdelen dagbesteding per week. Indien er meer dagbesteding moet worden ingezet moet er Aanvullende Dagbesteding worden aangevraagd bij de 

TBW Toegang Beschermd Wonen.  

Alternatieven (niet vanuit BW bekostigd) 

- Arbeidsmatige dagbesteding via Werkbedrijf of Rivierenland werkt 

- Betaald werk of vrijwilligerswerk 

- Hobby’s of sport via een (sport)vereniging. 

Randvoorwaarden: 

 Dagbesteding is altijd onderdeel van het herstelplan. De inzet van dagbesteding draagt bij aan het behalen van de genoemde doelen. 

 De dagbesteding past bij de individuele behoefte, vaardigheden en interesses van de cliënt 

€36,15 (+indexering 2020). We 

volgen hierin het tarief 

dagbesteding ambulant regio 

Rijk van Nijmegen 

 

Max. 5 dagdelen per week 

9 Aanvullende 

Dagbesteding  

Doel: hetzelfde als dagbesteding. 

Voor wie: Cliënten voor wie 5 dagdelen dagbesteding per week niet toereikend is om de doelen uit het herstelplan te behalen. 

Door wie: Hetzelfde als dagbesteding 

Bekostiging en organisatie: Hetzelfde als dagbesteding 

€36,15 (+indexering 2020). We 

volgen hierin het tarief 

dagbesteding ambulant regio 

Rijk van Nijmegen. 
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Frequentie: 6 tot (maximaal) 10 dagdelen dagbesteding. Dagbesteding+ moet afzonderlijk worden aangevraagd bij de Toegang Beschermd Wonen. In het herstelplan moeten cliënt en zorgaanbieder onderbouwen 

waarom aanvullende dagbesteding passend is.  

Randvoorwaarden: hetzelfde als bij dagbesteding 

 

6 tot 10 dagdelen per week 

10 Aanvullende 

Begeleiding 

Doel: Het bieden van (eventueel aanvullende) uren individuele begeleiding aan de cliënt ten behoeve van de doelen zoals omschreven in het herstelplan. Cliënt heeft één individueel begeleider die als 

aanspreekpunt voor de cliënt en als regisseur van het herstelplan fungeert.  

Bekostiging: Per uur. Direct cliëntgebonden uren (face to face of direct cliëntcontact) zijn declarabel. Reistijd en andere indirecte uren zijn niet declarabel.  

€73,80 per uur 

€1,23 per minuut 

11 Overbruggingszorg Doel: Het bieden van begeleiding aan Inwoners waarvoor de betreffende Opdrachtnemer nog geen passende plek/voorziening heeft. 

 

Overbruggingszorg is de zorg die wordt geleverd door de Opdrachtnemer aan wie de Inwoner is toegewezen voorafgaand aan het inzetten van het meest passende traject, hetzij beschermd wonen, hetzij beschermd 

thuis. De Opdrachtnemer maakt waar nodig afspraken met de eerdere begeleider van de Inwoner. Onderdeel van overbruggingszorg kan ook zijn dat de Opdrachtnemer constateert dat er geen passend aanbod is en 

dat de Inwoner wordt overgedragen naar een Opdrachtnemer die wel in passend aanbod kan voorzien. Hierover wordt met de Opdrachtgever afgestemd. 

 

Wanneer de overbruggingszorg langer dan een jaar duurt treedt Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever. 

 

12 Time Out Doel: Cliënt tijdelijk uit de bestaande (woon) setting weghalen om rust te brengen in de groep of aan zijn omgeving. Het is met name bedoeld voor cliënten die zelfstandig wonen en die tijdelijk behoefte hebben aan 

een verblijfssetting waar de zorg intensiever georganiseerd is of kan zijn om escalatie van de problematiek te voorkomen. Het moet zodende snel kunnen worden ingezet. 

Tijdelijkheid: Per cliënt geldt: maximaal 3 weken aaneengesloten verblijf met een maximum van 6 weken per kalenderjaar tenzij expliciet anders overeengekomen met Opdrachtgever. 

Bescherming: De bescherming wordt door de time-out aanbieder geleverd door middel van groepsbegeleiding en het bieden van een bereikbaarheids, slaap- en/of waakdienst. 

Realisatie Time Out is geen onderdeel van de aanbesteding Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. Via een afzonderlijk traject worden over Time Out afspraken gemaakt. 

Randvoorwaarden: 

- Altijd en direct beschikbaar 

- Individuele begeleiding wordt geleverd door de ‘eigen’ begeleider van de cliënt. Eigen dagbesteding blijft zoveel mogelijk gevolgd. 

- Verantwoordelijkheid voor de regie op het traject blijft bij de ‘eigen’ zorgaanbieder. 

- Het is geen opvangvoorziening: niet bedoeld voor mensen die (tijdelijk) geen eigen woning hebben. Beschikbaarheid van de eigen woning mag geen reden zijn om niet terug te keren naar de 

eigen woonsetting.  

Geen onderdeel van deze 

aanbesteding 

13 Vervoer van en naar 

dagbesteding 

Doel: vervoer van en naar de dagbestedingslocatie. 

Voor wie: Volwassenen die niet zelf of via hun netwerk in vervoer kunnen voorzien terwijl er ook geen passend vervoer aanwezig is en het vervoer niet valt onder de gebruikelijke zorg een algemeen gebruikelijke 

voorziening zoals het openbaar vervoer of een fiets. 

Randvoorwaarden: De voorziening wordt uitgevoerd door een chauffeur die in ieder geval: 

- In het bezit is van een EHBO certificaat 

- Kennis en affiniteit heeft met de cliënt 

- Kan omgaan met de cliënt, zijn beperkingen en/of ziektebeeld 

- Servicegericht, klantvriendelijk, verantwoordelijk en behulpzaam is 

- Vastigheid kan bieden in de genomen route, waar dit wenselijk wordt geacht 

€10,35 (+ indexering 2020) per 

etmaal waarin van 

dagbesteding gebruik wordt 

gemaakt. 

14 Afwezigheidsdag 

Beschermd Wonen 

Cliënt is (tijdelijk) niet aanwezig cq. woonachtig op de zorglocatie. Dit kan zijn door verblijf in een ziekenhuis, GGZ instelling, penitentiaire instelling of time-out voorziening. De afwezigheidsdag dient gedeclareerd te 

worden in plaats van het product beschermd wonen licht, middel of beschermd wonen intensief. De afwezigheidsdag dient gedeclareerd te worden wanneer de cliënt langer dan twee aaneengesloten 

dagen/nachten niet heeft verbleven op de woonlocatie. Er geldt in principe een maximum van twee maanden afwezigheid. Langere afwezigheid moet worden afgestemd met de Opdrachtgever die hier akkoord voor 

moet geven. Cliënt kan na de afwezigheid terugkeren naar de beschermde woonvorm. Dit product is bedoeld om de kosten die gemoeid zijn met de afwezigheid te dekken zodat de plek vrij kan blijven voor de 

betreffende cliënt. De kosten zijn gebaseerd op een veronderstelde lagere bezetting van het rooster, lagere inzet van individuele begeleiding en geen verzorgingskosten. De individuele begeleiding (hetzij in een 

lagere frequentie) dient geleverd te blijven worden, tenzij aantoonbaar onmogelijk.  

€100,- per afwezigheidsdag. 

Voor wie: Alle inwoners met een indicatie ‘beschermd thuis’ of ‘beschermd wonen’ 

Door wie: Opdrachtnemer  

 

Wat wordt bedoeld: De inwoner kan met de ondersteuning die hij ontvangt van de zorgaanbieder op bepaalde momenten gebruik maken van de individuele begeleiding of de aanwezigheid van agogisch personeel/groepsbegeleiding. Op de 

momenten dat de begeleiding aanwezig is of in de nabijheid aanwezig is (zoals aanwezig op de woonvorm) kan de inwoner hier een beroep op doen. Op de momenten dat er geen begeleiders aanwezig zijn kan zich een ongeplande 

ondersteuningsbehoefte voordoen. De zorgaanbieder maakt afspraken met de inwoner wanneer dit uitgesteld kan of dient te worden en wanneer er gebruik kan worden gemaakt van de beschikbaarheid en bereikbaarheidsdienst. Het is aan de 

zorgaanbieder om dit te organiseren en goede communicatie hierover te verzorgen en afspraken te maken.  

 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de bereikbaarheid dient er een inschatting gemaakt te worden of de inzet van beschikbaarheid (= langs de woonlocatie van de cliënt gaan) noodzakelijk is. Hierover dienen goede afspraken te worden 

gemaakt in het herstelplan van de inwoner, niet alleen voor hemzelf, maar ook (bijvoorbeeld) voor de veiligheid van de begeleider die ’s nachts beschikbaar is. 

 

Normtijden overdag (ma-vrij 06.00-20.00) 

- Bereikbaarheid (telefonisch): binnen 5 minuten heeft de cliënt contact met de begeleider. Het bieden van begeleiding op afstand.  

- Beschikbaarheid (fysiek aanwezig op de woonlocatie van de cliënt): binnen 15 minuten. Inzet van individuele begeleiding  

 

Normtijden avond, nacht en weekend (overige tijden) 

- Bereikbaarheid (telefonisch): binnen 10 minuten heeft de cliënt contact met de begeleider. Het bieden van begeleiding op afstand 

- Beschikbaarheid (fysiek aanwezig op de woonlocatie van de cliënt): binnen 30 minuten. Inzet van individuele begeleiding 

 

Lump sum financiering. 

Maximaal €30.000,- per 

opdrachtnemer. Afhankelijk 

van daadwerkelijke kosten. 




