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1. Inleiding

1.1. Wmo-arrangementenmodel

In hoofdstuk 2 van het Beschrijvend Document staat beschreven hoe het Arrangementenmodel in zijn
algemeenheid er uit ziet. In deze Bijlage staat een totaaloverzicht van de Resultaatgebieden
weergegeven die van toepassing zijn voor deze Opdracht, inclusief de indeling in Treden. Per
Resultaatgebied is een beschrijving opgenomen van de gevraagde Ondersteuning en te behalen
doelen en resultaten. Daarna volgt een toelichting op overige Resultaatgebieden die niet zijn
inbegrepen in deze Opdracht, maar waar mogelijk wel Ondersteuning op wordt geleverd door een
andere Aanbieder vanuit een andere Opdracht.

Een Wmo-maatwerkondersteuningsarrangement (ook wel Arrangement genoemd) bestaat uit één tot
zeven Resultaatgebieden met een bepaalde Trede. Het Arrangement is in feite een budget waarmee
de Aanbieder moet zorgen dat het resultaat dat in het Ondersteuningsplan is vastgelegd, wordt
bereikt.

Bij elke Cliëntgroep kan een combinatie worden gemaakt van verschillende Resultaatgebieden, maar
niet alle Resultaatgebieden kunnen voor alle Cliëntgroepen worden geïndiceerd. Per Resultaatgebied
wordt door middel van een Trede aangegeven welke omvang aan professionele Ondersteuning de
Cliënt nodig heeft en welk budget hierbij hoort.

Door het indiceren van een Arrangement in Resultaatgebieden en treden kan goed worden
aangesloten bij de Ondersteuningsbehoefte van de Cliënt.
Voor het Arrangement geldt dat:

 Het Arrangement wordt bepaald door een combinatie van Resultaatgebieden en intensiteiten
van de te leveren Ondersteuning;

 De zwaarte van het Arrangement wordt bepaald door de te compenseren
Ondersteuningsbehoefte van de Cliënt op de verschillende Resultaatgebieden (de omvang
van de benodigde Ondersteuning) en de benodigde deskundigheid;

 Dit leidt tot een integrale Leveringsopdracht met daaraan gekoppeld een persoonsvolgend
budget.

De Indicatiesteller bepaalt in overleg met de Cliënt de Resultaatgebieden en de intensiteit en verstrekt
het Wmo-arrangement aan de Client per beschikking. De Aanbieder is verantwoordelijk voor het
bereiken van dit resultaat (in samenspraak met de Cliënt). In het Ondersteuningsplan, dat ook aan de
Aanbieder wordt gestuurd, wordt een omschrijving van de te behalen subdoelen per Resultaatgebied
meegegeven.

1.2. Resultaatgebieden Wmo-arrangementen intramuraal Cliëntgroep (O)GGZ (Perceel 1)

Voor de opdracht voor intramurale Wmo-ondersteuning voor Cliënten uit de Cliëntgroep (O)GGZ zijn
onderstaande Resultaatgebieden van toepassing:

Resultaatgebieden

2. Toeleiding naar Schulddienstverlening

3. Dagbesteding Cliëntgroepen LB/VB/(O)GGZ

6. Intramurale Ondersteuning

7. Nachtelijke Ondersteuning

8. Verblijf
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Gedurende de overgangsperiode, zoals beschreven in paragraaf 2.13 van het Beschrijvend Document,
en tijdens een overbruggingsarrangement, zijn ook de volgende Resultaatgebieden van toepassing:

Resultaatgebieden

1. Sociaal en persoonlijk functioneren

4. Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid

De nummering van de Resultaatgebieden in bovenstaande tabel komt overeen met de nummering uit
paragraaf 1.6.

1.3. Resultaatgebieden Wmo-arrangementen intramuraa Cliëntgroep VB (Perceel 2)

Voor de opdracht voor intramurale Wmo-ondersteuning voor Cliënten uit de Cliëntgroep VB zijn
onderstaande Resultaatgebieden van toepassing:

Resultaatgebieden

2. Toeleiding naar Schulddienstverlening

3. Dagbesteding Cliëntgroepen LB/VB/(O)GGZ

6. Intramurale Ondersteuning

7. Nachtelijke Ondersteuning

8. Verblijf

Gedurende de overgangsperiode, zoals beschreven in paragraaf 2.13 van het Beschrijvend Document,
en tijdens een overbruggingsarrangement, zijn ook de volgende Resultaatgebieden van toepassing:

Resultaatgebieden

1. Sociaal en persoonlijk functioneren

4. Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid

De nummering van de Resultaatgebieden in bovenstaande tabel komt overeen met de nummering uit
paragraaf 1.6.

1.4. Resultaatgebieden Wmo-arrangementen semimuraal Cliëntgroep (O)GGZ (Perceel 3)

Voor de opdracht voor semimurale Wmo-ondersteuning voor Cliënten uit de Cliëntgroep (O)GGZ zijn
onderstaande Resultaatgebieden van toepassing:

Resultaatgebieden

2. Toeleiding naar Schulddienstverlening

3. Dagbesteding Cliëntgroepen LB/VB/(O)GGZ

5. Semimurale Ondersteuning

7. Nachtelijke Ondersteuning

(8. Verblijf)
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Tijdens een overbruggingsarrangement, zijn ook de volgende Resultaatgebieden van toepassing:

Resultaatgebieden

1. Sociaal en persoonlijk functioneren

4. Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid

De nummering van de Resultaatgebieden in bovenstaande tabel komt overeen met de nummering uit
paragraaf 1.6.

1.5. Resultaatgebieden Wmo-arrangementen semimuraal Cliëntgroep VB (Perceel 4)

Voor de opdracht voor semimurale Wmo-ondersteuning voor Cliënten uit de Cliëntgroep VB zijn
onderstaande Resultaatgebieden van toepassing:

Resultaatgebieden

2. Toeleiding naar Schulddienstverlening

3. Dagbesteding Cliëntgroepen LB/VB/(O)GGZ

5. Semimurale Ondersteuning

7. Nachtelijke Ondersteuning

(8. Verblijf)

Tijdens een overbruggingsarrangement, zijn ook de volgende Resultaatgebieden van toepassing:

Resultaatgebieden

1. Sociaal en persoonlijk functioneren

4. Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid

De nummering van de Resultaatgebieden in bovenstaande tabel komt overeen met de nummering uit
paragraaf 1.6.

1.6. Resultaatgebieden en Treden

Onderstaande tabel benoemt alle Resultaatgebieden uit het Wmo-arrangementenmodel en de
mogelijke Treden zoals deze worden gebruikt vanaf 1 juli 2022.

Resultaatgebieden Onderverdeling Treden

1. Sociaal en persoonlijk functioneren
1 tot en met 7
conversietrede1 8
conversietrede 9
conversietrede 10

2. Toeleiding naar Schulddienstverlening 1 tot en met 3

3. Dagbesteding 1 tot en met 10 (dagdelen)

1 Bij de beschrijving van Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren wordt toegelicht wat de Gemeente
verstaat onder de conversietreden in dit Resultaatgebied.
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Resultaatgebieden Onderverdeling Treden

4. Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid
1 tot en met 4
conversietrede 52

5. Semimurale Ondersteuning 1 tot en met 5

6. Intramurale Ondersteuning 1 tot en met 5

7. Nachtelijke Ondersteuning 1 tot en met 3

8. Verblijf Niet van toepassing

9. Schoon en leefbaar 1 tot en met 5

Vrije trede
In uitzonderingsgevallen, wanneer blijkt dat de indeling van een Cliënt in een vaste trede niet past, kan
een vrije trede worden toegepast, waaraan een budget op maat zit verbonden.

Getrapt indiceren
Het Loket heeft de mogelijkheid om voor Cliënten van wie wordt verwacht dat zij in korte tijd, dankzij
de maatwerkondersteuning, meer zelfredzaam worden of hun participatie hebben vergroot, een
zogenaamde getrapte Indicatie af te geven. Indien bij de Cliënt een herkenbare ruimte is om op
termijn de intensiteit van de Ondersteuning te laten afnemen, kan het Loket dit effect vooraf
meenemen bij de inschatting van de benodigde Ondersteuning. Dit is bijvoorbeeld aan de hand omdat
de Cliënt een groeiend beroep doet op eigen kracht en inzet van zijn/haar Netwerk. Of omdat de aard
van zijn problematiek verandert, verbetert, de Cliënt herstelt en/of omdat de Cliënt leerbaar blijkt en
meer zelfredzaamheid en/of participatie kan ontwikkelen.

Een getrapte Indicatie bestaat uit twee delen:
 Een Arrangement met een beperkte looptijd, gebaseerd op de actuele

Ondersteuningsbehoefte;
 Een lichter Arrangement met een ingangsdatum die aansluit op het eerste deel van de

Indicatie, gebaseerd op de toekomstig voldoende geachte Ondersteuning;
 In geval van Dagbesteding kan in een getrapte Indicatie juist ook eerst gekozen worden voor

een lage intensiteit, als Cliënt nog moet worden toegeleid naar Dagbesteding en de
belastbaarheid van de Cliënt nog laag is. In de getrapte Indicatie kan dan na enkele maanden
aansluitend een zwaardere Trede worden gekozen om de frequentie van de Dagbesteding
door de Aanbieder te laten opvoeren.

1.7. Indeling resultatengids

In deze resultatengids zijn de beschrijvingen van de gevraagde Ondersteuning per Resultaatgebied
integraal opgenomen. Op die manier is inzichtelijk hoe de Wmo-maatwerkondersteuning is
opgebouwd. In de resultatengids worden álle resultaten uitgewerkt; in paragraaf 1.2 staat opgenomen
welke van deze Resultaatgebieden van toepassing zijn op onderhavige opdracht.

2 Bij de beschrijving van Resultaatgebied Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid wordt toegelicht wat de
Gemeente verstaat onder de conversietrede in dit Resultaatgebied.
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2. Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren (SPF)

Beschrijving
Het Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren richt zich op Ondersteuning wat
betreft familie, relaties, Netwerk; sociale vaardigheden; financiën, wonen, participatie; gedrag
en organisatie van het leven. Positieve gezondheid is het uitgangspunt bij deze
Ondersteuning: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

De begeleiding van de Aanbieder op dit Resultaatgebied richt zich op:
 praktische Ondersteuning;
 het geven van feedback en/of het coachen van gedrag in sociale situaties,
 het trainen van en coachen in (praktische) vaardigheden,
 toezicht tussen 7:00 uur en 23:00 uur (waaronder ook wordt verstaan het voorkomen

van ongewenste situaties),
 het bieden van structuur en regievoering en/of begeleiding en ontwikkeling bij

praktische vaardigheden op financieel-administratief vlak, of het (langdurig)
begeleiden van de Cliënt bij de uitvoering van het plan dat samen met de Cliënt is
opgesteld door het Expertise Team Financiën (ETF) van de gemeente Rotterdam om
schulden op te lossen.

Concreet bestaat de Ondersteuning uit één of meerdere van de volgende aspecten:
a) het krijgen en/of behouden van structuur of regie in het dagelijks leven (ook over het

huishouden);
b) het krijgen en/of behouden van praktische en digitale vaardigheden;
c) het krijgen, behouden en/of vergroten van de Zelfredzaamheid in het dagelijks leven;
d) het krijgen, behouden en/of vergroten van sociale vaardigheden en Netwerk;
e) het krijgen en/of behouden van structuur en regievoering op financieel-administratief

vlak;
f) het leren omgaan door de gezinsleden met de Beperkingen die de Cliënt heeft;
g) het stimuleren en ondersteunen van huisgenoten bij het overnemen van taken, indien

dit voor Cliënt blijvend onmogelijk of beperkt mogelijk is;
h) het begeleiden bij (en feitelijk overnemen van) taken die Cliënt, huisgenoten of

Mantelzorgers niet zelfstandig kunnen uitvoeren. Dat kan ook begeleiding bij een
bezoek aan het ziekenhuis of tandarts zijn;

i) het krijgen en/of behouden van huisvesting.

Wanneer de Cliënt zorgdraagt voor kinderen heeft de Aanbieder ook de verantwoordelijkheid
om proactief te monitoren of de Cliënt in staat is de opvoeding van zijn/haar kinderen op zo’n
wijze in te vullen dat de kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Deze
verantwoordelijkheid heeft de Aanbieder ook wanneer in het Ondersteuningsplan geen
specifieke doelen heeft meegekregen met betrekking tot de monitoring van de opvoeding van
aanwezige kinderen. Wanneer hier zorgen over zijn dient de Aanbieder de juiste
vervolgstappen te zetten, bijv. richting Gemeente (voor het inzetten van een
Gezinsarrangement).

In dit Resultaatgebied kan van de Aanbieders worden gevraagd  om Ondersteuning te bieden
met betrekking tot de financiën/administratie van de Cliënt. De toeleiding naar
Schulddienstverlening vindt plaats vanuit het Resultaatgebied Toeleiding naar
Schulddienstverlening (zie hiervoor de beschrijving van dit Resultaatgebied). Vanuit
Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren zijn er twee opties voor Ondersteuning
met betrekking tot de financiën/administratie:
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 De Cliënt heeft geen (problematische) schulden maar heeft naar het oordeel van het
Loket wel Ondersteuning nodig bij de financiën of administratie. Deze Ondersteuning
wordt door de Aanbieder geboden vanuit het Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk
functioneren.

 Het traject om samen met het ETF te komen tot een plan van aanpak voor de schulden
van de Cliënt is afgerond en het plan wordt uitgevoerd. Met het komen tot een plan
wordt het Resultaatgebied toeleiding naar Schulddienstverlening afgerond. De Cliënt
wordt bij de uitvoering van dit plan begeleid door de Aanbieder vanuit het
Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren. Deze begeleiding kan zich
richten op de (praktische) Ondersteuning bij de uitvoering van het plan of de
gedragscomponent (de Cliënt motiveren zich aan de gemaakte afspraken te houden
of de Cliënt begeleiden bij mogelijke doelen die in het plan t.a.v. de
gedragscomponent zijn opgenomen). Gedurende het Schulddienstverleningstraject
zal de Cliënt bij de uitvoering van het plan zo nodig begeleid worden door de
Aanbieder vanuit het Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren.

Bij een Cliënt waarbij het ETF wordt ingezet en waarbij de Aanbieder in de eerste fase
begeleiding biedt vanuit het Resultaatgebied Toeleiding naar Schulddienstverlening en in de
tweede fase begeleiding biedt vanuit het Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren
zal in veel gevallen gebruik worden gemaakt van een getrapte Indicatie. Dit betekent dat er
voor de eerste fase  voor een beperkte periode een trede voor het Resultaatgebied Toeleiding
naar Schulddienstverlening wordt geïndiceerd waarna na het aflopen van deze periode er een
hoge(re) Trede voor het Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren kan worden
geïndiceerd.

De Aanbieder die Ondersteuning binnen dit Resultaatgebied levert heeft ook nadrukkelijk een
signalerende rol. Deze signalering richt zich onder andere, maar niet uitsluitend, op de
financiële situatie van de Cliënt. De Aanbieder dient te signaleren of er sprake is van (de
ontwikkeling van) schulden en heeft een waakvlamfunctie na het volgen van een
Schuldsaneringstraject. Wanneer er sprake is van schulden en er nog geen traject van
Schulddienstverlening is ingezet, maar dit wel nodig is, dient de Aanbieder zich te melden bij
de Gemeente zodat een Indicatie voor het Resultaatgebied Toeleiding naar
Schulddienstverlening kan worden afgegeven.

De Wmo-Indicatiesteller dient het aantal subdoelstellingen in verhouding in te zetten tot
deTtrede. Daarnaast speelt de frequentie van Ondersteuning een rol bij het bepalen van de
Trede.
Subdoelstellingen
Sociaal functioneren
De Cliënt:
 vergroot en/of behoudt zijn sociale en communicatieve vaardigheden om zijn Netwerk

te onderhouden en/of uit te breiden;
 vergroot en/of behoudt zijn mentale gezondheid, waaronder positief zelfbeeld, uiten van

gevoelens, omgaan met boosheid;
 wordt ondersteund om als gevolg van een aandoening waarbij achteruitgang

onvermijdelijk is, de achteruitgang te minimaliseren;
 accepteert en/of kan omgaan met zijn (psychische) Beperkingen en heeft hierover zo

nodig contact over met externe hulpverleners;
 is toegeleid naar voorzieningen (zoals welzijn, vrijwilligerswerk, vereniging, lotgenoten)

in het voorliggend veld;
 veroorzaakt geen overlast;
 kan na afloop van de Indicatie met periodieke laag-intensieve Ondersteuning

(waakvlam) zelfstandig functioneren.
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De huisgenoten van Cliënt:
 leren omgaan met de Beperking(en) van Cliënt;
 nemen taken over die voor Cliënt blijvend onmogelijk of maar beperkt mogelijk zijn

uit te voeren

Persoonlijk functioneren
De Cliënt:
 kan regie voeren over zijn dagelijks leven: kan structuur aanbrengen in zijn dag en weet

wanneer en hoe hij huishoudelijke taken of zelfzorgtaken uit moet voeren en doet dit
ook;

 bezit vaardigheden om het geheugen te ondersteunen (bijv. agenda beheren, maken to-
do-list);

 heeft de basis op orde, zoals een persoonsdocumenten, inschrijving op een adres  en
verzekeringen;

 heeft voldoende inkomsten om in levensonderhoud te kunnen voorzien;
 is, indien van toepassing, ingeschreven als woningzoekend en beschikt indien dat

mogelijk is binnen de regelgeving over een geslaagde aanvraag voor directe
bemiddeling/urgentie;

 bezit vaardigheden in het beheren en omgaan met digitale middelen die noodzakelijk
zijn om zijn zelfstandigheid en participatie te bevorderen of te behouden;

 vergroot zijn financieel inzicht door het verkrijgen van structuur en vaardigheden tot het
voeren van regie op gebied van administratie en financiën;

 heeft overzicht in zijn administratie en financiën houdt inkomsten en uitgaven op orde
(zoals inkomen, verzekering, zelfstandig beheer financiën);

 houdt zich aan de afspraken uit het plan van aanpak dat door het ETF is opgesteld;
 is, indien aan de orde, toegeleid naar inkomensbeheer;
 heeft zich ingeschreven voor een zorgverzekering en een huisartsenpraktijk;
 is toegeleid naar (O)GGZ- behandeling (inclusief Ondersteuning bij

wachtlijstbemiddeling) en komt afspraken na die voortkomen uit deze behandeling;
 voelt zich ondersteund bij zijn (O)GGZ-behandeling en in zijn psychisch welbevinden

voor en na de gesprekken met zijn behandelaar(s);
 heeft, indien van toepassing, zijn middelengebruik onder controle en is eerlijk over zijn

middelengebruik. Dit blijkt uit zijn gedrag.

NB. De laatste drie doelen kunnen ook geïndiceerd worden vanuit het Resultaatgebied
Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid. Als de Cliënt naast deze subdoelstelling(en) geen
andere ondersteuningsbehoefte heeft voor het Resultaatgebied Ondersteuning bij zelfzorg en
gezondheid worden deze doelen bij het Resultaatgebied Sociaal en Persoonlijk Functioneren
geïndiceerd.
Trede-indeling

De Trede-indeling voor Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren ziet er als volgt
uit:

Trede 1
Trede 1 kan in twee gevallen worden geïndiceerd:

 Als waakvlamarrangement
Cliënt woont zelfstandig, is dankzij Wmo-maatwerkondersteuning meer zelfredzaam
geworden en/of participeert naar vermogen in de maatschappij. Er is geen continue
Ondersteuning meer nodig. Om terugval te voorkomen, wordt laagfrequent een
vinger aan de pols gehouden. Cliënt heeft geen Ondersteuning nodig bij het op orde
houden van zijn administratie/financiën. Het moment en de duur van het contact
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wordt in overleg tussen Aanbieder en Cliënt afgestemd: in plaats van elke week of
twee weken kort contact, kan ervoor gekozen worden één keer per maand de Cliënt
langer te spreken. Het is hierbij wel van belang dat er een contactmoment per maand
is;

 Als lichte intensiteit
Cliënt woont zelfstandig en is in staat om zijn hulpvraag uit te stellen tot een
afgesproken contactmoment met de Beroepskracht. De Ondersteuning is goed
planbaar. Het geven van advies is doorgaans voldoende. Ondersteuning kan door de
Cliënt zelf of door het Netwerk worden ingeroepen. Er vindt minimaal eens per maand
een huisbezoek plaats om de algehele situatie te monitoren. Wanneer nodig/mogelijk
is er tussentijds telefonisch of digitaal contact tussen Cliënt en de Beroepskracht.
Cliënt heeft geen Ondersteuning nodig bij het op orde houden van zijn
administratie/financiën.

Trede 2
Als Trede 1. Aanvullend hierop heeft de Cliënt ook Ondersteuning nodig bij het op orde
houden van zijn administratie/financiën.

Trede 3
Cliënt woont zelfstandig. De Ondersteuning is goed planbaar. Periodiek kan de intensiteit van
de Ondersteuning verschillen. Cliënt heeft behoefte aan advies en coaching in de vorm van
concrete instructies. Dat kan inclusief Ondersteuning bij het op orde houden van zijn
administratie/financiën zijn. Er is geen noodzaak tot overname van taken. Doorgaans is er
sprake van meervoudige problematiek. Ondersteuning kan door de Cliënt zelf of het Netwerk
worden ingeroepen. Er is meerdere keren per maand contact. Waarvan minimaal eens per
maand een huisbezoek. Wanneer nodig/ mogelijk is er tussentijds telefonisch/ digitaal
contact.

Trede 4
Cliënt woont zelfstandig, maar Ondersteuning is voorwaardelijk om dit te kunnen
continueren. De problematiek is complex en wisselend en vaak niet goed te plannen. Cliënt
heeft vooral behoefte aan coaching en aansturing, in de vorm van gedetailleerde instructies.
Dat kan inclusief Ondersteuning bij het op orde houden van zijn administratie/financiën zijn.
Er kan af en toe sprake zijn van overname van taken, zoals het voeren van een
telefoongesprek of het maken van een afspraak. Cliënt kan of wil vanwege zijn problematiek
niet zelf om hulp vragen en/of het Netwerk is daartoe niet in staat, bereid of beschikbaar. Er is
sprake van wekelijks contact in de vorm van een huisbezoek. Wanneer nodig/ mogelijk is er
tussentijds telefonisch/ digitaal contact.

Trede 5
Cliënt woont in de regel zelfstandig, maar Ondersteuning is voorwaardelijk om dit te kunnen
continueren. De problematiek is complex en wisselend en vaak niet goed te plannen. Cliënt
heeft vooral behoefte aan coaching en aansturing, in de vorm van gedetailleerde instructies.
Dat kan inclusief Ondersteuning bij het op orde houden van zijn administratie/financiën zijn.
Cliënt kent regelmatig slechtere perioden. Er is dan sprake van overname van taken, zoals het
voeren van een telefoongesprek of het maken van een afspraak. Cliënt kan of wil vanwege zijn
problematiek niet zelf om hulp vragen en/of het Netwerk is daartoe niet in staat, bereid of
beschikbaar. Er is sprake van meerdere malen per week contact in de vorm van een
huisbezoek. Wanneer nodig/mogelijk is er tussentijds telefonisch/digitaal contact.

Trede 6
Cliënt staat doorgaans op de wachtlijst voor een plek in een semimurale of intramurale
woonzorgomgeving en krijgt een overbruggingsarrangement. Dan wel komt Cliënt in
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aanmerking voor een housing Firstarrangement (zie Specifieke Arrangementen
Cliëntgroepen VB en (O)GGZ

). Cliënt heeft Ondersteuning nodig in de vorm van dagelijkse coaching en aansturing.
Taken worden regelmatig overgenomen, wanneer Cliënt er zelf niet toe in staat is om deze uit
te voeren. De problematiek is complex. Cliënt is regelmatig niet in staat om zelf om hulp te
vragen en heeft geen Netwerk dat dit kan doen. De Ondersteuning is regelmatig niet
planbaar. Toezicht in de nabijheid is noodzakelijk.
Deze Trede kan ook aan de orde zijn gedurende de overgangsperiode van Cliënten met een
intramuraal Arrangement die pas na een herindicatie worden ingedeeld in het vernieuwde
Wmo-arrangementenmodel (zoals beschreven in hoofdstuk 2 van het Beschrijvend
document). In dit geval dient in de Ondersteuning te worden toegewerkt naar doorstroom van
Cliënt richting zelfstandig wonen in de wijk of, als die stap nog te groot is, wonen in een
semimurale woonzorgomgeving.

Trede 7
Cliënt staat doorgaans op de wachtlijst voor een plek in een intramurale woonzorgomgeving
en krijgt een overbruggingsarrangement. Dan wel komt Cliënt in aanmerking voor een
housing First- of een basis-op-orde-arrangement (zie Specifieke Arrangementen
Cliëntgroepen VB en (O)GGZ

). Geregeld worden er taken overgenomen en er is sprake van dagelijkse aansturing en
coaching. Begeleiding is noodzakelijk om de dagindeling in te richten en vol te houden. De
problematiek is complex en onvoorspelbaar. De noodzakelijke Ondersteuning is daardoor
vaak niet planbaar. Toezicht in de nabijheid is noodzakelijk.
Deze Trede kan ook aan de orde zijn gedurende de overgangsperiode van Cliënten met een
intramuraal Arrangement die pas na een herindicatie worden ingedeeld in het vernieuwde
Wmo-arrangementenmodel (zoals beschreven in hoofdstuk 2 van het Beschrijvend
document). In dit geval dient in de Ondersteuning te worden toegewerkt naar doorstroom van
Cliënt richting zelfstandig wonen in de wijk of, als die stap nog te groot is, wonen in een
semimurale woonzorgomgeving.

Conversietrede 8
Cliënt woont zelfstandig, maar Ondersteuning is voorwaardelijk om dit te kunnen handhaven.
De problematiek is complex en wisselend en vaak niet goed te plannen. Cliënt heeft vooral
behoefte aan coaching en aansturing, in de vorm van gedetailleerde instructies.
Ondersteuning bij het op orde houden van zijn administratie/financiën is onderdeel van deze
Ondersteuning. Er kan af en toe sprake zijn van overname van taken, zoals het voeren van een
telefoongesprek of het maken van een afspraak. Cliënt kan of wil vanwege zijn problematiek
niet zelf om hulp vragen en/of het netwerk is daartoe niet in staat, bereid of beschikbaar. Er is
sprake van wekelijks contact in de vorm van een huisbezoek. Wanneer nodig/ mogelijk is er
tussentijds telefonisch/ digitaal contact.

Deze trede heeft een tijdelijke aard en wordt alleen benut voor de administratieve
overzetting van huidige Cliënten met een indicatie voor zowel het Resultaatgebied Sociaal en
persoonlijk functioneren als het oude Resultaatgebied Financiën. Uiterlijk bij afloop van de
Indicatie wordt de ondersteuningsbehoefte van deze Cliënten opnieuw onderzocht. Als er
nog steeds behoefte is aan Ondersteuning bij het Sociaal en persoonlijk functioneren worden
Cliënten bij hun nieuwe Indicatie naar verwachting ingedeeld in één van de zeven hierboven
beschreven treden.

Conversietrede 9
Cliënt verblijft doorgaans in een semimurale of intramurale woonzorgomgeving. Cliënt heeft
Ondersteuning nodig in de vorm van dagelijkse coaching en aansturing. Taken worden
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regelmatig overgenomen, wanneer Cliënt er zelf niet toe in staat is om deze uit te voeren. De
problematiek is complex. Cliënt is regelmatig niet in staat om zelf om hulp te vragen en heeft
geen Netwerk dat dit kan doen. De Ondersteuning is regelmatig niet planbaar. Toezicht in de
nabijheid is noodzakelijk.

Deze trede heeft een tijdelijke aard en wordt alleen benut voor de administratieve
overzetting van huidige Cliënten met een indicatie voor zowel het Resultaatgebied Sociaal en
persoonlijk functioneren als het oude Resultaatgebied Financiën. Uiterlijk bij afloop van de
Indicatie wordt de ondersteuningsbehoefte van deze Cliënten opnieuw onderzocht. Als er
nog steeds sprake is van een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte en nabijheid van
Ondersteuning worden Cliënten bij hun nieuwe Indicatie ingedeeld in Resultaatgebied
Semimurale ondersteuning of Resultaatgebied Intramurale ondersteuning.

Conversietrede 10
Cliënt verblijft in een intramurale woonzorgomgeving. Geregeld worden er taken
overgenomen en er is sprake van dagelijkse aansturing en coaching. Begeleiding is
noodzakelijk om de dagindeling in te richten en vol te houden. De problematiek is complex en
onvoorspelbaar. De noodzakelijke Ondersteuning is daardoor vaak niet planbaar. Toezicht in
de nabijheid is noodzakelijk. In de Ondersteuning wordt toegewerkt naar doorstroom van
Cliënt richting zelfstandig wonen in de wijk of, als die stap nog te groot is, wonen in een
semimurale woonzorgomgeving.

Deze trede heeft een tijdelijke aard en wordt alleen benut voor de administratieve
overzetting van huidige Cliënten met een indicatie voor zowel het Resultaatgebied Sociaal en
persoonlijk functioneren als het oude Resultaatgebied Financiën. Uiterlijk bij afloop van de
Indicatie wordt de ondersteuningsbehoefte van deze Cliënten opnieuw onderzocht. Als er
nog steeds sprake is van een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte en nabijheid van
Ondersteuning worden Cliënten bij hun nieuwe Indicatie ingedeeld in Resultaatgebied
Semimurale ondersteuning of Resultaatgebied Intramurale ondersteuning.

Samenloop met andere Resultaatgebieden

Het Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren wordt niet tegelijkertijd geïndiceerd
met de volgende Resultaatgebieden:

- Semimurale Ondersteuning
- Intramurale Ondersteuning
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3. Resultaatgebied Toeleiding naar Schulddienstverlening

Beschrijving
Het Resultaatgebied Toeleiding naar Schulddienstverlening wordt geïndiceerd voor Cliënten
bij wie sprake is van schulden en die daardoor naar een vorm van inkomensbeheer en/of
technische Schulddienstverlening  toegeleid moeten
worden. Vanwege een (licht) verstandelijke
beperking of vormen van psychische, psychosociale,
psychogeriatrische of verslavingsproblematiek
hebben deze Cliënten niet voldoende overzicht/regie
in de eigen financiële situatie en is hierbij
Ondersteuning nodig. Bij Ondersteuning op het
Resultaatgebied Toeleiding naar
Schulddienstverlening werkt de Aanbieder samen
met de Schulddienstverlening die de gemeente
Rotterdam biedt vanuit het Expertise Team Financiën
(ETF). Met als doel dat door deze samenwerking tussen Aanbieder en ETF de Cliënten met
schulden de meest effectieve en efficiënte vorm van Schulddienstverlening ontvangen. De
Ondersteuning door de Aanbieder bestaat uit:

 het toeleiden van Cliënten met schulden naar het ETF van de gemeente Rotterdam, op
basis van een warme overdracht

 het faciliteren van de Trajectbegeleider financiën van het ETF in het opstellen van een
bij de Cliënt passende schuldenaanpak, waarbij de Aanbieder meedenkt vanuit de
onderliggende problematiek van de Cliënt

 het begeleiden van de Cliënt in het traject met het ETF om te komen tot een passende
schuldenaanpak

 het begeleiden van de Cliënt bij het leveren van de benodigde informatie voor het (op
te starten) Schulddienstverleningstraject aan deTtrajectbegeleider financiën van het
ETF

De Aanbieder is in deze samenwerking voor de Cliënt de Casusregisseur. Ondersteuning op het
Resultaatgebied Toeleiding naar Schulddienstverlening heeft vaak te maken met de
problematiek van de Cliënt, bijvoorbeeld psychosociale problemen, een verslaving of een licht
verstandelijke beperking. De Aanbieder is degene die specialist is in het begeleiden van de
Cliënt t.a.v. deze problematiek. T.a.v. de aanpak van schulden werkt de Aanbieder samen met
deTtrajectbegeleiders financiën van het ETF, die specialisten zijn op het gebied van
Schulddienstverlening. De Trajectbegeleiders financiën zijn degenen die de financiële situatie
van de Cliënt in kaart brengen, stellen een aanpak van de schulden op, beoordelen of er
bijvoorbeeld een vorm van inkomensbeheer en/of technische Schulddienstverlening door de
Krediet Bank Rotterdam (KBR) nodig is, zetten dit zo nodig in gang en onderhouden contacten
met schuldeisers.

De Aanbieder heeft als Casusregisseur het inzicht in en de regie over alle Resultaatgebieden
waar bij de Cliënt aan gewerkt wordt. Door contact en afstemming met de Cliënt heeft de
Aanbieder in beeld wanneer de Cliënt klaar is voor toeleiding naar Schulddienstverlening,
welke begeleiding de Cliënt in dit traject nodig heeft en of het aanvragen van een verlenging
van de Indicatie of herindicatie t.a.v. dit Resultaatgebied nodig is. De Aanbieder begeleidt de
Cliënt in de voorbereiding op en de toeleiding naar Schulddienstverlening. Door samen om de
Cliënt heen te staan voor wat betreft de aanpak van de schulden, worden beide expertises
gebundeld en krijgt de Cliënt de best mogelijke aanpak.

Het Expertise Team Financiën (ETF) is een
onderdeel van de Gemeentelijke organisatie
voor Schulddienstverlening Het ETF helpt
Rotterdammers bij het aanpakken van hun
schulden. De Trajectbegeleiders financiën van
het ETF brengen de financiële situatie in
kaart. Zij kunnen helpen stabiliseren, advies
geven, kleine betalingsregelingen treffen en
financiële producten inzetten. Bijvoorbeeld:
inkomensbeheer en/of Schulddienstverlening
door de KredietBank Rotterdam (KBR),
verwijzing naar bewindvoering etc.
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Zodra voor de Cliënt een aanpak van de schulden is opgesteld en de Cliënt is toegeleid naar
inkomensbeheer en/of technische Schulddienstverlening, wordt de Ondersteuning van de
Aanbieder op het Resultaatgebied Toeleiding naar Schulddienstverlening afgerond. De
Ondersteuning/motivering van de Cliënt bij het volgen van het traject van
Schulddienstverlening, het aanleren/in stand houden van benodigde vaardigheden op het
gebied van financiën en het signaleren (van knelpunten op het gebied) van schulden of de
waakvlamfunctie na het volgen van een schuldsaneringstraject, wordt door de Aanbieder
geboden vanuit het Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren.

NB. In 2021 wordt in een pilot vanuit het uitvoeringsplan Reset Rotterdam de samenwerking
tussen Aanbieders en het ETF verkend. Dit kan leiden tot aanpassing van het Resultaatgebied
Toeleiding naar Schulddienstverlening na het publiceren van de Aanbesteding.
Subdoelstellingen
Het Resultaatgebied Toeleiding naar schulddienstverlening omvat de volgende subdoelen:

De Cliënt:
 is toegeleid naar het Expertise Team Financiën (ETF) van de gemeente Rotterdam;
 accepteert Ondersteuning t.a.v. schulden, is in staat aan de schuldenproblematiek te

werken en houdt zich aan de afspraken die nodig zijn om tot een passende
schuldenaanpak te komen;

 levert het ETF de benodigde informatie aan voor het (op te starten)
Schulddienstverleningstraject;

 beschikt over een overzicht van de totale schulden, opgesteld door het ETF;
 beschikt over een aanpak van de schulden die in samenwerking tussen Cliënt,

Aanbieder en ETF tot stand is gekomen. Onderdeel van deze aanpak bevat welke
Ondersteuning de Cliënt nodig heeft bij het persoonlijk functioneren op het gebied van
financiën vanuit het Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren.

Treden + omschrijving
Trede 1
Deze Trede wordt ingezet bij Cliënten met schulden, waarbij de Cliënt voldoende stabiel is om
te gaan werken aan de schuldenproblematiek. De financiële situatie van de Cliënt is snel
inzichtelijk. De Ondersteuning bestaat uit Ondersteuning in de toeleiding naar het ETF, het
aanbrengen van overzicht in de benodigde informatie en begeleiding bij het houden aan
afspraken die nodig zijn om te komen tot een passende aanpak van schulden.

Bij deze Trede moet worden samengewerkt met het ETF om een schuldenaanpak op te stellen.
In samenwerking met het ETF moet binnen drie maanden voldoende ordening zijn
aangebracht, zodat er overzicht is en er reguliere vormen van Schulddienstverlening gestart
zijn. Met andere woorden: deze Trede wordt in principe voor drie maanden toegekend, tenzij
professioneel onderbouwd door het Loket blijkt dat de Trede voor een langere termijn moet
worden toegekend.

Trede 2
Deze Trede wordt ingezet bij Cliënten met problematische schulden. Zij zijn de grip op
hun financiële situatie volledig kwijtgeraakt. Vaak is er ook sprake van financieel misbruik.
Door deze problemen heeft de Cliënt vaak geen inkomen, is er vaak sprake van
beslagleggingen en justitiële problemen. De Cliënt kan te maken hebben gehad met dak- en/of
thuisloosheid. Door de kluwen aan problemen is een intensieve aanpak nodig waarbij de Cliënt
intensieve Ondersteuning nodig heeft.

Bij de Trede 2 moet worden samengewerkt met het ETF om een schuldenaanpak op te stellen.
In samenwerking met het ETF moet binnen drie maanden voldoende ordening zijn
aangebracht, zodat er overzicht is en er reguliere vormen van Schulddienstverlening gestart
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zijn. Met andere woorden: de Trede 2 wordt in principe voor drie maanden toegekend, tenzij
professioneel onderbouwd door het Loket blijkt dat de Trede voor een langere termijn moet
worden toegekend (zoals bijvoorbeeld voor Cliënten met een housing Firstarrangement).
Wanneer de Cliënt vanwege zijn/haar situatie nog niet direct in staat is tot het aangaan van een
intensief traject bij het ETF, kan getrapt geïndiceerd worden; voor bepaalde tijd wordt eerst
Trede 3 ingezet, waarna de Trede 2 ingaat.

Trede 3
De Trede tijdelijk beperkt kan worden ingezet in het kader van een getrapte Indicatie, wanneer
de Cliënt vanwege zijn/haar situatie nog niet direct in staat is tot het aangaan van een intensief
Schulddienstverleningstraject (Trede 2). De Trede 3 is dan bedoeld voor enkele voorbereidende
werkzaamheden en bijvoorbeeld een eerste aanmelding bij het ETF.
Na afloop van de Trede 1 of 2 is het ook mogelijk de Trede 3 in te zetten, wanneer blijkt dat het
traject bij het ETF om te komen tot een passende aanpak van schulden nog niet is afgerond. De
Trede 3 is bedoeld voor de inzet van de Aanbieder om contact met het ETF te onderhouden tot
het plan van aanpak van de schulden daadwerkelijk gereed is.
Deze Trede kan voor maximaal drie maanden worden toegekend.
Samenloop met andere  Resultaatgebieden
Een Indicatie voor Resultaatgebied Toeleiding naar Schulddienstverlening kan alleen worden
afgegeven in combinatie met het Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren.
Indien bij Indicatiestelling een Cliënt al een (beschermings)bewindvoerder of curator heeft,
draagt deze zorg voor het treffen van een Schulddienstverleningstraject of toeleiding naar het
ETF. Een Indicatie voor Resultaatgebied Toeleiding naar Schulddienstverlening zal in dat geval
niet worden afgegeven.
Ter voorkoming van belangenverstrengeling is het niet toegestaan dat een Aanbieder de
bewindvoerder is van een Cliënt.
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4. Resultaatgebied Dagbesteding Cliëntgroep Ouderen en somatiek

Beschrijving
Dagbesteding betreft groepsbegeleiding, waarbij in de groep en door middel van
activiteiten gewerkt wordt aan de individueel gestelde doelen. Dagbesteding is altijd
gericht op het voorkomen van achteruitgang en het behoud en zo mogelijk ontwikkeling van
cognitieve, motorische en ADL-vaardigheden. De activiteiten worden uitgevoerd onder
begeleiding van een Beroepskracht die (aantoonbare) ervaring heeft met de Cliëntgroep.
Een combinatie van groepsgerichte en individuele begeleiding is, onder bepaalde
voorwaarden (zie bijlage 5, Programma van Eisen), toegestaan binnen het Resultaatgebied
Dagbesteding. Ook kunnen de activiteiten betrekking hebben op het toeleiden naar de
groepsgerichte Dagbesteding.

Onder Dagbesteding wordt niet verstaan:
 Activiteiten zoals koffiedrinken, spelletjes spelen, uitstapjes en dergelijke, waarbij

het gaat om daginvulling/inloop zonder dat dit gecombineerd wordt met actieve
(vak)begeleiding bij activiteiten die bedoeld zijn om cognitieve,
motorische/beweeg- en werknemersvaardigheden te trainen.

 Activiteiten bedoeld om een politieke partij of een bepaald politiek gedachtengoed
te promoten.

 Activiteiten bedoeld voor levensbeschouwelijke doeleinden.
 Ondersteuning Dagbesteding op een woonadres, tenzij het gaat om Ondersteuning

via eHealth, of omdat er op casusniveau een uitzondering gemaakt dient te worden.
Voor dit laatste dient expliciet toestemming te worden verleend door de Gemeente,
mocht hierover in het Ondersteuningsplan nog geen informatie zijn opgenomen.
Hierbij gelden wel de hierboven genoemde voorwaarden bij een combinatie van
groepsactiviteiten en individuele begeleiding binnen het Resultaatgebied
Dagbesteding.

 Ondersteuning die op basis van een ander Resultaatgebied geboden wordt aan de
Cliënt gedurende de Dagbesteding, tenzij aangetoond kan worden dat er geen
sprake is van dubbele financiering. Dit moet zijn vastgelegd in het Leveringsplan.

 Dagbesteding waarbij dierverzorging aan de orde is, is wel toegestaan, maar alleen
door zorgboeren die aangesloten zijn bij het register:
https://www.kljz.nl/keurmerkregister.

Subdoelstellingen
Algemene doelen in Ondersteuningsplan Ouderen en somatiek
In het Ondersteuningsplan wordt een subdoel voor Dagbesteding meegeven, waar tijdens
de Indicatieperiode naartoe gewerkt wordt (zie volgende kopje). Om dit(deze) einddoel(en)
te bereiken, is aandacht nodig voor de volgende algemene doelen:

 Bieden van zingeving, routine en structuur voor de dag;
 Voorkomen van verwaarlozing of opname in ziekenhuis of Wlz-instelling;
 Voorkomen van sociaal isolement;
 Werken aan herstel en stimuleren (van behoud) van de Zelfredzaamheid en

cognitieve, sociale en motorische capaciteiten en vaardigheden;
 Stimuleren (van behoud) van regie over het eigen leven;
 Aanleren van digitale vaardigheden aan Cliënt t.b.v. Ondersteuning via eHealth;
 Ontlasten van en afstemmen met de Mantelzorger;
 Signaleren van eventuele problematiek bij de Mantelzorger en indien nodig

doorverwijzen naar passende Ondersteuning;
 Stimuleren (van behoud) van niet-uitstelbare Algemeen dagelijks leven-(‘ADL’) -

handelingen zoals toiletgang, toezien op medicatie-inname, nuttigen maaltijd.

https://www.kljz.nl/keurmerkregister
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Deze algemene doelen maken onderdeel uit van elk Ondersteuningsplan. Het is afhankelijk
van de Ondersteuningsbehoefte van Cliënt of deze doelen ook op hem van toepassing zijn,
dus de Aanbieder dient te bepalen op welke van deze algemene doelen inzet nodig is, om
het subdoel te kunnen bereiken. De competenties en behoeften van de Cliënt en de
eventuele aanwezigheid van Mantelzorgers bepalen of op alle algemene doelen geacteerd
moet worden, of slechts op een deel. De Aanbieder onderbouwt dit in het Leveringsplan. De
expertise van de Aanbieder leidt op deze manier tot een Ondersteuningsaanbod dat
optimaal passend is bij de wensen en situatie van de Cliënt om de in het
Ondersteuningsplan benoemde subdoel(en) te bereiken.

Subdoelen in Ondersteuningsplan Ouderen en Somatiek
De Cliënt:

 Heeft een zinvolle Dagbesteding met afwisselende activiteiten gericht op behoud of
ontwikkeling van vaardigheden, of het voorkomen van achteruitgang, die aansluit
op zijn wensen en behoeften, en die als passend wordt ervaren door Cliënt en diens
Mantelzorger;

 Doet vrijwilligerswerk dat aansluit op de mogelijkheden van de Cliënt en waarbij
een veilige omgeving gecreëerd wordt met vaste Beroepskrachten en mede-
Vrijwilligers (volgens de methodiek DemenTalent).

Trede-indeling

De Dagbesteding wordt geïndiceerd per dagdeel. Een dagdeel is minimaal 3 uur en
maximaal 4 uur. De Gemeente vindt het belangrijk dat Cliënten en hun Mantelzorgers weten
op hoeveel dagdelen zij kunnen rekenen als zij een Indicatie hebben gekregen. Daarom
kiest de Gemeente voor een concrete invulling van de Indicatie voor Dagbesteding: 1 of 2
dagdelen, in plaats van 1 à 2. Dat betekent dat de Dagbesteding in ieder geval minimaal 3
uur (exclusief vervoerstijd) en maximaal 4 uur per dagdeel beschikbaar/open moet zijn, voor
mensen die hieraan behoefte hebben. Voor een individuele Cliënt is dat misschien niet altijd
haalbaar, bijvoorbeeld vanwege een bepaalde kwetsbaarheid of de planning van de
Mantelzorger.

Binnen een Wmo-arrangement kunnen de volgende Treden geïndiceerd worden:

Trede 1
Er wordt 1 dagdeel per week Dagbesteding geboden.

Trede 2
Er worden 2 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 3
Er worden 3 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 4
Er worden 4 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 5
Er worden 5 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 6
Er worden 6 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 7
Er worden 7 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

http://dementalent.nl/sites/default/files/Wat%20is%20DemenTalent.pdf
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Trede 8
Er worden 8 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 9
Er worden 9 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 10
Er worden 10 dagdelen per week Dagbesteding geboden.
Plustarief

Cliënten die in aanmerking komen voor een plustarief hebben als gevolg van hun
ziektebeeld, gedrag of Beperking gespecialiseerde deskundigheid en extra inzet nodig van
Beroepskrachten. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met ernstige vormen van niet-
aangeboren hersenletsel en/of een gedragsstoornis, bijvoorbeeld als gevolg van dementie.
Deze Cliënten kunnen bijvoorbeeld een prikkelvrije omgeving nodig hebben en in kleine
groepen worden ingedeeld. Er worden zo nodig ook ADL-taken overgenomen bij maaltijden
of toiletgang die de Cliënt zelf niet meer kan en die ook niet (meer) kunnen worden
aangeleerd.
Tijdens de onderzoeksfase zal de Gemeente vaststellen welke individuele
begeleidingsbehoefte er is tijdens de Dagbesteding. Op basis daarvan wordt bepaald of het
plustarief geïndiceerd wordt.

De Wlz is voorliggend op Dagbesteding.
Vervoer

Cliënten kunnen in aanmerking komen voor een Indicatie voor vervoer naar de
Dagbesteding. Deze Indicatie wordt afgegeven als een Cliënt niet zelfstandig of met behulp
van het Netwerk of voorliggende voorzieningen de Dagbestedingslocatie kan bereiken. Het
geïndiceerd vervoer naar de Dagbestedingslocatie (en weer naar huis) wordt uitgevoerd
door de door de Gemeente gecontracteerde vervoerder3. De Aanbieder is dus niet
verantwoordelijk voor het vervoeren van Cliënten van en naar de Dagbesteding. Zie ook  eis
15 uit het Programma van Eisen voor Resultaatgebied Dagbesteding.

Het vervoer naar de Dagbesteding wordt groepsgewijs en volgens een vaste route
georganiseerd. Wanneer de Cliënt vanwege structurele of incidentele privéafspraken later
aanwezig kan zijn of juist eerder weggaat bij de Dagbestedingsvoorziening en niet naar huis
vervoerd wenst te worden, kan de Cliënt geen beroep doen op het Dagbestedingsvervoer,
de Cliënt wijkt immers af van de rest van de groep. De Cliënt moet in dat geval zelf vervoer
organiseren, bijvoorbeeld via het Collectief Aanvullend Vervoer. Wanneer voor een Cliënt
om individuele redenen geen volledig dagdeel haalbaar is vanwege een bepaalde
kwetsbaarheid kan wel een beroep gedaan worden op het Dagbestedingsvervoer.
Samenloop met andere  Resultaatgebieden
Een Indicatie voor Resultaatgebied Dagbesteding kan samenloop vertonen met alle overige
Resultaatgebieden.

3 Tot 2025 is de gecontracteerde vervoerder voor het uitvoeren van het vervoer van en naar
Dagbesteding Trevvel.
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5. Resultaatgebied Dagbesteding Cliëntgroepen LB/VB/(O)GGZ

Beschrijving
Dagbesteding betreft groepsbegeleiding aan een groep individuen, waarbij in de groep en
door middel van het inzetten van activiteiten gewerkt wordt aan de individueel gestelde
doelen. Het uitgangspunt dat we hanteren is: werk is de beste zorg. Voor Kwetsbare
Rotterdammers willen we daarom de focus leggen op activering richting (vrijwilligers)werk
voor Cliënten voor wie dit haalbaar is. Dagbesteding is daarom altijd gericht op behoud en
ontwikkeling van (werknemers)vaardigheden gericht op het bevorderen van zoveel
mogelijk (naar vermogen) mee kunnen doen in de maatschappij. Via een Indicatie voor
Dagbesteding kan de Cliënt worden begeleid richting een traject vanuit de Participatiewet
door Werk en Inkomen (verder W&I) of een traject in het kader van Prestatie010. Het kan
hierbij bijvoorbeeld gaan om Beschut werk of detachering. Bij de meest kwetsbare Cliënten
zal sociale, culturele en/of burgerparticipatie het maximaal haalbare einddoel zijn.

De activiteiten worden uitgevoerd onder begeleiding van een Beroepskracht die ervaring
heeft met de Cliëntgroep. Een combinatie van groepsgerichte en individuele begeleiding is,
onder bepaalde voorwaarden (zie bijlage 5, Programma van eisen), toegestaan binnen het
Resultaatgebied Dagbesteding. Ook kunnen de activiteiten betrekking hebben op het
toeleiden naar de groepsgerichte Dagbesteding.

Trajecten vanuit de Participatiewet door Werk en Inkomen gelden als voorliggend op Wmo-
Dagbesteding. Dat wil enerzijds zeggen dat als een Cliënt al aan een van deze trajecten
deelneemt, hij geen Indicatie krijgt voor Wmo-Dagbesteding zolang de situatie daar niet om
vraagt.  Anderzijds betekent dit dat Wmo-Dagbesteding niet geïndiceerd wordt, als instroom
op een traject vanuit de Participatiewet op korte termijn haalbaar lijkt.  De Wmo-Indicatie
wordt beëindigd vanaf het moment dat er een traject vanuit de Participatiewet start. Een
Wmo-Indicatie Dagbesteding beschouwen we daarom per definitie als kortdurend
(maximaal twee jaar). Trajecten vanuit Prestatie010 of vanuit de Participatiewet kunnen
duren zolang iemand een uitkering Participatiewet of een arbeidscontract Beschut werk
heeft.

Onder Dagbesteding wordt in het kader van deze Opdracht Geïndiceerde Dagbesteding
(O)GGZ/VB niet verstaan:
 Activiteiten zoals koffiedrinken, spelletjes spelen, uitstapjes en dergelijke, waarbij het

gaat om daginvulling/inloop zonder dat dit gecombineerd wordt met actieve
(vak)begeleiding bij activiteiten die bedoeld zijn om cognitieve, motorische/beweeg- en
werknemersvaardigheden te trainen.

 Activiteiten bedoeld om een politieke partij of een bepaald politiek gedachtengoed te
promoten.

 Activiteiten bedoeld voor levensbeschouwelijke doeleinden.
 Ondersteuning Dagbesteding op een woonadres, tenzij het gaat om Ondersteuning via

eHealth, of omdat er op casusniveau een uitzondering gemaakt dient te worden. Voor
dit laatste dient expliciet toestemming te worden verleend door de Gemeente, mocht
hierover in het Ondersteuningsplan nog geen informatie zijn opgenomen. Hierbij gelden
wel de hierboven genoemde voorwaarden bij een combinatie van groepsactiviteiten en
individuele begeleiding binnen het Resultaatgebied Dagbesteding.

 Ondersteuning die op basis van een ander Resultaatgebied geboden wordt aan de
Cliënt gedurende de Dagbesteding, tenzij aangetoond kan worden dat er geen sprake is
van dubbele financiering. Dit moet zijn vastgelegd in het Leveringsplan.

 Dagbesteding waarbij dierverzorging aan de orde is, is wel toegestaan, maar alleen
door zorgboeren die aangesloten zijn bij het register:
https://www.kljz.nl/keurmerkregister.

https://www.kljz.nl/keurmerkregister
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Subdoelstellingen
In het Ondersteuningsplan worden een of twee specifieke subdoelen voor Dagbesteding
meegeven, waar tijdens de indicatieperiode naartoe gewerkt wordt (zie volgende kopje).
Om dit(deze) einddoel(en) te bereiken, is aandacht nodig voor de volgende algemene
doelen:

 Bevorderen van zoveel mogelijk (naar vermogen) mee kunnen doen in de
maatschappij (denk hierbij aan toeleiding naar (vrijwilligers-)werk, en bij de meest
kwetsbare Cliënten aan sociale, culturele en/of burgerparticipatie).

 Het bieden van zingeving, routine en structuur in de dag.
 Het voorkomen van sociaal isolement.
 Werken aan herstel en stimuleren van Zelfredzaamheid.
 Aanleren/behouden van vakspecifieke kennis, werknemers- en digitale

vaardigheden, en het bieden van ontplooiingskansen.
 Met de activiteiten wordt gewerkt aan individueel gestelde doelen gericht op

activering, participatie, herstel en/of re-integratie.
 Ontlasten van en afstemmen met de Mantelzorger(s);
 Signaleren van eventuele problematiek bij de Mantelzorger en indien nodig

doorverwijzen naar passende ondersteuning.

Deze algemene doelen maken onderdeel uit van elk Ondersteuningsplan. Het is afhankelijk
van de ondersteuningsbehoefte van Cliënt of deze doelen ook op hem van toepassing zijn,
dus de Aanbieder dient te bepalen op welke van deze algemene doelen inzet nodig is, om
het subdoel te kunnen bereiken. De competenties en behoeften van de Cliënt en de
eventuele aanwezigheid van Mantelzorgers bepalen of op alle algemene doelen geacteerd
moet worden, of slechts op een deel. De Aanbieder onderbouwt dit in het Leveringsplan. De
expertise van de Aanbieder leidt op deze manier tot een Ondersteuningsaanbod dat
optimaal passend is bij de wensen en situatie van de Cliënt om de in het
Ondersteuningsplan benoemde subdoel(en) te bereiken.

Subdoelen in Ondersteuningsplan Cliënten (O)GGZ, VB en LB
De Cliënt:

 Heeft een zinvolle Dagbesteding met afwisselende activiteiten gericht op behoud of
ontwikkeling van praktische en creatieve vaardigheden, of het voorkomen van
terugval in verslaving of ziektebeeld.

 Heeft geleerd om een actueel curriculum vitae te maken, op schrift, via social media
of op film, en dat te gebruiken bij sollicitatie- en netwerkgesprekken, en is in staat
zich te presenteren tijdens een sollicitatiegesprek.

 Is in staat om aan het einde van de indicatieperiode door te stromen naar
vrijwilligerswerk, en kan zich daar handhaven, met de standaard begeleiding die
vanuit die vrijwilligersorganisatie geboden wordt aan elke Vrijwilliger die bij hen
actief is.

Bij Cliënten met een uitkering Participatiewet kunnen daarnaast ook nog de volgende
subdoelen worden meegegeven.
De Cliënt:

 Is in staat om aan het einde van de indicatieperiode door te stromen naar een
traject vanuit de Participatiewet. Hiertoe stemt u regelmatig, maar tenminste twee
keer gedurende de indicatieperiode, met de voor de Cliënt vaste consulent binnen
W&I, af over de te bereiken kwalificaties aan het einde van de indicatieperiode.

 Is in staat om aan het einde van de indicatieperiode uit te stromen naar betaald
werk, en kan zich daar handhaven, waarbij, indien nodig, op de werkplek aanvullend
begeleiding geboden wordt door een jobcoach vanuit werkgever of W&I.
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Trede-indeling

De Dagbesteding wordt geïndiceerd per dagdeel. Een dagdeel is minimaal 3 uur en
maximaal 4 uur. De Gemeente vindt het belangrijk dat Cliënten en hun Mantelzorgers weten
op hoeveel dagdelen zij kunnen rekenen als zij een Indicatie hebben gekregen. Daarom
kiest de Gemeente voor een concrete invulling van de Indicatie voor Dagbesteding: 1 of 2
dagdelen, in plaats van 1 à 2. Dat betekent dat de Dagbesteding in ieder geval minimaal 3
uur (exclusief vervoerstijd) en maximaal 4 uur per dagdeel beschikbaar/open moet zijn, voor
mensen die hieraan behoefte hebben. Voor een individuele Cliënt is dat misschien niet altijd
haalbaar, bijvoorbeeld vanwege een bepaalde kwetsbaarheid of de planning van de
mantelzorger.

Binnen een Wmo-arrangement kunnen de volgende Treden geïndiceerd worden.
Trede 1
Er wordt 1 dagdeel per week Dagbesteding geboden.

Trede 2
Er worden 2 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 3
Er worden 3 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 4
Er worden 4 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 5
Er worden 5 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 6
Er worden 6 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 7
Er worden 7 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 8
Er worden 8 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 9
Er worden 9 dagdelen per week Dagbesteding geboden.

Trede 10
Er worden 10 dagdelen per week Dagbesteding geboden.
Plustarief

Cliënten die in aanmerking komen voor een plustarief hebben als gevolg van hun
ziektebeeld, gedrag of Beperking gespecialiseerde deskundigheid en extra inzet nodig van
Beroepskrachten. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met ernstige vormen van niet-
aangeboren hersenletsel en/of een ernstige gedragsstoornis. Deze Cliënten kunnen
bijvoorbeeld een prikkelvrije omgeving nodig hebben en in kleine groepen worden
ingedeeld. Er worden zo nodig ook ADL-taken overgenomen bij maaltijden of toiletgang die
de Cliënt zelf niet meer kan en die ook niet (meer) kunnen worden aangeleerd. Tijdens de
onderzoeksfase zal de Gemeente vaststellen welke individuele begeleidingsbehoefte er is
tijdens de Dagbesteding. Op basis daarvan wordt bepaald of het plustarief geïndiceerd
wordt.
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Vervoer

Cliënten kunnen in aanmerking komen voor een Indicatie voor vervoer naar de
Dagbesteding. Deze Indicatie wordt afgegeven als een Cliënt niet zelfstandig of met behulp
van het Netwerk of voorliggende voorzieningen de Dagbestedingslocatie kan bereiken. Het
geïndiceerd vervoer naar de Dagbestedingslocatie (en weer naar huis) wordt uitgevoerd
door de door de Gemeente gecontracteerde vervoerder4. De Aanbieder is dus niet
verantwoordelijk voor het vervoeren van Cliënten van en naar de Dagbesteding. Zie ook  eis
15 uit het Programma van Eisen voor Resultaatgebied Dagbesteding.

Het vervoer naar de Dagbesteding wordt groepsgewijs en volgens een vaste route
georganiseerd. Wanneer de Cliënt vanwege structurele of incidentele privéafspraken later
aanwezig kan zijn of juist eerder weggaat bij de Dagbestedingsvoorziening en niet naar huis
vervoerd wenst te worden, kan de Cliënt geen beroep doen op het Dagbestedingsvervoer,
de Cliënt wijkt immers af van de rest van de groep. De Cliënt moet in dat geval zelf vervoer
organiseren, bijvoorbeeld via het Collectief Aanvullend Vervoer. Wanneer voor een Cliënt
om individuele redenen geen volledig dagdeel haalbaar is vanwege een bepaalde
kwetsbaarheid kan wel een beroep gedaan worden op het Dagbestedingsvervoer.

4 Tot 2025 is de gecontracteerde vervoerder voor het uitvoeren van het vervoer van en naar
Dagbesteding Trevvel.
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6. Resultaatgebied Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid

Beschrijving
Bij Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid gaat het om Ondersteuning en begeleiding die
gericht is op persoonlijke verzorging en gezondheid, voor zover dit niet onder de Zvw valt.
Het gaat bij dit Resultaatgebied om de Ondersteuning en begeleiding bij het (zelf laten)
uitvoeren van de zogenaamde algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) door Cliënten
die belemmeringen hebben in de eigen regie hierop: persoonlijke hygiëne en verzorging,
toezien op medicijngebruik, toeleiding naar, doen maken en nakomen van afspraken met
zorgprofessionals, toezien op gebruik van gezonde maaltijden en het zorgen voor
minderjarige kinderen in het gezin.

De Ondersteuning wordt gegeven in het verlengde van overige benodigde begeleiding bij
Sociaal en persoonlijk functioneren. Dat neemt niet weg dat het ook kan voorkomen dat de
Beroepskracht actief ondersteunt en de Ondersteuning feitelijk overneemt (bijvoorbeeld bij
verwaarlozing door gebrek aan ziekte-inzicht). Het zwaartepunt ligt dan veelal bij de
(O)GGZ- of Verstandelijk beperkten problematiek of bij ouderen met lichte cognitieve
problematiek/psychogeriatrisch beeld waar de Zvw en/of Wlz (nog) niet aan de orde is,
maar wel al aandacht moet zijn voor zelfzorg en gezondheid in verband met regieverlies in
het dagelijks leven.

Bij Cliënten uit met name de Cliëntgroepen (O)GGZ, VB en LB is veelal sprake van Zvw-
behandeling van hun ziekte of aandoening. Voor deze Cliënten is samenhangend aanbod
Wmo en Zvw en dus samenwerking tussen het sociaal en het medisch domein van belang.
Aansporen en eraan herinneren (gezond) te eten, voorgeschreven medicatie in te nemen en
toezien dat de Cliënt eet, vallen ook onder dit Resultaatgebied tenzij er sprake is van een
‘geneeskundige context’. Op het moment dat er sprake is van een ‘geneeskundige context’,
dat wil zeggen een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, gaat de
Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid over naar de Zvw. Dit vraagt in de
onderzoeksfase een goede afstemming van de Wmo-Indicatie met de Zvw-Indicatie die
gesteld is/wordt door de wijkverpleegkundige.

Het opwarmen van een maaltijd en het verzorgen van een broodmaaltijd en het houden van
toezicht op maaltijdgebruik kunnen behoren tot de Ondersteuning binnen dit
Resultaatgebied. Het daadwerkelijk bereiden van warme maaltijden (koken) wordt alleen
bij hoge uitzondering geïndiceerd; zoals bij zeer bijzondere diëten.

Onder zorg voor kinderen wordt verstaan het ondersteunen van de ouder(s) bij de zorg van
kinderen tot 9 jaar (wassen, aankleden, eten geven), inclusief brengen/halen naar/van
school of opvang. Het bieden van oppas voor de kinderen valt niet onder dit
Resultaatgebied. Deze Ondersteuning wordt bij onverwachte noodsituaties in het gezin
geïndiceerd, in principe voor een maximale duur van drie maanden. Hiermee krijgen de
ouder(s) de mogelijkheid om zelf een (structurele) oplossing te vinden.
Subdoelstellingen

De Cliënt:
 is in staat zichzelf te verzorgen en de mate van verzorging vormt geen belemmering

voor participatie in brede zin (sociaal, arbeidsmatig, etc.);
 heeft inzicht gekregen in/is zich bewust van zijn fysieke en psychische conditie en doet

wat nodig is om deze te verbeteren;
 is toegeleid naar (O)GGZ) behandeling (inclusief Ondersteuning bij

wachtlijstbemiddeling) en komt afspraken na die voortkomen uit deze behandeling;
 voelt zich ondersteund bij zijn (O)GGZ-behandeling en in zijn psychisch welbevinden

voor en na de gesprekken met zijn behandelaar(s);
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 maakt de nodige afspraken met zorgprofessionals (zoals huisarts, tandarts, medisch
specialist) en komt deze na;

 is in staat om zelf medicatie te beheren (op tijd en volgens voorschrift);
 heeft inzicht gekregen in/is zich bewust van het belang van veilige seksuele contacten

en het gebruik van voorbehoedsmiddelen;
 zorgt zelf of wordt ondersteund bij de zorg voor minderjarige kinderen die tot het

huishouden behoren;
 heeft zijn middelengebruik onder controle en is eerlijk over zijn middelengebruik. Dit

blijkt uit zijn/haar gedrag;
 heeft kennis over wat een gezonde maaltijd is (conform richtlijnen Voedingscentrum),

maakt deze indien mogelijk zelf klaar en gebruikt deze op regelmatige tijden.
Trede-indeling

Trede 1
Ondersteuning uit Trede 1 in dit Resultaatgebied gaat met name om het mondeling
aansturen van de dagelijkse persoonlijke verzorging van Cliënten, het nakomen van
afspraken met zorgprofessionals, ofwel het motiveren Cliënten tot behandeling. Wanneer er
aansturing nodig is, gebeurt dit in combinatie met Ondersteuning op het Resultaatgebied
Sociaal en persoonlijk functioneren. Al pratend wordt de Ondersteuning gegeven: ‘Heb je je
haren al gekamd?’, ‘Heb je je tanden al gepoetst?’, ‘Is het gister nog gelukt met de afspraak
bij de huisarts?’, ‘Heb je je medicatie afgelopen dagen ingenomen?’ Deze Trede kan ook
ingezet worden wanneer het voldoende is in wekelijkse gesprekken de zelfzorg te
bespreken of het alleen gaat om toeleiding naar of Ondersteuning bij afspraken met
zorgprofessionals.

Trede 2
In Trede 2 zit Ondersteuning inbegrepen die één tot twee keer per week wordt geboden. Het
gaat om kortdurende Ondersteuning bij de dagelijkse lichamelijke verzorging van Cliënten
en/of actieve Ondersteuning om de gezondheid van Cliënten (zowel fysiek als psychisch) in
stand te houden en te bevorderen. Het kan gaan om het aansporen tot zelfzorg of
maaltijdgebruik, het overnemen van verantwoordelijkheden van het opvolgen van
afspraken met zorgprofessionals, Ondersteuning bij het gebruiken van voorgeschreven
medicatie en motiverende en inzicht gevende gesprekken.

Trede 3
Deze Trede wordt toegepast wanneer de Cliënt enkele keren per week (meer dan
incidenteel/wekelijks), meerdere uren of meerdere keren een uur Ondersteuning nodig
heeft bij zijn dagelijkse lichamelijke verzorging en/of waarbij toezicht of actieve
Ondersteuning nodig is om zijn gezondheid (zowel fysiek als psychisch) in stand te houden
en te bevorderen. Het kan gaan om het toezien op of aansporen tot zelfzorg of
maaltijdgebruik, het overnemen van verantwoordelijkheden van het opvolgen van
afspraken met zorgprofessionals, Ondersteuning bij het gebruiken van voorgeschreven
medicatie en motiverende en inzicht gevende gesprekken.

Trede 4
Deze Trede wordt toegepast wanneer de Cliënt meerdere keren per week meerdere uren
Ondersteuning nodig heeft of dagelijks een uur bij zijn dagelijkse lichamelijke verzorging
en/of en waarbij toezicht of Ondersteuning nodig is om zijn gezondheid (zowel fysiek als
psychisch) in stand te houden en te bevorderen; zonder deze Ondersteuning bestaat het
risico op verwaarlozing of decompensatie. Deze Ondersteuning staat los van de begeleiding
bij het Sociaal en persoonlijk functioneren of is daar een duidelijke aanvulling op. Het kan
gaan om het toezien op of aansporen tot zelfzorg (of incidenteel overname ervan) toezien op
of aansporen tot maaltijdgebruik, het overnemen van verantwoordelijkheden van het
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opvolgen van afspraken met zorgprofessionals, Ondersteuning bij het gebruiken van
voorgeschreven medicatie en motiverende en inzicht gevende gesprekken.

Conversietrede 5
Deze meest intensieve Trede is nodig wanneer de Cliënt dagelijks meerdere uren
Ondersteuning nodig heeft bij zijn lichamelijke verzorging en/of en waarbij toezicht of
Ondersteuning nodig is om zijn gezondheid (zowel fysiek als psychisch) in stand te houden
en te bevorderen. Hierbij kan ook sprake zijn van geregelde overname. Zonder deze
Ondersteuning bestaat het risico op ernstige verwaarlozing of decompensatie. In die
gevallen is de intensieve Ondersteuning er mede op gericht de Cliënt te prikkelen in actie te
komen. De Ondersteuning houdt ook in dat er feitelijk op wordt toegezien dat de Cliënt de
juiste acties niet alleen voorneemt, maar ook uitvoert. Bijvoorbeeld aanwezigheid
/aansporing/toezien Ondersteuning bij/overname van een douchebeurt, verschoning of
medicijnen- of maaltijdgebruik. Dit vraagt om veel nabijheid en een volhardende
actiegerichte houding van de Ondersteuning met het oog op het nakomen van relevante
afspraken rond gezondheid (zowel fysiek als psychisch). Cliënt woont daarom in een
intramurale of semimurale setting.

Deze trede heeft een tijdelijke aard en wordt alleen benut voor de administratieve
overzetting van huidige Cliënten met een indicatie voor het oude Resultaatgebied Zelfzorg
en gezondheid, trede intensief. Uiterlijk bij afloop van de Indicatie wordt de
ondersteuningsbehoefte van deze Cliënten opnieuw onderzocht. Als er nog steeds sprake is
van een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte en noodzaak voor nabijheid van de
Ondersteuning worden Cliënten bij hun nieuwe Indicatie ingedeeld in Resultaatgebied
Semimurale ondersteuning of Resultaatgebied Intramurale ondersteuning, indien ook
toezicht op de Cliënt noodzakelijk is.

Maaltijdondersteuning
Er wordt zeer sporadisch geïndiceerd voor het opwarmen van een maaltijd of het
klaarmaken van een broodmaaltijd. Deze taken zijn daarom niet standaard inbegrepen in de
hierboven beschreven treden. Voor het opwarmen van een maaltijd of het verzorgen van een
broodmaaltijd wordt per maaltijd een opslag gedaan op het weekbudget dat hoort bij de vijf
treden van dit Resultaatgebied. Dit betreft een maatwerkopslag.

Zorg voor kinderen
Voor de praktische zorg voor kinderen tot 9 jaar die tot het huishouden behoren, dat nog
minder vaak wordt geïndiceerd dan maaltijdondersteuning, wordt ook een opslag gedaan
op het weekbudget dat hoort bij dit Resultaatgebied. Ook in dit geval gaat het om een
maatwerkopslag.
Samenloop met andere Resultaatgebieden

Het Resultaatgebied Ondersteuning bij Zelfzorg en gezondheid wordt niet tegelijkertijd
geïndiceerd met de volgende Resultaatgebieden:

- Semimurale Ondersteuning
- Intramurale Ondersteuning
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7. Resultaatgebied Semimurale Ondersteuning

Beschrijving

Ondersteuning in een semimurale voorziening is bedoeld voor kwetsbare Rotterdammers die
vanwege hun beperking 24 uur Ondersteuning in de nabijheid nodig hebben bij het zelfstandig
wonen.

Onder “Semimurale Ondersteuning” wordt verstaan: Ondersteuning die wordt geboden in een
“semimurale voorziening” tussen 7:00u en 23:00 uur en gericht is op sociaal persoonlijk
functioneren en zelfzorg en gezondheid. Voor in de nacht (23.00 uur – 07.00 uur) krijgt de Cliënt
apart Resultaatgebied Nachtelijke Ondersteuning geïndiceerd.
Daarnaast kan er eventueel sprake zijn van een Indicatie voor overige Resultaatgebieden, zoals
Dagbesteding en Toeleiding naar schulddienstverlening.

Kenmerkend voor Semimurale ondersteuning is een grote mate van nabijheid van de begeleiding.
In tegenstelling tot in een intramurale setting, kan een Cliënt in een semimurale voorziening
grotendeels zelf om hulp vragen. De hulpvraag is echter niet altijd planbaar en niet altijd (lang)
uitstelbaar. De Beroepskracht moet daarom snel bij de woonruimte van Cliënt kunnen zijn om te
kunnen inspringen op vragen van de Cliënt, op verwachte situaties met betrekking tot de Cliënt en
op vragen uit de omgeving van de Cliënt. Ondersteuning moet altijd in voldoende mate in de
nabijheid van de Cliënt aanwezig zijn en is voor de Cliënt bereikbaar op maximaal 10 minuten
loopafstand. Dit betekent niet dat een Beroepskracht er altijd binnen 10 minuten is of kan zijn –
men kan bezig zijn met een andere Cliënt – maar indien echt nodig moet dit wel kunnen.

De Ondersteuning is daarnaast waar nodig ook proactief. Dat wil zeggen dat wanneer wordt
ingeschat dat er een (ongewenste) situatie gaat ontstaan, van de Beroepskracht wordt verwacht
daar adequaat op te anticiperen en niet te wachten tot de Cliënt om hulp vraagt.

Van de Beroepskracht wordt verwacht dat die samen met de Cliënt een plan ontwikkelt (en waar
nodig bijstelt) over de woon-toekomst van de Cliënt. Van de Beroepskracht wordt verwacht dat de
Cliënt wordt voorbereid en doorgeleid naar een zelfstandigere manier van wonen. Hierbij kan nog
wel ambulante Ondersteuning aan de orde zijn.

De Aanbieder heeft de verantwoordelijkheid om een verantwoorde woonsituatie van de Cliënt en
z’n omgeving te waarborgen. Inzet van eHealth en domotica kan daarin ter Ondersteuning worden
ingezet. Zo nodig betrekt de Aanbieder ander partijen daarbij. Wanneer de situatie daarom vraagt
kan dit ook het opschalen naar een intramurale woon(behandel) plek zijn.

Subdoelstellingen
Semimurale Ondersteuning is gericht op Sociaal en persoonlijk functioneren en Ondersteuning bij
zelfzorg en gezondheid. De subdoelstellingen die vermeld staan in de beschrijving van deze twee
Resultaatgebieden zijn daarom ook van toepassing op Resultaatgebied Semimurale
ondersteuning.

Semimurale Ondersteuning kan in vijf Treden worden geboden. Binnen al deze Treden dient de
Beroepskracht Ondersteuning te bieden op Sociaal en persoonlijk functioneren en Zelfzorg en
gezondheid. De vijf treden zijn gebaseerd op de vereiste Ondersteuningsbehoefte van Cliënten.

Bij het maken van een keuze voor een specifieke Trede wordt ervanuit gegaan dat Cliënten in een
semimurale setting altijd de mogelijkheid moeten hebben om meerdere malen per dag korte
geplande en ongeplande contactmomenten met de Beroepskracht te hebben. Bijvoorbeeld om de
Cliënt te ondersteunen in de dagstructuur zoals op tijd opstaan, naar werk/dagbesteding gaan,
boodschappen doen, op tijd naar bed gaan.  Meerdere van deze korte momenten per dag hebben
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daarom geen effect op de keuze van een Trede. Wanneer bij dit soort situaties wel langere tijd
nodig is om de Cliënt verder te helpen, heeft dit wel effect op de keuze van de Trede. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan situatie waarbij de Beroepskracht wel langere tijd nodig heeft om de Cliënt te
ondersteunen bij het uit z’n bed komen, te ontbijten en naar het werk te gaan.
Ook eventuele collectieve activiteiten zoals gezamenlijk de maaltijd voorbereiden en gebruiken
heeft geen invloed op de keuze voor een intensiteit. In alle Treden wordt rekening gehouden met
deze inzet.

Trede-indeling
Voor alle Treden geldt dat de semimurale setting en de daarbij behorende grote mate van
nabijheid van begeleiding (maximaal 10 minuten loopafstand) noodzakelijk is voor Cliënt en dus
een gegeven is.

Trede 1
Cliënt kan binnen de semimurale setting voor een deel van de tijd op het gebied van Sociaal
persoonlijk functioneren en Zelfzorg en gezondheid zelfstandig functioneren en heeft daarom op
deze Resultaatgebieden, dankzij de semimurale woonsituatie, beperkt Ondersteuning nodig. De
Cliënt heeft daarnaast soms niet planbare en niet uitstelbare Ondersteuning/bijsturing nodig, voor
langere tijd dan de kortdurende dagelijkse contactmomenten, om te voorkomen dat er een
onverantwoorde situatie ontstaat voor de Cliënt en/of diens omgeving. De frequentie van de
langer durende geplande en niet geplande Ondersteuning samen beperkt zich tot enkele keren per
week.

Trede 2
Cliënt heeft binnen de semimurale setting bijna dagelijks Ondersteuning nodig bij het sociaal en
persoonlijk functioneren en bij zelfzorg en gezondheid. Cliënt heeft daarom regelmatig afspraken
voor planbare Ondersteuningsmomenten en heeft daarnaast een behoefte aan niet planbare en
niet uitstelbare Ondersteuning/bijsturing, beide langer durend dan de kortdurende dagelijkse
contactmomenten. De frequentie van deze twee vormen van langer durende Ondersteuning kan
variëren, maar is gemiddeld zo’n één keer per dag.

Trede 3
Cliënt heeft zeer regelmatig Ondersteuning nodig bij het sociaal en persoonlijk functioneren en bij
zelfzorg en gezondheid. Cliënt heeft dagelijks afspraken voor planbare Ondersteuningsmomenten
en heeft daarnaast een behoefte aan niet planbare en niet uitstelbare Ondersteuning/bijsturing,
beide langer durend dan de kortdurende dagelijkse contactmomenten. De frequentie van deze
twee vormen van langer durende Ondersteuning kan variëren, maar is gemiddeld zo’n twee keer
per dag.

Trede 4
Cliënt heeft gedurende de dag vaak Ondersteuning nodig bij het sociaal en persoonlijk
functioneren en bij zelfzorg en gezondheid. Cliënt heeft daarom dagelijks meerdere afspraken
voor planbare Ondersteuningsmomenten en daarnaast een behoefte aan niet planbare en niet
uitstelbare Ondersteuning/bijsturing, beide langer durend dan de kortdurende dagelijkse
contactmomenten. De frequentie van deze twee vormen van langer durende Ondersteuning kan
variëren, maar is gemiddeld drie tot vier keer per dag.

Trede 5
Cliënt heeft gedurende de dag vrijwel continu Ondersteuning nodig bij het sociaal en persoonlijk
functioneren en bij zelfzorg en gezondheid. Cliënt heeft daarom dagelijks meerdere afspraken
voor planbare Ondersteuningsmomenten en een behoefte aan niet planbare en niet uitstelbare
Ondersteuning/bijsturing, beide langer durend dan de kortdurende dagelijks contactmomenten.
De frequentie van deze twee vormen van langer durende Ondersteuning kan variëren, maar is
gemiddeld vaker dan vier keer per dag.
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Samenloop met andere Resultaatgebieden
Het Resultaatgebied Semimurale Ondersteuning wordt niet tegelijkertijd geïndiceerd met de
volgende Resultaatgebieden:

- Sociaal en persoonlijk functioneren
- Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid
- Intramurale ondersteuning

Verder is het uitgangspunt dat semimurale Cliënten de Ondersteuning in nabijheid krijgen die zij
nodig hebben, zelfstandig wonen en zelf betalen voor de verblijfskosten. Dit betekent dat een
combinatie van Resultaatgebied Semimurale ondersteuning en Resultaatgebied Verblijf
onwaarschijnlijk is.
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8. Resultaatgebied Intramurale Ondersteuning

Beschrijving
Intramurale ondersteuning is bedoeld voor kwetsbare Cliënten die tijdelijk niet in staat zijn om
zelfstandig te wonen vanwege hun verstandelijke Beperking of psychische of psychosociale
aandoening. Zij hebben continu Ondersteuning in nabijheid (24 uur) nodig zodat
Beroepskrachten direct kunnen anticiperen op het gedrag van deze Cliënten. Hierbij wordt de
Cliënt direct ondersteund om bijvoorbeeld escalatie van problematiek te voorkomen omdat
mensen uit de doelgroep zelf niet altijd in staat zijn om op tijd hulp in te roepen. Cliënten hebben
een niet planbare en niet uitstelbare Ondersteuningsbehoefte. Zij verblijven om die reden in een
beschermde woonvoorziening (niet zijnde een Wlz- of Wet forensische zorg gefinancierde
beschermde woonvoorziening).

Onder “Intramurale ondersteuning” wordt verstaan: Ondersteuning die in een intramurale
setting wordt geboden tussen 7.00 uur en 23:00 uur en gericht is op Sociaal persoonlijk
functioneren en Zelfzorg en gezondheid. Voor in de nacht (23.00 uur – 07.00 uur) krijgt de Cliënt
apart Resultaatgebied Nachtelijke ondersteuning (slaapwacht of wakende Ondersteuning) en
Resultaatgebied Verblijf geïndiceerd. Daarnaast kan er eventueel sprake zijn van een Indicatie
voor de Resultaatgebieden Dagbesteding en Toeleiding naar schulddienstverlening.
Kenmerkend voor Intramurale ondersteuning is de directe nabijheid van de Beroepskracht die te
allen tijde moet kunnen anticiperen op en ingrijpen in de situatie van de Cliënt. Zicht op de
voordeur van de Cliënt en de Cliënt zelf is daarbij een voorwaarde. Daarom zal er dus moeten
worden zorggedragen dat de benodigde Ondersteuning altijd in voldoende mate in de directe
nabijheid van de Cliënt aanwezig is en voor de Cliënt bereikbaar is.
Voor Intramurale ondersteuning is tevens kenmerkend dat de verblijfscomponent wordt
vergoed en Cliënt dus zelf geen huur of een bijdrage in de woonkosten betaalt, noch hoeft te
betalen voor hotelmatige kosten.

De Ondersteuning die wordt ingezet kan zowel proactief als reactief zijn. Proactieve
Ondersteuning wil zeggen dat de Beroepskracht de Cliënt moet monitoren en inspelen op
situaties waarbij de Cliënt zelf niet om hulp vraagt, maar waarbij duidelijk is dat de Cliënt wel
Ondersteuning nodig heeft om verantwoord te blijven functioneren. Daarbij kan het nodig zijn
dat – als de situatie daarom vraagt – de Beroepskracht (ongevraagd) toegang verkrijgt tot het
vertrek van de Cliënt.

Ook heeft de Beroepskracht de verantwoordelijkheid om de veiligheid van de Cliënt, zijn mede
Cliënten en de omgeving van de locatie te waarborgen. Dit betekent o.a. dat in het uiterste geval
ongewenste derden de toegang tot de locatie ontzegd kan worden. Het is daarom noodzakelijk
dat de Beroepskracht de toegang tot de locatie en de woonruimte van Cliënt kan regisseren.
Inzet van eHealth en domotica kan daarin ter Ondersteuning worden ingezet. Wanneer
ingeschat wordt dat een (ongewenste) situatie gaat ontstaan, wordt van de Beroepskracht
verwacht om daar adequaat op te anticiperen. Ook bij onverwachte situaties (bijvoorbeeld
agressie, escalaties tussen Cliënten onderling etc.) moet direct en adequaat gereageerd worden
om de situatie minimaal beheersbaar te houden. Hier is sprake van reactieve inzet.

Van de Beroepskracht wordt verwacht dat die samen met de Cliënt een plan ontwikkelt (en waar
nodig bijstelt) over de woon-toekomst van de Cliënt. Van de Beroepskracht wordt verwacht dat
de Cliënt wordt voorbereid en doorgeleid naar een zelfstandigere manier van wonen. Hierbij kan
nog wel ambulante Ondersteuning aan de orde zijn. Wanneer het de verwachting is dat de Cliënt
niet kan doorstromen naar een zelfstandigere manier van wonen wordt van de Aanbieder
verwacht om de Cliënt toe te leiden naar Wlz gefinancierde Ondersteuning. Dit kan in
afstemming met het betrokken gemeentelijke stedelijke Loket.
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Subdoelstellingen
Intramurale Ondersteuning is gericht op Ondersteuning bij sociaal en persoonlijk functioneren
en Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid. De subdoelstellingen die vermeld staan in de
beschrijving van deze twee Resultaatgebieden zijn daarom ook van toepassing op
Resultaatgebied Intramurale ondersteuning.

Intramurale Ondersteuning kan in vijf Treden worden geboden. Binnen al deze Treden dient de
Beroepskracht Ondersteuning te bieden op Sociaal en persoonlijk functioneren en Zelfzorg en
gezondheid. De vijf Treden zijn gebaseerd op de vereiste Ondersteuningsbehoefte van Cliënten.

Bij het maken van een keuze voor een specifieke Trede wordt ervanuit gegaan dat Cliënten in
een intramurale setting altijd de mogelijkheid moeten hebben om meerdere malen per dag korte
geplande en ongeplande contactmomenten met de Beroepskracht te hebben. Bijvoorbeeld om
de Cliënt te ondersteunen in de dagstructuur zoals op tijd op staan, naar werk/dagbesteding
gaan, boodschappen doen, op tijd naar bed gaan. Meerdere van deze korte momenten per dag
hebben daarom geen effect op de keuze van een Trede. Wanneer bij dit soort situaties wel
langere tijd nodig is om de Cliënt verder te helpen, heeft dit wel effect op de keuze van de Trede.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan situatie waarbij de Beroepskracht wel langere tijd nodig heeft om
de Cliënt te ondersteunen bij het uit z’n bed komen, te ontbijten en naar het werk te gaan.
Ook eventuele collectieve activiteiten zoals gezamenlijk de maaltijd voorbereiden en gebruiken
heeft geen invloed op de keuze voor een intensiteit. In alle treden wordt rekening gehouden met
deze inzet.
Trede-indeling
Voor alle Treden geldt dat de intramurale setting en de daarbij behorende grote mate van
nabijheid van begeleiding (maximaal 2 minuten loopafstand), zicht en toezicht noodzakelijk is
voor Cliënt en dus een gegeven is.

Trede 1
Cliënt kan binnen de intramurale setting voor een deel van de tijd op het gebied van Sociaal
persoonlijk functioneren en Zelfzorg en gezondheid zelfstandig functioneren en heeft daarom op
deze gebieden, dankzij de intramurale woonsituatie, beperkt Ondersteuning nodig. De Cliënt
heeft daarnaast soms niet planbare en niet uitstelbare Ondersteuning/bijsturing nodig, voor
langere tijd dan de kortdurende dagelijkse contactmomenten, om te voorkomen dat er een
onverantwoorde situatie ontstaat voor de Cliënt en/of diens omgeving. De frequentie van de
langer durende geplande en niet geplande Ondersteuning samen beperkt zich tot enkele keren
per week.

Trede 2
Cliënt heeft binnen de intramurale setting bijna dagelijks Ondersteuning nodig bij het Sociaal en
persoonlijk functioneren en bij Zelfzorg en gezondheid. Cliënt heeft daarom regelmatig
afspraken voor planbare Ondersteuningsmomenten en heeft daarnaast een behoefte aan niet
planbare en niet uitstelbare Ondersteuning/bijsturing, beide langer durend dan de kortdurende
dagelijkse contactmomenten. De frequentie van deze twee vormen van langer durende
Ondersteuning kan variëren, maar is gemiddeld zo’n één keer per dag.

Trede 3
Cliënt heeft zeer regelmatig Ondersteuning nodig bij het Sociaal en persoonlijk functioneren en
bij Zelfzorg en gezondheid. Cliënt heeft dagelijks afspraken voor planbare
Ondersteuningsmomenten en heeft daarnaast een behoefte aan niet planbare en niet uitstelbare
Ondersteuning/bijsturing, beide langer durend dan de kortdurende dagelijkse
contactmomenten. De frequentie van deze twee vormen van langer durende Ondersteuning kan
variëren, maar is gemiddeld zo’n twee keer per dag.
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Trede 4
Cliënt heeft gedurende de dag vaak Ondersteuning nodig bij het Sociaal en persoonlijk
functioneren en bij Zelfzorg en gezondheid. Cliënt heeft daarom dagelijks meerdere afspraken
voor planbare Ondersteuningsmomenten en daarnaast een behoefte aan niet planbare en niet
uitstelbare Ondersteuning/bijsturing, beide langer durend dan de kortdurende dagelijkse
contactmomenten. De frequentie van deze twee vormen van langer durende Ondersteuning kan
variëren, maar is gemiddeld drie tot vier keer per dag.

Trede 5
Cliënt heeft gedurende de dag vrijwel continu Ondersteuning nodig bij het Sociaal en persoonlijk
functioneren en bij Zelfzorg en gezondheid. Cliënt heeft daarom dagelijks meerdere afspraken
voor planbare Ondersteuningsmomenten en een behoefte aan niet planbare en niet uitstelbare
Ondersteuning/bijsturing, beide langer durend dan de kortdurende dagelijks contactmomenten.
De frequentie van deze twee vormen van langer durende Ondersteuning kan variëren, maar is
gemiddeld vaker dan vier keer per dag.
Samenloop met andere Resultaatgebieden
Het Resultaatgebied Intramurale ondersteuning wordt niet tegelijkertijd geïndiceerd met de
volgende Resultaatgebieden:

- Sociaal en persoonlijk functioneren
- Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid
- Semimurale ondersteuning
- Schoon en leefbaar
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9. Resultaatgebied Nachtelijke Ondersteuning

Beschrijving
Nachtelijke Ondersteuning is aan de orde wanneer Cliënten ’s nachts (tussen 23.00 en 7.00 uur)
Ondersteuning van een Beroepskracht nodig kunnen hebben. Nachtelijke Ondersteuning komt in
het Ondersteuningsplan nooit voor als enig Resultaatgebied, er is altijd een combinatie van
Resultaatgebieden aan de orde.

 De Ondersteuning overdag (van 7.00 tot 23.00 uur) wordt bij een Intramurale Indicatie
geïndiceerd op basis van de gekozen Intramurale trede.

 De Ondersteuning overdag (van 7.00 tot 23.00 uur) wordt bij een Indicatie Semimurale
Ondersteuning geïndiceerd op basis van de gekozen trede Semimurale Ondersteuning.

 De Ondersteuning overdag (van 7.00 tot 23.00 uur) wordt bij Extramurale Indicaties
meegenomen in de Ondersteuning die Cliënten krijgen vanuit de Resultaatgebieden Sociaal
en persoonlijk functioneren en/of Zelfzorg en gezondheid.

Nachtelijke Ondersteuning kan verschillende doelen hebben en verschillen in intensiteit.
DeNachtelijke Ondersteuning is inhoudelijk gelijk aan die van de Ondersteuning overdag. De eisen
die eraan worden gesteld dus ook. Er gelden dus onder andere dezelfde voorwaarden om de
nabijheid van Beroepskrachten te garanderen en voor de deskundigheid van de Beroepskrachten.
De uitgevoerde werkzaamheden zullen in de nacht logischerwijs niet in dezelfde verhouding
voorkomen als overdag. Nachtelijke Ondersteuning moet gedurende de periode van 23.00 – 7.00
uur beschikbaar zijn en proactief worden ingezet. Afhankelijk daarvan kan de Ondersteuning op
verschillende manieren vorm krijgen. Tijdens de Nachtelijke Ondersteuning zal er regelmatig extra
aandacht worden gevraagd voor:

 Het voorkomen of de-escaleren van ongewenste situaties gedurende de nacht
 Het ondersteunen bij het hanteren van een gezond dag-nachtritme;
 Het ingrijpen wanneer de Cliënt te veel onder invloed staat van anderen waar dit een risico

in de achteruitgang met zich meebrengt;
 De veiligheid en/of de leefbaarheid in – en om de locatie waar de Cliënt woont. Zo nodig

een beroep doen op politie en/of crisisdiensten.

Gevraagde resultaten hierbij zijn:
1) Escalatie van ongewenste situaties gedurende de nacht komen niet meer voor of, als zij toch
ontstaan, komen sneller tot een einde;
2) er is sprake van een gezond dag- nachtritme;
3) Cliënt weet wanneer de invloed van anderen een risico is voor zijn eigen functioneren en kan
hierop acteren;
4) Cliënt heeft geen negatieve invloed op de veiligheid en/of leefbaarheid in en op de locatie waar
hij woont.
Trede-indeling
Het Resultaatgebied Nachtelijke Ondersteuning kent drie Treden:

Trede 1  Ambulante Nachtelijke Ondersteuning
Bij deze Trede vindt de Nachtelijke Ondersteuning plaats door een ambulante Beroepskracht die
bereikbaar is en in de nacht in uitzonderlijke situaties naar de Cliënt toe kan gaan. De ambulante
Beroepskracht is niet alleen oproepbaar maar anticipeert ook op de (verwachte) situatie van Cliënt
en neemt daarom zo nodig op eigen initiatief contact op met de Cliënt en/of gaat naar de Cliënt (of
in de buurt van) toe. Cliënt is normaal gesproken in staat om in de nacht zelf de hulpvraag te stellen
en deze vraag kan telefonisch en/of met behulp van beeldbellen worden afgehandeld. Het fysiek
naar de Cliënt toegaan is alleen in uitzonderlijke situaties noodzakelijk, gemiddeld niet meer dan
maximaal één maal per maand. Deze vorm van Nachtelijke Ondersteuning moet zeven dagen per
week tussen 23.00 uur en 7.00 uur beschikbaar zijn. De ondersteunende Beroepskracht dient in
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uitzonderlijke gevallen uiterlijk binnen 30 minuten na een oproep ter plekke aanwezig te zijn. Een
eerste telefonische dan wel digitale (beeldbellen) reactie dient binnen vijf minuten na een signaal te
hebben plaatsgevonden. Ambulante Nachtelijke Ondersteuning wordt niet geïndiceerd in
combinatie met het Resultaatgebied Intramurale Ondersteuning.

Trede 2 Slaapwacht
Een slaapwacht is een locatiegebonden Beroepskracht, die een slaapdienst vervult voor een groep
Cliënten op dezelfde Intramurale voorziening of in de Semimurale voorziening. De slaapwacht is in
de directe nabijheid beschikbaar gedurende zeven dagen per week, de gehele periode van 23.00
uur tot 7.00 uur. De slaapwacht is niet alleen aanwezig maar anticipeert ook op de (verwachte)
situatie van Cliënt. De slaapdienst is altijd onderdeel van adequate en toereikende Ondersteuning
die 24 uur per dag gegarandeerd is (conform de beschrijving van Resultaatgebieden Intramuraal
ondersteuning en Semimurale ondersteuning). Deze Nachtelijke Ondersteuning is nodig vanwege
het gebrek aan regie bij Cliënten. Zij kunnen zelf in de nacht de hulpvraag niet altijd stellen en/of er
is dan geen uitstelbare hulpvraag. In sommige gevallen is er aandacht nodig voor de veiligheid op
de locatie vanwege de beperkte regie van de Cliënten in relatie tot de medebewoners en de buurt
waarin zij wonen/verblijven en de afspraken die er met de buurt gemaakt zijn. De Beroepskracht
heeft de verantwoordelijkheid zo nodig een beroep te doen op externe partijen zoals de politie en/of
crisisdiensten.

Ambulante Nachtelijke Ondersteuning volstaat niet, omdat frequenter en sneller gehandeld moet
worden, onder andere als directe reactie op waargenomen gedrag van de Cliënt. De situatie is
echter nog niet zo, dat wakende Ondersteuning noodzakelijk is. Het onderscheid met de wakende
Ondersteuning wordt vooral bepaald door de mate waarin de inzet van de Ondersteuning voor een
individuele Cliënt nodig is. Bij de slaapwacht is dit incidenteel (gemiddeld één keer per week of
minder).

Trede 3  Wakende Ondersteuning
Het gaat hierbij om locatiegebonden Nachtelijke Ondersteuning in de directe nabijheid van de
Cliënten, altijd in combinatie met het Resultaatgebied Intramurale Ondersteuning. De Nachtelijke
Ondersteuning door een wakende Beroepskracht komt overeen met de Ondersteuning zoals
beschreven bij de slaapwacht. Echter zoals de naam al zegt is de Beroepskracht wakend, dus
wakker aanwezig en de frequentie waarmee de inzet van de Nachtelijke Ondersteuning nodig is
voor een individuele Cliënt ligt hoger dan gemiddeld één keer per week. Omdat er bij wakende
Ondersteuning wordt verwacht dat de Beroepskracht zicht heeft op de Cliënt, is deze vorm van
Nachtelijke Ondersteuning alleen mogelijk als onderdeel van een Arrangement voor
Resultaatgebied Intramurale Ondersteuning (conform de beschrijving van Resultaatgebied
Intramurale Ondersteuning).

De locaties waar Cliënten wonen waar wakende Ondersteuning wordt geïndiceerd, beschikken over
een gezamenlijke voordeur waardoor Cliënten binnenkomen voordat ze naar de eigen woonruimte
kunnen. De Beroepskracht heeft zicht op deze voordeur en dus op de Cliënt en z’n bezoek en kan
regisseren wie er binnenkomt. Hierbij kunnen elektronische hulpmiddelen worden ingezet zodat op
afstand kan worden bepaald wie er binnenkomt.
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Combinaties binnen Arrangementen

Combinatie
Ondersteuningsbehoefte
vorm Nachtelijke
Ondersteuning

Ambulante
Nachtelijke
Ondersteuning

Slaapwacht Wakende
Ondersteuning

Verblijf
bekostigd
vanuit het
Arrangement

Intramuraal
Arrangement

V V V

Semimuraal
Arrangement

V V

Extramuraal
Arrangement

V

Om de overgang van Intramuraal verblijf naar vormen van zelfstandig wonen soepeler te maken,
kan Nachtelijke Ondersteuning zowel op basis van een Extramuraal Arrangement worden geboden,
als een Arrangement voor Semimurale ondersteuning, als op basis van een Intramuraal
Arrangement.

De slaapwacht en de wakende Ondersteuning zijn beide vormen van Ondersteuning in de directe
nabijheid van de Cliënt, die alleen kunnen worden geïndiceerd als onderdeel van een Intramuraal
Arrangement of als onderdeel van een Arrangement voor een Semimurale ondersteuning.

Voor Semimurale Ondersteuning is de Nachtelijke Ondersteuning beperkt tot de Slaapwacht en de
Ambulante Ondersteuning. Voor Extramurale Arrangementen is de Nachtelijke Ondersteuning
beperkt tot ambulante Nachtelijke Ondersteuning.

In alle gevallen geldt dat de geleverde vorm van Nachtelijke Ondersteuning voldoet aan de
voorwaarden zoals bij de betreffende Trede omschreven.



Gemeente Rotterdam

Bijlage 12 Resultatengids Pagina 35 van 41
Status: Definitief Datum: 20-05-2021

10. Resultaatgebied Verblijf

Beschrijving
Onderstaande eisen gelden voor Aanbieders van Verblijf:

 Bieden van huisvesting in de vorm van onzelfstandige woonruimte, waarbij de Cliënt geen
huur betaalt.

 Bieden van hotelmatige functies (volledige inrichting van de woning/woonruimte en het
bieden van voorzieningen die daaraan verbonden zijn, zoals wassen en schoonmaken).

 Bieden van (gezonde) voeding (maatlijden en non-alcoholische dranken).

Verblijf is alleen toepasbaar voor de Cliëntgroepen VB en (O)GGZ, en sporadisch voor de
Cliëntgroep LB, in een accommodatie van een instelling, als er behoefte is aan Intramurale
Ondersteuning en Nachtelijke Ondersteuning in de vorm van een slaapwacht of wakende wacht.
Een Indicatie Verblijf, net als alle maatwerkarrangementen, wordt altijd persoonsgebonden
gesteld op basis van de ondersteuningsbehoefte van de Cliënt en niet aangepast op de locatie
waar een Cliënt verblijft.
Bij Resultaatgebied Verblijf is geen sprake van een Trede-indeling.

Verblijf kind
Verblijf kan ook worden geboden aan gezinnen van wie de ouder(s) een intramurale
Ondersteuningsvraag heeft (hebben). Voor de doelgroep gezinnen is er binnen Resultaatgebied
Verblijf de mogelijkheid een Indicatie af te geven voor extra hotelmatige kosten voor het kind.

Samenloop met andere Resultaatgebieden

Resultaatgebied Verblijf kan alleen worden geïndiceerd als er ook sprake is van een Indicatie
voor Resultaatgebied Intramurale ondersteuning. In het kader van de doorontwikkeling van het
woonzorglandschap wordt de mogelijkheid opengehouden dat Resultaatgebied Verblijf ook kan
worden geïndiceerd in combinatie met Resultaatgebied Semimurale ondersteuning.
Uitgangspunt is dat semimurale Cliënten de Ondersteuning in nabijheid krijgen die zij nodig
hebben, zelfstandig wonen en zelf betalen voor de verblijfskosten. Dit betekent dat een
combinatie van Resultaatgebied Semimurale ondersteuning en Resultaatgebied Verblijf wel
onwaarschijnlijk is.

Een Indicatie voor Resultaatgebied Verblijf kan niet samengaan met een Indicatie voor
Resultaatgebieden Schoon en leefbaar, Sociaal en persoonlijk functioneren en Ondersteuning bij
zelfzorg en gezondheid.
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11. Resultaatgebied Schoon en leefbaar

Beschrijving
Schoon en leefbaar is gericht op het ondersteunen van Cliënten in het uitvoeren van
huishoudelijke taken in de leefeenheid die ervoor zorgen dat het huis schoon en leefbaar is, er
schone en draagbare kleding aanwezig is en Cliënten beschikken over goederen om te voorzien
in hun primaire levensbehoeften (boodschappen).

Naast de specifieke taak Schoon en leefbaar heeft de Aanbieder ook een rol m.b.t. signalering
van mogelijke problematiek zoals ondervoeding, vereenzaming, of benodigde zorg vanuit de
Zorgverzekeringswet.

Het Resultaatgebied Schoon en leefbaar is aan de orde als er belemmeringen als gevolg van een
Beperking zijn bij het voeren van een huishouden. Dat kan zich uiten door (dreigende) vervuiling
van de woning of van kleding of het ontbreken van goederen om te voorzien in primaire
levensbehoeften, doordat de Cliënt en diens huisgenoten het huishouden niet meer (voldoende)
zelf kunnen uitvoeren.

Van een Cliënt wordt medewerking gevraagd om deze Ondersteuning zo efficiënt mogelijk te
kunnen organiseren. Dit betekent dat van de Cliënt mag worden verwacht dat hiermee rekening
wordt gehouden bij de inrichting van de woning, de aanwezigheid van huisdieren en planning
van huishoudelijke werkzaamheden.

Het kan ook voorkomen dat iemand geen belemmeringen ondervindt in het uitvoeren van
huishoudelijke taken, maar wel in het organiseren en regie voeren daarop. Op dat moment is het
Resultaatgebied Sociaal en persoonlijk functioneren van toepassing. Ondersteuning bij
maaltijden en zorg voor kinderen valt onder het Resultaatgebied Ondersteuning bij zelfzorg en
gezondheid.
Subdoelstellingen
De volgende subdoelstellingen vallen onder dit Resultaatgebied. Cliënt:
 heeft een schoon en leefbaar huis;
 beschikt over schone en draagbare kleding;
 beschikt over goederen om in primaire levensbehoeften te voorzien.
Trede-indeling
Er zijn vijf Treden. De Trede wordt bepaald op basis van de benodigde Ondersteuning en
kenmerken van het huishouden zoals grootte van de woning en samenstelling van het
huishouden. Er wordt uitgegaan van de basis-cliëntsituatie die van toepassing is op de meeste
Cliënten:
- Resultaat “Schoon en leefbaar huis”;
- Eenpersoonshuishouden;
- Geen huisdieren;
- De Beperkingen en Belemmeringen van de Cliënt veroorzaken weinig of geen noodzaak tot

extra inzet van Ondersteuning;
- Normale woning;
- Geen significante bijdrage van Mantelzorgers, Netwerk, Vrijwilligers en van Cliënt zelf.

Vervolgens wordt gekeken welke factoren maken dat er minder ofwel meer inzet nodig is ten
opzichte van de basis-cliëntsituatie. Dit gaat om de volgende factoren:

De kenmerken van de Cliënt:
- Mogelijkheden tot versterking Zelfredzaamheid;
- Mogelijkheden cliënt zelf;
- Ondersteuning vanuit Mantelzorgers, Netwerk en Vrijwilligers.
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De kenmerken van het huishouden:
- Samenstelling huishouden;
- Aanwezigheid huisdieren.

De kenmerken van de woning:
- Inrichting van de woning;
- Bewerkelijkheid van de woning;
- Omvang van de woning.
Samenloop met andere Resultaatgebieden
Resultaatgebied Schoon en leefbaar kan niet worden geïndiceerd in combinatie met de
Resultaatgebieden Intramurale Ondersteuning en Verblijf.
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12. Specifieke Arrangementen Cliëntgroepen VB en (O)GGZ

Voor de Cliëntgroepen VB en (O)GGZ extramuraal zijn enkele specifieke Arrangementen van
toepassing:

1. Basis –op orde Arrangement
2. Stabiliteitsarrangement
3. Housing First Arrangement

12.1.  Basis op orde Arrangement

Het standaardarrangement Basis op orde wordt alleen ingezet voor de Bijzondere doelgroepen dak-
en thuisloze jongeren, dak- en thuisloze volwassenen en dak- en thuisloze gezinnen. Het heeft tot doel
dat een Cliënt wordt ondersteund in het stabiliseren van diens situatie door aan met name praktische
zaken te werken waardoor Cliënt kan doorstromen naar een passende vervolgplek (doorstroomplek,
Semimurale voorziening of Beschermd Wonen), een geslaagde aanvraag bij de SUWR kan doen voor
een huurwoning, of kan uitstromen in het eigen Netwerk. Het Arrangement wordt in principe standaard
geïndiceerd voor iedere Cliënt die door de stedelijke Loketten toegang krijgt tot de opvangketen.

De Aanbieder van een Basis op orde Arrangement is gericht op het zo snel mogelijk de basis van de
Cliënt op orde te krijgen (identiteitsbewijs, zorgverzekering, huisarts, briefadres, inkomen, woonpas,
inkomensbeheer, IB60 aanvragen, Indicatie opvolgend maatwerkarrangement en indien nodig
verwijzing naar GGZ-behandeling).  Aanbieder ondersteunt de Cliënt indien van toepassing met het
indienen van een kloppende aanvraag voor urgentie (directe bemiddeling) voor een sociale
huurwoning via de SUWR.

Subdoelen waaraan gewerkt wordt zijn:
 Cliënt realiseert zich dat er sprake is van een noodzaak voor Ondersteuning;
 Cliënt heeft de basis op orde, zoals een legitimatie, inschrijving op een adres (eventueel een

tijdelijk briefadres) en verzekeringen;
 Cliënt heeft zich ingeschreven voor een zorgverzekering en een huisarts(enpraktijk);
 Cliënt heeft voldoende inkomsten om in levensonderhoud te kunnen voorzien;
 Cliënt is toegeleid naar inkomensbeheer;
 Cliënt heeft een woonpas en is, indien mogelijk, in aanmerking gekomen voor urgentie/directe

bemiddeling;
 Cliënt is toegeleid naar het Expertise Team Financiën (ETF) van de Gemeente Rotterdam.

In het geval van behoefte aan GGZ-behandeling:
 Cliënt is toegeleid naar (GGZ) behandeling en komt afspraken na die voortkomen uit deze

behandeling.
In geval Cliënt thuiswonende kinderen heeft, zijn aanvullende subdoelen van toepassing:

 Kinderen met leerplicht gaan naar school;
 Relevante toeslagen zijn aangevraagd.

Het Arrangement is als volgt samengesteld:

Resultaatgebieden Trede
Sociaal en persoonlijk functioneren 7
Toeleiding naar Schulddienstverlening 2
Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid 1

De inzet van Ondersteuning vanuit het Arrangement Basis op orde duurt maximaal drie maanden, na die periode
moet er (een eerste) inzicht zijn in de individuele Ondersteuningsbehoeften van de Cliënt met als resultaat dat
Ondersteuning op basis van een Indicatie van een opvolgend maatwerkarangement kan starten.
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12.2.  Stabiliteitsarrangement

Het stabiliteitsarrangement is een vorm van preventieve Ondersteuning die kan worden ingezet om de
zelfredzaamheid van de Cliënt te monitoren en te waarborgen. Het stelt de Cliënt in staat terug te
vallen op voor hem vertrouwde Ondersteuning door de Aanbieder. Dit betreft een vorm van
Ondersteuning die ingezet kan worden na een fase van structurele intensievere Ondersteuning door
de betreffende Aanbieder, veelal met vaste periodieke contactmomenten.

Van de Aanbieder wordt verwacht dat er normaal gesproken het Resultaatgebied Sociaal en
persoonlijk functioneren (SPF) wordt gedeclareerd op het niveau van Trede 1.
De Indicatie wordt afgegeven op een hogere Trede SPF. Van de Aanbieder wordt verwacht dat
gedurende een stabiele situatie wordt geleverd en gedeclareerd op Trede 1. Dreigt de situatie te
ontsporen, dan kan de Aanbieder tijdelijk opschalen naar de in het Indicatiebesluit vermeldeTtrede.
De Aanbieder levert en declareert dan ook op dit intensievere niveau.

12.3.  Housing First Arrangement

Housing First is een interventie die geschikt is voor een groep daklozen met ernstige psychische
problemen in combinatie met verslavingsproblemen (dubbele diagnose). In het Housing First
Arrangement is in beginsel sprake van een standaard getrapt extramuraal Arrangement van in totaal
24 maanden. De eerste zes maanden intensiever dan de 18 maanden erna. Dit getrapt Arrangement is
als volgt samengesteld:

Start Arrangement Housing First eerste zes maanden

Resultaatgebied Trede
Sociaal en persoonlijk functioneren: 7
Toeleiding naar schulddienstverlening: 2
Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid: 2
Nachtelijke Ondersteuning: 1

Vervolg Arrangement Housing First vanaf maand zeven

Resultaatgebied Trede
Sociaal en persoonlijk functioneren: 6
Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid: 1
Nachtelijke Ondersteuning: 1

Van de treden kan op initiatief van de Cliënt, de Aanbieder of de Gemeente gemotiveerd afgeweken
worden. Zodra de Cliënt daartoe in staat geacht wordt, kan Dagbesteding worden toegevoegd aan het
Arrangement.

12.4. Frictiebudget

Naast specifieke Arrangementen wordt van Aanbieders voor de Bijzondere doelgroepen dak- en
thuisloze jongeren, volwassenen en gezinnen gevraagd voor zover mogelijk bij te dragen aan de
doorstroom uit de nacht- en crisisopvang door tijdelijke woonplekken in te zetten. De
Doorstroomplekken zijn voor Cliënten die (nog) niet direct zelfstandig kunnen wonen, bijvoorbeeld
omdat nog niet voldaan wordt aan de eisen om recht te hebben op urgentie voor een sociale
huurwoning. De verwachting is dat de Cliënt binnen 6 tot 12 maanden wel de stap naar zelfstandig
wonen kan maken.
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Voor het resultaat van het tijdelijk huisvesten van een Cliënt uit deze doelgroepen stelt de Gemeente
eenmalig een frictiebudget ter beschikking aan de Aanbieder als tegemoetkoming voor kosten zoals
huurderving, kortdurende leegstand en klein onderhoud. Het gaat niet om een vergoeding voor de
woon- of gebruikslasten; die zijn voor rekening van de Cliënt. Het frictiebudget is van toepassing
wanneer het gaat om huisvesting waarvoor de Aanbieder zelf de lasten draagt. De bedoeling van dit
frictiebudget is het verzekeren van het voortbestaan van bestaande extramurale doorstroomplekken
en bij voorkeur uitbreiding van dergelijke plekken mogelijk te maken. Het frictiebudget wordt per
gehuisveste Cliënt eenmalig verstrekt. De stedelijke Loketten beoordelen of het frictiebudget in de
betreffende situatie van toepassing is.
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13. Totstandkoming Arrangementen

De Gemeente houdt bij de Indicatiestelling rekening met samenloop en de mate waarin door een
combinatie van geïndiceerde Ondersteuning de Ondersteuning efficiënter kan plaatsvinden door
Aanbieder. Daarom geldt het volgende:

Bij het vaststellen van het Arrangement let de Gemeente op de volgende punten:
 Resultaatgebieden Sociaal en persoonlijk functioneren en Ondersteuning bij Zelfzorg en

gezondheid hebben beide elementen in zich ter Ondersteuning van de regiefunctie van de
Cliënt. Deze regiefunctie wordt niet dubbel geïndiceerd;

 In hoeverre er door optelling van de Ondersteuningsbehoefte op de Resultaatgebieden
Sociaal en persoonlijk functioneren, Dagbesteding en Ondersteuning bij Zelfzorg en
gezondheid sprake is van een reële Ondersteuning. Een Arrangement waarbinnen een
combinatie van deze Resultaatgebieden voorkomt, waarbij bijvoorbeeld voor elk
Resultaatgebied de meest intensieve Trede is geïndiceerd, is in de meeste gevallen een
onrealistisch Arrangement. Een Cliënt die vier of vijf dagen in de week naar de Dagbesteding
gaat, houdt weinig tijd over om ook nog eens intensief te worden ondersteund bij bijvoorbeeld
zijn Sociaal en persoonlijk functioneren;

 Samenhang en onderling versterkende verbanden in Ondersteuning. Het is van belang dat alle
vormen van Ondersteuning op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen. Die aansluiting moet er
ook zijn voor Ondersteuning vanuit de Wmo en zorg vanuit de Zvw en/of de trajecten ingezet
in het kader van de Participatiewet. Daarnaast moet het Wmo-Arrangement ook aansluiten op
de behoefte en inzet van de Mantelzorger en het Netwerk.
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