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Introductie 

Deze informatie is ter voorbereiding op de werksessie die op 2 maart plaatsvindt en in het 

teken staat van de bekostiging van de benodigde ondersteuning in intramurale 

voorzieningen en tussenvoorzieningen. In deze sessie verkennen we hoe de 

intensiteitstreden van de nieuwe resultaatgebieden intramurale ondersteuning en 

ondersteuning in een tussenvoorziening zijn opgebouwd en wat mogelijke alternatieven zijn.  

 

Aanleiding 

Van de huidige systematiek waarbij op alle huidige resultaatgebieden wordt geïndiceerd – 

waaronder SPF en zelfzorg & gezondheid – hebben zorgaanbieders aangegeven dat deze 

wijze van bekostiging niet goed aansluit met de praktijk. In de huidige systematiek wordt 

puur gekeken naar het individu en wordt geen rekening gehouden met een collectieve 

voorziening. Dit zit met name op de factor continue beschikbaarheid van personeel en 

personele bezetting. Om die reden is gekeken naar een aanpassing van de systematiek van 

bekostiging, waar rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van personeel. Dit heeft 

geleid tot een systematiek van persoonsvolgende bekostiging met diverse intensiteiten 

waarbij de individuele ondersteuningsbehoefte en individuele behoefte aan beschikbaarheid 

zijn gecombineerd. 

 

Vraagstukken 

• Wat zijn de knelpunten van de systematiek van de beoogde bekostigingswijze? 

• Klopt de beschrijving van de vier intensiteitstreden? Zijn dit voldoende treden of moet 

er nog treden bij? Zo ja, welke omschrijving past daar dan bij die voldoende duidelijk 

is om een keuze te kunnen maken tussen de verschillende treden? 

• Wat zijn denkbare alternatieven? 

 

Aansluitend 

Naar aanleiding van de vorige digiloogsessie over het woonzorglandschap zouden we graag 

nog stilstaan bij de beoogde tussenvoorzieningen (semimuraal). Uit de vorige sessie en de 

aanvullende schriftelijke input die we hierop hebben ontvangen hebben we nog niet scherp 

hoe we aan de voorkant bij het indiceren onderscheid kunnen maken tussen een arrangement 

tussenvoorziening (semimuraal) en een extramuraal arrangement. De vraag luidt: 

 

Hoe onderscheidt de benodigde inzet zich volgens jullie voor deze clientgroep - die personeel 

in nabijheid nodig heeft omdat er een hulpvraag is die nauwelijks kan worden uitgesteld - 

zich van de inzet die vanuit een extramuraal arrangement wordt gegeven?  

 

Naar aanleiding van de vorige sessie en deze sessie zullen we nog een terugkoppeling geven 

of en hoe we de verkregen input zullen verwerken.  

 

In dit document 

1. De bouwstenen extramuraal, tussenvoorziening en intramuraal 

2. Intensiteitstreden intramuraal 

3. Intensiteitstreden tussenvoorziening 

  



Bouwstenen extramuraal, tussenvoorziening en intramuraal 
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RESULTAATGEBIED INTRAMURALE ONDERSTEUNING 

 

Omschrijving resultaatgebied huidig en nieuw 

Intramurale ondersteuning is bedoeld voor kwetsbare Rotterdammers die niet in staat 

zijn om zelfstandig te wonen vanwege hun beperkingen (GGZ/VB/LB). Zij hebben 

continu ondersteuning in nabijheid (24 uur) nodig zodat medewerkers direct kunnen 

anticiperen op het gedrag van deze cliënten. Hierbij wordt de client direct ondersteund 

bij hoe zich te gedragen, waardoor bijvoorbeeld escalatie van problematiek kan worden 

voorkomen omdat mensen uit de doelgroep zelf niet altijd in staat zijn op tijd hulp in te 

roepen. Clienten hebben een niet planbare en niet uitstelbare ondersteuningsbehoefte. 

Zij verblijven om die reden in een beschermde woonvoorziening.  

 

Onder “intramurale ondersteuning” wordt verstaan: ondersteuning die in een 

intramurale setting wordt geboden tussen 7:00u en 23:00u. Voor in de nacht (23.00 uur 

– 07.00 uur) krijgt de client apart nachtelijke ondersteuning geïndiceerd. Kenmerkend 

voor intramurale ondersteuning is de directe nabijheid van de begeleiding en de 

proactiviteit die van de begeleiding wordt verwacht. Begeleiding moet te allen tijde 

kunnen anticiperen op en ingrijpen in de situatie van de cliënt. Zicht op de voordeur van 

de client 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 

client aanwezig is en voor de client bereikbaar is (op maximaal 2 minuten loopafstand). 

 

De ondersteuning die wordt ingezet kan zowel proactief als reactief zijn. Proactieve 

ondersteuning wil zeggen dat de zorgaanbieder de client moet monitoren en inspelen 

op situaties waarbij de client zelf niet om hulp vraagt, maar waarbij duidelijk is dat de 

client wel ondersteuning nodig heeft om verantwoord te blijven functioneren. Daarbij 

kan het nodig zijn dat – als de situatie daarom vraagt  – de zorgaanbieder (ongevraagd) 

toegang verkrijgt tot het vertrek van de client.  

 

Ook heeft de zorgaanbieder de verantwoordelijkheid om de veiligheid van de client en 

zijn mede cliënten te waarborgen. Dat brengt met zich mee dat in het uiterste geval 

ongewenste derden de toegang tot de locatie ontzegd kan worden. Het is daarom 

noodzakelijk dat de zorgaanbieder de toegang tot de locatie kan regisseren. Inzet van 

domotica kan daarin ter ondersteuning worden ingezet. Wanneer kan worden ingeschat 

dat er een (ongewenste) situatie gaat ontstaan, wordt van de zorgaanbieder verwacht 

om daar adequaat op te anticiperen. Ook bij onverwachte situaties moet direct en 

adequaat gereageerd worden om de situatie minimaal beheersbaar te houden. Hier is 

sprake van reactieve inzet. 

 

Van de zorgaanbieder wordt verwacht dat die samen met de client een visie ontwikkelt 

(en waar nodig bijstelt) op de woon-toekomst van de cliënt. Van de zorgaanbieder 

wordt verwacht dat de client 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 client niet kan doorstromen naar een 

zelfstandigere manier van wonen wordt er van de aanbieder verwacht het proces 

richting ondersteuning gefinancierd vanuit de WLZ vorm te geven. Dit kan in 

afstemming met het betrokken gemeentelijke stedelijke loket.    

 

 

 



Doelen + subdoelen huidig en nieuw 

 

Intramurale ondersteuning is gericht op sociaal persoonlijk functioneren en 

ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid. 

 

Sociaal en persoonlijk functioneren richt zich op ondersteuning wat betreft leven, 

wonen en relaties. Het gaat over begeleiding die gericht is op het geven van feedback 

op gedrag in sociale situaties, praktische ondersteuning, toezicht overdag (waaronder 

wordt verstaan het voorkomen van ongewenste situaties) en om het trainen van en 

coachen in vaardigheden. De ondersteuning kan ook gericht zijn op structuur en 

regievoering en op de ontwikkeling van praktische vaardigheden op financieel-

administratief vlak.  

 

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 hierbij om de ondersteuning en begeleiding bij het (zelf laten) uitvoeren van de 

zogenaamde algemene dagelijkse levensverrichtingen door cliënten die beperkingen 

hebben in de eigen regie hierop: persoonlijke hygiëne en verzorging, toezien op 

medicijngebruik, nakomen van afspraken met zorgprofessionals, toezien op 

maaltijdgebruik van gezonde maaltijden en medicatie, toezien op- en bespreekbaar 

houden van (bereiken en/of behouden van abstinentie of onder controle houden van) 

middelengebruik. 

 

Intramurale ondersteuning kan in vier intensiteitstreden worden geboden, namelijk: 

1) Basis 

2) Midden 

3) Intensief 

4) Vrije trede 

Binnen al deze treden dient zorgaanbieder ondersteuning te bieden op sociaal en 

persoonlijk functioneren en zelfzorg en gezondheid. De vier treden zijn gebaseerd op de 

vereiste ondersteuningsbehoefte van cliënten.  

 

In het door het Stedelijke loket afgegeven ondersteuningsplan wordt de op de 

individuele client gerichte inhoudelijke opdracht geformuleerd.   

 

Treden + omschrijving 

Zie tabel hieronder 

Waarmee kan dit resultaat wel/niet samengaan? 

Met in ieder geval verblijf en nachtelijke ondersteuning, eventueel dagbesteding en 
toeleiding naar schuldhulpverlening 
 

 

TREDEN 

 

Resultaatgebied Trede Omschrijving  

Intramurale 

ondersteuning 

Basis 

 

 

• De client heeft soms niet uitstelbare 

ondersteuning/bijsturing nodig om te 

voorkomen dat er een onverantwoorde 

situatie ontstaat voor de client en/of diens 

omgeving. De frequentie van deze behoefte 

kan heel laag zijn maar kan ook enkele 



keren per week nodig zijn. De verdere 

benodigde geplande 

ondersteuningsmomenten beperkt zich tot 

enkele afspraken per week. 

• Naast de hiervoor genoemde 

ondersteuning kunnen er wel meerdere 

malen per dag korte geplande en 

ongeplande contactmomenten met de 

client nodig zijn om bijvoorbeeld een 

‘vinger aan de pols te houden’ en/of de dag 

voor de client te structureren. Meerdere 

van deze korte momenten zijn dus geen 

reden om de client in een andere 

zwaardere trede in te delen.   

 Midden 

 

. 

• Cliënt heeft regelmatig afspraken voor 

planbare ondersteuningsmomenten en een 

behoefte aan niet planbare en niet 

uitstelbare ondersteuning/bijsturing. De 

frequentie van deze twee vormen van 

ondersteuning kan variëren, maar is 

gemiddeld 1 a 2 keer per dag.  

• Naast de hiervoor genoemde 

ondersteuning kunnen er meerdere malen 

per dag korte geplande en ongeplande 

contactmomenten met de client nodig zijn 

om bijvoorbeeld een ‘vinger aan de pols te 

houden’ en/of de dag voor de client te 

structureren. Meerdere van deze korte 

momenten zijn dus geen reden om de client 

in een andere zwaardere trede in te delen.   

 Intensief  • Cliënt heeft dagelijks afspraken voor 

planbare ondersteuningsmomenten en een 

behoefte aan niet planbare en niet 

uitstelbare ondersteuning/bijsturing. De 

frequentie van deze twee vormen van 

ondersteuning kan variëren, maar is vaker 

dan gemiddeld 2 keer per dag.  

• Naast de hiervoor genoemde 

ondersteuning kunnen er meerdere malen 

per dag korte geplande en ongeplande 

contactmomenten met de client nodig zijn 

om bijvoorbeeld een ‘vinger aan de pols te 

houden’ en/of de dag voor de client te 

structureren. Meerdere van deze korte 

momenten zijn dus geen reden middels een 

vrije trede extra te indiceren. 

 Vrije trede •  Wanneer de trede intensief niet voldoende 

is kan er op basis van maatwerk extra 

budget worden geïndiceerd. 

 

 

 



ONDERSTEUNING IN EEN TUSSENVOORZIENING 
 

 

Omschrijving resultaatgebied huidig en nieuw 

Ondersteuning in een tussenvoorziening is bedoeld voor kwetsbare Rotterdammers die 

vanwege hun beperking 24 uur ondersteuning en zorg in nabijheid nodig hebben bij het 

zelfstandig wonen.  

 

Onder “ondersteuning in een tussenvoorziening” wordt verstaan: ondersteuning die 

wordt geboden in een “tussenvoorziening” tussen 7:00u en 23:00u. Voor in de nacht 

(23.00 uur – 07.00 uur) krijgt de client apart nachtelijke ondersteuning geïndiceerd.  

 

Kenmerkend voor ondersteuning in een tussenvoorziening is een grote mate van 

nabijheid van de begeleiding. In tegenstelling tot in een intramurale setting, kan een 

cliënt in een tussenvoorziening grotendeels zelf om hulp vragen. De hulpvraag is echter 

niet altijd planbaar en niet altijd (lang) uitstelbaar. Begeleiding moet daarom snel ter 

plaatse kunnen zijn om te kunnen inspringen op vragen van de client, op verwachte 

situaties met betrekking tot de client en op vragen uit de omgeving van de client. 

Ondersteuning moet altijd in voldoende mate in de nabijheid van de client aanwezig 

zijn en is voor de client bereikbaar op maximaal 10 minuten loopafstand. 

De ondersteuning is daarnaast waar nodig en mogelijk ook proactief. Dat wil zeggen dat 

wanneer kan worden ingeschat dat er een (ongewenste) situatie gaat ontstaan, van de 

zorgaanbieder wordt verwacht daar adequaat op te anticiperen en niet te wachten tot 

de cliënt om hulp vraagt.. 

 

De zorgaanbieder heeft de verantwoordelijkheid om een verantwoorde woonsituatie 

van de client en z’n omgeving te waarborgen. Inzet van domotica kan daarin ter 

ondersteuning worden ingezet. Zo nodig betrekt de zorgaanbieder ander partijen 

daarbij. Wanneer de situatie daarom vraagt kan dit ook het opschalen naar een 

intramurale woon (behandel) plek zijn.  

 

Van de zorgaanbieder wordt verwacht dat die samen met de cliënt een visie ontwikkelt 

(en waar nodig bijstelt) op de woon-toekomst van de cliënt. De client wordt zo mogelijk 

voorbereid op en doorgeleid naar een zo zelfstandig mogelijke manier van wonen. 

 

Doelen + subdoelen huidig en nieuw 

Ondersteuning in een tussenvoorziening is gericht op sociaal persoonlijk functioneren 

en ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid. 

 

Sociaal en persoonlijk functioneren richt zich op ondersteuning wat betreft leven, 

wonen en relaties. Het gaat over begeleiding die gericht is op het geven van feedback 

op gedrag in sociale situaties, praktische ondersteuning, toezicht overdag (waaronder 

wordt verstaan het voorkomen van ongewenste situaties) en om het trainen van en 

coachen in vaardigheden. De ondersteuning kan ook gericht zijn op structuur en 

regievoering en op de ontwikkeling van praktische vaardigheden op financieel-

administratief vlak.  

 

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 hierbij om de ondersteuning en begeleiding bij het (zelf laten) uitvoeren van de 

zogenaamde algemene dagelijkse levensverrichtingen door cliënten die beperkingen 

hebben in de eigen regie hierop: persoonlijke hygiëne en verzorging, toezien op 

medicijngebruik, nakomen van afspraken met zorgprofessionals, toezien op 

maaltijdgebruik van gezonde maaltijden en medicatie, toezien op- en bespreekbaar 

houden van (bereiken en/of behouden van abstinentie of onder controle houden van) 

middelengebruik. 

 

Ondersteuning in een Tussenvoorziening kan in vier intensiteitstreden worden 

geboden, namelijk: 

1) Basis 

2) Midden 

3) Intensief 

4) Vrije trede 

Binnen al deze treden dient zorgaanbieder ondersteuning te bieden op sociaal en 

persoonlijk functioneren en zelfzorg en gezondheid. De vier treden zijn gebaseerd op de 

vereiste ondersteuningsbehoefte van cliënten.  

 

In het door het Stedelijke loket afgegeven ondersteuningsplan wordt de op de 

individuele client gerichte inhoudelijke opdracht geformuleerd.    

Treden + omschrijving 

Zie tabel hieronder 

Waarmee kan dit resultaat wel/niet samengaan? 

• Niet met verblijf (client betaalt zelf de huur) 

• Wel met nachtelijke ondersteuning (slaapwacht of ambulante wacht), eventueel 

dagbesteding, toeleiding naar schuldhulpverlening en HV 

Welke toeslagen zijn van toepassing, wat zijn de eisen om de toeslag te krijgen, hoe aan 

te tonen? 

Een eenmalige toeslag per client voor de frictiekosten die de zorgaanbieder maakt voor 

het organiseren van huisvesting voor de client. 

 

TREDEN 

 

Resultaatgebied Trede Omschrijving  

Ondersteuning in 

een 

tussenvoorziening 

Basis • De client heeft soms niet uitstelbare 

ondersteuning/bijsturing nodig om te 

voorkomen dat er een onverantwoorde 

situatie ontstaat voor de client en/of diens 

omgeving. De frequentie van deze behoefte 

kan heel laag zijn maar kan ook enkele 

keren per week nodig zijn. De verdere 

benodigde geplande 

ondersteuningsmomenten beperkt zich tot 

enkele afspraken per week. 

• Naast de hiervoor genoemde 

ondersteuning kunnen er wel meerdere 

malen per dag korte geplande en 

ongeplande contactmomenten met de 

client nodig zijn om bijvoorbeeld een 

‘vinger aan de pols te houden’ en/of de dag 

voor de client te structureren. Meerdere 



van deze korte momenten zijn dus geen 

reden om de client in een andere 

zwaardere trede in te delen.   

 Midden • Cliënt heeft regelmatig afspraken voor 

planbare ondersteuningsmomenten en een 

behoefte aan niet planbare en niet 

uitstelbare ondersteuning/bijsturing. De 

frequentie van deze twee vormen van 

ondersteuning kan variëren, maar is 

gemiddeld 1 a 2 keer per dag.  

• Naast de hiervoor genoemde 

ondersteuning kunnen er meerdere malen 

per dag korte geplande en ongeplande 

contactmomenten met de client nodig zijn 

om bijvoorbeeld een ‘vinger aan de pols te 

houden’ en/of de dag voor de client te 

structureren. Meerdere van deze korte 

momenten zijn dus geen reden om de client 

in een andere zwaardere trede in te delen.   

 intensief • Cliënt heeft dagelijks afspraken voor 

planbare ondersteuningsmomenten en een 

behoefte aan niet planbare en niet 

uitstelbare ondersteuning/bijsturing. De 

frequentie van deze twee vormen van 

ondersteuning kan variëren, maar is vaker 

dan gemiddeld 2 keer per dag.  

• Naast de hiervoor genoemde 

ondersteuning kunnen er meerdere malen 

per dag korte geplande en ongeplande 

contactmomenten met de client nodig zijn 

om bijvoorbeeld een ‘vinger aan de pols te 

houden’ en/of de dag voor de client te 

structureren. Meerdere van deze korte 

momenten zijn dus geen reden middels een 

vrije trede extra te indiceren. 

 Vrije trede  Wanneer de trede intensief niet voldoende is 

kan er op basis van maatwerk extra budget 

worden geïndiceerd 

 

 

 

 


