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Inleiding 

In januari hebben digiloogsessies plaatsgevonden over o.a. de beoogde resultaatgebieden en 

de aanbesteding intramuraal en tussenvoorzieningen (vanaf nu: semimuraal). In februari zijn 

aanvullende sessies georganiseerd om uitgebreider door te kunnen praten over:  

• Het woonzorglandschap 

• De resultaatgebieden sociaal en persoonlijk functioneren, toeleiding naar 

schulddienstverlening en dagbesteding 

• De systematiek van de bekostiging van intramurale ondersteuning overdag en 

ondersteuning overdag in een tussenvoorziening. 

Ook zijn aanbieders gevraagd om met schriftelijke input te komen op de conceptbeschrijving 

van de resultaatgebieden.  

 

In dit document geven wij: 

1. een algehele samenvatting van de digiloogsessies 

2. antwoorden op vragen die tijdens de sessie naar voren zijn gekomen 

3. een specifieke terugkoppeling op suggesties. 

 

1. Algehele samenvatting 

 

Woonzorglandschap 

Uit de digiloogsessies blijkt dat we – gemeente en zorgaanbieders – dezelfde ambitie hebben 

van het creëren van een gevarieerd woonzorglandschap in lijn met de aanbevelingen van de 

commissie Dannenberg. In de nieuwe aanbesteding willen we meer variatie creëren door 

tussen intramuraal en extramuraal ook semimurale varianten te creëren. Vanuit de 

zorgaanbieders is de wens geuit om de term ‘semimuraal’ te hanteren in plaats van 

tussenvoorzieningen. Deze suggestie nemen we graag over.  

 

Het uitgangspunt van het woonzorglandschap is matched care of met andere woorden: de 

best passende plek voor elke cliënt. Het beoogde woonzorglandschap is dus nadrukkelijk 

geen woonladder: iedere cliënt kan op elke plek instromen op basis van de 

ondersteuningsvraag en ook de door- of uitstroomplek is gebaseerd op de 

ondersteuningsvraag van de cliënt. Het doel is altijd het bevorderen van doorstroom naar een 



 

 Blad:  2/9  

 Datum:  5 maart 2021 

 

 

zo zelfstandig mogelijk vorm van wonen, wetende dat dat voor de een sneller gaat dan voor de 

ander en dat voor sommige cliënten bijvoorbeeld een semimurale plek het hoogst haalbare is. 

 

Om hiertoe te komen wil de gemeente verschillende bouwblokken inkopen die in diverse 

combinaties in te zetten zijn: verblijf, ondersteuning en beschikbaarheid overdag, nachtelijke 

ondersteuning, toeleiding naar schuldhulpverlening en dagbesteding. 

  

Semimurale arrangementen 

Waar we het ook over eens zijn is dat semimurale plekken/voorzieningen zich in diverse 

varianten kunnen voordoen en dat dat ook wenselijk is. Er zijn woonplekken in de wijk (rondom 

een intramurale locatie), wooneenheden in een gebouw/complex etc. De semimurale 

ondersteuning is zowel overdag als ’s nachts in de eigen woning van cliënt bereikbaar en in de 

nabijheid beschikbaar. 

 

In de digiloogsessies is het verzoek gedaan om gezamenlijk de tijd en ruimte te nemen om de 

nieuwe semimurale woonzorgvarianten te ontwikkelen zonder het vooraf dicht te timmeren. 

Suggesties zijn gedaan om alle bouwstenen (resultaatgebieden in alle intensiteiten) aan of uit 

te kunnen zetten. Daar willen wij in meegaan door het resultaatgebied ‘verblijf’ ook optioneel 

voor semimurale arrangementen mogelijk te maken. Gezamenlijk kunnen we dan verkennen 

wanneer dat wel of niet aan de orde kan zijn. De stip op de horizon is zelfstandig wonen 

(extramuralisering) waarvoor doelen zullen worden opgesteld.  

 

Voor wat betreft de nabijheid is door een aantal zorgaanbieders aangeven dat zij naar eigen 

professioneel oordeel willen bepalen wat die nabijheid precies is op basis van de 

ondersteuningsbehoefte van de cliënt. De term nabijheid is echter voor vele interpretaties 

vatbaar en we moeten per gewenst resultaat een richtlijn afspreken om daarmee als gemeente 

goed te kunnen indiceren wat een cliënt nodig heeft. Vandaar dat we voor semimurale 

ondersteuning de eis handhaven dat de nabijheid maximaal 10 minuten loopafstand betreft. 

Dit betekent niet dat een medewerker 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. Gedurende de 

contractperiode evalueren we het nieuwe aanbod en de ondersteuningsbehoefte van de 

cliënten. 

 

In de ontwikkeling van semimurale woonzorgcombinaties zullen we ook gezamenlijk optrekken 

om een aantal randvoorwaardelijke aspecten mogelijk te maken zoals het uitwerken van 

constructies om huur te innen bij cliënten (bijvoorbeeld het inhouden van de huur op de 

uitkering of budgetbeheer als voorwaarde voor clienten) en rechtstreeks huren bij 

woningcorporaties daar waar intermediaire verhuur niet gewenst/mogelijk is. Dit onderwerp 

zullen we in de Externe adviesroep Wmo agenderen waarbij we ook niet leden van de 

adviesgroep zullen betrekken. 

 

Intramurale arrangementen 

Ook voor de intramurale ondersteuning is gevraagd om de invulling van nabijheid over te laten 

aan het oordeel van de zorgaanbieder. Wij passen de definitie als volgt aan 

 

Bij intramurale ondersteuning levert de aanbieder intensieve ondersteuning in de directe 

nabijheid waarbij het van belang is dat er toezicht is op de cliënt en de voordeur van de cliënt 
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om bijvoorbeeld verkeerd netwerk te signaleren of anderszins en daarnaar direct te kunnen 

handelen om de cliënt of diens omgeving bescherming te bieden. Om dit te realiseren stellen 

wij dat de verantwoordelijk medewerker zich minimaal in hetzelfde aaneengesloten 

gebouwencomplex of op hetzelfde terrein moet bevinden, de client via verbindingen binnen de 

locatie te bereiken is, dus niet via de openbare weg. Deze voorwaarden vervallen echter 

wanneer de aanbieder het gevraagde toezicht op de cliënt en de voordeur van de cliënt op 

een andere manier kan waarborgen. De inzet van domotica kan daarbij ondersteunend 

worden ingezet ter monitoring van cliënt in zijn context. Om de gevraagde reactietijd te kunnen 

waarborgen vragen we in deze situatie dat de medewerker zich op niet meer dan 2 minuten 

loopafstand van de cliënt bevindt.  

 

De levering van en de regie over de huisvesting waar de cliënt verblijft is de 

verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. 

 

Contouren overgangsregeling 

We realiseren ons dat er tijd nodig is om aanpassingen te maken in het woonzorglandschap. 

Zoals hiervoor aangegeven voegen we de bouwsteen ‘verblijf’ optioneel toe in semimurale 

arrangementen en werken we gezamenlijk uit wanneer daar wel of niet sprake van kan zijn. 

Ook werken we een overgangsregeling uit waarbij we de volgende uitgangspunten hanteren: 

1. Het voorkomen dat er aanbod verdwijnt 

2. Het voorkomen van onnodige verhuizingen van cliënten. 

3. De gemeente zal niet per ingangsdatum van het nieuwe contract alle clienten 

herindiceren of administratief overzetten. Bestaande intramurale cliënten waarbij de 

indicatie op basis van de indicatieduur afloopt kunnen bij herindicatie wel een 

semimurale indicatie krijgen. Dit geldt ook voor nieuwe cliënten. 

4. Voor een soepele overgang onderzoeken we of we een bepaalde periode in bepaalde 

situaties verblijf bekostigen voor intramurale plekken die niet voldoen aan de nieuwe 

aangescherpte definitie. Voor het uitwerken van een overgangsregeling is de 

impactanalyse - waarvoor onlangs een uitvraag is gestuurd naar zorgaanbieders - van 

belang. 

 

De systematiek van de bekostiging van intramurale en semimurale ondersteuning overdag 

Het merendeel van de aanwezigen in de digiloogsessie kan zich vinden in beoogde 

systematiek waarbij de benodigde ondersteuning overdag als een soort zzp-pakketten waarin 

SPF, Zelfzorg en gezondheid en de beschikbaarheid overdag gefinancierd worden. Er is wel 

een dringend verzoek gedaan om het aantal treden van 4 naar 6 uit te breiden. We zullen de 

mogelijkheden om het aantal treden uit te breiden onderzoeken en zijn voornemens deze 

suggestie over te nemen.  

 

Overige resultaatgebieden 

 

Sociaal en persoonlijk functioneren 

De aanbieders maken zich zorgen dat door uitbreiding met begeleidingstaken op financiën dit 

resultaatgebied te veelomvattend wordt, waardoor het lastiger wordt voor indicatiestellers om 

passend te indiceren. Zij willen graag in staat worden gesteld om te doen wat nodig is, voelen 

zich gehinderd door de mate van concreetheid van geïndiceerde subdoelstellingen en door de 

in hun optiek lagere tarieven dan die van andere gemeenten. 
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Wij zijn van mening dat door de (ten opzichte van de huidige situatie) abstracter verwoorde 

subdoelstellingen aanbieders meer ruimte krijgen om te doen wat nodig is. De tariefstelling is 

nog geen onderwerp van gesprek tijdens deze consultatie. We willen eerst de inhoud 

aanscherpen, daarna kunnen we pas overgaan tot het opstellen van tarieven. 

 

Een andere zorg van aanbieders ziet op de eisen die de gemeente wil stellen ten aanzien van 

bereikbaarheid en beschikbaarheid van ondersteuning tussen 7:00 uur en 23:00 uur, 7 dagen 

per week. Zij zien deze eisen als een aanscherping t.o.v. de huidige situatie en geven de 

gemeente mee dat hier een kostenplaatje aan verbonden zit. 

Wij zullen op basis van de ontvangen input de omschrijving van de eis bijstellen. Het gaat om 

incidentele gevallen waarin de cliënt ongeplande ondersteuning nodig heeft. We verwachten 

dat aanbieders in het genoemde tijdvak binnen afzienbare tijd contact leggen met de cliënt 

(dat kan ook telefonisch of met beeldbellen). In uitzonderlijke gevallen zal een aanbieder 

daarna nog bij cliënt langs moeten gaan. 

 

Toeleiding naar schulddienstverlening 

De aanbieders maken zich zorgen of het ETF beschikt over voldoende kwaliteit en capaciteit 

om Wmo-cliënten toe te leiden naar passende schulddienstverlening. Ook vinden ze de termijn 

van 3 maanden waarbinnen een plan van aanpak op de schulden moet zijn gerealiseerd te 

krap. Tot slot zijn aanbieders het oneens met de knip die wordt aangebracht in het huidige 

resultaatgebied financiën door de gedragscomponent (bijhouden van administratie) naar 

resultaatgebied sociaal en persoonlijk functioneren over te hevelen. 

 

Wij begrijpen de zorgen over kwaliteit en kwantiteit van het ETF; het is een nieuwe manier van 

werken en zoals altijd bij een nieuwe manier is het spannend hoe dit gaat uitpakken. We zijn 

daarom nog in gesprek ook intern om te kijken hoe we dit resultaatgebied het beste kunnen 

vormgeven.  

 

Dagbesteding 

Ouderenzorgaanbieders pleiten ervoor om het voor hen mogelijk te maken om zowel 

geïndiceerde als niet-geïndiceerde dagbesteding te leveren en de opdracht voor niet-

geïndiceerde dagbesteding dus niet voor te behouden aan alleen de welzijnsaanbieders. Dit 

maakt het op- en afschalen van en voor cliënten veel gemakkelijker. 

De niet-geïndiceerde dagbesteding willen wij gebiedsgericht gaan organiseren. Dat sluit aan 

op de welzijnsopdracht. De geïndiceerde dagbesteding willen we met een stedelijk 

leveringsgebied gaan inkopen. Wij hopen dat de welzijnsaanbieders zullen samenwerken met 

de zorgaanbieders in het organiseren van de niet-geïndiceerde dagbesteding. We beogen 

hetzelfde doel van een geleidelijke overgang van cliënten. 

 

Aanbieders vinden dat de focus op dagbesteding voor de cliëntgroepen VB en (O)GGZ te veel 

ligt op het arbeidsmatige vlak. Dit is voor kwetsbare cliënten een te hoog gegrepen doel. Soms 

is het voorkomen van achteruitgang of overlast het maximaal haalbare en is sociale 

dagbesteding dus veel meer passend. 

De gemeente geeft mee dat de focus op arbeidsmatig kan worden gezien als de stip op de 

horizon, waarbij cliënten verschillende paden kunnen bewandelen om bij die stip in de buurt te 

komen. Sociale dagbesteding kan onderdeel zijn van dat pad. 
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We zullen in de omschrijving van resultaatgebied dagbesteding duidelijker opnemen dat 

sociale dagbesteding ook onderdeel van de opdracht kan zijn. 

 

Huishoudelijke ondersteuning en Zelfzorg en gezondheid 

In de schriftelijke consultatie is ook op de resultaatgebieden huishoudelijke ondersteuning en 

zelfzorg en gezondheid input ontvangen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het aanvullen van de 

omschrijving met wat wordt verstaan onder de zorg voor kinderen en het nadrukkelijker leggen 

van verbindingen met GGZ-behandeling. 

 

2. Antwoord op vragen 

We verwijzen ook naar het verslag van de consultatiesessies. Er zijn daarnaast nog 

aanvullende vragen gesteld. Hieronder geven we een aantal belangrijke vragen weer die er 

leven, en geven we antwoord. 

 

1. Cliënten wisselen over tijd van ondersteuningsbehoefte en behoefte aan bescherming; hoe 

zorgen we ervoor dat cliënten niet continu hoeven te verhuizen als de behoefte verandert? 

 

Er is altijd (nu ook) een moment dat een cliënt van intramuraal naar extramuraal gaat of vice 

versa. Er is straks juist meer variatie, waardoor beter kan worden gekeken welke setting het 

beste past bij de behoefte van een cliënt; we stappen nadrukkelijk af van de woonzorgladder. 

Ook kunnen bepaalde constructies juist het aantal verhuisbewegingen doen beperken, 

bijvoorbeeld door het ‘omklappen’ van een semimurale plek naar een zelfstandig huurcontract. 

Wisselingen moeten niet gebeuren op basis van kortdurende waarnemingen maar op basis 

van gedegen inschatting of een cliënt toe is aan extramuraal of semimuraal. 

 

2. De doelgroep gezinnen intramuraal ontbreekt. Hoe zit dit? 

 

Het is en blijft mogelijk om gezinnen intramurale ondersteuning te bieden als dat nodig is. 

 

3. Worden er intramurale plekken afgebouwd ten koste van semimurale plekken terwijl er 

wachtlijsten zijn? 

 

Als gemeente kopen wij geen plekken in; wij kopen in op resultaat en indiceren wat een cliënt 

nodig heeft. Zoals gezamenlijk met zorgaanbieders is geconcludeerd, zien we dat er behoefte 

is aan meer variatie in het woonzorglandschap dan enkel intramuraal of extramuraal; op dit 

moment kan niet altijd de juiste match worden gemaakt. Zo zijn er cliënten voor wie de stap 

naar volledig extramuraal te groot is. Daarom zorgen we ervoor dat het ook mogelijk is om wél 

ondersteuning in nabijheid, maar geen als gemeente te financieren. 

 

Cliënten die in de toekomstige situatie een semimurale ondersteuningsbehoefte hebben 

zouden in de huidige situatie een intramurale indicatie krijgen. En clienten die op de wachtlijst 

staan voor intramuraal zouden mogelijk op basis van hun ondersteuningsbehoefte een 

semimuraal arrangement kunnen krijgen. De wachtlijst intramuraal zal zich dan ook naar 

verwachting gaan splitsen in een wachtlijst intramuraal en semimuraal. 

 

Het dwingt ons ook beter na te denken over de verschillende behoeften van cliënten. Naast de 

ondersteuningsbehoefte op sociaal en persoonlijk functioneren, zelfzorg en gezondheid, 
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dagbesteding en op de behoefte aan verblijf, zien we dat er verschil zit in de 

beschermingsbehoefte: de mate waarin de ondersteuning planbaar, uitstelbaar en zelfstandig 

aangevraagd kan worden. Dit bepaalt hoeveel zicht er nodig is op de cliënt. Cliënten waar 

deze beschermingsbehoefte zeer hoog is hebben een plek nodig waar er zicht is op de client 

en direct en proactieve ondersteuning aanwezig is. Dit noemen we een intramurale 

ondersteuningsbehoefte. Cliënten waar de beschermingsbehoefte iets minder hoog is hebben 

behoefte aan een plek waar ze nog steeds binnen afzienbare tijd beroep kunnen doen op 

ondersteuning, maar kunnen zelf om deze ondersteuning vragen maar heeft soms een 

onplanbare hulpvraag die slechts zeer beperkt uitstelbaar is. Dit noemen we een semimurale 

ondersteuningsbehoefte. Tot nu toe werd geen onderscheid gemaakt in 

beschermingsbehoefte en kregen al deze cliënten een intramurale indicatie ‘beschermd 

wonen’. Door onze aangescherpte definiëring van een intramurale voorziening kan het zijn dat 

een deel van de huidige ‘BW’ plekken niet meer voldoen voor cliënten met zeer hoge 

beschermingsbehoefte. Ze zijn wel inzetbaar als semimurale plekken.   

 

 

 

3. Overzicht gedane suggesties 

Hieronder geven we een overzicht van de gedane suggesties van aanbieders. De aanbieders 

zijn met goede suggesties gekomen die bijdragen aan het doel om te komen tot matched care. 

Er zijn ook suggesties die om diverse redenen niet worden overgenomen. Hieronder wordt per 

suggestie toegelicht waarom deze wel/niet wordt overgenomen. 

 

1. Neem tijd om deze transitie vorm te geven en verwacht niet vanaf de start van het 

contract dat de nieuwe situatie bestaat. We moeten werken met een overgangsperiode. 

 

Deze suggestie nemen we over; dit is ook de intentie van de gemeente. We werken aan een 

overgangsregeling maar willen hiervoor eerst meer zicht krijgen op de impact van de 

transformatie per aanbieder. Hiervoor is nu een uitvraag gedaan bij de huidige aanbieders.  

 

2. Er zijn cliënten die wel toe zijn aan minder direct zicht, maar niet al de vaardigheden 

hebben om zelf huur te betalen. Een semimurale (TV) voorziening is geen oplossing voor dat 

probleem. Kan er niet gewerkt worden met bouwstenen waarbij je ook de nabijheid aan of uit 

kan zetten evenals verblijf zodat er meer variatie mogelijk is? Als voorstel worden de 

bouwstenen verblijf, toezicht en ondersteuning genoemd. Zodat er niet één variant 

tussenvoorziening/semimuraal is maar meerdere. 

 

Deze suggestie nemen we over. Per arrangement (intramuraal, semimuraal, extramuraal) zijn 

er diverse resultaatgebieden (bouwstenen) waarop geïndiceerd kan worden. Aan de voorkant 

bepaalt de wmo-adviseur een aantal zaken, waaronder: is er zicht nodig op de cliënt, hoe nabij 

moet de ondersteuning zijn, welke ondersteuning is er nodig? Op basis daarvan bepaalt de 

wmo-adviseur of iemand een intramurale, semimurale of extramurale ondersteuning behoeft, 

de resultaten die behaald moeten worden en welke intensiteit daarbij hoort. De mogelijkheid 

om verblijf te indiceren zullen we ook opnemen in semimurale arrangementen waarbij we in 

gezamenlijkheid gedurende de contractperiode uitwerken in welke gevallen dat wel of niet een 

mogelijkheid moet zijn.        
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3. We missen de optie beschermd wonen thuis. Voeg deze toe. 

 

Deze optie creëren we door verblijf los te koppelen en als apart bouwsteen te kunnen 

indiceren in het geval van semimurale ondersteuning. In andere gemeenten wordt dat soms 

beschermd wonen thuis genoemd.   

 

4. Schrap de eisen rondom bouwbesluit, locatie en stoffering uit perceel 

tussenvoorziening/semimuraal. 

 

Deze suggestie nemen we over. Dit was een foutieve opname in de tekst. Indien een cliënt 

zelfstandig huurt is de cliënt ook verantwoordelijk voor de leefbaarheid en stoffering van het 

verblijf. 

 

5. Zie de tussenvoorziening niet als tussenstap; voor sommige cliënten is 

tussenvoorziening/semimuraal hoogst haalbare. 

 

We zeggen niets over waar een cliënt uiteindelijk moet ‘eindigen’. De Wmo werkt 

persoonsvolgend; we kijken dus periodiek naar de behoefte en zorgen voor ondersteuning die 

daarbij passend is. Er is ook nadrukkelijk geen sprake van een woonladder.  

 

6. Schrap de eis bij intramuraal ‘op 2 minuten loopafstand’ en vervang door ‘in zeer 

directe nabijheid. Het uitgangspunt van de nabijheid moet passen bij de 

ondersteuningsbehoefte van de cliënt en de te behalen doelen’. 

 

Deze suggestie nemen we deels over. We willen een duidelijkere omschrijving van nabijheid 

om mede daarmee het onderscheid tussen de gewenste nabijheid bij intramurale, semimurale 

en extramurale arrangementen duidelijk te maken. Zie omschrijving bij punt 1 in dit document.  

 

7. Schrap de eis bij intramuraal dat het mogelijk moet zijn om de cliënt via verbindingen 

binnen de locatie te bereiken, dus niet via de openbare weg. 

 

Deze suggestie nemen deels we over. Zie ook antwoord hierboven. 

 

8. Hanteer de omschrijving van intramuraal als volgt: de aanbieder biedt intensieve 

ondersteuning in de directe nabijheid waarbij het van belang is dat er toezicht is op de 

voordeur van cliënt om bijvoorbeeld verkeerd netwerk te signaleren of anderszins en daarnaar 

direct te kunnen handelen om de cliënt of diens omgeving bescherming te bieden. De inzet 

van domotica kan daarbij ondersteunend worden ingezet ter monitoring van cliënt in zijn 

context. 

 

Deze suggestie nemen we deels over, met daarbij aanvullend en nadere precisering van 

nabijheid. 

 

9. Hanteer semimuraal als term ipv tussenvoorziening. 

 

Deze suggestie nemen we over. 
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10. Ga nu nog niet aan de slag met semimurale voorzieningen maar neem de tijd om de 

cliëntprofielen te ontwikkelen tijdens de komende contractperiode; nu lastig inschatten omdat 

de TV nog niet bestaat. 

 

Deze suggestie nemen we ten dele over. We werken niet met cliëntprofielen, maar met criteria 

wie in aanmerking komt voor welk type arrangement en vervolgens welke resultaatgebieden 

en bijbehorende treden geïndiceerd kunnen worden. Om in de nieuwe contractperiode aan de 

slag te kunnen met semimurale ondersteuning, hanteren we de eis dat de nabijheid 10 

minuten loopafstand betreft. Gedurende de contractperiode staan we ervoor open om een 

andere omschrijving op te nemen als die beter aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van 

cliënten en een duidelijk toetsbaar onderscheid formuleert m.b.t. ambulante ondersteuning. 

Omdat dit een transformatie betreft willen we samen met aanbieders goed zicht krijgen op wat 

er in algemene zin gebeurt en hoe het in de praktijk uitpakt. Ten behoeve van een soepele en 

geleidelijk overgang ontwikkelen we een overgangsregeling.  

 

11. In een pand kunnen mensen met verschillende ondersteuningsbehoeften 

samenwonen (intramuraal en extramuraal), waar een vorm van toezicht aanwezig is. Zorg dat 

dit ook straks nog mogelijk is. 

 

Dit is juist mogelijk met de nieuwe voorstellen. Voorwaarde is echter dat cliënt wel een 

indicatie met nachtelijke ondersteuning heeft. We indiceren persoonsvolgend en niet op basis 

van een beoogde locatie.  

 

12. Maak alle intensiteiten van het resultaat Nachtelijke Ondersteuning beschikbaar voor 

extramuraal, semimuraal en intramuraal. 

 

Deze suggestie nemen we niet over. Zodra een cliënt bijvoorbeeld een extramuraal 

arrangement krijgt is dat omdat de wmo-adviseur heeft bepaald dat er geen zicht nodig is op 

de client en de cliënt geen ondersteuning in nabijheid nodig heeft. De cliënt is dus naar 

inschatting van de wmo-adviseur in staat om zijn hulpvraag uit te stellen, zowel overdag als in 

de nacht. Een wakende wacht of slaapdienst is dan ook in het geval van een extramuraal 

arrangement niet aan de orde. Omgekeerd geldt hetzelfde: een cliënt krijgt een intramuraal 

arrangement omdat het de inschatting is dat er zicht nodig is op de cliënt en ondersteuning in 

nabijheid. Met een ambulante wacht ’s nachts kan dit niet worden geboden.   

 

13. Spreek over een wacht voor de nachtelijke ondersteuning. Laat de wijze waarop deze 

ondersteuning vorm wordt gegeven vrij en afhankelijk van wat kan (aanbod is alleen mogelijk 

bij voldoende aantal indicaties). 

 

Deze suggesties nemen we niet over. We hanteren bewust de term nachtelijke ondersteuning, 

aangezien we daarmee willen benadrukken dat er ’s nachts hetzelfde geschoolde personeel 

moet worden ingezet als overdag en niet een beveiliger. Bovendien kan er geen quotum 

worden gehanteerd voor de nachtelijke ondersteuning. Het aanbod kan niet afhankelijk zijn 

van een aantal indicaties. Indien een cliënt deze ondersteuning nodig heeft en hiervoor een 

indicatie heeft dient dit geboden te worden.  

 



 

 Blad:  9/9  

 Datum:  5 maart 2021 

 

 

14. Schrap de eis dat een slaapwacht binnen twee minuten loopafstand van de cliënt moet 

zijn, en vervang door ‘de slaapwacht is zeer nabij en in oorsprong slapend maar wakker waar 

nodig’.  

 

Deze suggestie nemen we deels over. De eisen met betrekking tot de benodigde nabijheid 

staan immers al beschreven voor de resultaatgebieden intramurale en semimurale 

ondersteuning.  

 

15. Behoud de persoonsvolgende bekostiging via de resultaatgebieden SPF en Z&G in 

plaats van drie intramurale intensiteiten. Voeg een resultaat beschikbaarheid toe. 

 

Deze suggestie nemen we niet over. Door het toevoegen van een resultaatgebied 

beschikbaarheid ontstaat er een dubbeling van de inzet van medewerkers en daarmee risico’s 

op dubbel financiering. De medewerkers die dan worden ingezet zijn immers niet alleen 

beschikbaar, ze zullen ook aan de slag gaan met doelstellingen op het gebied van SPF en ZG.  

 

16. Laat de drie intramurale intensiteiten los en zet bij intramuraal SPF vast op trede 

intensief. 

 

Deze suggestie nemen we niet over.  In de afgelopen contractperiode maakte de 

bereikbaarheid overdag onderdeel uit van SPF. De aanbieders en de gemeente hebben 

geconstateerd dat dit in de indicatiestelling niet altijd goed gaat en daarmee soms 

onvoldoende dekkende weekbudgetten worden toegekend. De voorliggende suggestie van de 

gemeente biedt hier een oplossing voor. 

 

17. Zorg voor goede indicaties aan de voorkant. Gaat nu niet altijd goed. Goede 

cliëntprofielen zijn dus heel belangrijk; betrek zorgaanbieders bij het opstellen hiervan en 

evalueer hoe het gaat. 

 

We werken niet met clientprofielen omdat er vanuit de Wmo maatwerk wordt verlangd. We 

werken wel met duidelijke criteria wie voor welk arrangement in aanmerking komt en wanneer 

welk resultaatgebied en bijbehorende trede geïndiceerd wordt. Hiermee willen we 

bewerkstelligen dat ook goede indicaties worden afgegeven. 

 

18. Maak meer gebruik van de kennis van de zorgaanbieder bij een herindicatie omdat zij 

de cliënt goed kennen; soms houdt een cliënt zich ‘goed’ tijdens een gesprek. 

 

Deze suggestie nemen we over, zijn we ook al mee aan de slag binnen een pilot vanuit Zorg 

goed geregeld waarbij de evaluaties van aanbieders worden gebruikt om het 

herindicatieproces te verbeteren en versnellen. De pilot bevalt zowel aanbieders als gemeente 

goed en wordt naar waarschijnlijkheid uitgebreid tot een standaard werkwijze. Bij de stedelijke 

keten voeren de aanbieders al een vraagverduidelijkingsonderzoek uit voor cliënten die zijn 

aangemeld.  

 


