
 

 

 

Ontwikkeltafel ‘aanscherping Begeleiding individueel gespecialiseerd’  

Concept voorstel ten behoeve van de virtuele ontwikkeltafel 

 

 

 

Voorstel 
Aan de gemeenten voorstellen dat het product begeleiding individueel gespecialiseerd per 1 juli 2019 wordt 

aangescherpt: het product is bedoeld voor zeer kwetsbare personen met een intensieve begeleidingsvraag 

gedurende maximaal 5 dagen per week. Kenmerkend is dat er regelmatig een beroep gedaan wordt op 

planbare én onplanbare zorg.  Deze zorg wordt geboden op ma t/m vr tussen 07.00 en 22.00. Na 22.00 en in 

het weekend kan voor ondersteuning een beroep worden gedaan op de beschikbaarheidsvoorziening. 

 

Waarom? 
In 2017 heeft de ontwikkeltafel Beschermd Wonen-Begeleiding individueel aan de regiogemeenten voorgesteld 

om het product ‘begeleiding individueel gespecialiseerd’ per 1 januari 2018 als volgt aan te scherpen: “het 

product is bedoeld voor zeer kwetsbare personen met een intensieve begeleidingsvraag gedurende maximaal 5 

dagen per week. Kenmerkend is dat er regelmatig een beroep gedaan wordt op planbare én onplanbare zorg. 

Deze zorg wordt geboden op ma t/m vr tussen 07.00 en 22.00.”  

 

Om onbekende redenen hebben de gemeenten destijds geen besluit over het voorstel genomen. Zij willen dat 

nu alsnog doen. Zij willen dat nu alsnog doen. Omdat de situatie sinds het voorstel van de ontwikkeltafel kan 

zijn veranderd, hebben de gemeenten hun voornemen afgestemd met de BGI-aanbieders die destijds bij de 

ontwikkeltafel betrokken waren, en bieden ze alle aanbieders nogmaals de gelegenheid om virtueel op het 

voorstel te reageren. 

 

Ontwikkeltafelvoorstel 2017 (extract): 

Opdracht  
1) Wij sluiten begeleiding individueel gespecialiseerd beter aan de bij de werkelijkheid. 

 

Hoofdpunten uit de contourennotitie  
In de contourennotitie is voorgesteld om: 

 voor kwetsbare personen met een intensieve begeleidingsvraag, voor wie zelfstandig wonen met intensieve 

begeleiding in de eigen woonsituatie  wel nog mogelijk is: 

- het bestaande product begeleiding individueel gespecialiseerd aanscherpen (ma t/m vr tussen 07.00 

en 20.00); 

 

Na de contourennotitie  
Op 17 mei 2017 hebben de gemeenten en de aanbieders van Beschermd Wonen over de plannen overlegd. Ze 

hebben het volgende onderwerp besproken:  

 wijziging in de product begeleiding individueel gespecialiseerd:  

- Aanbieders hebben aangegeven dat in de praktijk de begeleiding individueel gespecialiseerd doorloopt 

tot 22.00 uur. Ook gaven ze aan allemaal een eigen 24/7 bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst 

georganiseerd te hebben. Op basis van deze input stellen we voor dat het product ‘begeleiding 

individueel gespecialiseerd’ ma t/m vr tussen 07.00 en 22.00 uur te ‘laten gelden’. 

 

 


