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Aanleiding 
De gemeente Venlo koopt Beschermd Wonen in voor de regio Noord- en Midden-Limburg1. 
Hieronder staan de afspraken die wij zouden willen maken voor de inkoop van 2016.  
  
Voorstellen 

1) Wij laten de focus op “wonen in een accommodatie van een instelling” los en leggen 
de focus op een maatwerkvoorziening, waarbij planbare en onplanbare zorg 24 uur 
per dag bereikbaar en beschikbaar is.  

2) De prijzen voor 2016 zijn maximaal 90% 95% van het NZA tarief voor 2016 voor de 

GGZ-C pakketten. 
3) Wij scherpen de definities van de verschillende onderdelen van het totaalpakket 

Beschermd Wonen aan.  
 
Voorstel 1 
Wij laten de focus op “wonen in een accommodatie van een instelling” los en leggen de 
focus op een maatwerkvoorziening, waarbij (planbare en onplanbare) zorg 24 uur per dag 
bereikbaar en beschikbaar is.  
 
Volgens de definitie van Beschermd Wonen die in de WMO 2015 staat, vindt Beschermd 
Wonen plaats in een accommodatie van een instelling (en de cliënt betaalt dus niet voor zijn 
woonruimte). In de praktijk zien wij dat er ook vormen van Beschermd Wonen zijn ontstaan 
waarbij de cliënt de woonruimte zelf huurt van een woningcorporatie of een vergoeding 
betaalt voor de woonruimte aan de zorgaanbieder.  
Deze vormen van Beschermd Wonen sluiten aan bij de trend van het scheiden van wonen 
en zorg die een aantal jaar geleden is ingezet. Daarnaast sluit het ook aan bij de 
beleidsuitgangspunten van de gemeenten ten aanzien van het sociaal domein (normalisering 
van problematiek, zoveel mogelijk zelf doen en zoveel mogelijk meedoen).  
 
De punten waarop Beschermd Wonen zich onderscheidt van andere vormen van 
(ambulante) zorg zijn: 

 De zorg is onplanbaar, wanneer een cliënt zorg nodig heeft, is er te allen tijde zorg in 
de nabijheid. 

 Zorg en toezicht zijn 24 uur per dag bereikbaar, beschikbaar of aanwezig.   
 

                                                
1
 De gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, 

Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert.  
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Definitie Beschermd Wonen (WMO 2015): 
Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en 
begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en 
psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen 
van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of 
anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in 
staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.  
 
Voorstel 2 

De prijzen voor 2016 zijn maximaal 90% 95% van het NZA tarief voor 2016 voor de GGZ-C 

pakketten. 
 

We stellen een bezuiniging van 10% 5% voor. Gemeenten worden voor 2016 

geconfronteerd met een bezuiniging van ongeveer 10% 5% op het budget voor Beschermd 

Wonen voor 2016. Er is gewoon minder geld beschikbaar.  
Omdat wij op dit moment te maken hebben met een grote groep aanbieders voor Beschermd 
Wonen en zij allemaal op verschillende manieren tot hun prijzen komen, kunnen wij niet met 
iedere aanbieder in gesprek om tot een nieuwe prijs voor het Beschermd Wonen te komen. 
Vandaar dat wij deze manier van bezuinigen voorstellen.  
 
Voorstel 3 
Wij scherpen de definities van de verschillende onderdelen van het totaalpakket Beschermd 
Wonen aan. Wij verwachten dat zorgaanbieders die inschrijven op het perceel Beschermd 
Wonen, deze dienst kunnen leveren volgens onderstaande definities.  
 
Beschermd Wonen is een totaalpakket bestaand uit: Verblijf (Huisvesting, Maaltijd, 
Huishoudelijke Verzorging en Sociale/ Culturele Activiteiten), Begeleiding, Persoonlijke 
Verzorging, Verpleging en Dagbesteding. Dit pakket is in verschillende 
zorgzwaartepakketten (ZZP 1 tot en met 6) onderverdeeld door de Nederlandse 
Zorgautoriteit (Nza). Naargelang de zorgbehoefte van de cliënt, bieden deze pakketten 
steeds intensievere zorg. 
 
We hanteren de ZZPs die door de Nza beschreven worden in beleidsregel 
“Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten”. Het product beschermd wonen 
bevat ten alle tijden de elementen verblijf, begeleiding en persoonlijke verzorging. Vanaf ZZP 
4 en hoger bevat het aanbod Beschermd Wonen ook altijd het element Verpleging. 
 
Alle zorgzwaartepakketten BW kunnen geboden worden met of zonder dagbesteding, zoals 
wij hieronder beschrijven, wordt dagbesteding alleen geboden wanneer scholing of werk niet 
aan de orde zijn.  
 

1) Verblijf: 
a. Huisvesting: Een woonruimte waarin de cliënt tenminste een eigen 

slaapkamer heeft. Ruimten als badkamer, toilet, keuken moeten ook aanwezig 
zijn, maar kunnen gedeeld worden met andere cliënten. Deze ruimten moeten 
ingericht zijn, zodat de cliënt kan slapen, eten, wassen, zijn spullen op kan 
bergen en ontspannen. 

b. Maaltijd: Maaltijden plannen, kopen, klaar maken, eten en opruimen. Dit kan 
voor de cliënt gedaan worden, maar uitgangspunt is dat de cliënt dit zoveel als 
mogelijk zelfstandig (of met medebewoners) doet.  
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c. Huishoudelijke verzorging: Huishoudelijke werkzaamheden plannen en 
verrichten. Dit kan voor de cliënt gedaan worden, maar uitgangspunt is dat de 
cliënt dit zoveel als mogelijk zelfstandig (of met medebewoners) doet. 

d. Sociale / Culturele activiteiten: Kleinschalige activiteiten ondernemen zoals 
bezoek aan wijkcentrum, park, bioscoop of het organiseren van en deelnemen 
aan activiteiten binnen de instelling. De cliënt kan hierbij ondersteund worden, 
maar uitgangspunt is dat de cliënt dit zoveel mogelijk zelfstandig (of met 
medebewoners) doet.  

 Hieronder valt niet reizen of vakanties elders. 
2) Begeleiding: Gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid 

en voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing. Ondersteunen 
zelfregie over het dagelijks leven.  

a. Deze zorg wordt geleverd door een ter zake deskundige professional. 
3) Persoonlijke Verzorging: Hulp en begeleiding bij activiteiten op het gebied van de 

persoonlijke verzorging en hulp en begeleiding bij Algemene Dagelijkse 
Levensverrichtingen (ADL-taken).  

a. Hieronder valt ook klaarzetten en toedienen van medicijnen.  
b. Hieronder valt ook advies aan informele verzorgers van de cliënt.  
c. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt gestimuleerd wordt om zoveel mogelijk 

van deze taken zelf te (leren) verrichten.  
d. Deze zorg wordt geleverd door een ter zake deskundige professional. 

4) Verpleging: Verheldering van de gezondheidsproblematiek van de cliënt in 
verpleegkundige termen en hierop aansluitend de nodige verpleegkundige 
interventies uitvoeren.  

a. Hieronder valt ook advisering, instructie en voorlichting over omgaan met 
ziekte, behandeling, therapie, hulpmiddelen aan de cliënt zelf en aan 
eventuele informele verzorgers van de cliënt.  

b. Deze zorg wordt geleverd door een ter zake deskundige professional. 
5) Dagbesteding: Een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij 

de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. 
a. Scholing en arbeid hebben de voorkeur boven dagbesteding. 
b. Arbeidsmatige dagbesteding heeft de voorkeur boven dagbesteding.   

 
Afspraken: 
De afspraken die we op willen nemen zijn: 

 Alleen die zorg die volgens de bovenstaande definities geleverd wordt, is Beschermd 
Wonen.  

 Alleen aanbieders die bovenstaande op een verantwoorde manier kunnen leveren, 
laten we toe tot het perceel Beschermd Wonen. 

 


