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2 deelovereenkomsten dagbesteding
We maken gedurende deze presentatie
onderscheid tussen dagbesteding
deelovereenkomst Sociale Dienst Drechtsteden
En
Dagbesteding deelovereenkomst gemeente
Dordrecht voor cliënten beschermd wonen en
opvang

Deelovereenkomst Sociale Dienst Drechtsteden

5 categorieën dagbesteding:
1.
2.
3.
4.
5.

Belevingsgericht (BL)
Belevingsgericht intensief (Bli)
Arbeidsmatig (AM)
Arbeidsmatig intensief (Ami)
Ontwikkelingsgericht

Deelovereenkomst BW van de gemeente Dordrecht

3 categorieën dagbesteding:
1.
2.
3.

Belevingsgericht (BL)
Arbeidsmatig (AM)
Ontwikkelingsgericht

NB: geldt ook voor dagbesteding in de Opvang
contracten van de gemeente Dordrecht

Wat is van invloed op arrangementstarief?

•
•
•
•

Klasse
Rekentarief en functiemix
Groepsgrootte
Q (Q gecorrigeerd voor verschil indicatie en uitnutting)

Verschil indicatie en uitnutting
(o.b.v. realisatiecijfers SDD)

Doelgroep

Product
Code

verschil dagdelen tussen
indicatie en realisatie

LZA

07125

48,21%

basis
PG
som. Ondersteunend
VG licht
VG midden
VG zwaar
LG licht
LG midden
LG zwaar

07531
07533
07800
07811
07812
07813
07831
07832
07833

17,14%
18,08%
2,50%
9,33%
10,81%
9,75%
0,00%
24,36%
32,83%

Klassen binnen arrangement
Arrangement (vaste prijs per klant per periode van 4 weken),
5 klassen:
I = 1 tm 2 dagdelen per week
II = 3 tm 4 dagdelen per week
III = 5 tm 6 dagdelen per week
IV = 7 tm 8 dagdelen per week

V = 9 tm 10 dagdelen per week
Uitgangspunt: 2 dagdelen = 8 uur

Uitgangspunten rekentarief
CAO schaal x 83,4% inschaling binnen functieschaal
ORT
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Gem. opslag Sociale lasten
cao opslag bijdrage opleidingskosten

FWG-45 GGZ 2016 (2897,76 *12) 83,4% van de schaal
8,00%
7,75%
28,94%
2,00%

Vervalt voor DB
algemeen gebruikelijk
cao
KPMG rapport: Werkgeversbijdrage cao
op aangeven van zorgaanbieders

Gem. opslag indirecte kosten
- Overhead

17,00% Berenschot

Totaal
% Productiviteit

70%
Idem als in BG berekening

uren Productiviteit

1.310,40

loonkosten per uur
% Huisvesting
% Materiële kosten

12,4% KPMG rapport: DB 12,4 %
5,0% KPMG rapport: DB 2,7% (maar in BG berekening ook 5%)

VVT functiemix
VVT 40
VVT 55

83%
17%

NB: ook vrijwilligers zijn opgegeven in functiemix door aanbieders, maar door
SDD NIET ingerekend.

GHZ functiemix
GHZ 35
GHZ 40
GHZ 45
Anders

21%
56%
12%
11%

GHZ heeft geen opgave gedaan van vrijwilligers in de
functiemix

GGZ functiemix
GGZ 35
GGZ 40
GGZ 45
GGZ 50

22%
47%
26%
5%

Opgave door aanbieders.
NB: ook vrijwilligers zijn opgegeven in functiemix door aanbieders, maar door
SDD NIET ingerekend.

Groepsgrootte per professional
Overzicht groepsgrootte NZA
bron
Prestatie

Code

Groepsgrootte

Doelgroep

Dagactiviteit (begeleiding) ouderen basis

H531

≥8

Dagactiviteit (begeleiding) ouderen (basis + somondersteunend)

H800

≥6

Dagactiviteit (begeleiding) ouderen (pg)

H533

≥6

PG, VG (verstandelijk gehandicapte ouderen met pgproblematiek).

Dagbehandeling ouderen Somatiek (som) en Dagbehandeling ouderen (pg) H802

≥6

SOM en PG, daarnaast ook ouderen met VG en LG.

Dagbehandeling VG emg volwassenen

H819

VG (vanaf 18 jaar).

Dagbesteding VG

H900, H901, H902

Dagactiviteit (begeleiding) VG

Licht: ≥ 6.
H811, H812, H813,
Midden: 5 / 6.
H814, H815, H816
Zwaar: ≤ 5.

VG.

Dagactiviteit (begeleiding) LG

Licht: ≥ 6
H831, H832, H833,
Midden: 5 / 6
H834, H835, H836
Zwaar: ≤ 5

LG.

Dagbehandeling LG volwassenen

H837, H838, H839

Licht: ≥ 6
Midden: 5 / 6
Zwaar: ≤ 5

LG of SOM bij volwassenen met NAH en/of neuro-motorische
ziektebeelden.

Dagbesteding LG

H910, H911, H912

Licht: ≥ 6
Midden: 5 / 6
Zwaar: ≤ 5

LG.

Dagactiviteit (begeleiding) LZA

F125

≥8

PSY.

Licht: ≥ 6
Midden: 5 / 6
Zwaar: ≤ 5

VG.

Tarief belevingsgericht (BL)
53,08
Samengesteld rekentarief per uur

o.b.v. cao VVT
Gemiddelde groepsgrootte:

6

Aantal professionele medewerkers op groep:

1

Gemiddeld aantal dagdelen p.wk.:

2

Aantal uren per dagdeel:

4

Aantal weken per periode:

4

Correctie consumptie vs. indicatie
Periode tarief

15%
€

240,63

Tarieven belevingsgericht (BL)
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4:
Klasse 5:

€
€
€
€
€

240,63
481,26
721,89
962,52
1.203,15

Tarieven zijn per cliënt per periode van 4 weken

Tarief belevingsgericht intensief
(Bli)
Samengesteld rekentarief per uur:

€

53,08

Gemiddelde groepsgrootte:

4,3

Aantal medewerkers op groep:

1

Gemiddeld aantal dagdelen p.wk.:

2

Aantal uren per dagdeel:

4

Aantal weken per periode:

4

correctie consumptie vs. Indicatie

Periode tarief

15%

€

335,76

Tarieven belevingsgericht intensief
(BLi)
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4:
Klasse 5:

€
€
€
€
€

335,76
671,52
1.007,28
1.343,04
1.678,80

Tarieven zijn per cliënt per periode van 4 weken

Tarief Arbeidsmatig (AM)
Samengesteld rekentarief per uur:

€

51,37

cao GGZ
Gemiddelde groepsgrootte:

5,5

Aantal professionele medewerkers op groep:

1

Gemiddeld aantal dagdelen p.wk.:

2

Aantal uren per dagdeel:

4

Aantal weken per periode:

4

Correctie consumptie vs. indicatie
Periode tarief

15%
€

254,05

Tarieven Arbeidsmatig (AM)
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4:
Klasse 5:

€
€
€
€
€

254,05
508,10
762,15
1.016,20
1.270,25

Tarieven zijn per cliënt per periode van 4 weken

Tarief Arbeidsmatig intensief (AMi)
Samengesteld rekentarief per uur:

€

51,37

cao GGZ
Gemiddelde groepsgrootte:

3,8

Aantal professionele medewerkers op groep:

1

Gemiddeld aantal dagdelen p.wk.:

2

Aantal uren per dagdeel:

4

Aantal weken per periode:

4

Correctie consumptie vs. indicatie
Periode tarief

15%
€

367,70

Tarieven Arbeidsmatig intensief (AMi)
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4:
Klasse 5:

€
€
€
€
€

367,70
735,40
1.103,10
1.470,80
1.838,50

Tarieven zijn per cliënt per periode van 4 weken

Tarief Ontwikkelingsgericht (OG)
Samengesteld rekentarief per uur:

€

51,37

cao GGZ
Gemiddelde groepsgrootte:

5

Aantal professionele medewerkers op groep:

1

Gemiddeld aantal dagdelen p.wk.:

2

Aantal uren per dagdeel:

4

Aantal weken per periode:

4

Correctie consumptie vs. Indicatie

Periode tarief

15%

€

279,45

Tarieven Ontwikkelingsgericht (OG)
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4:
Klasse 5:

€
€
€
€
€

279,45
558,90
838,35
1.117,80
1.397,25

Tarieven zijn per cliënt per periode van 4 weken

Toegangscriteria belevingsgericht
•

•
•
•
•

Belevingsgericht, gericht op stabilisatie van
beperking / (progressief) ziektebeeld. Behoud van
autonomie
Leren omgaan met fysieke of cognitieve
beperkingen
Voorkomen van achteruitgang in fysieke,
cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden
Voorkomen sociaal isolement
Ontlasten van mantelzorger

Bovengenoemde criteria zijn indicatief

Toegangscriteria belevingsgericht
intensief (BLi)
Bij de belevingsgerichte dagbesteding en de arbeidsmatige dagbesteding is
er een zware, intensieve variant. Deze intensieve variant is enkel aan de
orde indien de cliënt in aanmerking komt voor belevingsgerichte of
arbeidsmatige dagbesteding en daarnaast voldoet aan een van de volgende
criteria:
-

De cliënt heeft structureel (niet episodisch) en meerdere malen per
dagdeel zeer intensieve professionele ondersteuning nodig bij de
persoonlijke verzorging

En/of
De cliënt heeft structureel (niet episodisch) en meerdere malen per
agdeel zeer intensieve professionele ondersteuning nodig ter
bijsturing of voorkoming van uitingen in communicatief en/of
cognitief functioneren die een verstorend effect hebben op cliënt
en/of diens omgeving

Toegangscriteria arbeidsmatig (AM)
•

•

•
•

Bieden van zinvolle dagstructuur in arbeidsmatige omgeving (zo
regulier en open mogelijk) , maar beperkt ontwikkelingspotentieel,
(zeer waarschijn¬lijk) niet tot niveau dat leidt tot (gesubsidieerde)
betaalde arbeid, participatiebaan of vrijwilligerswerk
Aanleren van vaardigheden ter bevordering van zelfredzaamheid
en participatie d.m.v. arbeidsmatige activiteiten: inzet op maximaal
haalbare persoonlijke ontwikkeling door activerende activiteiten
maar (zeer waarschijnlijk) geen zicht op doorstroom naar
(gesubsidieerde) betaalde arbeid, participatiebaan of
vrijwilligerswerk
Waar nodig ondersteunend aan behandeling en gericht op herstel
Ontlasten van mantelzorger

Bovengenoemde criteria zijn indicatief

Toegangscriteria arbeidsmatig
intensief (AMi)
Bij de belevingsgerichte dagbesteding en de arbeidsmatige dagbesteding is
er een zware, intensieve variant. Deze intensieve variant is enkel aan de
orde indien de cliënt in aanmerking komt voor belevingsgerichte of
arbeidsmatige dagbesteding en daarnaast voldoet aan een van de volgende
criteria:
-

De cliënt heeft structureel (niet episodisch) en meerdere malen per
dagdeel zeer intensieve professionele ondersteuning nodig bij de
persoonlijke verzorging

En/of
De cliënt heeft structureel (niet episodisch) en meerdere malen per
dagdeel zeer intensieve professionele ondersteuning nodig ter
bijsturing of voorkoming van uitingen in communicatief en/of
cognitief functioneren die een verstorend effect hebben op cliënt
en/of diens omgeving

Toegangscriteria ontwikkelingsgericht


Ontwikkelingsgericht, gericht op lange(re) termijn
ontwikkelpotentieel van cliënt en gericht op uitstroom binnen een
periode van 3 jaar uit de maatwerkvoorziening naar een
vervolgplaats (gesubsidieerde) betaalde arbeid, participatiebaan
of vrijwilligerswerk



Waar nodig ondersteunend aan behandeling en gericht op herstel



Aanleren van (werk)vaardigheden ter bevordering van
zelfredzaamheid en participatie: inzet op maximaal haalbare
persoonlijke ontwikkeling in een arbeidsmatige omgeving



Gericht op hogere trede op participatie-ladder



Ontlasten van mantelzorger

Bovengenoemde criteria zijn indicatief met uitzondering van de
eerste bullit: deze variant is tijdelijk voor de duur van maximaal 3 jaar,
waarna uitstroom moet plaatsvinden

Vervolgproces
•
•
•
•

•
•

Toezending concept uitgewerkt voorstel aan deelnemers FOT
uiterlijk 7 april 2017
Individuele reacties door aanbieders direct na 7 april mogelijk per
e-mail via contractmanagement@drechtsteden.nl
Toelichting door de SDD en gemeente Dordrecht aan de FOT van
20 april 2017
Individuele reacties door deelnemers FOT binnen per e-mail via
contractmanagement@drechtsteden.nl uiterlijk maandag 24 april
2017
Individuele reacties worden indien nodig besproken tussen
Partijen
Uitgewerkte voorstel wordt indien nodig aangepast en definitieve
uitgewerkte voorstel wordt verzonden aan alle partijen uiterlijk 16
mei 2017

