Opslag 2017
Hieronder staat aangegeven wanneer sprake kan zijn van een opslag bij individuele
begeleiding. Onverminderd hetgeen hierna staat, geldt het volgende:
- Het ondersteuningsplan moet de motivering bevatten waarom een opslag is
aangewezen. De SDD bepaalt of een opslag wordt verstrekt.
- Opslag is alleen mogelijk bij IB1, IB2 en IB3.
Tijdelijke opslag op basis van omstandigheden
Een tijdelijke opslag op basis van de omstandigheden van de cliënt kan aan de orde zijn:
1. Bij overbruggingszorg in verband met een wachtlijst voor beschermd wonen; dit
wordt meegegeven aan beleid beschermd wonen, het is aan de bestuurders
beschermd wonen en opvang om daarover te beslissen.
2. Bij de overgang van intramuraal naar extramuraal: de opslag wordt dan verstrekt
voor de tijdelijke extra ondersteuning die nodig is bij het regelen van allerhande
praktische zaken bij de overgang naar zelfstandig wonen en – nog belangrijker – het
voorkomen van psychische ontregeling / terugval als gevolg van overgang naar
zelfstandigheid. Hieronder valt ook de overgang van de kliniek naar de
maatwerkvoorziening IB.
3. Bij 'life events', zoals een dreigende huisuitzetting, die tijdelijk extra begeleiding
vergen die de bandbreedte overstijgt.
Op basis van gedrag:
Een structurele of tijdelijke opslag op basis van het gedrag van de cliënt kan aan de orde zijn
indien de cliënt ondersteuningsmijdend gedrag vertoont. Dit wil zeggen dat een klant die
valt onder de doelgroep van de Wmo 2015 én voor wie ondersteuning op grond van de
Wmo 2015 noodzakelijk is, afziet van een ondersteuningsvraag of de bestaande
ondersteuning op grond van de Wmo 2015 wil stopzetten.
In de praktijk zullen we de criteria en de toepassing hiervan monitoren en medio 2017 volgt
een evaluatiemoment. N.a.v. de fysieke overlegtafel Begeleiding is afgesproken om op dit
onderwerp direct een intervisiegroep van aanbieders en SDD te formeren om de
implementatie en uitvoering te ondersteunen.

