Arrangement individuele begeleiding 4 (IB4)
De Sociale Dienst Drechtsteden biedt vanaf 1 januari 2017 een nieuw arrangement
binnen de Wmo-maatwerkvoorziening individuele begeleiding: IB4. Deze intensieve vorm
van begeleiding is bedoeld om jongeren en jongadolescenten te ondersteunen bij de stap
naar zelfstandigheid.
Wat is IB4?
IB4 is een zeer intensieve, niet-planbare, kortdurend uitstelbare ondersteuning bij
geclusterd wonen. De ondersteuning is erop gericht de klant (eventueel met behulp van
zijn netwerk) naar het punt te brengen dat hij zodanig zelfredzaam is dat hij zelfstandig
kan wonen en zo nodig met een lichtere vorm van ondersteuning de regie over zijn leven
kan voeren. De ondersteuning is er ook op gericht om jongeren en jongadolescenten te
motiveren om ondersteuning na de leeftijd van 18 jaar te accepteren.
IB4 dicht het hiaat tussen residentiële jeugdhulp vanuit de Jeugdwet en individuele
begeleiding vanuit de Wmo.
Voor wie is IB4?
IB4 is bedoeld voor jongeren en jongadolescenten die vanuit de Jeugdwet in een
instelling wonen en zeer intensieve begeleiding nodig hebben om de stap naar
zelfstandigheid te maken.
Wanneer kan IB4 ingezet worden?
Voor een indicatie IB4 gelden de volgende criteria:
 de klant heeft een indicatie voor residentieel wonen vanuit de Jeugdwet en de
instelling is gevestigd in de Drechtsteden; en
 de klant heeft ontwikkelpotentieel tot zelfstandig wonen; en
 de klant bewoont een zelfstandige woonruimte in een geclusterde woonsetting of
gaat deze bewonen; en
 de klant betaalt huur voor de zelfstandige woonruimte; en
 individuele begeleiding 2 (aanleren en oefenen) biedt geen passende ondersteuning
omdat stimuleren noodzakelijk is om het gewenste resultaat te bereiken; en
 de ondersteuning is uitstelbaar tot minimaal het volgende dagdeel (ochtend, middag,
avond of nacht) en, bij een ondersteuningsbehoefte in de nacht, tot de volgende
ochtend; en
 de ondersteuning is niet altijd planbaar.
Wat is geclusterd wonen?
Onder een geclusterde woonsetting wordt een kleinschalige woonomgeving(1) verstaan:
 waarbij de bewonersgroep is samengesteld uit minimaal drie en maximaal
veertien personen uit de doelgroep IB4 en/of personen die aangewezen zijn op
zwaardere vormen van ondersteuning, zoals Beschermd Wonen, klinische
opname en verblijf vanuit de WlZ; en
 waarbij deze bewonersgroep tussen 'normale' bewoners in dezelfde flat of
appartementengebouw woonachtig is of zal zijn en/of op verschillende
woonadressen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen
woonachtig is of zal zijn; en




waarbij de ondersteuning voor elk van de bewoners uit de doelgroep binnen een
straal van duizend meter in de directe nabijheid van/in de woonsetting van de
cliënt fysiek beschikbaar is; en
waarin of in de buurt van de woonomgeving ten minste één ontmoetingsplek
aanwezig is, die mede geschikt is voor het ontplooien van gezamenlijke
activiteiten en die fungeert als ontmoetingsplek.

(1)

De Drechtsteden streven naar maximale inclusie en extramuralisering, en bijgevolg
kleinschalige losstaande wooncomplexen verdeeld over verschillende wijken.
Concentratie van personen uit dezelfde of vergelijkbare doelgroepen in wijken of
wooncomplexen is in dat perspectief onwenselijk, zeker voor de IB4 doelgroep die
binnen 3 jaar geacht wordt een vervolgstap naar grotere zelfstandigheid te maken. Het
genoemde aantal is een richtgetal om te voorkomen dat inclusie en extramuralisering
niet worden gerealiseerd. In overleg met de aanbieders wordt in de praktijk onderzocht
wat in dit perspectief een reëel exploitabel maximum volume is.
Aanvragen
Klanten die in aanmerking komen voor IB4, kunnen volgens het reguliere proces een
melding doen voor een gesprek. Dit kan via de website wmodrechtsteden.nl of
telefonisch bij de klantenservice via 078 770 8910 op werkdagen tussen 10.00 en
12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur.

