VOORLOPIG VOORSTEL
Inkoop WMO begeleiding
Binnen de overeengekomen basisovereenkomst ten behoeve van dienstverlening voor Wmo
zullen er deelovereenkomsten rondom nieuwe producten, diensten, processen en systemen gaan
ontstaan. Op basis van gezamenlijkheid en co-creatie wil de Sociale Dienst Drechtsteden deze
innovaties graag faciliteren. Om eerste voorstellen te toetsen is dit format opgesteld.
Dit formulier helpt u om uw idee of project nader te formuleren. Uw antwoorden op de gestelde
vragen geven ons de mogelijkheid om een goed beeld te krijgen van uw projectidee en de
haalbaarheid hiervan.
Hoe concreter en specifieker u dit formulier invult, hoe beter wij u van dienst kunnen zijn. Uiteraard
wordt uw idee door ons vertrouwelijk behandeld.

Aanvrager
Organisatie

SDD

Overige initiatiefnemers

Stichting Timon

Naam Contactpersoon

SDD: Jelle Boersma, Dennis Bruijn, Anoek Huigen
Stichting Timon: Henk Jan Bunschoten

Telefoon

SDD: 06-155 22 638 (Dennis)
Stichting Timon: 06-185 01 301 (Henk Jan)

E-mail

SDD: contractmanagement@drechtsteden.nl
Stichting Timon: hbunschoten@timon.nl

Projectidee
Projectnaam

Arrangement IB 4, geclusterde zelfstandige woonvormen met niet
planbare, direct afroepbare, intensieve ondersteuning

Resultaatgebied

Bij welke van onderstaande resultaatgebieden sluit uw projectidee aan?
x Participatie

(Meerdere gebieden

x Zelfredzaamheid

mogelijk)

x Eigen netwerk

Projectomschrijving

Aanleiding en achtergrond:
1.

Gat in ondersteuningsaanbod

Onvoldoende ZiN aanbod voor geclusterde zelfstandige woonvorm met
niet planbare, direct afroepbare, intensieve ondersteuning.
Kenmerken woonvorm:


Geclusterd zelfstandig wonen



Wonen via aanbieder, maar cliënt betaalt zelf de huur



Zorgaanbieder regelt de woonruimte



Er is beschikking over gemeenschappelijke ruimte



Begeleiding is van 6-22 aanwezig en/of Begeleiding is direct
afroepbaar



Begeleiding is 24/7 afroepbaar



Mogelijk begeleiding op- en af te schalen



Mogelijk zeer intensieve begeleiding



Begeleiding betreft zowel het wonen, de participatie als
doorontwikkeling van de cliënt richting grotere zelfstandigheid.

In de Drechtsteden is groeiende behoefte aan een begeleidingsvorm die
tussen Beschermd Wonen en Individuele Begeleiding inligt. Dit geldt zowel
voor jongeren en jongadolescenten die, al dan niet vanuit Jeugdzorg, zeer
intensieve begeleiding nodig hebben om de stap naar zelfstandigheid te
maken als voor personen die vanuit BW een eerste stap maken naar die
zelfstandigheid. Op dit moment zijn cliënten vaak aangewezen op PGB gefinancierde initiatieven om dit te realiseren, mede omdat hun
begeleidingsbehoefte ver uitstijgt boven wat nu in de ZiN-variant van
Individuele Begeleiding wordt geboden. De Drechtsteden willen daarom het
ZiN-aanbod voor deze specifieke ondersteuningsvorm graag verruimen.
Daarnaast is in de Drechtsteden een tekort aan deze woonvormen "in de
buurt" die gefaciliteerd worden door een zorgaanbieder en waarin bewoners
zelfstandig wonen en huur betalen, waardoor doorstroom uit andere vormen
van ondersteuning (Jeugd, BW) dreigt te stagneren. De Drechteden willen met
deze nieuwe ondersteuningsvorm de zorgaanbieders uitdagen om voor deze

doelgroepen een meer inclusief aanbod te genereren, dat aansluit bij het
advies van de cie. Dannenberg m.b.t de toekomst BW.
Advies Commissie Toekomst beschermd wonen d.d. 11-12-2015.
Bovenvermeld gat in het ondersteuningsaanbod is een landelijk verschijnsel..
De "Commissie Toekomst beschermd wonen" meldt in haar advies d.d. 11-122015 dat zij heeft opgesteld in opdracht van de VNG: "Vanuit de historie is er
een kloof tussen het intensieve aanbod van beschermd wonen en het lichtere
aanbod van begeleiding vanuit de Wmo. Meer specifiek ontbreekt vaak
(flexibel inzetbare) intensieve begeleiding voor een aanzienlijk aantal uren
gedurende meerdere dagen per week (of zelfs iedere dag), die garandeert dat
mensen die zelfstandig (gaan) wonen voldoende continuïteit en nabijheid van
hulpverleners ervaren. Als deze kloof niet wordt gedicht dan is het risico van
terugval en (opnieuw) onveiligheid en beschadiging van cliënten groot.
Signalen uit de huidige praktijk zijn dat gemeenten vooral kortdurende, laag
intensieve trajecten inzetten. Beschermd thuis vraagt om langdurende, soms
hoog intensieve trajecten…". De Commissie adviseert o.a. een breed arsenaal
van woonvarianten. Inhoudelijk: "Integreer de beschermde woonplekken in de
keten van de maatschappelijke opvang en zorg voor een goede aansluiting op
het wonen in de Jeugdhulp. Met de ambulantisering van beschermd wonen is
ook een ambulantisering van de maatschappelijke opvang aan de orde."
Structurele oplossing voor 2017 en verder
De SDD wil graag vanaf 2017 een structurele oplossing voor dit gat in het
ondersteuningsaanbod en denken aan de ontwikkeling van een
extra arrangement in natura (IB 4), gekoppeld aan geclusterd wonen, voor de
doelgroepen die aangewezen zijn op niet planbare, direct afroepbare, (zeer)
intensieve ondersteuning.
2.

Stichting Timon

Innovatievoorstel (geciteerd uit het voorlopig voorstel van Timon)
Stichting Timon heeft een innovatievoorstel ingediend, dat de volgende doelen
beoogt:
-

Een begeleide woonvoorziening aan jongeren van 16-23 jaar, waarbij de
financiering doorloopt van Jeugdhulp naar Wmo;

-

Intensieve begeleiding, gericht op zelfredzaamheid die op maat op- en
afschaalt (matched care). Hierbij neemt de inzet van professionals af en
groeit de inzet van vrijwilligers;

-

De huisvesting van jongeren, in samenwerking met bijvoorbeeld woning
corporaties of organisaties voor senioren huisvesting;

-

De inzet door Timon van het netwerk van vrijwilligers om een steunend
netwerk te organiseren rond jongeren, gericht op praktische en emotionele
steun;

-

Continuïteit rond de faseovergang 18-18+ door: toekomstplan, een
maatje/buddy en een financieel ontschot traject.

Koppeling innovatievoorstel Stichting Timon aan het extra arrangement
IB 4
De SDD wil graag onderzoeken of het innovatievoorstel van Stichting Timon
gekoppeld kan worden aan het nieuw te ontwikkelen arrangement in relatie tot
de component wonen. Uit het onderzoek moet in elk geval blijken hoe de
doelgroep van Stichting Timon nu woont en wat het innovatievoorstel voor
deze doelgroep betekent.
Aandachtspunt
Het verdient aanbeveling om voor de uitwerking aansluiting te zoeken bij het
innovatievoorstel Beschermd Wonen dat betrekking heeft op nieuw te
ontwikkelen woonvormen.
Korte samenvatting
Innovatievoorstel SDD
In de Drechtsteden is groeiende behoefte aan een begeleidingsvorm die
tussen Beschermd Wonen en Individuele Begeleiding inligt. Dit geldt zowel
voor jongeren en jongadolescenten die, al dan niet vanuit Jeugdzorg, zeer
intensieve begeleiding nodig hebben om de stap naar zelfstandigheid te
maken als voor personen die vanuit BW een eerste stap maken naar die
zelfstandigheid. Op dit moment zijn cliënten vaak aangewezen op PGB gefinancierde initiatieven om dit te realiseren, mede omdat hun
begeleidingsbehoefte ver uitstijgt boven wat nu in de ZiN-variant van
Individuele Begeleiding wordt geboden. De Drechtsteden willen daarom het
ZiN-aanbod voor deze specifieke ondersteuningsvorm graag verruimen.
Daarnaast is in de Drechtsteden een tekort aan deze woonvormen "in de
buurt" die gefaciliteerd worden door een zorgaanbieder en waarin bewoners
zelfstandig wonen en huur betalen, waardoor doorstroom uit andere vormen
van ondersteuning (Jeugd, BW) dreigt te stagneren. De Drechteden willen met
deze nieuwe ondersteuningsvorm de zorgaanbieders uitdagen om voor deze
doelgroepen een meer inclusief aanbod te genereren, dat aansluit bij het
advies van de cie. Dannenberg m.b.t de toekomst BW.
Innovatievoorstel Stichting Timon
Stichting Timon heeft een innovatievoorstel ingediend, dat o.a. betrekking heeft
op een geclusterde zelfstandig woonvoorziening voor jongeren van 16-23 jaar
en de inzet van op en afschaalbare en mogelijk intensieve begeleiding.
De SDD wil graag:


Een geclusterde begeleide woonvorm, waarbij wonen en zorg
zijn gescheiden, voor bewoners die aangewezen zijn op niet
planbare, direct afroepbare, zeer intensieve ondersteuning. De

SDD denkt aan de ontwikkeling van een extra arrangement voor (alle)
doelgroepen die hierop aangewezen zijn, te weten arrangement IB4;


Onderzoeken of het ingediende innovatievoorstel van Stichting Timon
gekoppeld kan worden aan het nieuw te ontwikkelen arrangement van
zeer intensieve ondersteuning in relatie tot de component wonen.
Uit het onderzoek moet in elk geval blijken hoe de doelgroep van Stichting
Timon nu woont en wat het innovatievoorstel voor deze doelgroep
betekent.

Aandachtspunt
Het verdient aanbeveling om aansluiting te zoeken bij het innovatievoorstel
"normalisering wonen, substitutie naar lichtere woonvormen" van de fysieke
overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang, welke betrekking heeft op nieuw te
ontwikkelen woonvormen.
Doel
Innovatievoorstel SDD


Bewoners van een geclusterde begeleide woonvorm, waarbij wonen en
zorg zijn gescheiden, die aangewezen zijn op niet planbare, direct
afroepbare, zeer intensieve ondersteuning, ontvangen de voor hen
passende ondersteuning.

Innovatievoorstel Stichting Timon (geciteerd vanuit voorlopig voorstel
door Timon)


Jongeren zijn na 18 jaar zelfredzaam, hebben de steun en stabiliteit om na
hun 18de daadwerkelijk te landen in de maatschappij;



Jongeren vallen na hun 18de niet terug op intensieve zorg;



Jongeren hebben een betaalbare woonplek (housing first).

Innovatie
Innovatievoorstel
De ontwikkeling van een extra arrangement (IB 4), gekoppeld aan de
component wonen, voor inwoners die aangewezen zijn op niet planbare, direct
afroepbare intensieve ondersteuning.
Innovatievoorstel Stichting Timon (geciteerd uit voorlopig voorstel van
Timon)


Doorlopende zorglijnen: financieel ontschotte zorg voor jongeren die
18 jaar worden (Jeugdhulp, WMO);



Meergeneratiewonen met meerwaarde voor zowel jongeren als ouderen,
met als kans over en weer participatie te stimuleren;



Inzet toekomstplannen en buddy’s om jongeren in fase overgang 18-18+
te begeleiden en stabiliteit te bieden.

Resultaten en opbrengsten
Innovatievoorstel SDD


Volledig dekkend Wmo aanbod van individuele begeleiding, waarbij de
kloof tussen de huidige IB3 en BW wordt gedicht;



Voorkomen dat mensen worden opgenomen in een intramurale setting
in het kader van de Wet Langdurige Zorg. Mensen blijven in de wijk wonen
met extra ondersteuning;



Mogelijk maken dat mensen vanuit een intramurale setting een stap naar
een extramurale setting kunnen maken.

Innovatievoorstel Stichting Timon (geciteerd uit voorlopig voorstel
Timon)


Ondersteuning en nazorg voor jongeren die 18 jaar worden na jeugdhulp
(verantwoordelijkheid van gemeenten binnen WMO);



Lager herhaald beroep op intensieve zorg na 18 jaar;



Verhoogde participatie voor zowel jongeren als betrokken vrijwilligers /
niet-generatie genoten;



Jongeren zijn zelfredzaam bij uitstroom zorg;



Betaalbare huisvesting voor jong volwassenen.

Timon realiseert in regio Rijnmond vergelijkbare zorg voor jongeren van
16-23 jaar in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Met de gemeente
Rotterdam is Timon aangesloten bij landelijk praktijkexperiment 18-18+,
een project van Stichting Zwerfjongeren Nederland. (www.szn.nl).
Doorlooptijd

Wat is de verwachte doorlooptijd van het project?
Innovatievoorstel Drechtsteden
Als deze vorm van innovatie ontwikkeld kan worden en effectief blijkt in de
Drechtsteden, kan het worden meegenomen in de inkoop voor 2017.
Tevens kunnen de desbetreffende pgb's vanaf 2017 op het tarief van het extra
te ontwikkelen aanbod (arrangement) worden gebaseerd.
Innovatievoorstel Stichting Timon (geciteerd uit voorlopig voorstel
Timon)
Het ontwerpen, voorbereiden en realiseren nemen maximaal een half jaar in
beslag. Timon trekt graag samen met de gemeenten Drechtsteden op in het
realiseren van deze innovatie. Het volgende is nodig en heeft invloed op de
doorlooptijd:


Faciliteren in netwerk en afspraken rond huisvesting;



Steun en organiseren mandaat in het lokaal realiseren van doorlopende
zorglijn Jeugdhulp – Wmo en het oplossen van knelpunten.

Toetsingscriteria

Toelichting

voorlopig voorstel

Algemene kader en
uitgangspunten

Kader:
Wmo 2015;
Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn (per 18 april 2016) en
verwerking in Aanbestedingswet;
Wmo beleidsplan Drechtsteden 2015-2018, tenzij de innovatie
aantoonbaar dusdanig interessant is dat beleidsaanpassingen
wenselijk zijn;
Financieel kader SDD 2017;
Reeds geïmplementeerde inhoudelijke en systeemveranderingen in
overeenkomsten 2016.
Inkoopopdracht: Hoe komen we als gemeenten in de Drechtsteden binnen het
beschikbare budget tot kwalitatief goede ondersteuning, zowel op de korte als
op de lange termijn, zonder daarbij de continuïteit van dienstverlening aan
inwoners in het gevaar te brengen.
Eisen aan het voorlopig voorstel:

Voorlopig voorstel moet duidelijk maken waar de verandering zit in de
dienstverlening aan cliënten/kosten en bekostiging;

Voorlopig voorstel moet leiden tot een contract op basis waarvan de
voorgestelde dienstverlening kan worden ingekocht;

Eerste toets SDD/fysieke overlegtafel of projectidee kansrijk is voor
verdere uitwerking in BC.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw volledig ingevulde voorlopig voorstel per email te sturen
naar contractmanagement@drechtsteden.nl, waarna wij dan zo spoedig mogelijk contact met
u opnemen om uw idee te bespreken.
Als u vragen heeft bij het invullen van dit formulier, of andere vragen heeft aan de Sociale
Dienst Drechtsteden, dan kunt u contact met ons opnemen via
contractmanagement@drechtsteden.nl. Alle informatie over de Sociale Dienst Drechtsteden
en relevante ontwikkelingen op het gebied van de Wmo is ook te vinden op
www.sddrechtsteden.nl.

