
 

 

Categorie Ondersteuning Overige voorwaarden 
 

Beschermd wonen 
ZZP GGZ C 3 
ZZP GGZ C 4 
ZZP GGZ C 5 
ZZP GGZ C 6 
 

Wonen in een beschutte en structuur biedende omgeving met intensieve 
begeleiding en gedragsregulering:  
- verblijf  en ‘hotelfunctie’ (o.a. maaltijden, HO) 
- 24/7 beschikbaarheid van toezicht en begeleiding in de directe nabijheid 
 (ook ‘s nachts wakend) 
- bieden van reguliere daginvulling/dagstructuur (anders dan dagbesteding)  
-evt. aangevuld met dagbesteding met specifiek beschreven doel  
-evt. aangevuld met verpleging en verzorging 

-Dit is een intramurale setting, bedoeld voor de zwaarste groep cliënten 
die ernstig verstoord zijn in hun zelforganiserend vermogen, 24/7 toezicht 
is harde voorwaarde 
-Strikte kwaliteitseisen, zowel bij Zin als Pgb . 
-Financiering van huisvestingscomponent mits hieraan een 
huisvestingsplan ten grondslag ligt (onderhoud, renovatie, nieuwbouw) 
- Regels tbv pgb-dienstverleners v.w.b. de prijsstelling inzake overige 
diensten. Vanwege de systematiek eigen bijdrage pgb. 

Begeleiding Plus 
Dit is een nieuwe categorie die 
wordt ingezet: 
-ter voorkoming van opname 
(beschermd wonen) 
-ter ondersteuning van 
afschaling (vanuit BW) 
-afbouw ZZP’s /PGB’s die 
extramuraal worden verzilverd  

Begeleiding > 8 uur per week (mogelijk in verschillende categorieën van 
telkens 2 uur p.w., ook onplanbaar) 
 
-Concrete doelen en resultaten inzet begeleiding 
-Beschrijving van omvang en frequentie van zorgmomenten/beschikbaarheid 
-Beschrijving van type ondersteuning 
-24/7 oproepbaarheid evt. met domotica  
-Evt. aanvullende overige ondersteuningsfuncties (bijv. maaltijden) 

-Beoogde resultaten worden zo concreet mogelijk beschreven in zorgplan 
en periodiek individueel getoetst  
-Mogelijk maandtarief per cliënt  (inzet in combinatie 
collectief/individueel mogelijk) ihkv terugdringing administratieve lasten 
-Voorwaarden voor zelfstandige huisvesting (inkomen, verklaring 
huurtoeslag, beschikbaarheid woningen) moeten worden ingevuld 
(woonproblematiek) 
-Kwaliteitseisen 
-Per gemeente beschikbaarheid van functies ter ondersteuning van 
sociaal contact en zelfredzaamheid 
-Met instemming klant ivm overgangsrecht 

Begeleiding (regulier): 
Bestaande categorieën inkoop  
Wmobegeleiding  
 
(max. 8 uur p.w.) 

-Begeleiding Individueel (planbaar /deels uitstelbaar) 
-Begeleiding Groep  
--Mogelijk verder uitsplitsen categorieën begeleiding in trappen van telkens 2 
uur (afhankelijk van evaluatie categorie-indeling) 

-Kwaliteitseisen 
-Per gemeente beschikbaarheid van functies ter ondersteuning van 
sociaal contact en zelfredzaamheid 

Ondersteuning 
zelfredzaamheid en 
participatie 
(lokaal) 

Activiteiten- en ondersteuningsaanbod gericht op: 
- maatschappelijke participatie en sociale inclusie 
-educatieve activiteiten ter bevordering zelfredzaamheid  
-inloopfunctie 
-ontmoetingsactiviteiten gericht op de doelgroep 

- Diensten/activiteiten sluiten aan bij behoeften doelgroep GGZ/ASS, 
met bredere toegankelijkheid (vraaggericht vormgegeven) 

- Vervanging/doorontwikkeling bestaande inloopfuncties, c.q. 
wijkaccommodaties 

- Samenwerkingsverbanden vanuit meerdere disciplines (welzijn-zorg) 
- Bekostiging  inclusief vergoeding locatie/huur en personele inzet en/of 

activiteitenbudget  
Diensten Ondersteunings 
Centra (DOC’s) GGZ 
(bovenlokaal, 3 fysieke locaties 
in de regio,  diensten via 
‘satelliet-constructie’) 

-Ambulante gespecialiseerde zorg en ondersteuning  
-Signalerings- verwijs- en consultatiefunctie (ook niet geïndiceerden) 
-Satellietfunctie gespecialiseerde ondersteuning (ook niet-geïndiceerden) 
-Logeerfunctie (time-out) 
-Onplanbare specialistische zorg op afroep 
-Dagbesteding (focus op toeleiding naar werk) i.s.m. andere (lokale) partners 

-Koppeling aan concrete afspraken vermindering intramurale plekken BW 
-Afspraken met Zorgverzekeraar o.a. over inzet FACT en satellietfunctie 
-Verbinding met wijkteams 
-Samenwerking met welzijns- en zorgpartners  
-Inzet ervaringsdeskundigen  
-Samenwerking/ketenafspraken Veiligheid en Maatschappelijke Opvang 

 


