Voorlopig voorstel
inkoop Beschermd Wonen en Opvang
De intentieovereenkomst ten behoeve van de dienstverlening voor Beschermd Wonen en Opvang kan leiden
tot deelovereenkomsten rondom nieuwe producten, diensten, processen en systemen. Om voorlopige
voorstellen in te dienen en te toetsen is dit formulier opgesteld.
Dit formulier helpt u om uw voorlopig voorstel nader te formuleren . Uw antwoorden op de gestelde vragen
geven de gemeente Dordrecht de mogelijkheid om een goed beeld te krijgen van uw voorlopig voorstel en de
haalbaarheid hiervan. Op basis van gezamenlijkheid en co-creatie wil de gemeente Dordrecht deze
voorlopige voorstellen graag faciliteren. Wij willen u vragen dit formulier zo concreet en specifiek mogelijk in
te vullen.
Uiteraard wordt uw voorlopige voorstel door ons vertrouwelijk behandeld.

Aanvrager
Organisatie

Gemeente Dordrecht

Overige initiatiefnemers

Yulius

Naam Contactpersoon

Marleen Houtepen

Telefoon
E-mail

Titel voorlopig voorstel

Avond en nacht bereikbaarheid BG (i.c.m. IB 1, 2, 3, 4 of
uitstroomarrangement BW)
Bereikbaarheid (Ongeplande) ondersteuningsvragen tussen 20 uur en 8
uur

Omschrijving voorlopig

Aanleiding en achtergrond:

voorstel

- Welke vraag voor welke stakeholder (cliënt, aanbieder en/of gemeente) wordt
bediend?
Client: Bedoeld voor clienten met een Ggz ondersteuningsvraag die zelfstandig
wonen in de wijk met ambulante ondersteuning. Bij niet-uitstelbare
ondersteuningsvragen kan een client direct contact opnemen met
professionele begeleiding. Indien nodig wordt client direct gesproken of gezien
via telefoon, beeldbellen of fysiek contact. Deze ondersteuning kan worden
ingezet buiten kantooruren, cq de uren dat reguliere IB wordt geboden aan
clienten. Dit stelt client in staat om toch zelfstandig te wonen met IB of in een
BW uitroomarr.
Aanbieder: past in de lijn van herstelondersteunende zorg, (rolherstel) en
normalisatie van wonen. Het voorkomt escalatie van zorgvragen.
Gemeente: Past in de lijn van vergroten zelfredzaamheid en normalisering en
participatie.

Doel
Omschrijf in 2 zinnen het doel van dit voorlopig voorstel.
Inkopen van maatwerkondersteuning aansluitend bij behoefte van de cliënt.
Client kan wel zelfstandig wonen met IB of in een uitstroomarrangement BW,
maar heeft daarnaast incidenteel ondersteuning nodig buiten kantooruren bij
(ongeplande) ondersteuningsvragen.
Voorbeelden:
-Client krijgt slecht nieuws en kan de tijd tot de volgende dag niet overbruggen
zonder hier over te spreken met een begeleider
-Client neemt tijdelijk medicatie onder toezicht en heeft in de avond een
spuigesprek nodig
-Clienten die overdag werken of dagbesteding hebben en daardoor in de
avond hun zaken moeten regelen en daarbij soms vastlopen
Transformatie
Wat is het verschil ten opzichte van de huidige praktijk?

Cliënten met (onuitstelbare) ondersteuningsvragen die nu gebruik maken van
een zwaarder arrangement kunnen hierdoor sneller ambulantiseren
Cliënten die buiten kantooruren (ongeplande) ondersteuningsvragen hebben
maar de voorkeur geven aan zelfstandig wonen in de wijk verblijven nu in een
BW met een zwaarder arrangement wat niet aansluit bij hun wensen
De doelgroep voor wie BW ongeschikt is kan daardoor toch gebruik maken van
ondersteuning buiten kantooruren

Wat is het product niet
Deze dienstverlening betreft geen crisisopvang voor verwarde personen of
burgers in crisis.
Deze dienstverlening is geen vervanging voor de wakende wachtfunctie die in
de BW geboden wordt aan clienten die intensievere vormen van toezicht nodig
hebben
De dienstverlening betreft geen telefoonnummer voor alle psychosociale
hulpvragen buiten kantoortijden uit de wijk.
Welke verandering ontstaat in dienstverlening/
toegang/kwaliteit/monitoring/verantwoording/bekostiging/waarde/back office?
Dienstverlening: Clienten met een IB-arrangement kunnen daarnaast een
arrangement krijgen waardoor zij toegang krijgen tot ondersteuning tussen
20.00 en 08.00 uur
Toegang: nieuw arrangement om naartoe te leiden, lichter in vergelijk met
huidige BW arrangement
Verantwoording: n.v.t.
Bekostiging: apart in te kopen en te bekostigen product. Via strippenkaart,
afrekening op basis van realisatie. Dan wel via een subsidie in te regelen.
Let op er is dus altijd een achterwacht die uit kan rukken. We zullen dus goed
moeten kijken naar de financiering. Onze huidige bereikbaarheidsdienst voor
BT wordt standaard betaald uit het budget. Eventuele uitruk wordt extra
gedeclareerd. Afrekenen op basis van realisatie is bij dit product dus niet
mogelijk. Het betreft namelijk niet een medewerker van de BW die daar dienst
draait, deze mensen kunnen de telefoon opnemen maar niet uitrukken i.v.m.
noodzakelijke aanwezigheid bij calamiteiten binnen de BW.
Resultaten en opbrengsten
Geef samenvattend aan wat concreet de resultaten, maatschappelijke waardetoevoeging en/of opbrengsten zijn van dit voorlopig voorstel.


Zelfredzaamheid vergroten

Doorlooptijd



Participatie vergroten



Meer maatwerk voor cliënt



Normalisering



Meer doorstroom, afschaalmogelijkheid voor aanbieders



Preventie van escalatie en daardoor preventie van zwaardere zorg.



Ambulantisering Ggz en Gz



Goedkoper voor de gemeente (en de gemeenschap)

Wat is de verwachte doorlooptijd van het voorlopig voorstel (tot en met
datum gerealiseerd)?
Uitgewerkt voorstel aan de FOT: 2018
Implementatie: uiterlijk 4maanden na uitgewerkt voorstel aan de FOT.
Toelichting

Toetsingscriteria
voorlopig voorstel

Algemeen toetstingskader:








Wmo 2015;
Aanbestedingsrichtlijn en Aanbestedingswet;
Aansluiting bij de sturingsprincipes vanuit het Wmo beleidsplan
Drechtsteden 2015-2018;
Aansluiting bij de uitgangspunten van de transformatie-opdracht (vijf
pijlers);
Reeds geïmplementeerde inhoudelijke en systeemveranderingen in
overeenkomsten;
Het door de gemeente vastgesteld budget;
Uitkomsten rapport commissie Dannenberg.

De vijf pijlers van het transformatieproces zijn:


Normalisering;



Participatie;



Persoonsgerichte aanpak;



Stijging van Zelfredzaamheid waar mogelijk;



Aansluiten op de lokale situatie.

Bij welke van onderstaande punten sluit uw voorlopig voorstel aan?
-

Volwaardig bugerschap (o.a. keuzevrijheid en eigen regie);

-

Gewoon waar dat kan, speciaal waar het moet:
- Wonen;
- Werken/dagbesteding/participatie;
- Financien;
- Sociaal netwerk;
- Gezondheid.

-

Doelmatigheid;

-

Aansluiting op de mogelijkheden in stad/wijk of buurt;

-

Samenwerking nulde-, eerste-, tweede-, derdelijn;

-

Verbinding en samenhang binnen het gemeentelijk domein;

-

Interventies en instrumenten om vooruitgang/ontwikkeling vast te
stellen en/of te bevorderen.

Na indiening van het voorlopig voorstel wordt eerst getoetst door de gemeente of het voorlopig voorstel
kansrijk is voor verdere uitwerking.
Wij verzoeken u vriendelijk om uw volledig ingevulde formulier voorlopig voorstel per email te sturen
naar contractmanagement@drechtsteden.nl.
Als u vragen heeft bij het invullen van dit formulier, of andere vragen heeft, dan kunt u contact met ons
opnemen via contractmanagement@drechtsteden.nl.

