
20211130 Informatie-memo doorontwikkeling BW extramuraal 
 

De huidige extramurale all-in arrangementen worden per 01-01-2022 getransformeerd naar nieuwe BW 

extramurale arrangementen bestaande uit begeleiding (IB) in combinatie met de component 

Bereikbaarheidsdienst en indien nodig de component huisvesting plus.  

 

1. Waarom deze doorontwikkeling? 

 

Met de nieuwe componenten-systematiek wordt beoogd om de volgende stap te zetten in de extramuralisering 

door IB (en de toename van zelfstandigheid) meer centraal te zetten ('normaliseren') en doelmatig te indiceren, 

lees 'zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig'. 

 

Daarnaast roepen we de zorgaanbieders nadrukkelijker op om te ondersteunen bij het toeleiden naar instanties 

(zoals de SDD), vragen/inlichtingen en aanvragen op het gebied van inkomensondersteuning1 

 

2. De componenten betreffen individuele ondersteuning met de volgende kenmerken: 

 

 De ondersteuning is gericht op een toename van de zelfstandigheid van betrokken klanten door het 
afbouwen van ondersteuningsafhankelijkheid, ambulantisering en het voorkomen van terugval;  

 De ondersteuning is tijdelijk, streven is tot maximaal twee jaar*, gelet op het ontwikkelpotentieel tot 

zelfstandig wonen. Doel is dat de klanten (zo nodig met een lichtere vorm van ondersteuning) de regie 

over hun leven kunnen voeren; 

 IB zonder bereikbaarheid is te licht, want de klanten hebben tijdelijk achtervang in de vorm van 24-uurs 

bereikbaarheid van ondersteuning nodig (al dan niet buiten kantooruren) voor hun onplanbare 

ondersteuningsvraag.  

 

*Om moverende redenen kan de ondersteuning langer toegekend (moeten) worden. Het is ter 

beoordeling aan de Wmo consulent om een verlenging al dan niet toe te kennen.  

 

3. Visual van huidige arrangementen naar nieuwe componenten: 

 

In de onderstaande figuur ziet u de doorontwikkeling. In de rechtse kolom staan de huidige arragementen 

benoemd. In de linkerkolom ziet u de nieuwe componentensystematiek, die gedurende de implementatieperiode 

van 1 jaar, de huidige arrangementen gaat vervangen.  

 

 

                                                           
1 1 Hierbij is het o.a. belangrijk om tijdig te signaleren en te schakelen op wijzigingen in de woonsituatie die gevolgen hebben 

voor iemands uitkeringssituatie (en eigen bijdrage).   

nieuw te ontwikkelen componenten BWO arrangementen

plan- en onplanbaar 24/7 anders geregeld: afschaling, normalisering, zo licht als mogelijk plan- en onplanbaar 24/7:

component telefonische avond- en nachtbereikbaarheid extramuraal: 

Componenten IB1 BW, IB2 BW, IB3 BW

1 =1 arrangement, extramurale setting licht

1 =1 arrangement, extramurale setting midden                                                

1=1 arrangement, extramurale setting zwaar

≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen licht

≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen midden

≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen zwaar

≤ 12 extramurale setting licht

≤ 12 extramurale setting midden      

≤ 12 extramurale setting zwaar                                                                       

binnen deze arrangementen is een variant inclusief en exclusief 

huisvesting te onderscheiden.

component huisvesting separaat indien arrangement BW 

inclusief huisvesting

incl. HV



 

 

4. Wat is de doelgroep? 

 

Bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die (nog) niet in staat zijn zich op eigen 

kracht te handhaven of zelfstandig te kunnen wonen en die hun ondersteuningsvraag kortdurend kunnen 

uitstellen, maar wel achtervang in de avond, nacht en weekenden nodig hebben in de vorm van bereikbaarheid. 

 

5. Wat zijn de criteria? 

 

Voor deze groep geldt dat de ondersteuning uitsluitend wordt geboden indien aan de volgende criteria wordt 

voldaan: 

 Klant heeft ondersteuningsbehoefte in de vorm van 24/7 (on)planbare ondersteuning; 

 Klant is in staat om kortdurend zijn/haar ondersteuningsvraag uit te stellen; 

 De voorliggende reguliere individuele begeleiding (contracten IB SDD of IB regio Alblasserwaard) biedt 

geen passende ondersteuning. 

 

De consulent van de SDD bepaalt in het keukentafelgesprek aan de hand van de ZRM of de klant in aanmerking 

komt voor de ondersteuning. 

 

6. De componentensystematiek vertaald naar producten en productomschrijving: 

 

De volgende producten worden geïmplementeerd: 

a. BW extramurale setting, begeleiding licht     Code 15N44 
b. BW extramurale setting, begeleiding midden   Code 15N45 
c. BW extramurale setting, begeleiding zwaar    Code 15N46 
d. BW extramurale setting, bereikbaarheidsdienst   Code 15N48 

e. BW extramurale setting, Huisvesting Plus    Code 15N47 
 

 

a. BW extramuraal, begeleiding licht: De ondersteuning is erop gericht om door toezicht de feitelijke 

situatie te monitoren en/of door stimulans ervoor te zorgen dat de klant (eventueel met behulp van 

zijn netwerk) zelf in staat is de vereiste activiteiten te ondernemen. Waar mogelijk wordt de 

ondersteuning op termijn afgebouwd. 

 

b. BW extramuraal, begeleiding midden: De ondersteuning is erop gericht door aanleren en oefenen 

de klant (eventueel met behulp van zijn netwerk) naar het punt te brengen dat hij deze op een 

afzienbaar moment zelfstandig kan ondernemen of de klant te brengen naar het voor hem maximaal 

haalbare niveau. 

 
c. BW extramuraal, begeleiding zwaar: De ondersteuning is erop gericht om de klant (eventueel met 

behulp van zijn netwerk) te helpen bij het verrichten van de vereiste activiteiten (samen doen), al 

dan niet in combinatie met het overnemen van taken en/of het voeren van regie door de 

professional omdat de klant deze niet zelf kan uitvoeren.  

 

d. Definitie Bereikbaarheidsdienst: Een hulpverlener is in de avond, nacht (tussen 20:00 uur en 

08:00 uur) en weekenden telefonisch bereikbaar om hulpvragen van klanten te beantwoorden en 

daar waar nodig acties uit te zetten. De bereikbaarheid betreft ondersteuning op afstand en kan 

zowel gepland als ongepland ingezet worden, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de 

klant. Het doel van deze ondersteuning op afstand is dat de klant direct geholpen wordt met zijn 

hulpvraag dan wel deze uit kan stellen tot de reguliere IB ingezet kan worden.  

 

e. Definitie Huisvesting Plus: De component huisvesting plus kan worden toegekend als de klant 

nog niet in staat is zelf te huren en de huisvesting via de zorgaanbieder is ingeregeld. De Wmo 

consulent besluit of de component huisvesting plus wordt geïndiceerd op basis van de ZRM. In deze 

component zijn naast woonkosten ook huishoudelijke taken zoals voeding meegenomen. 

Woonkosten zijn: huur, onderhoud, gas-water-licht. Inrichting/inventaris is in het kader van 



normalisering niet inbegrepen in de component huisvesting. Klant dient zelf, eventueel met behulp 

van zijn netwerk, zorg te dragen voor de inrichting in de woning. In gevallen dat de klant hier zelf 

niet in kan voorzien, zijn er mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand.  

 

 Component bereikbaarheid zit er in het begin altijd bij, maar kan afgeschaald worden.  

 

 

  


