Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Ambulant 2016 (volwassenen)
1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen
Inleiding
Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel ‘Wmo-ambulant’.
Met de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari
2015 heeft Opdrachtgever een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen,
met een beperking en/of psychische problematiek, aan het maatschappelijk verkeer. Ook
moet zij passende ondersteuning bieden waardoor Cliënten in staat zijn tot het uitvoeren
van algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een huishouden.
Opdrachtgever onderscheidt onder het Perceel Wmo- ambulant de volgende
ondersteuningsvormen1:
1. Begeleiding Individueel
2. Dagbesteding (begeleiding groep)
3. Kortdurend verblijf
4. LVB 18 +
5. Vervoer
Hieronder volgt een beschrijving van bovenstaande ondersteuningsvormen en de
bijbehorende Producten. Per ondersteuningsvorm vindt u het beoogde resultaat, een
globale omschrijving van de ondersteuningsvorm, de bijbehorende Producten en een
toelichting per Product. Tot slot wordt ingegaan op de product specifieke Eisen waaraan
Opdrachtnemer dient te voldoen bij het leveren van deze ondersteuningsvormen. Deze
product specifieke Eisen zijn aanvullend aan de algemene Eisen uit de Offerteaanvraag en de
wettelijke vereisten zoals onder andere opgenomen in de Wet maatschappelijke
ondersteuning.
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Het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang valt ook onder de werking
van de Wmo. Deze taak maakt geen onderdeel uit van deze Offerteaanvraag omdat de
gemeente Nijmegen als centrumgemeente verantwoordelijk is voor de inkoop van
beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
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In deze Bijlage worden bovenstaande ondersteuningsvormen beschreven en worden de
product specifieke Eisen toegelicht. In onderdeel 1b vindt u een overzicht van de tarieven
per Product.
In dit Perceel gaat het om ondersteuning voor mensen vanaf 18 jaar (volwassenen). Deze
ondersteuning is bedoeld voor Cliënten die matige of zware beperkingen hebben op het
terrein van sociale redzaamheid, bewegen en verplaatsen, psychisch functioneren, geheugen
en oriëntatie en/of probleemgedrag.
Een indeling van Cliënten in groepen werkt concreet en overzichtelijk, maar lang niet alle
Cliënten passen in slechts één van de cliëntgroepen. Er zijn ook veel Cliënten met
multiproblematiek. Dit betekent dat zij onder meerdere cliëntgroepen kunnen vallen. Bij een
aantal Cliënten die extramurale begeleiding/dagbesteding ontvangt, vormt de ondersteuning
vanuit de Wmo een onderdeel van een totaalpakket aan zorg en ondersteuning. Andere
zorgvormen kunnen worden geleverd via bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet, de
Jeugdwet, de Participatiewet en/of justitie. Het is aan Opdrachtgever en –nemer om de
extramurale begeleiding/dagbesteding in te vullen in samenwerking en goede afstemming
met de betrokken ketenpartners. Integrale ondersteuning van Cliënten wordt nagestreefd,
ongeacht de financieringsdomeinen.

1. Begeleiding individueel
Resultaat






Omschrijving

De Cliënt ontwikkelt vaardigheden of handelingen om de
zelfredzaamheid te behouden, te stimuleren of terugval te
remmen.
De Cliënt is in staat de noodzakelijke algemene dagelijkse
levensverrichtingen uit te (blijven) voeren, een gestructureerd
huishouden te (blijven) voeren en/of deel te (blijven) nemen
aan het maatschappelijke verkeer. Waar mogelijk wordt de
Cliënt toegeleid naar meer dan wel behoud van zelfstandigheid.
Ondersteuning van de thuissituatie (mantelzorger).

Onder begeleiding wordt in de Wmo verstaan ‘ondersteuning in het
dagelijks leven’. Het doel is dat de Cliënt (zo lang mogelijk) een
zelfstandig leven leidt.
Bij deze ondersteuningsvorm gaat het om individuele begeleiding
die wordt ingezet in de thuissituatie en activiteiten omvat voor en
met de Cliënt die matige tot zware beperkingen of stoornissen
heeft op:
a) sociale zelfredzaamheid;
b) het bewegen en verplaatsen;
c) het psychisch functioneren;
d) het geheugen en de oriëntatie; of
e) gedrag;
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f) algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
De zwaarte van de begeleiding wordt bepaald door de mate van
complexiteit van de uit te voeren activiteiten en/of aanwezige
stoornissen en/of beperkingen van de Cliënt. Begeleiding
individueel kan tijdelijk worden ingezet ter overbrugging van een
periode tot langdurige opname in een intramurale voorziening.
De begeleiding bestaat, afhankelijk van de zwaarte van de
beperking, uit:
 Het ondersteunen bij of het oefenen van vaardigheden of
handelingen.
 Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van
(dag)structuur en/of het voeren van regie.
 Het overnemen van toezicht op de Cliënt en/of
het aansturen van gedrag.

Productcategorieën

Opdrachtgever onderscheidt vier Producten onder individuele
begeleiding:
1. Begeleiding licht (voorheen: H126, H136 en H137)
2. Begeleiding midden (voorheen: H127, H150 en H300)
3. Begeleiding zwaar (voorheen: H152 en H153)
4. Nachtverzorging (voorheen: H132)
Per Cliënt zet het Gebiedsteam/zorgloket in overleg met de Cliënt
en zo nodig de Aanbieder, in op één van de zorgvormen individuele
begeleiding licht, midden of zwaar.
Nachtverzorging betreft een zelfstandig product en kan zowel los
van als in combinatie met individuele begeleiding geleverd worden.

Productbeschrijvingen

1. Begeleiding licht
Begeleiding licht betreft de persoonlijke verzorging die onder de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Het gaat om de
persoonlijke verzorging die gericht is op ondersteuning bij de
algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de
handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten.
Ook het op afstand begeleiden van de Cliënt bij het gebruik van
medicatie maakt onderdeel uit van persoonlijke verzorging. Voor
deze zorgvorm geldt dat de Cliënt die in aanmerking komt voor
deze begeleiding als primaire grondslag een psychiatrische
aandoening of beperking, verstandelijke of zintuigelijke handicap
heeft.
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Werkzaamheden
 Ondersteuning bij ADL, advies, instructie en voorlichting.
 Geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied
van persoonlijke verzorging.
 Het op afstand begeleiden van Cliënt bij het gebruik van
medicatie.
 Signaleren.
2. Begeleiding midden
De Cliënt heeft ondersteuning nodig en kan hier zelf om vragen. Er
is geen noodzaak tot het daadwerkelijk overnemen van taken van
de Cliënt.
Ondersteuning wordt geboden bij het oplossen van problemen, het
zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van dagelijkse
bezigheden en de dagelijkse routine die voor de Cliënt niet
vanzelfsprekend zijn. Dit kan zodanige problemen opleveren dat de
Cliënt afhankelijk is van ondersteuning.
Onder dit product valt tevens de voormalige zorgvorm H127
(persoonlijke verzorging extra). Cliënt kan terugvallen op 24-uurs
beschikbaarheid van professionele ondersteuning zoals beschreven bij
Begeleiding licht.

Werkzaamheden
 Signaleren.
 Stimuleren en activeren van de Cliënt.
 Toezicht houden op (de ontwikkeling van) de Cliënt.
3. Begeleiding zwaar
De Cliënt heeft ondersteuning nodig, maar kan hier niet (altijd) zelf
om vragen. De ondersteuning richt zich op het (gedeeltelijk)
overnemen van taken door een professional, omdat de Cliënt
ernstige problemen heeft. Het gaat om ondersteuning bij complexe
taken. Ook het uitvoeren van eenvoudige taken en communiceren
gaat moeizaam. Voor de dagstructuur en/of het voeren van regie is
de Cliënt afhankelijk van de ondersteuning van anderen.
Werkzaamheden
 Ondersteunen van de Cliënt bij beperkingen op het vlak van
zelfregie over het dagelijks leven waaronder begeleiding bij
tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen
(dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en
uitvoeren van taken, beheerszaken regelen, communicatie,
organiseren van het huishouden en persoonlijke zorg).
 Ondersteunen bij sociaal emotionele problematiek die
samenhangt met de beperking / stoornis en ondersteunen bij
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mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie
met extra aandacht voor ontwikkeling op het vlak van wonen,
werken en sociaal netwerk.
Signaleren.
Stimuleren en activeren van de Cliënt.
Toezicht houden op (de ontwikkeling van) de Cliënt.

Dit product kan tevens ingezet worden voor LVB 18 +

4. Nachtverzorging
Het gedurende de nacht bieden van een veilig logeeradres, in een
periode gelegen tussen 21.00 's avonds en 08.00 uur van de
daaropvolgende morgen.
Nachtverzorging betreft een zelfstandig product en kan zowel los
van als in combinatie met individuele begeleiding geleverd worden.
Werkzaamheden
 Lichamelijke verzorging van de Cliënt.
 Ondersteuning bij eten en drinken.
 Medicijnen klaarzetten en toedienen.
 Maaltijdverzorging.
 Ter beschikking stellen van een verblijf en rustruimte.
 Signaleren.

Productspecifieke Eis

Begeleiding midden –persoonlijke verzorging extra
Wanneer deze ondersteuning wordt ingezet, is sprake van
24-uurs beschikbaarheid van de Aanbieder voor de betreffende
Cliënt. Alle andere vormen van persoonlijke verzorging vallen onder
productcategorie ‘begeleiding licht’.

2. Dagbesteding (begeleiding groep)
Resultaat








Verlichten of voorkomen van sociaal isolement van de Cliënt.
Vergroten, in standhouden of zo lang mogelijk behoud van de
zelfredzaamheid van de Cliënt.
Voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaalemotionele vaardigheden.
Thuiswonen langer mogelijk maken op verantwoorde wijze.
De draagkracht van de mantelzorgers blijft intact; overbelasting
van mantelzorgers wordt voorkomen.
Bereiken van optimaal herstel van functies/verminderen van
beperkingen/stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.
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Algemeen

Stimuleren, stabiliseren of afremmen van achteruitgang in het
(zelfstandig) functioneren.
Leren omgaan met fysieke, psychische en/of cognitieve
beperkingen.

Ook onder dagbesteding (begeleiding groep) wordt in de Wmo
verstaan ‘ondersteuning in het dagelijks leven’. Het doel is dat de
Cliënt (zo lang mogelijk) een zelfstandig leven leidt.
Bij deze ondersteuningsvorm gaat het om begeleiding in
groepsvorm namelijk dagbesteding. Dagbesteding (groep) is een
structurele tijdsbesteding met een vaste regelmaat. Er is een
SMARTgeformuleerd doel per Cliënt en er wordt gewerkt middels
een methodische aanpak in de groep. De Cliënt wordt actief
betrokken en de dagbesteding is voor de Cliënt een betekenisvolle
activiteit. Dagbesteding is voorliggend op begeleiding individueel
als hetzelfde doel wordt beoogd.
Onder dagbesteding wordt niet verstaan:
a. Een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie
wordt geboden.
b. Een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke.
Dagbesteding kan tijdelijk worden ingezet ter overbrugging van een
periode tot langdurige opname in een intramurale voorziening. De
zwaarte van de dagbesteding wordt bepaald door de mate van
complexiteit van de uit te voeren activiteiten en/of aanwezige
stoornissen en/of beperkingen van de Cliënt.
Een dag kent twee dagdelen. Een dagdeel kent vier uur directe
zorgverlening. Tijdens de dagbesteding kan aanvullend geen
individuele begeleiding worden ingezet..
Werkzaamheden
 Bieden van contacten om sociaal isolement te voorkomen.
 Bieden van een betekenisvolle invulling van de dag.
 Aanbrengen van structuur in de dag.
 Zoveel als mogelijk handhaven dan wel stimuleren van de
zelfredzaamheid en cognitieve capaciteiten en vaardigheden.
 Voor mensen tussen de 18 en 67 jaar, waarbij sprake is van een
(chronische) arbeidsbeperking en waarbij de Participatiewet
geen uitkomst biedt: (Toewerken naar) een passende vorm van
maatschappelijke participatie, waar mogelijk leidend naar
(betaalde of onbetaalde) arbeid of een re-integratietraject:
arbeidsmatige dagbesteding.
 Signaleren.
 Stimuleren en activeren van de Cliënt.
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Toezicht houden op (de ontwikkeling van) de Cliënt.

Productcategorieën

Opdrachtgever onderscheidt zeven Producten onder dagbesteding:
1. Dagbesteding licht (voorheen H531, H811, F125)
2. Dagbesteding midden (voorheen H812, H831, H832)
3. Dagbesteding zwaar (voorheen H800, H801, H533, H833, H813)
4. Dagbesteding auditief midden (voorheen H851, H852)
5. Dagbesteding auditief zwaar (voorheen H853)
6. Dagbesteding visueel midden (voorheen H871)
7. Dagbesteding visueel zwaar (voorheen H872 en H873)

Productbeschrijvingen

1. Dagbesteding licht
Er is een duidelijke verzorgingsbehoefte en/of
begeleidingsbehoefte van de Cliënt, waarbij de dagbesteding is
gericht op het behoud of zo lang mogelijk behouden van
vaardigheden en handelingen en/of het activeren van de Cliënt.
 Bij de doelgroep ‘mensen met een verstandelijke beperking’
(VG) legt het dagprogramma waar mogelijk een accent op
arbeidsmatige dagbesteding.
 Bij de doelgroep ‘mensen met een lichamelijke beperking’ (LG)
legt het dagprogramma waar mogelijk een accent op
zelfgekozen bezigheid en activering. Daarnaast biedt het
dagprogramma ruimte voor vaardigheidstraining en zo mogelijk
arbeidsmatige dagbesteding.
 Bij de doelgroep ‘mensen die langdurig zorgafhankelijke zijn’
(LZA) legt het dagprogramma waar mogelijk een accent op
educatie en/of arbeidsmatige dagbesteding.
Werkzaamheden
 Signaleren.
 Stimuleren en activeren van de Cliënt.
 Toezicht houden op (de ontwikkeling van) de Cliënt.
2. Dagbesteding midden
Er is een duidelijke verzorgingsbehoefte en/of
begeleidingsbehoefte van de Cliënt.
 Bij de doelgroep ‘mensen met een lichamelijke beperking’ (LG)
legt het dagprogramma waar mogelijk een accent op een
zelfgekozen bezigheid en activering. Daarnaast biedt het
dagprogramma ruimte voor vaardigheidstraining.
Werkzaamheden
 Signaleren.
 Stimuleren en activeren van de Cliënt.
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Toezicht houden op (de ontwikkeling van) de Cliënt.

3. Dagbesteding zwaar
Dagbesteding gaat in samenhang met enige persoonlijke
verzorging, gerichte begeleiding en behandeling, afhankelijke van
de vraag en hulpbehoefte van de Cliënt.
De doelgroep zijn zelfstandig wonende Cliënten met uitgebreide
beperkingen bij het dagelijks functioneren en/of een intensieve
begeleiding- en verzorgingsbehoefte en voor Cliënten met een
beperking of stoornis die als gevolg van de beperking of stoornis
niet kunnen deelnemen aan gewoon werk of begeleid werk
(maatschappelijke integratie is niet mogelijk).
De concrete en haalbare ondersteuningsdoelen zijn vastgelegd in
een Ondersteuningsplan. Er is sprake van multidisciplinaire
ondersteuning.
Werkzaamheden
 Signaleren.
 Stimuleren en activeren van de Cliënt.
 Toezicht houden op (de ontwikkeling van) de Cliënt.
 Ondersteuning bij de dagbesteding en bij sociale activiteiten.
 (Zo nodig) Ondersteuning door begeleiding.
 Enige persoonlijke verzorging.
4 en 5 Dagbesteding auditief
De dagbesteding is gericht op Cliënten met een ernstige auditieve
handicap die als gevolg van hun beperking(en) niet kunnen
deelnemen aan regulier onderwijs, regulier werk en/of begeleid
werk. Maatschappelijke integratie is niet of zeer beperkt mogelijk.
Werkzaamheden
Het dagprogramma betreft een zelfgekozen bezigheid en activering,
waar onder vaardigheidstraining. De dagbesteding kan ook
arbeidsmatige dagbesteding betreffen.
I.
II.

Midden: er is weinig of slechts beperkte verzorging nodig.
Uitgangspunt groepsgrootte: minimaal 4 deelnemers.
Zwaar: er is verzorging nodig Uitgangspunt groepsgrootte:
maximaal 4 deelnemers.

De groepsgrootte wordt niet alleen bepaald door de zorgzwaarte
van de Cliënt, maar hangt ook samen met de aard van de
aangeboden dagbestedingactiviteiten.
Waar nodig wordt samengewerkt met (landelijke) specialistische
Aanbieders voor mensen met een auditieve beperking.
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6 en 7 Dagbesteding groep visueel
De dagbesteding is gericht op Cliënten met een ernstige visuele
handicap die als gevolg van hun beperking(en) niet kunnen
deelnemen aan regulier onderwijs, regulier werk en/of begeleid
werk. Maatschappelijke integratie is niet of zeer beperkt mogelijk.

Werkzaamheden
Het dagprogramma betreft een zelfgekozen bezigheid en activering,
waar onder vaardigheidstraining. De dagbesteding kan ook
arbeidsmatige dagbesteding betreffen.
I. Midden: er is geen of weinig verzorging nodig. Uitgangspunt
groepsgrootte: minimaal 6 deelnemers.
II. Zwaar: er is (beperkte) verzorging nodig. Uitgangspunt
groepsgrootte: maximaal 6 deelnemers.
De groepsgrootte wordt niet alleen bepaald door de zorgzwaarte
van de Cliënt, maar hangt ook samen met de aard van de
aangeboden dagbestedingactiviteiten.
Waar nodig wordt samengewerkt met (landelijke) specialistische
Aanbieders voor mensen met een visuele beperking.

Productspecifieke Eis

Arbeidsmatige dagbesteding
Opdrachtnemer maakt bij deze vorm van dagbesteding een
verbinding met de in de gemeente actief zijnde welzijns-,
onderwijs-, en/of arbeids(toeleidende) organisaties ten behoeve
van een sluitende aanpak en het creëren van mogelijkheden voor
een vervolgstap richting scholing en/of arbeid van de Cliënt.
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3. Kortdurend verblijf

Resultaat

Het overnemen van zorg ter ontlasting van de persoon die
gebruikelijke zorg of mantelzorg aan de Cliënt biedt ter
voorkoming van volledige opname in een instelling.

Omschrijving

Kortdurend verblijf betreft de mogelijkheid voor de Cliënt om
ergens te logeren waar permanent (24-uurs) toezicht wordt
geboden en waarbij zorg en ondersteuning geboden wordt.
Het dient ter aanvulling op het wonen in de thuissituatie en
vervangt niet het wonen in een instelling.
Bij Kortdurend verblijf bestaat de mogelijkheid om in overleg
tussen Opdrachtnemer en cliënt en/of mantelzorger het aantal
etmalen flexibel in te zetten, zodat het aantal etmalen ook in
een langere tijd aaneengesloten ingezet kan worden
(bijvoorbeeld bij vakanties).
Doelgroep
Cliënten die in aanmerking komen voor kortdurend verblijf:
a. hebben chronische complexe problemen door een
somatische, zintuiglijke, verstandelijke of lichamelijk
beperking, een psychische- of cognitieve aandoening;
b. zijn gezien hun zorgbehoefte aangewezen op met zorg
gepaard gaand en permanent toezicht;
c. worden dagelijks ondersteund door een (mantel)zorger die
tijdelijk ontlast moet worden.
De Cliënt kan geen beroep doen op de Wlz of aanvullende
zorgverzekering.
Werkzaamheden
Opdrachtnemer voert kortdurend verblijf volgens de volgende
uitgangspunten uit:
 Opdrachtnemer zorgt voor een locatie die veilig is. Hieronder
wordt verstaan de lichamelijke veiligheid en integriteit én de
geestelijke veiligheid en integriteit van de Cliënt.
 Het verblijf is passend bij de doelgroep:
 Zit/slaapvoorzieningen worden aangepast aan de
zorgbehoefte van de Cliënt.
 De locatie waar het aanbod plaatsvindt voldoet aan alle
wettelijke eisen.
 Er zijn rolstoeltoegankelijke douche/toiletvoorzieningen
aanwezig indien relevant voor de Cliënt.
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 Er is alarmering op de kamer aanwezig indien relevant
voor de Cliënt.

Productcategorieën

Opdrachtgever onderscheidt twee Producten kortdurend verblijf:
1. Kortdurend verblijf exclusief ondersteuning (Z996, Z992, Z993
en Z994)
2. Kortdurend verblijf all-in

Productbeschrijvingen 2.1 Kortdurend verblijf exclusief ondersteuning
Onder deze ondersteuningsvorm valt de verblijfscomponent. De
vergoeding betreft de huisvesting- en verblijfskosten, evenals de
hotelmatige kosten:
 huishoudelijke verzorging;
 keuken(personeel);
 facilitaire dienst;
 dagelijkse welzijnsactiviteiten.
Per etmaal wordt ten minste een ontbijt, lunch en diner
aangeboden aan de Cliënt.
2.2 Kortdurend verblijf all-in
Deze categorie bestaat uit twee delen:
a. de verblijfscomponent (zie onder 2.1), inclusief
b. ondersteuning in de vorm van begeleiding individueel, in
passende mate voor de betreffende Cliënt per aanwezig
dagdeel.
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4 Doelgroep LVB 18 +
Resultaat

Productbeschrijving

Productspecifieke eisen

Het tijdelijk bieden van een beschermende
woonomgeving om verslechtering van de
situatie te voorkomen en/of verbetering te
willen bereiken. Gedurende de periode
waarin de Cliënt wordt begeleid, wordt
bekeken of zelfstandig wonen met
begeleiding haalbaar is of een traject in het
kader van de WLZ in gang gezet moet
worden
Een licht verstandelijke beperking,een
beperkt sociaal aanpassingsvermogen met
bijkomende problematieken hebben.
Behoefte hebben aan een beschermende
woonomgeving om verslechtering van de
situatie te voorkomen en/of verbetering
willen bereiken.
Ambulante begeleiding en dagbesteding zijn
hiervoor onvoldoende.
Cliënt heeft een woonomgeving nodig waar
toezicht en begeleiding aanwezig of in de
nabijheid is.
Deze beschermende woonomgeving is
tijdelijk nodig of er kan op dit moment nog
niet worden vastgesteld dat de behoefte aan
toezicht blijvend is.
Het gaat specifiek om mensen met een licht
verstandelijke beperking die tijdelijk
behoefte hebben aan begeleiding en/of
behandeling
in
een
beschermende
woonomgeving:
● na een (intensief) behandeltraject met
verblijf en/of
● om de stap naar (begeleid) zelfstandig
wonen te maken welke nu te groot is en/of
● na een crisissituatie waarbij het niet meer
houdbaar is om in het thuissysteem te
verblijven.
Doelgroep: mensen met een licht
verstandelijke beperking met een tijdelijke
behoefte aan beschermende woonomgeving
(en buiten de WLZ vallen vanwege de
tijdelijkheid en buiten de Jeugdwet vallen).
Begeleiding
wordt
uitgevoerd
door
gecertificeerde HBO (+) hulpverleners of
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MBO (+) hulpverleners onder supervisie van
HBO (+) gecertificeerde medewerkers. Een
gedragswetenschapper is betrokken bij het
opstellen van het hulpverleningsplan en
evaluaties hiervan.
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5. Vervoer

Resultaat

Cliënt komt tijdig en naar tevredenheid aan
op locatie van de dagbesteding en na afloop
weer thuis.

Omschrijving

Het vervoer heeft uitsluitend betrekking op
noodzakelijk vervoer van en naar de
dagbesteding. Dit product wordt ingezet als
daar op grond van de Wmo een Verwijzing
voor is afgegeven en is alleen beschikbaar
voor extramurale Cliënten.
Deze vergoeding is per dag voor het vervoer
van de woning van Cliënt naar de
dagbestedingslocatie en vice versa.
Het vervoer wordt geregeld door de
Opdrachtnemer.

Productcategorieën

Opdrachtgever
onderscheidt
twee
categorieën vervoer:
Vervoer zonder rolstoel (H990, H894 en
H803)
Vervoer met rolstoel (H895)

Productbeschrijvingen

N.v.t.

Productspecifieke Eis

Deze
vervoersregeling
betreft
een
individuele
maatwerkvoorziening
die
ingezet kan worden voor productgroep 1b dagbesteding (groep).

14

1b. Producten en tarieven
Bijlage 1B versie geldend vanaf 1-1-2018
Tarieven Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ambulant 2018 (volwassenen)
Productcode
1R101
1R102
1R103
1R104
1R201
1R202
1R203
1R204
1R205
1R206
1R207
1R301
1R302
1R303
1R401
1R402

Product
Begeleiding licht
Begeleiding midden
Begeleiding zwaar
Nachtverzorging
Dagbesteding groep licht
Dagbesteding groep midden
Dagbesteding groep zwaar
Dagbesteding groep auditief midden
Dagbesteding groep auditief zwaar
Dagbesteding groep visueel midden
Dagbesteding groep visueel zwaar
Kortdurend Verblijf (excl. ondersteuning)
Kortdurend Verblijf all-in
Doelgroep LVB 18 +
Vervoer zonder rolstoel
Vervoer met rolstoel
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Tarief
€ 41,40
€ 45,00
€ 76,80
€ 38,40
€ 31,20
€ 41,40
€ 54,00
€ 49,20
€ 55,20
€ 30,60
€ 36,60
€ 63,00
€ 106,80
€ 228,00
€ 10,89
€ 19,25

Eenheid
Uur
Uur
Uur
Dagdeel
Dagdeel
Dagdeel
Dagdeel
Dagdeel
Dagdeel
Dagdeel
Dagdeel
Etmaal
Etmaal
Etmaal
Dag
Dag

