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BIJLAGE 1 MAATWERKVOORZIENING WMO KORTDUREND VERBLIJF
1.1

Doelstelling maatwerkvoorziening Wmo: Het bieden van hulp of diensten ter
ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie aan cliënten van de gemeente
die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van
andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn. De
ondersteuning kan gericht zijn op het verbeteren van de positie van de cliënt, het
stabiliseren van zijn situatie of het begeleiden van de achteruitgang in zijn situatie.

1.2

Middel om de doelstelling te bereiken: Gemeente stelt, op basis van onderzoek naar de
behoefte, persoonskenmerken en mogelijkheden van de cliënt, vast welke resultaten zij
voor de cliënt beoogt te bereiken en welke concrete ondersteuning hiervoor zal worden
in gezet.

1.3

Innovatie: Gemeente heeft de mogelijkheid om andere afspraken met aanbieder te
maken om innovatieve ontwikkelingen van maatwerkvoorzieningen overeen te komen.

1.4

Social return: Aanbieder heeft de verplichting tot de inzet van 2% van de
opdrachtwaarde, bij een omzet van meer dan € 100.000,- per jaar, om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten of leerwerktrajecten aan te bieden.
Maximaal 50% van de inzet mag uit Beroeps begeleidende leerweg niveau 4 (BBL4)
bestaan. De in het voorgaande contractjaar (t-1) gerealiseerde opdrachtwaarde van de
aanbieder geldt als uitgangswaarde voor de verplichting die aanbieder voor het
lopende contractjaar (t) aangaat.

1.5

Kortdurend verblijf
Doel: Het ontlasten van de mantelzorger(s) of het sociaal netwerk door middel van het
bieden van tijdelijke plek in een logeerhuis of instelling. Het kan gaan om inwoners die
toezicht nodig hebben of waar continu hulp of zorg op ongeregelde tijden noodzakelijk
is. Kortdurend verblijf is bedoeld om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.
Volume: Kortdurend verblijf wordt geïndiceerd in etmalen. Er kunnen maximaal 20
etmalen per jaar geïndiceerd worden. Een etmaal is 24 uur.
04A04 Kortdurend verblijf: (alleen verblijfscomponent)
De tijdelijke overname van de hulp van een mantelzorger met het doel om de
mantelzorger te ontlasten.
Het personeel beschikt over een mbo niveau 4 diploma (een of meer modules volstaan
niet) met een opleidingsrichting verpleegkunde, agogisch werk, gezondheidszorg en
welzijn of aantoonbaar vergelijkbaar.

1.6

Ruimte: De verblijf-, sanitaire-, slaapruimte(n) waar het kortdurend verblijf plaats vindt,
dienen geschikt te zijn voor de cliënt.

1.7

Het bed dient geschikt te zijn voor de cliënt.
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1.8

Toegankelijkheid: De ruimte(n) is voor cliënten en medewerkers goed toegankelijk
conform het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.

1.9

Privacy: De privacy van de cliënt dient geborgd te zijn in de slaapruimte waar
kortdurend verblijf plaatsvindt. Hieronder wordt tenminste verstaan een slaapkamer per
cliënt met een afsluitbare deur die zowel door de cliënt als de begeleiders te sluiten en
te openen is;

1.10 Hygiëne: De persoonlijke hygiëne van de cliënt dient geborgd te kunnen worden.
1.11 Noodzakelijke zorg: Alle Zvw zorg die normaliter door de cliënt thuis wordt ontvangen,
dient ook geborgd te zijn tijdens het kortdurend verblijf. Hieronder wordt verstaan;
verpleging (gefinancierd vanuit de Zvw), persoonlijke verzorging (gefinancierd vanuit
de Zvw) .
1.12 Veiligheid: De veiligheid van de cliënt dient geborgd te zijn.
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