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Modulair maatwerk

• Modulaire opbouw beschermd wonen

Enschede

• Modulair maatwerk kwetsbare gezinnen 
Eindhoven

• Discussie, dilemma’s en vragen



Beschermd wonen Enschede

• De instelling zorgt voor huisvesting, eten en drinken, een zinvolle
dagbesteding, zorg en toezicht

• Cliënt betaalt hoge eigen bijdrage aan CAK

• Cliënt houdt bedrag een zak- en kleedgeld over (€ 304,- per 
maand)

Traditioneel
verblijf

All inclusive

• De instelling zorgt voor de huisvesting, cliënt betaalt huur en 
vaste lasten

• Cliënt zorgt zelf voor eten en drinken (Nibud richtlijn € 217,- per 
maand) en zorgverzekering

• Cliënt betaalt geen eigen bijdrage aan CAK

• Cliënt houdt bedrag aan zak- en kleedgeld over (€ 304,- per 
maand)

Transformatie

BW modulair



In kaart brengen financiën cliënt

inkomsten uitgaven



Cliëntgebonden module

als inkomsten lager zijn dan (noodzakelijke) 
uitgaven, wordt het verschil door 

toekenning van een module bijgelegd

Opgave

cliënt houdt een bedrag over ter hoogte

van de norm zak- en kleedgeld



Vergoeding zorgaanbieder

• toegekende individuele modules

• noodzakelijke zorg (aantal geïndiceerde

uren)

• bereikbaar- en oproepbaarheid (uren)

of 

• 24-uurs aanwezigheid (slapende of wakende
wacht): vast bedrag per jaar



Inkoop sociaal domein Eindhoven

Ondersteuning zelfstandig
leven

• Advies/consult

• Dyslexie

• Begeleiding

• Begeleiding groep

• Behandeling

• Behandeling/DBC’s

Maatschappelijke deelname
en werk

• Werk

• activering

• dagbesteding

Ondersteuning wonen

• Beschermd wonen

• Opvang

• Logeren

• Verblijf jeugd

• Pleegzorg

• crisisopvang



Doel maatwerkafspraken

• Ondersteuning integraal

• 1 plan / 1 regisseur

• Soepel op- en afschalen

• Tijdelijke en snelle inzet anderen mogelijk

• Continuïteit in hulpverlening

• Voorkomen uithuisplaatsing

• Faciliteren door goede inkoopafspraken



Aanpak

• Met gesloten beurzen
aantal casussen
oppakken

Korte
termijn

• Komen tot 
trajectafspraken in 
inkoop

Parallel



Dilemma’s en vragen

• Modulair opbouwen of één gemiddelde prijs?
• Hoofd- onderaannemerschap?
• Maatwerk versus algemene voorzieningen?
• Eigen bijdragen? Belemmering of noodzaak?
• Wie mandaat voor indiceren?

– Gemeente?
– Wijkteams?
– Instellingen?



Discussie


