
Productbeschrijving 
Voorgestelde code iWmo : Beschermd wonen: outputgericht 15A01 

LVB+ beschermd wonen 
Doelgroep:  

- Inwoners uit de gemeente van 18+ met een voorliggende problematiek (licht) verstandelijke 
beperking (IQ 50-85), eventueel bijkomende problematiek 

- Die een tijdelijke urgente behoefte hebben aan een vorm van 24-uurs toezicht en 
begeleiding, ter voorkoming van verwaarlozing, maatschappelijke overlast of gevaar voor 
cliënt zelf of anderen 

- Die enerzijds niet in aanmerking komen voor de Wlz , omdat niet aantoonbaar is dat 
voorziening levenslang noodzakelijk is  

- Die wel voldoen aan de indicatiecriteria van de ZZP’s VG of LVG,  
met uitzondering van de eis ‘levenslang’ 
zonder dat de LVB aantoonbaar vóór het 18e levensjaar is vastgesteld.  

- En voor wie anderzijds maximale inzet uit de Wmo van ambulante begeleiding, dagbesteding, 
mantelzorg en andere informele ondersteuning niet voldoende is. 
 

Doel van de begeleiding en een tijdelijk beschermde woonomgeving:  
Voor cliënten die (nog) niet in staat zijn met begeleiding zelfstandig te wonen wegens gevaar voor te 
grote achteruitgang. De cliënt krijgt op basis van een ondersteuningsplan passende begeleiding. 
Naast het bieden van stabiliteit richt de begeleiding zich op het zo spoedig en verantwoord mogelijk 
ondersteunen naar zelfstandig wonen (al dan niet met ondersteuning). Het is van belang dat de cliënt 
ook participeert in een vorm van onderwijs, (vrijwilligers-) werk of dagbesteding. Op deelgebieden 
kan de cliënt zelf regie voeren. Overname van regie over leefgebieden kan nodig zijn. 
 

Type product:  

Tijdelijk verblijf in een (groeps)woning van een instelling met beschikbaarheid van ongeplande 

begeleiding (variatie van OZ1,2,3) 24 uur per dag.  

Product enkel in te zetten na:  
Maximale inzet uit de Wmo van ambulante begeleiding, dagbesteding, mantelzorg en andere 
informele ondersteuning is niet voldoende om cliënt te ondersteunen.  Inzetten van indicatie kan 
alleen na overleg met teamleider.  Indicatie kan alleen bij een gecontracteerde aanbieder. Indicatie is 
tijdelijk, het streven is dat de cliënt na 6 maanden, met mogelijk maximaal 6 maanden verlenging 
door zal stromen.   
 

Eisen aan aanbieder:  

De zorgaanbieder biedt een gestructureerde woonomgeving met 24-uurstoezicht, waar 24 uur per 

dag een beroep op de zorg kan worden gedaan, of waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is, 

bijvoorbeeld in de vorm van slaapwachten. De zorgaanbieder levert zowel geplande als ongeplande 

begeleiding. De begeleiding is gericht op ontwikkeling en training en het streven is dat de cliënt 

binnen 6 maanden met maximaal 6 maanden verlenging door kan stromen naar een vorm van 

ambulante zorg. Of er kan in deze periode worden aangetoond dat langdurige ondersteuning nodig is 

waarmee er een nieuwe WLZ-aanvraag kan worden gedaan. 

 


