Nieuwe tarieven begeleiding en dagbesteding Wmo vanaf indicatiedatum 26 februari
2018 (zie verslag overlegtafel NAT d.d. 28 november 2017)
Ambulante begeleiding
o

o
o
o

De nieuwe tarieven en de overgang van klassen naar uren gaan in per eerste dag van
periode 3 = 26 februari 2018 bij elke beschikking of herbeschikking die op of na die
datum door de gemeente Nijkerk afgegeven wordt. Op dat moment lopende
beschikkingen blijven dus onder de oude klasse-systematiek en onder het tarief
vallen.
Bij nieuwe indicaties/herindicaties ambulante begeleiding stappen we af van de indeling in
gaan we over naar (hele) uren.
Uren zijn klantcontacturen. Klantcontact kan ook via de telefoon of via Skype. Voor
klantgebonden uren, niet zijnde klantcontacturen, zit er een opslag in het uurtarief.
De tarieven per klantcontactuur ambulante begeleiding zijn voor
51,47 en voor
63,21. Indexatie-afspraken 2019 en verder worden gemaakt in de overlegtafel
NAT.

Dagbesteding
o
o
o
o

Ook hier is de ingangsdatum van de nieuwe tarieven de eerste dag van periode 26 februari
(datum beschikking/herbeschikking).
overigens geen onderscheid in gemaakt.
Het dagdeeltarief
Het dagdeeltarief
bedraagt

per vier weken

.

Wat is regulier, wat is specialistisch
Specialistisch betekent NIET 'verstandelijke beperking', 'verslaving', 'autisme' of anderszins. Dus
die specifieke kennis betekent niet dat daarom 'specialistische begeleiding' wordt ingezet. ELKE
aanbieder heeft zijn specialisme. Specialistisch betekent (Zie: beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Nijkerk 2018 https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-228612.pdf) dat het behalen
van de Wmo-doelstellingen bij één specifieke persoon bemoeilijkt wordt door " meer complexe
ziektebeelden en situaties (er zijn zodanige stoornissen en beperkingen dat kennis van het
ziektebeeld en deskundigheidin de omgang hiermee noodzakelijk is) en/of meer complexe
activiteiten (er is bijvoorbeeld toezicht en sturing nodig op het psychisch of lichamelijk functioneren
van de cliënt of de cliënt is leerbaar en er kan geoefend worden met het aanbrengen van structuur
en/of uitvoeren van handelingen/vaardigheden). Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de
aanwezigheid van ernstige gedragsstoornissen, risicovolle instabiele ziektebeelden,
multiprobleemsituaties".
Specialistische begeleiding is zelden langdurig nodig. Zal bij ambulante begeleiding, als het
ingezet wordt, vaak tijdelijk zijn. Het kan meer dan twee jaar duren dat het nodig is om
specialistisch in te zetten, maar het kan ook soms 3 maanden zijn, of helemaal niet. Dat is
maatwerk.
blijvend is.

langdurige dagbesteding ingezet wordt is het mogelijk dat dit

