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Tijdelijke opvang Basis (Specifiek MO/BW)
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De cliënt is aangewezen op zorg die gepaard gaat met tijdelijke opvang waar begeleiding
overdag aanwezig is. Het gaat hier om personen die een ‘time-out’ nodig hebben van de huidige
(woon-)situatie waar zij zich op dat moment in bevinden. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van
overbelasting van de cliënt in zijn huidige (woon-)situatie door onderliggende problematiek. Er is
geen sprake van een crisissituatie en ook niet van een complexe en/of intensieve hulpvraag.
Voor de cliënt is er een (psychosociale-) noodzaak om een korte periode even op adem te
komen en op afstand van zijn huidige (woon-)situatie hulpvragen met professionele
ondersteuning op te pakken. Andere vormen van tijdelijke opvang, zoals een Bed op Recept
(ZVW) of binnen het eigen netwerk, zijn niet passend of mogelijk. Er is geen sprake van zware
problematiek, geen noodzaak voor 24 uurs aanwezigheid en beschikbaarheid van de
begeleiding en de cliënt kan goed functioneren in een groep.
Voor aanvang moet het duidelijk dat de cliënt terug kan keren naar de eigen (woon-)situatie.
Het betreft een vorm van tijdelijke opvang met een maximale duur van zes weken. De tijdelijke
opvang kan maximaal twee keer met 6 weken verlengd worden.

Opdracht

De opdrachtnemer die opvang basis levert, zorgt voor de rust, afstand en ondersteuning die
nodig is. Dit product wordt ingezet om:
▪ escalatie in de huidige (woon-)situatie te voorkomen en een zwaardere interventie als
bijvoorbeeld wonen/verblijf crisis te voorkomen;
▪ wat lucht te geven in de huidige (woon-)situatie waardoor na terugkeer een normalisatie
optreedt;
▪ te onderzoeken wat nodig is om de cliënt terug te laten keren naar de eigen (woon-)situatie;
▪ de ondersteuning dient in afstemming plaats te vinden met het systeem (zowel formeel als
informeel) rondom de client.
Er is overdag professionele en informele ondersteuning aanwezig. Informele ondersteuning is
ondersteunend aan de professionele ondersteuning. De ondersteuning die al betrokken is bij de
cliënt en/of cliëntsysteem wordt zo optimaal mogelijk benut c.q. betrokken.
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Cliënt is op adem gekomen en kan weer terugkeren naar de eigen (woon-)situatie.
De hulpvragen zijn opgepakt en in traject uitgezet.
Escalatie en de inzet van een zwaardere interventie is voorkomen.
Er is afgeschaald naar een lichter (ambulant) product.
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De professional is in staat een goede inschatting te maken van de zorg die de cliënt nodig
heeft waardoor deze terug kan keren naar de eigen (woon-)situatie.
Het agogisch klimaat bedraagt minimaal 0,6 uur per cliënt per dag.
Het agogisch klimaat wordt geboden door minimaal voor 20% door hbo-professionals.
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Het gemiddeld aantal uren Begeleiding individueel is 4 uur per cliënt per week.
Begeleiding individueel wordt geboden door minimaal voor 50% geboden door HBOgeschoold professionals.
Het overige deel van het agogisch klimaat en Begeleiding individueel wordt geboden door
minimaal MBO-niveau 4 professionals. De eindverantwoordelijkheid ligt bij een HBOgeschoolde professional.

