Toevoegen van voedingsvergoeding aan Wonen Beschut per 1 januari 2018

Per 1 januari 2017 is de vernieuwde indicatiesystematiek voor Beschermd Wonen in werking
getreden. Dit betekent dat cliënten bij de variant Wonen Beschut hun eigen voeding moesten
betalen. De Achterhoekse gemeenten hebben deze maatregel echter herzien. Deze is dus per 1
januari 2018 niet meer van toepassing.
Waarom is de maatregel herzien?
Verondersteld werd dat het zelf betalen van de eigen voeding een goede stap was op weg naar
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. In de praktijk bleek dit geen goede maatregel
en gingen cliënten er financieel op achteruit. Daarom wordt per 1 januari 2018 standaard een
vergoeding voor voeding geleverd.
Welke wijziging wordt doorgevoerd?
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de component ‘voeding’ standaard toegevoegd aan
Wonen Beschut.
Compensatie voor voedingskosten in 2017
Als overbrugging voor het jaar 2017 worden de voedingskosten bij een indicatie voor Wonen
Beschut met terugwerkende kracht gecompenseerd. Dit betreft een vergoeding van €7,- per
etmaal.
Welke cliënten worden gecompenseerd?
De financiële compensatie geldt voor cliënten die in 2017 een nieuwe indicatie Wonen Beschut
via Zorg in Natura hebben gekregen of deze in 2017 nog zullen krijgen.
De compensatie geldt niet voor:
 Cliënten waarvan de oude GGZ-C indicatie op basis van de conversietabel is omgezet
naar Wonen Beschut. Het GGZ-C pakket betreft een all-in-pakket. De kosten voor
voeding zijn hier al in meegenomen. Bij de omzetting is het tarief van de GGZ-C
indicatie gehandhaafd.
 Cliënten die een indicatie via Pgb ontvangen, omdat hierbij de kosten voor voeding
voor rekening van de cliënt zelf komen.
Hoe gaat de compensatie in zijn werk?
De compensatiebetalingen lopen via de aanbieders waar cliënten wonen. Aanbieders
ontvangen een leveringsopdracht via Vecozo met productcode 15110 voor de cliënten die het
betreft. Hiermee kunnen zij met terugwerkende kracht – dat wil zeggen per ingangsdatum van
de indicatie in 2017 – €7,- per etmaal declareren tot einde van de indicatieduur. Dit kan
uiterlijk tot en met 31 december 2017.
Wanneer een cliënt in die tijd kosten heeft gemaakt voor voeding, dient de aanbieder met de
betreffende cliënt(en) afspraken te maken over de terugbetaling.
De betreffende cliënten en aanbieders zijn van de compensatie op de hoogte gesteld.

