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Notitie integratie product 

Beschermd Wonen LVB 
Voorheen Regeling Tijdelijke Urgente Zorg-LVB Amsterdam 

 

Aanleiding 

 

Sinds de invoering van de Wmo in 2015 is de gemeente Amsterdam geconfronteerd met enkele 

tientallen jong volwassen Amsterdammers met een (licht) verstandelijk beperking die urgent een 

tijdelijk verblijf/behandeling in een 24-uurs voorziening nodig hebben. Met tijdelijk wordt hier 

bedoeld één tot drie jaar.  

 

Aanvankelijk was voor de gemeenten en VWS onduidelijk onder welk wettelijk kader deze groep 

zou moeten worden ondersteund. Amsterdam besloot  hierop  tot de regeling Tijdelijke Urgente 

Zorg (TUZ), waarmee voorkomen werd dat deze groep tussen wal en schip zou belanden. 

 

Onderzoek door VWS heeft in september 2015 uitgewezen dat deze groep op basis van 

psychosociale problematiek onder de reikwijdte van Beschermd Wonen in de Wmo valt. 

 

In september 2016 werd duidelijk dat Amsterdam voor deze groep € 1,8 mln aan extra middelen 

vanuit het Rijk krijgt toegevoegd. 

 

In deze notitie staat beschreven hoe de TUZ per 01-01-2017  wordt omgezet naar het product 

Beschermd Wonen Lvb dat onder de inkoop MO/BW valt.  

  

 

Voorziening Beschermd Wonen Lvb 

 

1. Doelgroep 

De voorziening is bedoeld voor 

• Mensen met een (licht) verstandelijke beperking (soms met kinderen), 

• Die een tijdelijke urgente behoefte hebben aan een vorm van 24-uurs toezicht en 

begeleiding, 

• En die enerzijds niet in aanmerking komen voor de Wlz , omdat niet aantoonbaar is dat 

voorziening levenslang noodzakelijk is of omdat de Wlz-indicatie om andere reden niet 

wordt afgegeven. 

• En voor wie anderzijds maximale inzet uit de Wmo van  ambulante begeleiding, 

dagbesteding, mantelzorg en andere informele ondersteuning tijdelijk niet voldoende is.  

 

 

2. Producten 

De doelgroep zal gebruik maken van de producten 24-uurs opvang en Individueel Begeleid 

Wonen zoals omschreven in het inkoopdocument MO/BW.  

 

 

 

 

3. Toekenning product  uitsluitend aan Amsterdamse burgers 
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Het ministerie van VWS heeft de voor dit product de totale beschikbare € 60 miljoen over alle 

gemeenten verdeeld en niet zoals bij de overige Beschermd Wonen middelen over de 

regiogemeenten. Dit heeft tot gevolg dat alhoewel dit product onder de Wmo-wetgeving  

Beschermd Wonen valt,  de regeling alleen toegankelijk is voor inwoners van Amsterdam . 

 

Amsterdammers aan wie een voorziening als bedoeld in Beschermd Wonen LVB (voorheen TUZ) 

wordt toegekend, hebben toegang tot deze voorziening voor de termijn van 1 jaar, met een 

mogelijkheid van verlengen (tot maximaal 3 jaar).  

 

4. Continuïteit 

Voor de continuïteit voor TUZ-indicaties die tot 31 december 2016 zijn of worden afgegeven en 

die een looptijd hebben tot na 31-12-2016 geldt dat deze per 1 januari 2017 overgaan in een 

beschikking Beschermd Wonen en de daaraan verbonden voorwaarden en eisen. Waarbij: 

• De oorspronkelijke looptijd van de beschikkingen wordt gehanteerd 

• De beschikkingen TUZ en Beschermd Wonen LVB en/of de verlenging daarvan tezamen 

niet de maximale  3 jaar toekenning mogen overschrijden 

Met bestaande aanbieders TUZ wordt minimaal een overeenkomst Beschermd Wonen LVB 

afgesloten op de TUZ-productie peildatum 1 januari 2017. 

 

5. Bekostiging 

De bekostiging is overeenkomstig  aan die van de Beschermd Wonen producten Individueel 

Bescherm Wonen en 24-uurs begeleiding (beide inclusief dagbesteding) met inbegrip van het 

Eigen Bijdrage regime van de MO/BW.  

 

 

 

 


