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Bijlage 1: Ondersteunende begeleiding inclusief wijzigingen AWBZ 
In deze bijlage wordt nader ingegaan op de ondersteunende begeleiding, de wijze van 
begeleiding, tarieven tot 1 januari 2009 en enkele voorbeelden. 
 
1. Achtergrondinformatie ondersteunende begeleiding  
 
AWBZ 
In verband met steeds stijgende kosten is het Rijk is volop bezig met de “houdbaarheid” van 
de AWBZ. In de praktijk betekent dit dat gekoerst wordt op terugdringing van het AWBZ-
pakket.  
Ondersteunende begeleiding is één van de 6 AWBZ-functies. De overige resterende AWBZ-
functies (huishoudelijke verzorging is reeds overgeheveld naar gemeenten) zijn: persoonlijke 
verzorging, verpleging, activerende begeleiding, behandeling en verblijf. 
 
Om voor AWBZ-zorg in aanmerking zijn er 7 mogelijke grondslagen: 

- somatische ziekte of aandoening 
- psychogeriatrische ziekte of aandoening 
- psychische aandoening,  
- lichamelijke handicap 
- verstandelijke handicap 
- zintuiglijke handicap en 
- psychosociale problemen 

 
Doel huidige ondersteunende begeleiding in de AWBZ 
De ondersteunende begeleiding is erop gericht de zelfredzaamheid en integratie in de 
samenleving van de verzekerde te handhaven of te bevorderen. Zelfredzaamheid is het 
vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen, zoals: 
wassen, aankleden en koken. Hier valt ook psychosociale zelfredzaamheid (oftewel 
participatie) onder. Dit is het vermogen tot sociaal functioneren in de dagelijkse leefsituaties, 
zoals thuis, bij winkelen, vrijetijdsbesteding, relaties met vrienden, collega’s, etc.  
 
Wat valt er op dit moment nog onder de OB in de AWBZ  
Bij ondersteunende begeleiding kan het gaan om het volgende: 

1. het compenseren van verloren regelvermogen  
Dit houdt dat de betreffende persoon weer in staat is regie over het eigen leven te kunnen 
voeren. Voorbeelden zijn: het helpen plannen van activiteiten, het regelen van dagelijkse 
zaken, het nemen van besluiten, structureren van de dag en het organiseren van sociale 
participatie. Zo is het (leren) structureren en organiseren van het huishouden AWBZ-zorg als 
de verzekerde het huishouden zelf kan uitvoeren, maar daarbij ondersteuning nodig heeft.  
Ter info: als het huishouden moet worden overgenomen, is de organisatie van het 
huishouden onderdeel van de Wmo.   

2. Toezicht en preventie 
Dit gebeurt in de vorm van correctie van gedrag bij gedragsstoornissen die hun oorsprong 
vinden in een psychiatrische aandoening, een psychogeriatrische aandoening of een 
verstandelijke handicap. Dus niet op grond van opvoedingsproblemen of maatschappelijk 
onaangepast gedrag. De jeugdzorg resp. het AMW/Maatschappelijke 
Opvang/Vrouwenopvang hebben hierin mogelijk een rol. Deze interventies kunnen ook 
activerend van aard zijn, zoals het stimuleren om bepaalde activiteiten te ondernemen of 
sociale contacten te onderhouden. Het verschil met de activerende begeleiding is dat er 
geen sprake is van een programmatische benadering om een specifiek doel te bereiken, 
maar van een voortdurende situatie, waarin nog bestaande (of door behandeling of 
activerende begeleiding herwonnen) functionaliteit wordt onderhouden. 

3. Praktische ondersteuning 
Praktische ondersteuning bij het uitvoeren van handelingen. De grondslag is dan meestal 
een lichamelijke of zintuiglijke handicap of een somatische aandoening. 
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Doelgroepen 
De doelgroep kenmerkt zich door het ontbreken van voldoende maatschappelijke- en 
zelfredzaamheidvaardigheden en het ontbreken van een bewuste zorgbehoefte. Er is 
daarnaast veelal sprake van (ernstige) gezondheidsproblemen en (ernstige) 
gedragsproblematiek. 
 
Een eerste kenmerk van de doelgroep is dat er sprake is van ernstige ontregeling op 
meerdere of alle leefgebieden: wonen, werk, (lichamelijke en psychische) gezondheid, vrije 
tijd, inkomen, sociale relaties, maatschappelijk leven. Tevens is in toenemende mate sprake 
van multiproblematiek, een combinatie van twee en vaak meerdere van onderstaande 
problemen: psychiatrische- en verslavingsproblematiek*, een verstandelijke handicap*, 
trauma als gevolg van (langdurig) geweld, dak- en thuisloosheid, schulden, geen werk of 
dagbesteding, geen of een klein sociaal netwerk (eenzaamheid en isolement), criminaliteit 
en/of detentieverleden  
 
*Van deze problemen is nog geen diagnose gesteld op grond waarvan een AWBZ-grondslag 
‘psychiatrische aandoening/beperking’ of ‘verstandelijke handicap’ vastgesteld kan worden.  
 
Een belangrijk aandachtspunt bij de doelgroepen die OB-algemeen op psychosociale 
grondslag ontvangen, is dat velen in mindere of meerdere mate zorgmijder zijn.  
 
De cliënten die tot 1 januari 2009 begeleiding op basis van OB-algemeen op psychosociale 
grondslag ontvangen, kunnen ten eerste verdeeld worden naar: 

- cliënten die (tijdelijk) in een instelling wonen (residentiële cliëntsystemen); 
- cliënten die in hun eigen huis wonen (ambulante cliëntsystemen). 

De instellingen voor maatschappelijke opvang/vrouwenopvang bieden hierbij zowel 
begeleiding in een residentiële setting als ambulante begeleiding bij cliënten thuis. De 
(thuiszorg)instellingen bieden ambulante begeleiding bij cliënten thuis. 
 
Nadere verbijzondering van de doelgroepen 
Cliënten kunnen verder worden onderverdeeld naar de volgende doelgroepen: 

- volwassen mannen en vrouwen; 
- één of twee oudergezinsystemen (meestal een moeder met één of meer kinderen) 
- vrouwen en kinderen die een gewelddadige thuissituatie zijn ontvlucht 
- jonge vrouwen die in verband met eerwraak of loverboyproblematiek aankloppen bij 

de opvang; 
- slachtoffers van mensenhandel; 
- (zwerf)jongeren (waaronder tienermoeders en jonge zwangere vrouwen); 
- geïsoleerd functionerende thuiswonende ouderen. 

  
Algemeen aandachtspunt hierbij is dat in sommige gevallen de ‘zorgvraag en de gekozen 
grondslag voor discussie vatbaar zijn. Een goede inventarisatie van de hulpvraag is dus heel 
belangrijk want: 

- het gaat om mensen die alleen psychosociale problematiek hebben. Het gaat dus 
niet om mensen waarvan de psychiatrische problematiek, dementie, of een 
verstandelijke handicap al gediagnosticeerd is; 

- als binnen ontregelde huishoudens de problematiek bij de volwassene ligt, dan OB 
vanuit de AWBZ ingezet. Ligt het probleem in beginsel bij het kind en ontstaan 
daardoor opvoedingsproblemen dan is dit geen AWBZ. 

 
Hoe is het nu geregeld 
Ondersteunende begeleiding kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. De 
begeleiding in groepsverband wordt aangeduid met de term “OB-Dag” (in dagdelen) of “OB-
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Groep” (in dagdelen). De individuele ondersteunende begeleiding heet “OB-Alg” (algemeen) 
of “OB-Ind” (individueel).  
Logeren tijdens de nacht (iemand verblijft bijvoorbeeld ’s nachts in een verpleeghuis, maar is 
overdag thuis of deels bij de dagopvang) valt ook onder ondersteunende begeleiding in 
dagdelen. Pas als er sprake is van verblijf gedurende het etmaal is er sprake van de functie 
verblijf. 
 
Wat is er al veranderd in de AWBZ 
Zoals reeds is opgemerkt, is de aanspraak op ondersteunende begeleiding met ingang van 1 
januari 2008 reeds beperkt. Er is sinds 1 januari 2008 geen aanspraak meer op 
ondersteunende begeleiding algemeen (=individueel) op basis van een somatische of 
psychosociale grondslag, tenzij: 

- het gaat om ondersteunende begeleiding gedurende een dagdeel in een instelling (= 
groepsverband) 

- het onderdeel uitmaakt van palliatief terminale zorg; 
- verblijf is geïndiceerd. 

De aanspraak op individuele begeleiding is dus vanaf 1 januari 2008 beperkt.  
 
Voor mensen met een somatische of psychosociale grondslag die voor 2008 al een indicatie 
voor ondersteunende begeleiding algemeen hadden, doorlopend in 2008, geldt een 
overgangsregime. Deze indicaties blijven geldig tot uiterlijk 1 januari 2009. In het 
overgangsjaar 2008 ontvangen oude maar ook nieuwe klanten nog hulp. Deze hulp wordt 
nog door het zorgkantoor ingekocht. 
 
2. Begeleiding en tarieven tot 1 januari 2009 
Om beter inzicht te hebben, is het van belang te weten welke begeleiding geboden wordt na 
indicatiestelling door het CIZ en wat de huidige tarieven zijn. 
 
- begeleiding 
Na indicatiestelling wordt door de betreffende zorginstelling per cliënt een individueel 
begeleidingsplan opgesteld waarin afgesproken doelen worden vastgelegd. Gestart wordt 
met het oplossen van de meest urgente problemen. De begeleider steekt ook zelf de handen 
uit de mouwen. Het is een ‘helpende’ vorm van begeleiding met als doel dat de cliënt het zelf 
weer kan.  
 
- tarieven gehanteerd tot 1 januari 2009 
De huidige AWBZ-tarieven zijn: 

- OB ALG ps basis (max. € 45 per uur, MBO gekwalificeerd personeel) 
Dit is individuele begeleiding gericht op aanbrengen van structuur, dagritme, basaal toezicht 
op en stimuleren van gezond eten, persoonlijke hygiëne, dagindeling en activiteiten, helpen 
met aanvragen uitkering, verzekering etc. en andere administratieve ondersteuning. 

- OB ALG  ps extra (max. € 48 per uur, MBO gekwalificeerd personeel) 
Dit is OB ALG ps basis plus een toeslag voor onplanbare zorg, dus OB basis die op afroep 
kan worden ingezet  

- OB ALG ps speciaal (max. € 78 per uur, HBO gekwalificeerd personeel) 
Dit is gespecialiseerde begeleiding in geval van extra gecompliceerde problematiek 
(problemen met maatschappelijk en persoonlijk functioneren). Dit wordt vaker/altijd 
(afhankelijk van de instelling) door HBO gekwalificeerde medewerkers geboden. 
 
De hierboven vermelde tarieven zijn maximale AWBZ-tarieven. Hierbij geldt dat alleen het 
aantal uren wordt gedeclareerd waarbij er face-to-face contacten met de cliënt zijn. Dit 
betekent dat de indirecte uren die aan de cliënt wordt besteed, niet apart in rekening wordt 
gebracht. 
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3.Enkele voorbeelden 
Hieronder treft u enkele voorbeelden aan: 
 
Voorbeeld 1 
 
Moeder (45 jaar) met 5 kinderen 
 
Vader heeft het gezin achtergelaten met grote schulden en in elkaar geslagen huisraad. Hij 
draagt niet meer bij aan de verzorging van de kinderen. Ook zorgt hij niet voor financiële 
ondersteuning en aflossing van de schulden. Het huis is klein en rommelig. Er is veel 
vernield en veel meubilair is kapot. Er zijn te weinig bedden. De verslaafde vriend van de 
moeder komt regelmatig in huis slapen. 
 
Moeder is niet in staat structuur te bieden. Ze loopt ook vast bij het oplossen van problemen 
en het nemen van beslissingen. Ze is niet in staat om tijdig voor het eten en de was te 
zorgen en ze heeft moeite met de dagindeling. Het contact met familie is minimaal: ze staat 
er alleen voor met de opvoeding. 
 
Vanuit OB ALG ps wordt geboden: rust, regelmaat en structuur; ondersteuning bij de 
dagelijkse structuur van het huishouden; ondersteuning bij de opvoeding en het creëren van 
een veilig opvoedingsklimaat; ondersteuning bij het regelen van de financiën en het 
vergroten van het sociale netwerk. 
 
Voorbeeld 2 
 
De man is opgegroeid in gezin met veel problemen. Zijn moeder overleed toen hij 8 was. Zijn 
vader hertrouwde, hetgeen tot veel problemen leidde. Alle zes jongere broers en zussen van 
de man zijn uit huis geplaatst. Hij was altijd erg verlegen en is veel gepest. Hij is een korte 
tijd marinier geweest en heeft daarna altijd in de dumpzaak van zijn vader gewerkt. Hij was 
daar op de achtergrond aanwezig en vond het werk niet leuk. 
 
De man is niet in staat eten te koken en de was te doen. Hij heeft moeite structuur aan de 
dag te geven en activiteiten te plannen en uit te voeren. Hij neemt geen initiatieven en mijdt 
contacten. Hij schaamt zich en denkt dat iedereen hem raar vindt. Hij leeft in een oud huis 
dat hij niet kan schoonhouden. Hij accepteert daarbij geen hulp. Om zich prettig te voelen, 
dirnkt hij ongeveer 5 halve liters bier per dag. Hij heeft lichamelijke klachten waarmee hij niet 
naar de huisarts durft. 
 
OB ALG ps is gericht op: het vergroten van het probleemoplossend vermogen; een groter 
psychosociaal welbevinden; grotere zelfredzaamheid; ondersteuning in bezoek naar 
huisarts; minder alcoholafhankelijk zijn. 
 


