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Chapeau Woonkring Uden

1. Inleiding
De door stichting Chapeau Woonkring Uden (CWU) beschikbaar gestelde woonvoorziening 
('de Woonkring') aan de Muntmeester te Uden is bestemd voor de huisvesting en 
ondersteuning van mensen met psychiatrische problematiek, bij wie de op participatie gerichte 
ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat. De woonvoorziening 
fungeert als een maatwerkvoorziening voor beschermd wonen als bedoeld in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). 

CWU sluit met elke bewoner een huurovereenkomst, waaraan de voorwaarde is verbonden dat 
deze bewoner een begeleidingsovereenkomst sluit met een door CWU gecontracteerde 
professionele zorgaanbieder. Beëindiging van de begeleidingsovereenkomst door of jegens 
de bewoner leidt onherroepelijk tot beëindiging van de huurovereenkomst. 

Het niveau van begeleiding dat aan elk van de bewoners wordt geboden, vloeit voort uit de 
beoordeelde ernst van de bij de bewoner aanwezige problematiek. De met die problematiek 
samenhangend benodigde zorgomvang kan worden uitgedrukt in aantallen uren begeleiding, 
door professionele krachten. 

CWU treedt niet alleen op als verhuurder van de woningen, maar fungeert tevens als 
intermediair tussen de partijen die belang hebben bij een goed functioneren van de 
woonvoorziening: de bewoners, de mantelzorgers, de begeleiders, de zorgaanbieder,  
woningcorporatie Area, de gemeente Uden en de bewoners van de wijk Velmolen-Oost.  
CWU fungeert daarmee bij uitstek als het draaipunt voor de bevordering van de sociale 
cohesie rondom de woonvoorziening. 

De Woonkring omvat 15 zelfstandige woningen plus een afzonderlijke gemeenschappelijke 
ruimte ten behoeve van de begeleiding. 

Kosten van beschermd wonen komen ten laste van de gemeente 
De kosten van beschermd wonen komen ten laste van de gemeente, in het kader van de 
uitvoering van de Wmo 2015. De kosten verbonden aan de huur van de individueel bewoonde 
woningen horen niet tot de kosten van exploitatie van de woonvoorziening, maar komen 
rechtstreeks voor rekening van die bewoners. 
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2. Beschrijving van de Woonkring 
2.1. Uitvoering van de functie 'Beschermd Wonen' 

In de Wmo wordt het op participatie gericht begeleid wonen 'Beschermd wonen' genoemd en 
dit wordt gekarakteriseerd als het wonen in 'een accommodatie van een instelling'. In deze 
context fungeert de koepelstichting Chapeau Woonkringen als de instelling die dit beschermd 
wonen ter beschikking stelt, tezamen met de lokaal opererende Chapeau stichtingen die de 
uitvoering doen, zoals CWU. 

De kosten van de begeleiding van de bewoners van de Woonkring in Uden worden betaald uit 
persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Wanneer gebruik wordt gemaakt van een 
persoonsgebonden budget, dan geldt de eis dat de PGB-gerechtigde een aanvullende 
overeenkomst sluit met zijn zorgaanbieder(s); de betreffende overeenkomst regelt, na 
goedkeuring door de gemeente, de uitbetaling van de zorgkosten via de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB). In de rolverdeling tussen de koepelstichting Chapeau Woonkringen 
en CWU treedt Chapeau Woonkringen in de SVB-contracten op als de contractant voor de 
bewoners. 

Uit deze persoonsgebonden budgetten worden door Chapeau Woonkringen alle kosten van 
de zorgverlening en de bijbehorende organisatiekosten betaald. 

2.2. Organisatie van de Woonkring 

Zoals elke lokale Chapeau Woonkring, behorend tot de organisatie van Stichting Chapeau 
Woonkringen, moet ook CWU worden gezien als een burgerinitiatief, gericht op de huisvesting 
en ondersteuning van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor een psychose.  
Een Chapeau Woonkring is een beschermende woonvorm gericht op maatschappelijke 
participatie. Elke Woonkring bestaat uit een groep zelfstandige woningen, voorzien van extra 
faciliteiten voor gezamenlijke activiteiten en voor het bieden van ruggensteun aan de bewoners 
door professionele begeleiding. Een Chapeau Woonkring kan op een willekeurige plaats in een 
woonwijk staan.  
CWU huurt de woningen en de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten van de 
lokale woningcorporatie Area Wonen. Voor het leveren van de benodigde hulp en begeleiding 
heeft CWU met tussenkomst van de overkoepelende stichting Chapeau Woonkringen een 
contract gesloten met ASVZ. Alleen mensen die een individueel contract sluiten met deze 
zorgaanbieder, komen in aanmerking voor een woning, die door CWU middels een Zorg/
Huurovereenkomst ter beschikking wordt gesteld.  Om toegelaten te kunnen worden, hebben 
bewoners een geldige zorgindicatie of een Wmo-beschikking vanuit de gemeente nodig.  
Voor de bescherming van de continuïteit wordt het bestuur van CWU - dat in het algemeen zal 
bestaan uit mensen die in de betreffende gemeente wonen - benoemd, geschorst of ontslagen 
door de moederstichting Chapeau Woonkringen. 

Een woonvoorziening voor mensen met psychische problematiek verkeert in een kwetsbare 
positie. Daarom wordt de selectie en toelating van personen die in aanmerking komen voor 
een woning in de Woonkring uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen, in overleg met de 
moederstichting Chapeau Woonkringen en ASVZ, op basis van een protocol. 

In de Woonkring is plaats voor 15 bewoners. Zij houden zo veel mogelijk de regie over hun 
eigen leven en wonen hier in principe langdurig. In het gebouw is ook een 
gemeenschappelijke ruimte, waar bewoners en begeleiders elkaar kunnen ontmoeten voor een 
praatje, een spel, een kop koffie of thee en eventueel een maaltijd. Dagelijks kunnen bewoners 
die daar prijs op stellen, gezamenlijk koken in de keuken van deze inloopruimte. Zij stemmen 
dat onderling af met een kook- en boodschappenschema waarop men kan intekenen. Verder 
zijn er gezamenlijke activiteiten waaraan deelgenomen kan worden. De gemeenschappelijke 
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ruimte fungeert daarmee als een heel natuurlijk ontmoetingspunt voor de bewoners en hun 
begeleiders. 

Op de door veel gemeenten gehanteerde participatieladder bevinden de bewoners van 
woonkringen zich in het algemeen op trede drie: niet zelfredzaam, buurt- en wijkgebonden. 
Het streven is bewoners verder te helpen naar de volgende trede, maar vaak moeten we ons, 
gezien de kwetsbaarheid van deze groep mensen, richten op voorkoming van afglijden naar 
trede 2 of zelfs 1. 

Voor de begeleiding, verleend door ASVZ, is 7 dagen per week deskundig personeel 
aanwezig, meestal van 08.00 uur tot 22.00 uur; in uitzonderingsgevallen ook buiten deze uren. 
Gedurende de nacht geldt een rechtstreekse, telefonische bereikbaarheid, waarbij begeleiding 
tevens binnen 20 minuten ter plaatse kan zijn. De benodigde samenstelling van het 
begeleidingsteam vloeit voort uit de eisen die gesteld worden door de zorgzwaarte van de 
bewoners. Het begeleidingsteam omvat de teamleider, persoonlijke begeleiders, begeleiders, 
assistent begeleiders en een woningassistente. Zij hebben hun kantoorruimte binnen de 
woonvoorziening. 

2.3. De aard van de begeleiding 

Concrete aandachtspunten in de dagelijkse begeleiding en ondersteuning zijn: 
• Realiseren van een veilige, stabiele woonomgeving 
• Tijdig signaleren van en inspelen op mogelijke beginnende psychose 
• Ondersteuning bij gebruik medicatie 
• Bevorderen van het zelfvertrouwen en het gevoel volwaardig burger te zijn, mogelijk maken 

van maatschappelijke participatie 
• Bewoners eigen keuzes laten maken 
• Toezien op dag/nachtritme 
• Sociale redzaamheid versterken of tijdelijk overnemen 
• Bieden van ondersteuning en training bij huishoudelijke taken 
• Bieden van ondersteuning bij problemen met psychosociale functies 
• Bieden van ondersteuning bij de verwerking van de beperkingen die de ziekte met zich 

meebrengt 
• Bewoners met in het verleden verslavingsproblematiek ondersteuning bieden 
• Persoonlijke zorg stimuleren 
• Ondersteuning bieden bij het aangaan en onderhouden van relaties en deelname aan het 

maatschappelijk leven, met name wijkgerichte activiteiten 
• Maatschappelijke participatie 
• Ondersteuning bieden in participatie op het gebied van dagactiviteiten 
• Stimuleren dat bewoners van elkaar leren. 
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3. De lopende exploitatie van de woonvoorziening
Individuele bewoners 
De individuele bewoners betalen zelf de huur en servicekosten van hun woning. Zij betalen dit 
uit hun eigen inkomen (vaak een uitkering), aangevuld met een huurtoeslag. Het streven is, dat 
de huurprijzen niet hoger zijn dan de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. 

Gemeenschappelijke ruimten 
De huur- en de servicekosten van de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten, 
alsmede de kosten van de inventaris en inrichting van die ruimten, behoren tot de zorgkosten 
als kosten van infrastructuur, benodigd voor de levering van de zorg. Deze kosten bedragen in 
totaal circa € 22.000 per jaar. 

Frictieleegstand 
Tussen CWU en Area Wonen is een (overkoepelende) huurovereenkomst gesloten voor alle 
(15) tot de woonvoorziening behorende woningen, alsmede voor de gemeenschappelijke 
ruimten. CWU verhuurt de woningen weer door aan de individuele bewoners. 

In de overkoepelende huurovereenkomst zijn bepalingen opgenomen omtrent de kosten van 
frictieleegstand in geval van vertrek van een individuele (onder)huurder. Voor Area horen 
dergelijke kosten tot de gebruikelijke exploitatiekosten. Doordat de Woonkring is bestemd voor 
de onderhavige doelgroep, is CWU niet vrij in het aanwijzen van een nieuwe huurder en kan 
dus het risico van frictieleegstand niet op de gebruikelijke wijze beïnvloeden. Dit risico moet 
dus worden begrensd. 

Met Area Wonen is afgesproken dat zij tot ten hoogste de periode van twee maanden het risico 
van leegstand voor haar rekening neemt. Een periode van twee maanden lijkt tot nu toe 
voldoende om de periode van leegstand tot de datum van ingang van de huur van de 
opvolgend huurder te dekken. Vanaf 2015 is de toelating van nieuwe bewoners evenwel mede 
afhankelijk van het tijdig afgeven van een Wmo-beschikking door de gemeente. De 
huurderving als gevolg van leegstand bij wisseling van huurder, boven het met Area 
overeengekomen niveau, behoort daarom tot de organisatiekosten van de woonvoorziening. 

Met de koepelstichting Chapeau Woonkringen is door CWU overeengekomen dat deze het 
betreffende risico overneemt door het treffen van een voorziening, waarop de kosten van 
huurderving ten laste kunnen worden gebracht. Bij een totale jaarhuur voor 15 woningen van € 
110.000 (inclusief servicekosten) en een huurdervingsrisico van 2% bedraagt de jaarlijkse 
dotatie aan die voorziening € 2.200. 

Organisatiekosten

Beoordeling zorgzwaartes 
Alle kosten verbonden aan de woonvoorziening moeten worden opgebracht uit het collectief 
van de budgetten waarop de bewoners aanspraak kunnen maken voor hun begeleiding. Het 
niveau aan begeleiding dat zij in elk individueel geval nodig hebben verschilt al naar gelang 
de ernst van hun psychische  of psychosociale problematiek. 

De beoordeling van het aan te bieden niveau van begeleiding werd voorheen ook wel 
uitgedrukt in Zorgzwaartepakketten (ZZP’s). De toekenning daarvan gebeurde door een CIZ 
(Centrum voor Indicatiestelling Zorg). Na de overgang naar de Wmo 2015 is het toekennen van 
de beoordeling van de benodigde zorgzwaarte voor nieuwe indicaties een taak van de 
gemeente.  

Gemeenten kunnen voor die beoordeling het CIZ of andere (gespecialiseerde) instanties 
inschakelen. De kosten van inschakeling van deskundigen voor de beoordeling van de 
zorgzwaarte komen voor rekening van de gemeente. 

 6



Chapeau Woonkring Uden

Chapeau Woonkring Uden alsmede ASVZ hebben zelf geen rol in die beoordeling, althans niet 
voor zover het de vaststelling van de door de gemeente ter beschikking te stellen zorgomvang 
betreft. 

Toelating van bewoners 
De woonkring en de daarin werkzame zorgaanbieder (ASVZ) hebben een eigen 
verantwoordelijkheid in de toelating van bewoners tot de woonvoorziening. Zij moeten immers 
ook waken voor de belangen van de reeds aanwezige bewoners en die van de sociale 
omgeving van de woonvoorziening. Daarnaast moeten zij beoordelen of zij, met de aan de 
bewoner toegekende zorgzwaarte en het bijbehorende begeleidingsbudget, in staat zijn 
voldoende, voor de bewoner geschikte begeleiding te leveren. 

Voor dat doel wordt gewerkt met een toelatingscommissie (TC), bestaande uit drie personen: 
een vertegenwoordiger namens de moederstichting Chapeau Woonkringen, een 
vertegenwoordiger namens de in de woonkring werkzame zorgaanbieder en een 
onafhankelijke derde met relevante deskundigheid op het terrein van de psychiatrie. 

Kandidaat bewoners kunnen zichzelf aanmelden of worden aangemeld door de gemeente, 
door hun (GGZ-)begeleiders danwel door hun huisarts. Voor toelating is in elk geval vereist dat 
de gemeente hun zorgbehoefte erkent en daarvoor een passend budget ter beschikking stelt. 

De TC voert gesprekken met kandidaat-bewoners en hun mantelzorgers en bestaande 
begeleiders en brengt in voorkomende gevallen een huisbezoek. Bij positieve beoordeling 
voor toelating door de TC volgt nog een onafhankelijke medische beoordeling, uitgevoerd door 
een gespecialiseerd psychiater alsook een eerste intake bij het lokale FACT-team . Na een 1

positief advies door de TC en door deze psychiater neemt de CWU een definitief besluit over 
toelating. 

De TC is een orgaan van stichting Chapeau Woonkringen. Derhalve komen de kosten van 
deze toelatingsprocedure voor rekening van deze stichting, die formeel zorgaanbieder is. 

Bestuurskosten woonkring 
Stichting Chapeau Woonkring Uden sluit privaatrechtelijke overeenkomsten af met de 
gemeente Uden, met zorgaanbieders stichting Chapeau Woonkringen en ASVZ, met 
woningcorporatie Area en met de individuele bewoners. 

Het bestuur van CWU vervult taken in het sociale netwerk van de gemeente Uden, waarmee 
gestalte wordt gegeven aan de maatschappelijke ondersteuning van mensen met psychische 
en psychosociale problematiek. Dit bestuur is op de uitvoering van die taken ook 
aanspreekbaar.  

Het CWU-bestuur kan daarnaast aanspraak maken op professionele ondersteuning door de 
koepelorganisatie Chapeau Woonkringen, voor bijvoorbeeld juridische en administratieve 
zaken.  

CWU voert haar werkzaamheden uit op basis van vrijwilligerswerk. De werkzaamheden 
hebben een intensief karakter en moeten op een professioneel niveau worden uitgevoerd. De 
aan de bestuursleden te betalen vergoeding voor de door hen gemaakte kosten moet 
daarmee in redelijke overeenstemming zijn.  

 FACT: Flexible Assertive Community Treatment 1
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Reservering onvoorziene kosten 
Van tijd tot tijd kan het voorkomen dat bijzondere kosten moeten worden gemaakt, zoals de 
kosten van juridisch advies of verweer, in huurzaken of anderszins. Deze kosten kunnen snel 
oplopen. Voor deze kosten wordt een jaarlijkse reservering opgenomen van € 5.000. 

Overige en algemene kosten 
Dit betreft de kosten van deelname aan de Chapeau koepelorganisatie alsmede de eigen 
bureaukosten, vergaderkosten, verzekeringen en middelen om de participatie van de 
bewoners in de wijk te bevorderen (nieuwsbrief, informatie-avonden, inloop e.d.). Hiervoor is  
€ 3.000 begroot. 

Administratieve taken, zoals de afhandeling van de facturering van (PGB-) vergoedingen, de 
financiële administratie en andere uitvoerende werkzaamheden, worden gedelegeerd aan de 
koepelorganisatie. Stichting Chapeau Woonkringen vertegenwoordigt daarnaast de lokale 
woonkringen op provinciaal en landelijk niveau. 
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4. Algemene Zorgvisie Chapeau Woonkringen
Stichting Chapeau Woonkringen gaat uit van een zorgvisie als hieronder beschreven, waarvan 
zij verwacht dat die door de in de woonvoorziening werkzame zorgaanbieder wordt 
onderschreven. Deze zorgvisie vormt een algemene grondslag, los van geloof of 
levensbeschouwing. 

De kern van de visie 
De dienstverlening bestaat uit:  
* begeleiding bij wonen; 
* begeleiding bij maatschappelijke participatie;  
* ondersteuning bij behandeling.  
 
Centrale begrippen in de uitgangspunten zijn:  
* autonomie van de bewoner; 
* nabijheid èn professionaliteit in begeleiding;  
* samenwerking met het sociale netwerk rond de bewoner;  
* samenwerking met dienstverleners.  

Uitgangspunten, visie en indicatoren 
Bij de begeleiding op alle genoemde gebieden (wonen, participatie en ondersteuning van 
behandeling) wordt uitgegaan van de eigen kracht en autonomie van de bewoners.

Visie 

Het accent bij de begeleiding ligt voornamelijk op het aanspreken en versterken van de 
aanwezige vermogens van bewoners. Minder op diens tekorten en kwalen. De begeleiding is 
vooral gericht op het creëren van voorwaarden voor het zelfstandig handelen en beslissen van 
de bewoner. Regelmatige contacten en het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie zijn 
daarvoor belangrijk. Deze benadering kent natuurlijk zijn grenzen. Waar de bewoner niet in 
staat is om eigenstandig te beslissen en te handelen gaat begeleiding over in leiding. 

Dit is het meest duidelijk in crisissituaties en situaties die de competenties van de bewoner te 
boven gaan. 

Indicatoren 

Over deze uitzonderlijke situaties wordt altijd schriftelijk gerapporteerd aan het locale bestuur 
en intern in het team gecommuniceerd. 

Geaggregeerde rapportages van crises (jaarlijks) zijn beleidsmatig van belang als indicatie 
voor de mate waarin de begeleiding in staat is gebleken crises te voorkomen. 

Per bewoner wordt een begeleidingsplan opgesteld samen met naastbetrokkenen waarin 
tevens de vorderingen opgenomen worden. 

Begeleiding is gericht op een veilig leef- en woonklimaat
Visie 

Gezien de kwetsbaarheden van de bewoners is begeleiding gericht op een veilige sfeer 
waarin de bewoner zich zelf kan zijn, en worden er voldoende voorwaarden gecreëerd voor 
sociale veiligheid. 

De bewoners worden actief benaderd als zij zich te veel terugtrekken. Zij worden uitgenodigd 
om aan gemeenschappelijke activiteiten deel te nemen. Naasten worden actief betrokken bij 
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het wel en wee van bewoners. Het ontwikkelen van een sociaal netwerk wordt actief 
nagestreefd. 

De relatie met de buurt wordt op natuurlijke wijze gestimuleerd, om te voorkomen dat de 
woonkring een sociaal eiland in de buurt vormt. De begeleiding houdt de vinger aan de pols 
bij de uitvoering van de behandeling ter voorkoming van terugval en crises. Zij ziet er op toe 
dat de bewoner meewerkt aan de behandeling, omdat de behandeling een belangrijke 
voorwaarde is voor de veiligheid van de bewoner en de deelname aan activiteiten. Er wordt 
actief samengewerkt met behandelaren en naasten. 

Indicatoren 

Jaarlijks wordt aan het locale bestuur in geaggregeerde vorm gerapporteerd over de 
deelname aan gemeenschappelijke activiteiten. Jaarlijks wordt aan het locale bestuur in 
geaggregeerde vorm gerapporteerd over incidenten in voortgang van de behandeling van 
bewoners 

Begeleiding is gericht op optimale maatschappelijke participatie van de bewoner
Visie 

Het zelfstandig wonen met ruggensteun is een belangrijke voorwaarde om beter deel te nemen 
aan de maatschappij. Dat geldt voor de arbeidssituaties, voor opleiding, voor vrijwilligerswerk 
en voor besteding van de vrije tijd. 

Deelname aan activiteiten binnen de woonkring zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. 

Met externe organisaties worden contacten gelegd om dagbesteding en arbeid te 
organiseren. Instanties die deelname aan betaalde arbeid faciliteren worden, zo nodig, 
ingeschakeld. 

Het begeleidingsteam van de Chapeau Woonkring beschikt over een uitgebreid net van 
contacten die de maatschappelijke participatie van bewoners bevorderen. 

In elk individueel begeleidingsplan staat aan gegeven aan welke maatschappelijke activiteiten 
en opleiding een bewoner deelneemt en in welke omvang. Ook staan de initiatieven voor 
nieuwe activiteiten beschreven. Jaarlijks wordt in elk begeleidingsplan de resultaten van 
maatschappelijke participatie vermeld. 

Indicatoren 

Jaarlijks wordt aan het locale bestuur in geaggregeerde vorm verslag gedaan van de 
vorderingen op het terrein van maatschappelijke participatie, onderscheiden naar 
vrijetijdsbesteding (extern), vrijwilligerswerk, opleiding en arbeid. 

Begeleiding betekent een vertrouwensrelatie aangaan en professionaliteit standaarden 
hanteren
Visie 

In deze benadering worden de volgende vereisten voor goede zorg geformuleerd:  
o Vakmanschap, je vak kennen, reflectie, leren  
o Gevoel voor subtiliteit en kleine signalen  
o Praktische wijsheid om in verschillende situaties de juiste keuzes te maken 
o Liefdevolle trouw, niet verlaten wanneer het niet goed gaat of er terugval is.  
 
In de praktijk betekent het dat naast de kwaliteiten in bejegening en omgang met bewoners, 
ook specifiek kennis en vaardigheden worden gevraagd:  
o Kennis van het ziekte beeld en vaardigheden om met specifieke gedragingen om te gaan:  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o kennis over vormen van maatschappelijke dienstverlening;  
o interactievaardigheden;  
o omgang met leed en verlies; 
o kennis over arbeidsre-integratie; 
o vaardigheid in activiteitenbegeleiding. 
Er vindt supervisie en intervisie plaats. 
 
Indicatoren 
Jaarlijks wordt door de teamleider verslag gedaan aan het lokale bestuur van de kwantitatieve 
en kwalitatieve ontwikkelingen van het team inclusief een terugblik op de uitvoering van het 
scholingsplan + een plan voor het er op volgende jaar (voor het team alsook voor de 
teamleden afzonderlijk).  

De relatie met het beleid van Chapeau Woonkringen 
Het lokale bestuur staat op enige afstand van de uitvoering. Het bestuur stuurt indirect en 
hoofdzakelijk op resultaten. Naast financiële gegevens over inkomsten en besteding van de 
financiële middelen wil het bestuur zich in haar besluitvorming laten leidden door de resultaten 
die op de indicatoren worden behaald. Uiteraard zal het bestuur beschikbaar blijven bij 
contacten met instanties rond de dienstverlening.
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