
 

Productomschrijvingen inkoop 2016  
 

Begeleiding ‘light’ 

 

Doel: 

Het aansturen van activiteiten op het gebied van het voeren van een huishouden en het aansturen van eten 

en drinken als onderdeel van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL-taken), gericht op het 

versterken van de eigen kracht en behoud van de zelfredzaamheid. 

 

Het gaat om aansturing van basale huishoudelijke en ADL-taken, waarbij geen sprake van verbeterdoelen, 

maar waardoor zelfstandig wonen mogelijk blijft. 

 

Doelgroep: 

Mensen met een psychogeriatrische (PG) aandoening/beperking, mensen met psychische klachten (PSY) 

met beperkingen op het terrein van en/of: 

1. sociale redzaamheid; 

2. het bewegen en verplaatsen; 

3. het psychisch functioneren; 

4. het geheugen en de oriëntatie; 

 

Activiteiten: 

 Aansturen van schoonmaakwerkzaamheden in huis 

 Aansturen van de wasverzorging 

 Aansturen van eten en drinken 
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Begeleiding basis (H300 + H305): 
 

Doel: 

- Gericht op het versterken van de eigen kracht en stimuleren van het netwerk. 

- Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid die 

ingezet worden  ter voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing. 

- Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding 

bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. 

- Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks 

leven door herhaling en methodische interventie. 

- Om leren gaan met een beperking (psychisch dan wel fysiek)  

- Specifiek voor jeugd: begeleiding gericht op de stimulering van de ontwikkeling van de jeugdige en/of op 

de opvoedingsondersteuning. 

 

Doelgroep: 

Mensen met een somatische (SOM), of psychogeriatrische (PG) aandoening/beperking, mensen met 

psychische klachten (PSY), een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of zintuiglijke (ZG) handicap met 

beperkingen op het terrein van en/of: 

1. sociale redzaamheid; 

2. het bewegen en verplaatsen; 

3. het psychisch functioneren; 

4. het geheugen en de oriëntatie; 

5. het vertonen van probleemgedrag. 

 

Bij jeugdigen/ouder(s) kan het gaan om beperkingen op één van bovenstaande terreinen en/of het ervaren 

van problemen bij de opvoeding. 

 

Activiteiten: 

1. Het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen. 

2. Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van regie. 

3. Het overnemen van toezicht. 

4. Aansturen van gedrag. 

 

Bij jeugdigen/ouder(s) zijn de activiteiten niet alleen gericht op het individu, maar kan het hele gezin (of 

systeem om het gezin heen) betrokken worden bij de begeleiding. 
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Begeleiding Basis+ (H150) 

 

Doel: 

Hetzelfde doel als omschreven is bij ‘Basis’. Daarnaast is er beschikbaarheid van begeleiding, waardoor de 

cliënt erop kan rekenen dat de zorgaanbieder naast planbare zorg ook oproepbare zorg (binnen 

kantoortijden, niet ’s avonds of ’s nachts) levert binnen redelijke tijd. 

 

Doelgroep: 

- Cliënten die zijn aangewezen op ’begeleiding basis’ en die – door de aard van hun chronische ziekte en 

beperkingen – naar verwachting begeleiding moeten inroepen buiten de afgesproken vaste tijden. 

- Bij cliënten met een verstandelijke handicap kan onder deze beschikbaarheid ook de extra aandacht voor 

cliënten met probleemgedrag vallen; 

- Onder deze prestatie vallen ook die situaties van sterk ‘ontregelde gezinnen’ waar niet volstaan kan 

worden met planbare zorg op vaste tijdstippen. 

 

Activiteiten: 

Idem aan ‘Basis begeleiding’ plus interveniëren in / stabiliseren van de situatie buiten de afgesproken tijden. 

 

Aanvullende informatie: 

De lokale toegang besluit na vraagverheldering of er een indicatie basis, basis + of een combinatie ervan 

afgegeven moet worden. Mocht nu blijken dat er in de praktijk niet planbare begeleiding nodig is, kan de 

aanbieder contact leggen met het gebiedsteam, om dit alsnog aan te vragen.  
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Begeleiding specialistisch (H152 + H153) 

 

Doel: 

Ondersteunen bij: 

 Beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven (waaronder begeleiding bij 

tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen) in de vorm van begeleiding van zelfstandig 

wonende cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. 

 Ondersteunen bij langdurig tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven, als gevolg van een 

psychische stoornis. Het accent ligt op handhavingsdoelen, maar er is tevens aandacht voor 

activerende elementen. 

 Gericht op het versterken van de eigen kracht en stimuleren van het netwerk. 

 Specifiek voor jeugd: begeleiding gericht op de stimulering van de ontwikkeling van de jeugdige en/of op 

de opvoedingsondersteuning, waarbij de jeugdige en/of het gezin hulp nodig heeft van specifiek 

specialisme. 

 

Doelgroep: 

 Chronische vorm van niet-aangeboren hersenletsel die gepaard gaat met matig of zwaar regieverlies of 

met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking (fysieke, cognitieve, sociaal-

emotionele beperkingen).  

 Aanvullend op  beperkingen als genoemd onder ‘Begeleiding basis’, is er sprake van een langdurige 

psychische stoornis en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale redzaamheid” (beide 

vastgesteld op grond van psychiatrische diagnostiek) gepaard gaand met matig of zwaar regieverlies. 

 Aanvullend op de beperkingen als genoemd onder “begeleiding basis”, is er bij een jeugdige en/of gezin 

begeleiding nodig van een specifiek specialisme.  

 

Activiteiten: 

 Activiteiten zoals vermeld onder “begeleiding basis” 

 begeleiden in verband met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen 

(dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken 

regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding, evt. persoonlijke zorg); 

 begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de stoornis; 

 begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie (bijvoorbeeld hulp bij 

de opbouw van een sociaal netwerk) met als doel zelfredzaamheid. Er is extra aandacht voor  

ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, werken, sociaal netwerk (doelgericht toepassen van 

methoden van casemanagement). 

 Bij jeugdigen/ouder(s) zijn de activiteiten niet alleen gericht op het individu, maar kan het hele gezin (of 

systeem om het gezin heen) betrokken worden bij de begeleiding. 

 

Aandachtspunten individuele begeleiding: 

 Productontwikkeling 

 Van begeleiding individueel naar begeleiding groep (geldt voor volwassenen) 

 Niet onbeperkt 3 uur per week begeleiding geven aan een cliënt, maar toewerken naar meer eigen 

kracht 

 Indien mogelijk toewerken naar deelname aan algemene inloop/ maatwerkvoorziening 

dagbesteding/algemene voorziening. 

 ‘Basis+’ kan bij een kleinere groep aanbieders ingekocht worden 
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Persoonlijke verzorging basis (H126, H136 en H137): 

 

Doel: 

Het ondersteunen bij of overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging (met 

inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten), gericht op het opheffen van een tekort aan 

zelfredzaamheid. De aard van de hulpvraag ligt hier nadrukkelijk NIET op een behoefte aan 

geneeskundige zorg of een hoog risico hierop. De (wijk)verpleegkundige, onderdeel van de 

toegangsteams van de gemeenten, bepaalt op basis van het criterium “aard van de hulpvraag vanuit 

behoefte aan geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop”, of de persoonlijke verzorging vanuit de Wmo 

of de Zvw geboden dient te worden. 

 

Doelgroep: 

Een somatische (SOM) of psychogeriatrische aandoening (PG) of stoornis, een verstandelijke (VG), 

lichamelijke (LG) of zintuiglijke handicap (ZG), resulterend in een tekort aan zelfredzaamheid bij persoonlijke 

zorg (noodzaak dat een hulpverlener de ADL-activiteiten ondersteunt of geheel of gedeeltelijk overneemt). 

 

Inhoud: 

Persoonlijke verzorging basis omvat de volgende activiteiten/uitgangspunten: 

 Uitgangspunt bij de persoonlijke verzorging is het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, 

indien mogelijk wordt er op ingezet dat de cliënt in de toekomst de taken zelf of met familie uit kan 

voeren. 

 Hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL-taken), namelijk bij het zich wassen, zich 

kleden, beweging en houding (waaronder in/uit bed gaan), eten en drinken, toiletgang, eventueel 

ook de controle van lichaamsfuncties; 

 Hulp bij beperkingen op het vlak van zelfverzorging van haren, sieraden omdoen, zich opmaken, 

scheren, mond- en gebitsverzorging, hand- en voetverzorging, aanbrengen en uitdoen van 

prothesen, hoortoestel aan of uitzetten, bril poetsen en opzetten, medicijnen klaarzetten (met 

uitzondering van het vullen van de weekdozen) en toedienen. 

 PV-basis bevat ook advies, instructie en voorlichting aan de cliënt die in directe relatie staan met de 

persoonlijke verzorging. Hiertoe behoort ook het desgevraagd adviseren van informele zorgers van 

de cliënt. 

 

Onder persoonlijke verzorging basis vallen ook persoonlijke verzorging via beeldcommunicatie op afstand en 

persoonlijke verzorging in de vorm van farmaceutische telezorg. In de toekomst wordt gekeken of hier aparte 

tarieven voor worden gehanteerd. 
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Persoonlijke verzorging basis + (H127): 

 

Doel: 

Hetzelfde doel als omschreven is bij “Basis”. Daarnaast is er beschikbaarheid van persoonlijke verzorging”, 

waardoor de cliënt erop kan rekenen dat de zorgaanbieder naast planbare zorg ook oproepbare zorg levert 

binnen een redelijke tijd. 

 

Doelgroep: 

Cliënten die zijn aangewezen op “persoonlijke verzorging basis” en die – door de aard van hun ziekte en 

beperkingen – naar verwachting persoonlijke verzorging moeten inroepen buiten de afgesproken vaste 

tijden. 

 

Inhoud: 

Idem aan “persoonlijke verzorging basis” + de noodzaak van frequent oproepbare zorg. 

 

Indicatoren: 

 

Voor persoonlijke verzorging specialistisch (H120) is niet de gemeente, maar de zorgverzekeraar 

verantwoordelijk. 
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Dagbesteding 

 

Algemene voorziening dagbesteding/open inloop wordt ingekocht via functiebekostiging. De vraag is waar dit 

moet landen in de inkoopdocumenten. Voor alsnog benoemen we het hier. 

 

Algemene voorziening, open inloop  

 

Doel: 

 Een positieve bijdrage leveren aan de daginvulling en het welbevinden van de deelnemer 

 Zo lang mogelijk op kwalitatief verantwoorde wijze als wijkbewoner kunnen functioneren in de eigen 

leefomgeving 

 Aansluiten bij de wensen en de leefomgeving van de deelnemer 

 Optimaal gebruik maken van de kracht van vrijwilligers 

 Ter ontlasting van de mantelzorger 

 

Doelgroep:  

Deelnemers die: 

 in een groep kunnen functioneren  

 geen zware zorgbehoefte hebben 

 gebruik kunnen maken van standaard toegankelijke locaties. 

 

Activiteiten: 

 worden op basis van vraag, behoefte en/of initiatief van de deelnemers georganiseerd, waarbij de 

professional een ondersteunende/faciliterende rol vervult richting de vrijwilligers. 

 

Begeleiding door de professional: 

 kan met deelnemers met en zonder beperkingen omgaan en deze motiveren  en activeren 

 pakt signalen op van deelnemers en vrijwilligers en leidt deze door naar de juiste organisatie in het 

wijknetwerk 

 vertaalt signalen van deelnemers en vrijwilligers naar activiteiten en coördineert indien nodig de 

activiteiten 

 volgt de deelnemers en ziet of er doorverwijzing of extra begeleiding nodig is 

 signaleert vroegtijdig, zet indien nodig op maat gesneden preventieve acties in of zet ontwikkelingen in 

gang 

 ondersteunt waar nodig de vrijwilligers in hun begeleidende rol richting deelnemers 

 fungeert als  aanspreekpunt voor de vrijwilligers en de mantelzorgers 
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Inloop voor bijzondere doelgroepen (specialisme) 

Iedere burger kan gebruik maken van algemene voorzieningen, bijvoorbeeld de zogenoemde inloopfunctie 

bij gemeenschapsaccommodaties. Maar in onze samenleving bestaan er bijzondere (groepen) burgers die 

zich moeilijk (laten) mengen met andere burgers. Hiervoor wordt voor de regio Noord- en Midden-Limburg 

(alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van Mook en Middelaar) een aparte 

algemene voorziening ingericht; in dit geval de inloopfunctie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). 

 

Opmerking:  

Hoewel er voor het gebruik van de inloopfunctie geen ondersteuningsplan noodzakelijk is, is de voorziening 

bedoeld (specifiek geschikt) voor personen met bepaalde vormen van mogelijke c.q. veronderstelde 

problematieken, bijvoorbeeld:  

- verslavingsproblematiek; 

- psychiatrische problematiek; 

- ernstige psychosociale problemen op meerdere levensgebieden. 

Vanwege de problematiek bij deze bezoekers begeleidt een beroepskracht de vrijwilligers in de 

ondersteuning van de deelnemers. 

 

Inloopfunctie GGZ 

Deze inloopfunctie is de meest laagdrempelige functie voor ontmoeting en participatie (meedoen) in de vorm 

van dagbesteding/activering en is toegankelijk zonder ondersteuningsplan. De inloopfunctie is een 

verbijzondering van de hierboven beschreven algemene voorziening / open inloop. 

 

De inloopfunctie kan worden gedefinieerd als de beschikbaarheid van een voorziening die een tweetal 

elementen omvat die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: 

1. Fysieke voorziening(en) voor het bieden van de functionaliteit die hiervoor is gedefinieerd; 

2. Ondersteuning en of begeleiding van de burgers die gebruik maken van de voorziening. 

 

Deelname aan de inloopfunctie is vrijwillig en vrijblijvend. Binnen de openingstijden van de inloopfunctie 

komen en gaan bezoekers op het moment dat zij zelf willen. Bezoekers komen voor een kopje koffie, een 

gesprekje of voor het starten van de dag. Bij de meeste inloopfuncties kunnen bezoekers bijvoorbeeld 

gebruik maken van een internetvoorziening, een tv-ruimte, spelcomputers of een leeshoek. Sommige 

inloopfuncties organiseren daarnaast ook activiteiten zoals spelletjes, darten, biljarten, schilderen, breien en 

koken. 
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Maatwerkvoorzieningen dagbesteding 

Voor de maatwerkvoorzieningen dagbesteding stellen we een aanvullende voorwaarde. Als een cliënt 

gedurende een dag verblijft bij een aanbieder voor dagbesteding, dan wordt er een maaltijd verstrekt. Voor 

de maaltijd mag geen eigen bijdrage in rekening worden gebracht. 

 

1. Maatwerkvoorziening dagbesteding licht 

(Volwassenen: H531, H811, H871, F125. Jeugd: H814, H874) 

 

Doel 

- Deelnemer en zijn of haar mogelijkheden is het uitgangspunt waarbij het versterken van de 

zelfredzaamheid en het functioneren binnen het eigen sociale netwerk voorop staat. Het 

dagprogramma draagt daarmee bij aan het verminderen van evt. sociaal isolement.  

- Bieden van passende ondersteuning aansluitend bij de beperking en de mogelijkheden van de 

deelnemer; 

- Door deelname aan de dagbesteding wordt de zorg die thuis door de mantelzorgers wordt verleend, 

verlicht.   

- De kwaliteitsbeleving van de deelnemer en de aansluiting op de persoonlijke omstandigheden en 

eventueel ook de direct betrokkenen in het sociale netwerk staat centraal. 

- Het te behalen effect/resultaat staat voorop. Dit wordt vastgelegd in een trajectplan waaraan 

gekoppeld een tijdspad. Binnen het traject zowel aantal dagdelen als het te behalen resultaat 

vastleggen. Traject integraal aanpakken, indien aan de orde ook de inzet van individuele begeleiding 

gedurende traject op- of afschalen. 

- Stabiliseren van de problemen en/ of vergroten kwaliteit van leven van de deelnemer. Door middel 

van trajectmatige aanpak wordt deelnemer gevolgd. Dit kan leiden tot afschalen van de begeleiding 

waardoor deelnemer verwezen kan worden naar de algemene voorziening dagbesteding in de wijk. 

- Specifiek voor jeugdigen: gericht op de stimulering van de ontwikkeling van de jeugdige 

 

Doelgroep 

Jeugdigen of volwassenen met een somatische (SOM),) of psychogeriatrische (PG) aandoening/beperking, 

mensen met psychische klachten (PSY), een verstandelijke (VG), of zintuiglijke (ZG) handicap met 

beperkingen op het terrein van en/of: 

1. sociale redzaamheid; 

2. het bewegen en verplaatsen; 

3. het psychisch functioneren; 

4. het geheugen en de oriëntatie; 

5. het vertonen van licht probleemgedrag. 

Deelnemers aan dagbesteding als maatwerkvoorziening: 

- hebben vaak enige fysieke zorgbehoefte; 

- hebben behoefte aan structuur en regelmaat  

- hebben professionele begeleiding nodig 

- kunnen geen gebruik maken van een algemene voorziening (dagbesteding) 

 

 

Activiteiten 

Activiteiten worden collectief aangeboden waarbij maatwerk geboden wordt. Dit maatwerk sluit aan op de 

aard van de beperking en van het individu en zijn of haar mogelijkheden en is afhankelijk van de activiteit 

zelf. Indien nodig wordt er lichte assistentie geleverd bij de persoonlijke zorg.  

De activiteiten dragen bij aan de kwaliteit van de daginvulling van de deelnemer waarbij de beleving van de 

deelnemer en eventuele mantelzorger een graadmeter is. 

 

Begeleiding 

Professional is de inhoudsdeskundige. De professional signaleert wanneer begeleiding opgeschaald of 

afgeschaald wordt en neemt vervolgens het initiatief richting regisseur. Professional is het aanspreekpunt 

voor de deelnemer, mantelzorger en voor de vrijwilliger. 
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Aanvullende informatie 

Dagbesteding LG licht (kind en volwassenen) is uit de productomschrijving gehaald. Deze inwoners kunnen 

deelnemen aan de open inloop/ algemene voorziening. Indien de problematiek dusdanig zwaar is dat dit niet 

meer kan, wordt er vanuit gegaan dat deze onder de categorie dagbesteding midden kan vallen. 

 

2. Maatwerkvoorziening dagbesteding midden  

(Volwassenen: H812, H832, H800, H533, H872, H873. Jeugd: H815, H835, H875) 

 

Doel 

- Deelnemer en zijn of haar mogelijkheden is het uitgangspunt waarbij het versterken van de 

zelfredzaamheid en het functioneren binnen het eigen sociale netwerk voorop staat. Het 

dagprogramma draagt daarmee bij aan het verminderen van evt. sociaal isolement. 

- Bieden van passende ondersteuning aansluitend bij de beperking en de mogelijkheden van de 

deelnemer;  

- Door deelname aan de dagbesteding wordt de zorg die thuis door de mantelzorgers wordt verleend, 

verlicht.   

- Het aanbod van de dagactiviteit is gericht op het leren omgaan met en/of het voorkomen van 

verergering van fysieke/cognitieve beperkingen. 

- De kwaliteitsbeleving van de deelnemer en de aansluiting op de persoonlijke omstandigheden en 

eventueel ook de direct betrokkenen in het sociale netwerk staat centraal. 

- Het te behalen effect/resultaat staat voorop. Dit wordt vastgelegd in een trajectplan waaraan 

gekoppeld een tijdspad. Binnen het traject zowel aantal dagdelen als het te behalen resultaat 

vastleggen. Traject integraal aanpakken, indien aan de orde ook de inzet van individuele begeleiding 

gedurende traject op- of afschalen. 

- Stabiliseren van de (fysieke en of cognitieve) problemen en/ of vergroten kwaliteit van leven van de 

deelnemer. Door middel van trajectmatige aanpak wordt deelnemer gevolgd. Dit kan leiden tot 

afschalen van de begeleiding waardoor deelnemer verwezen kan worden naar minder zware 

maatwerkvoorziening dagbesteding. 

- Specifiek voor jeugdigen: gericht op de stimulering van de ontwikkeling van de jeugdige 

 

Doelgroep 

Mensen met een somatische (SOM), of psychogeriatrische (PG) aandoening/beperking, mensen met 

psychische klachten (PSY), een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of zintuiglijke (ZG) handicap met 

uitgebreide beperkingen op het terrein van en/of: 

1. sociale redzaamheid; 

2. het bewegen en verplaatsen; 

3. het psychisch functioneren; 

4. het geheugen en de oriëntatie; 

5. het vertonen van matig probleemgedrag. 

Deelnemers aan dagbesteding als maatwerkvoorziening: 

- hebben vaak een matige fysieke zorgbehoefte; 

- kunnen een  grote noodzaak tot structuur en regelmaat hebben 

- hebben professionele begeleiding nodig 

 

Activiteiten 

Activiteiten worden collectief aangeboden waarbij maatwerk geboden wordt. Dit maatwerk sluit aan op de 

aard van de beperking en van het individu en zijn of haar mogelijkheden en is afhankelijk van de activiteit 

zelf. Bij de dagactiviteit in groepsverband kan de begeleiding samenhangen met persoonlijke verzorging en 

met behandeling (op de achtergrond) 

De activiteiten dragen bij aan de kwaliteit van de daginvulling van de deelnemer waarbij de beleving van de 

deelnemer en eventuele mantelzorger een graadmeter is. 

 

Begeleiding 

Professional is de inhoudsdeskundige. De professional signaleert wanneer begeleiding opgeschaald of 

afgeschaald wordt en neemt vervolgens het initiatief richting regisseur. Professional is het aanspreekpunt 

voor de deelnemer, mantelzorger en voor de vrijwilliger 
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3. Maatwerkvoorziening dagbesteding zwaar  

(Volwassenen: H813, H833. Jeugd: H816, H818, H836(?), H876). 

 

Doel 

- Deelnemer en zijn of haar mogelijkheden is het uitgangspunt waarbij het versterken van de 

zelfredzaamheid en het functioneren binnen het eigen sociale netwerk voorop staat Het 

dagprogramma draagt daarmee bij aan het verminderen van evt. sociaal isolement. 

- Bieden van passende ondersteuning aansluitend bij de beperking en de mogelijkheden van de 

deelnemer; 

- Door deelname aan de dagbesteding wordt de zorg die thuis door de mantelzorgers wordt verleend, 

verlicht. 

- Het aanbod van de dagactiviteit is gericht op het leren omgaan met en/of het voorkomen van 

verergering van fysieke/cognitieve beperkingen. 

- De kwaliteitsbeleving van de deelnemer en de aansluiting op de persoonlijke omstandigheden en 

eventueel ook de direct betrokkenen in het sociale netwerk staat centraal. 

- Het te behalen effect/resultaat staat voorop. Dit wordt vastgelegd in een trajectplan waaraan 

gekoppeld een tijdspad. Binnen het traject zowel aantal dagdelen als het te behalen resultaat 

vastleggen. Traject integraal aanpakken, indien aan de orde ook de inzet van individuele begeleiding 

gedurende traject op- of afschalen. 

- Stabiliseren van de (fysieke, cognitieve sociaal emotionele) problemen en/ of vergroten kwaliteit van 

leven van de deelnemer. Door middel van trajectmatige aanpak wordt deelnemer gevolgd. Dit kan 

leiden tot afschalen van de begeleiding waardoor deelnemer verwezen kan worden naar minder 

zware maatwerkvoorziening dagbesteding. 

- Specifiek voor jeugdigen: gericht op de stimulering van de ontwikkeling van de jeugdige 

 

Doelgroep 

Mensen met een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of zintuiglijke (ZG) handicap met zware beperkingen 

op het terrein van en/of: 

1. sociale redzaamheid; 

2. het bewegen en verplaatsen; 

3. het psychisch functioneren; 

4. het geheugen en de oriëntatie; 

5. het vertonen van zwaar probleemgedrag. 

Deelnemers aan dagbesteding als maatwerkvoorziening: 

- hebben vaak een grote fysieke zorgbehoefte; 

- kunnen een grote noodzaak tot structuur en regelmaat hebben 

- hebben professionele begeleiding nodig 

 

Activiteiten 

Activiteiten worden collectief aangeboden waarbij maatwerk geboden wordt. Dit maatwerk sluit aan op de 

aard van de beperking en van het individu en zijn of haar mogelijkheden en is afhankelijk van de activiteit 

zelf. Bij de dagactiviteit in groepsverband kan de begeleiding samenhangen met persoonlijke verzorging en 

met behandeling (op de achtergrond, met het accent op multidisciplinaire diagnostiek en advisering) 

De activiteiten dragen bij aan de kwaliteit van de daginvulling van de deelnemer waarbij de beleving van de 

deelnemer en eventuele mantelzorger een graadmeter is. 

 

Begeleiding 

Professional is de inhoudsdeskundige. De professional signaleert wanneer begeleiding opgeschaald of 

afgeschaald wordt en neemt vervolgens het initiatief richting regisseur. Professional is het aanspreekpunt 

voor de deelnemer, mantelzorger en voor de vrijwilliger.  

 

 

 

 

 


