Registratienummer:

BIJLAGE 1 MAATWERKVOORZIENING WMO INDIVIDUELE BEGELEIDING
1.1

Doelstelling maatwerkvoorziening Wmo: Het bieden van hulp of diensten ter
ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie aan cliënten van de gemeente
die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van
andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn. De
ondersteuning kan gericht zijn op het verbeteren van de positie van de cliënt, het
stabiliseren van zijn situatie of het begeleiden van de achteruitgang in zijn situatie.

1.2

Middel om de doelstelling te bereiken: Gemeente stelt, op basis van onderzoek naar de
behoefte, persoonskenmerken en mogelijkheden van de cliënt, vast welke resultaten zij
voor de cliënt beoogt te bereiken en welke concrete ondersteuning hiervoor moet
worden ingezet.

1.3

Innovatie Gemeente heeft de mogelijkheid om andere afspraken met aanbieder te
maken om innovatieve ontwikkelingen van maatwerkvoorzieningen overeen te komen.

1.4

Social return: Aanbieder heeft de verplichting tot de inzet van 2% van de
opdrachtwaarde, bij een omzet van meer dan € 100.000,- per jaar, om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten of leerwerktrajecten aan te bieden.
Maximaal 50% van de inzet mag uit Beroeps begeleidende leerweg niveau 4 (BBL4)
bestaan. De in het voorgaande contractjaar (t-1) gerealiseerde opdrachtwaarde van de
aanbieder geldt als uitgangswaarde voor de verplichting die aanbieder voor het
lopende contractjaar (t) aangaat.

1.5

Individuele Begeleiding
Doel: Het ondersteunen in zelfredzaamheid, regievoering en structuur (organiseren van
dagelijks leven), stimuleren van en behoud van vaardigheden, houden van toezicht, het
aanleren van nieuwe praktische vaardigheden en ontlasting van mantelzorgers. Over
het algemeen zal individuele begeleiding worden gegeven in de huiselijke omgeving.
Voorbeelden van individuele begeleiding:
− Het maken van een dag- of weekplanning;
− Het zoeken naar een zinvolle dagbesteding;
− Het bespreken van dagelijkse zaken waar de cliënt tegenaan loopt;
− Het zoeken van contacten en het aanleren van vaardigheden om met anderen
te communiceren;
− Hulp bij het overzicht krijgen in de post, administratie en/of de financiën;
− Het oefenen van vaardigheden zoals zelfverzorging, boodschappen doen,
zelfstandig verplaatsen/afstanden afleggen, besluiten nemen, afspraken maken
met instanties en instellingen;
− Woonbegeleiding;
− Het regelen van ingrijpende gebeurtenissen, zoals bv een verhuizing;
− Praktische pedagogische thuishulp of gezinsondersteuning;
− Het zorgen voor een veilige woonomgeving (bv val- en brandpreventie).
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Volume: Individuele begeleiding wordt geïndiceerd in minuten.
02A03 Individuele Begeleiding Regulier
Begeleiding in het versterken van de zelfredzaamheid en de regie op alle
levensgebieden, inclusief aansturing op de Activiteiten Dagelijks Leven (ADL).
Indien nodig kan de ondersteuning ingeroepen worden en/of op afstand geboden
worden.
Voor Individuele Begeleiding regulier beschikt het personeel over een mbo niveau 4
diploma (een of meer modules volstaan niet) met een opleidingsrichting:
verpleegkunde, agogisch werk, sociaal maatschappelijke dienstverlening of
aantoonbaar vergelijkbaar.
02A05 Individuele Begeleiding Specialistisch
Begeleiding voor cliënten die grotendeels afhankelijk zijn van hulp. De begeleiding is
gericht op het stimuleren en versterken van de zelfredzaamheid en het regievermogen
op alle levensgebieden, het accepteren van de beperkingen en leren omgaan met
kansen en mogelijkheden, met veel aandacht voor het (corrigeren van) het gedrag van
de cliënt. Indien nodig kan de ondersteuning ingeroepen worden en/of op afstand
geboden worden.
Voor Individuele Begeleiding specialistisch beschikt het personeel over een hbo
diploma (een of meer modules volstaan niet) met een opleidingsrichting hbo-v, SPH,
Maatschappelijk werk, SPV of aantoonbaar vergelijkbaar.
03A03 Persoonlijke verzorging bij Individuele Begeleiding
Doel: Het toezicht houden op, het aanleren van en het stimuleren van de
zelfredzaamheid op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
Volume: Persoonlijke verzorging wordt geïndiceerd in minuten.
Werk- en denkniveau: Is niet speciaal van toepassing omdat de persoonlijke verzorging
wordt geboden door de persoon die ook de individuele begeleiding biedt.
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