Registratienummer:

BIJLAGE 1 MAATWERKVOORZIENING WMO DAGBESTEDING
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 zal 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

Dagbesteding
Doel: Het bieden van structuur en een zinvolle invulling van de dag. Waar mogelijk
wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en het aangaan en
onderhouden van sociale vaardigheden gestimuleerd.
Dagbesteding kan eenzaamheid voorkomen en de mantelzorger ontlasten. De
activiteiten vinden plaats in groepsverband op een externe locatie en kunnen heel
divers van aard zijn.
Bij arbeidsmatige dagbesteding gaat het om personen die vanwege hun beperking(en)
(nog) niet in staat zijn om regulier te werken of zelfstandig (zonder begeleiding)
vrijwilligerswerk te doen. Er wordt tijdens de arbeidsmatige dagbesteding
ondersteuning geboden bij het ontwikkelen of behouden van arbeidsmatige
vaardigheden én bij het beroep passende sociale en communicatieve vaardigheden.
Als het haalbaar is, wordt gestreefd naar doorstroom naar vrijwilligerswerk of betaald
werk.
Volume: Dagbesteding wordt geïndiceerd in dagdelen. Een dagdeel bestaat uit 4 uur.
De benodigde tijd voor het vervoer van en naar de dagbesteding valt hier buiten. Indien
er 2 dagdelen aaneengesloten op 1 dag worden afgenomen dan dient aanbieder voor
een (eenvoudige) lunch te zorgen.
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07A03 Dagbesteding Regulier
De cliënt is in staat om binnen de geboden (dag)structuur te functioneren waarbij
incidenteel aansturing nodig is op gedrag. Er zijn geen ernstige sociaal-emotionele
problemen, ernstige psychische en/of ernstige gedragsproblemen.
Voor Dagbesteding regulier beschikt het personeel over een mbo niveau 4 diploma
(een of meer modules volstaan niet) met een opleidingsrichting verpleegkunde,
agogisch werk, gezondheidszorg en welzijn of aantoonbaar vergelijkbaar.
07A04 Dagbesteding specialistisch
De cliënt heeft een zeer gestructureerde omgeving nodig en moet voortdurend
aangestuurd worden om activiteiten te ondernemen. De dagbesteding is gericht op
activering van de cliënt die niet zelfredzaam is en waarbij veelal sprake is van ernstige
problematiek zoals ernstig tekortschietende zelfregie en/of ontbreken van inzicht in de
eigen problematiek en/of ernstige gedragsproblemen. Meerdere malen per dag zijn
interventies op gedrag noodzakelijk.
Voor Dagbesteding specialistisch beschikt het personeel over minimaal relevant mbo
niveau 4 diploma (een of meer modules volstaan niet) met hbo werk- en denkniveau.
De medewerker staat onder supervisie van hbo-gediplomeerde met opleidingsrichting
verpleegkunde, agogisch werk, gezondheidszorg en welzijn of aantoonbaar
vergelijkbaar.
03A03 Persoonlijke verzorging bij Dagbesteding
Doel: Het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de
algemene dagelijkse verrichtingen (ADL). Het betreft hier de taken die in de
thuissituatie door een mantelzorger of professionele hulp uitgevoerd zouden worden
zoals lichamelijke hygiëne, toiletbezoek en medicijnen innemen.
Omvang: Persoonlijke verzorging wordt geïndiceerd in minuten.
Werk- en denkniveau: Is speciaal niet van toepassing omdat de persoonlijke verzorging
wordt uitgevoerd door de persoon die ook de dagbesteding biedt.
1.6

Vervoer
Doel: Vervoer organiseren van en naar de dagbesteding. Aanbieder is ervoor
verantwoordelijk dat de cliënt vanaf de voordeur van de eigen woonruimte veilig de
dagbestedingslocatie bereikt en terug wordt gebracht.
Vervoer kan alleen worden toegekend in combinatie met dagbesteding. Vervoer wordt
alleen toegekend als er geen andere mogelijkheden zijn om op de
dagbestedingslocatie te komen.
Cliënten mogen voor het vervoer van en naar de dagbesteding geen gebruik maken
van het Aanvullende Openbaar Vervoer.
Omvang: Vervoer wordt in stuks geïndiceerd. Een stuk vervoer betekent aan het begin
van de dagbesteding heen, en aan het einde van de dagbesteding terug. Dit kunnen
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dus maximaal twee vervoersbewegingen zijn. Er kan per dag maximaal 1 stuks vervoer
geïndiceerd worden. Als de cliënt eerder naar huis wil, moet deze zelf het vervoer
organiseren.
08A03
08A04

Vervoer dagbesteding
Vervoer dagbesteding met rolstoel
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