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1.

Opening
Ilse heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.
a.

Evaluatiepunten deelovereenkomst Dagbesteding
Categorieën dagbesteding
i. Ervaring met indeling in de diverse categorieën dagbesteding: belevingsgericht,
arbeidsmatig, ontwikkelingsgericht
De ervaring is goed. Aanbieders zijn heel tevreden met de indeling in categorieën.
ii. Dagbesteding intensief
Aanbieders zijn blij met de intensieve categorieën. BG-intensief wordt met name
afgegeven voor de LG en de NAH-doelgroep.
iii. Zijn er cliënten uit de GHZ die ontwikkelingsgerichte dagbesteding volgen? Zo ja, wat doen
ze? Waar wordt OG geboden?
Nee die zijn er nu niet. Dit is volgens aanbieders met name te wijten aan de termijn voor
uitstroom van 3 jaar die nu aan de categorie OG verbonden zit. Als de termijn losgelaten/
verruimd zou worden, dan zouden er naar verwachting van aanbieders wel cliënten in
aanmerking komen voor OG. Vanuit begeleid werk (individueel), stromen er nauwelijks
cliënten uit naar regulier werk. De huidige arrangementen kunnen prima volstaan voor
jobcoaching.

b.

Op- en afschalen van indicaties (klassen)
i. Bij herindicatie wordt duidelijk dat er afgeschaald kan worden. Wordt dit herkend door
aanbieders?
Dit wordt niet herkend door aanbieders. Cliënten uit de GHZ maken veel gebruik van
dagbesteding en afschaling vindt weinig plaats.
Opgemerkt wordt dat indicaties voor korte duur worden afgegeven, terwijl de doelgroep
langdurig gebruik maakt van dagbesteding. Er is behoefte aan wat langere indicaties (3 tot
5 jaar) voor deze doelgroep. Dit is momenteel aan de orde in de werkgroep herindicatie
van de SDD. Uitkomsten zijn nog niet definitief, maar er wordt wel gekeken wat hierin
mogelijk is.
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c.

Wat is er veranderd ten opzichte van 2017?
i. Aangepast aanbod?
ii. De hoeveelheid dagbesteding die cliënten ontvangen?
iii. Nog meer/ iets anders?
Nee, ten opzichte van 2017 is er, behoudens de wijze van financiering, niets veranderd in
de dienstverlening. Gemiva gaat wel een oude locatie sluiten (Spoorzicht) en er zijn nieuwe
locaties (Stadsboerderij en Deetoshal) geopend voor dagbesteding. Tevens zijn er nieuwe
activiteiten ontwikkeld, maar die zijn niet ingegeven door de transformatie.
Er wordt opgemerkt dat er weinig nieuwe instroom is in dagbesteding. Vanuit speciaal
onderwijs is moeilijkere doorstroom (verandering UWV/ wajong e.d. als oorzaak?).

d.

Begeleiding groep
i. Is er iets veranderd in de personeelsmix op de groepen? Meer/minder vrijwilligers?
Aantal vrijwilligers is per locatie verschillend, maar ze zijn er overal wel. Er hebben geen
veranderingen opgetreden.

e.

Groepen dagbesteding
i. Hoe groot zijn de groepen? Is hier iets in veranderd ten opzichte van 2017?
ii. Hoe zien de groepen eruit? Gemixt (categorieën)?
Er hebben geen veranderingen opgetreden.

f.

Hebben aanbieders verbetersuggesties ten aanzien van de dagbesteding?
Afgeven van indicaties met een duur van 3-5 jaar.

4.

Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning
 SDD koppelt uitkomsten werkgroep herindicatie eind 2018/ begin 2019 terug naar
aanbieders (met name uitkomst over afgeven langere indicatie).

5.

Rondvraag
Afsluiting

6.
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