I.

Bijlage 1: PROTOCOL huishoudelijke ondersteuning

I.1
Inleiding
In de wet is, onder andere, geregeld dat mensen die hulp nodig hebben bij het zo zelfstandig mogelijk
functioneren in het dagelijks leven, ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. In de Verordening zijn
(o.a.) de algemene bepalingen, de vormen van individuele voorzieningen etc. nader uitgewerkt met daaraan
gekoppeld de beleidsregels en het Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden (financiële
toelichting op de Verordening).
Het protocol Huishoudelijke ondersteuning Drechtsteden, zoals dat gold tot 1 januari 2015 (hierna: protocol)
is een bijlage bij de beleidsregels. Het protocol biedt de indicatiesteller handvatten voor het al dan niet
stellen van een indicatie.
I.2

Huishoudelijke ondersteuning

I.2.1
Gebruikelijke hulp bij huishoudelijke ondersteuning
Gebruikelijke hulp is ‘de normale’, dagelijkse ondersteuning die huisgenoten geacht worden elkaar onderling
te bieden. Hiermee wordt in de toegangsbeoordeling rekening gehouden. Het uitgangspunt is dat de
huisgenoten samen verantwoordelijk zijn voor het eigen huishouden, de eigen gezondheid, levensstijl en de
wijze waarop het huishouden wordt gevoerd. Huisgenoten nemen daarom de huishoudelijke taken over, die
de cliënt zelf niet (meer) uit kan voeren (de gebruikelijke hulp). Gebruikelijke hulp gaat vóór op een
maatwerkvoorziening.
Bij gebruikelijke hulp wordt het volgende in aanmerking genomen:
1. Leeftijd van de huisgenoot. De leeftijd van de huisgenoot is mede bepalend bij het vaststellen van
mogelijkheden voor het leveren van gebruikelijke hulp. Van huisgenoten wordt het volgende
verwacht:
a. 23 jaar en ouder wordt verwacht dat zij alle huishoudelijke taken overnemen, die de cliënt
niet kan verrichten;
b. 18 jaar tot en met 22 jaar wordt verwacht dat zij een deel van de huishoudelijke taken
overnemen ter grootte van een eenpersoonshuishouden. Hiertoe behoren: het
schoonhouden van de sanitaire ruimte, keuken, één kamer, het doen van de was en
boodschappen, het verzorgen van de maaltijden, afwassen en opruimen, eventueel
begeleiden van jongere gezinsleden. Let op: verschillende onderdelen hebben een hogere
vervuilingsgraad wanneer meerdere personen hiervan gebruik maken. Dit valt buiten de
taken van de 18 tot en met 22 jarige.
c. 13 jaar tot en met 17 jaar wordt verwacht dat zij naar eigen mogelijkheid ingezet worden bij
huishoudelijk werk zoals opruimen, tafel dekken/afruimen, afwassen/afdrogen/vaatwasser,
boodschappen doen, kleding in wasmand doen, rommel opruimen, stofzuigen, bed
verschonen
d. 8 jaar tot en met 12 jaar wordt verwacht dat zij naar eigen mogelijkheid ingezet worden bij
licht huishoudelijk werk zoals opruimen, tafel dekken/afruimen,
afwassen/afdrogen/vaatwasser, boodschappen doen, kleding in wasmand doen
e. 0 tot en met 7 jaar wordt geen bijdrage verwacht.
2. Beperkingen en overbelasting
Als er sprake is van gebruikelijke hulp dan gaat dit vóór op huishoudelijke ondersteuning. Is er
sprake van dreigende (vastgestelde) overbelasting dan kan maximaal 6 tot 8 weken ondersteuning
ingezet worden zodat de huisgenoten in de gelegenheid worden gesteld om zelf naar een structurele
oplossing te zoeken. De indicatie stopt na afloop van deze 6 tot 8 weken. Cliënten worden niet
benaderd voor een heronderzoek. Dit wordt opgenomen in de beschikking. De beslissing voor deze
tijdelijke ondersteuning wordt altijd, na collegiaal overleg met een van de allround consulenten,
genomen. Als er, na afloop van deze 6 tot 8 weken ondersteuning, een aanvraag wordt ingediend
voor voortzetting van de indicatie dan is een medisch onderzoek naar de belastbaarheid
noodzakelijk.
3. Gebrek aan kennis/leerbaarheid
Het feit dat een huisgenoot niet gewoon is de taken uit te voeren of de taken niet kan uitvoeren,
omdat hij niet weet hoe dat moet, zijn in beginsel geen redenen voor compensatie op grond van de

wet. Wel kan er een tijdelijke indicatie worden gesteld voor maximaal 6 weken voor het aanleren van
taken.
Wanneer in redelijkheid kan worden verondersteld dat de huishoudelijke taken niet (meer) aan te
leren zijn in verband met een gebrek aan leerbaarheid, dan kan huishoudelijke ondersteuning
worden geïndiceerd voor huishoudelijke taken die anders tot de gebruikelijke hulp zouden worden
gerekend.
4. Afwezigheid
Fysieke afwezigheid van de huisgenoot geldt in principe niet als reden voor compensatie. Ieder
(volwassen) mens wordt geacht een volledige school- of werkweek (inclusief reistijden) te hebben en
deze te combineren met zijn huishoudelijke taken. Afwezigheid vanwege school- of
arbeidsgerelateerde activiteiten heeft niet tot gevolg dat de persoon deze huishoudelijke taken niet
kan doen, maar dat hij de uitvoering van de huishoudelijke taken plant op momenten waarop hij wel
thuis is. Ook afwezigheid vanwege overwerk, vrijwilligerswerk, sportactiviteiten etc. leidt niet tot
ondersteuning. De verantwoordelijkheid voor het huishouden gaat voor op andere activiteiten. De
huisgenoot dient daarom zoveel mogelijk te streven naar een zodanig activiteitenprogramma, dat
zijn verantwoordelijkheden thuis daar niet onder lijden.
Een uitzondering geldt voor langdurige afwezigheid (meer dan 6 etmalen), waardoor uitstelbare
taken te lang blijven liggen. Echter wordt van de huisgenoot, in die gevallen verwacht, dat hij ernaar
streeft deze situatie zo kort mogelijk te laten zijn.
5. Horen huisgenoten
Als er huisgenoten zijn, die gebruikelijke hulp leveren, dan dient de indicatiesteller die huisgenoten,
in het kader van het indicatieonderzoek, altijd persoonlijk te horen.
6. Kindverzorging en -opvang
Bij uitval van één van de ouders is de andere ouder verplicht de ondersteuning en zorg voor de
kinderen over te nemen. Ook dit wordt gezien als gebruikelijke hulp. Gebruikelijke hulp voor kinderen
omvat de aanwezigheid (toezicht, ook wel ‘opvang’ genoemd) van een verantwoordelijke ouder of
derde persoon en de ‘verzorging’ van het kind conform de leeftijd en ontwikkeling van het kind.
Voor ondersteuning, verzorging en opvang van kinderen geldt als uitgangspunt dat het gebruik van
kinderopvang of crèche als algemeen gebruikelijke voorliggende voorziening redelijk is tot 5 dagen
per week. Als dit niet beschikbaar of adequaat is en eventueel andere voorliggende mogelijkheden
uitgeput zijn1, dan kan er een indicatie zijn voor maximaal 40 uur per week voor een periode van 3
maanden voor oppas en opvang. Structurele opvang van kinderen in het kader van de wet is niet
mogelijk. Als degene die de gebruikelijke hulp kan leveren niet beschikbaar is (degene die deze
ondersteuning zou moeten leveren is niet aanwezig of heeft zelf beperkingen) dan is huishoudelijke
ondersteuning op tijdelijke basis mogelijk als er sprake is:
a. van ontwrichting of calamiteiten
b. van een situatie waarin de ouder(s) de gelegenheid nodig hebben om zelf opvang te
regelen/organiseren.
Wanneer de eigen mogelijkheden reeds maximaal worden gebruikt of afwezig zijn of er is
overbrugging nodig in noodgevallen, dan kan huishoudelijke ondersteuning ca. 3 maanden worden
ingezet.
7. Terminale ondersteuning of chronische situaties
Als huisgenoten en mantelzorger(s) zwaar belast worden met ondersteuningstaken door een
chronische situatie van degene die zij moeten ondersteunen kunnen de normeringen betreffende
gebruikelijke hulp soepeler worden gehanteerd. Wanneer er aanspraak wordt gedaan op
huishoudelijke ondersteuning in verband met een sterk verkorte, bekende levensverwachting kan
overleg van de indicatiesteller met de huisarts noodzakelijk zijn.
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Denk aan mogelijkheden als: regeling voor ondersteuningsverlof, mantelzorg, indien aanwezig. crèche, opvang op
school, buitenschoolse opvang, gastouder

8. Weekopname, weekenden thuis
Wanneer een kind of partner in de weekenden thuis komt, valt het huishouden onder gebruikelijke
hulp van de ouders/partner tenzij deze hier niet toe in staat zijn/is. Voor de huishoudelijke taken
waartoe de ouders/partner niet in staat zijn/is, kan een indicatie gegeven worden voor de dagen dat
het kind/de partner thuis is bovenop de indicatie die er is voor de thuiswonende ouders/partner.
9. Vakantieperiode niet thuiswonenden
Wanneer een kind of partner voor een vakantieperiode thuis komt, valt het huishouden onder
gebruikelijke hulp van de ouders/partner tenzij deze hier niet toe in staat zijn/is. Voor de
huishoudelijke taken waartoe de ouders/partner niet in staat zijn/is, kan een indicatie gegeven
worden voor de dagen dat het kind/de partner thuis is bovenop de indicatie die er is voor de
thuiswonende ouders/partner.
Wanneer een alleenstaande voor een vakantieperiode thuis komt, wordt er, wanneer hier aanleiding
toe is, een indicatie gegeven voor de dagen dat de alleenstaande thuis is.
I.2.2
Normering huishoudelijke ondersteuning
Bij het bepalen van de omvang van het persoonsgebonden budget wordt een normering gehanteerd. Deze
tijdsnormering is afgeleid van hetgeen ontwikkeld is door de Landelijke Vereniging van Indicatie Organen,
later CIZ. De normering is gerelateerd aan het op basaal niveau functioneren van het huishouden dat geen
overheidsvoorzieningen nodig heeft. Deze normtijden worden standaard gehanteerd. Afhankelijk van de
cliëntsituatie is het denkbaar dat er gemotiveerd afgeweken wordt van de normtijden en dat er meer of
minder tijd geadviseerd wordt.
De te indiceren activiteiten die onder Huishoudelijke ondersteuning vallen zijn opgesplitst in handelingen om
een op het individu gespitste indicatie te kunnen geven die past bij een leefeenheid. De (uiteindelijk te
verstrekken) indicatie Huishoudelijke ondersteuning wordt afgerond op veelvoud van 15 minuten (naar
boven afgerond)
I.2.2.1 Boodschappen
(kan in Drechtsteden bij goed aanbod vervallen)
Totaal: 1 maal per week; 60 minuten per week
Boodschappenlijst opstellen
Boodschappen inkopen en opslaan - wekelijks
Factoren meer/minder hulp
Indien het cliëntsysteem bestaat uit meer dan 4 personen, of er zijn kinderen < 12 jaar, kan er 2x per week
boodschappen worden geïndiceerd; +30 min, wanneer afstand tot de winkels groot is,
I.2.2.2 Maaltijdenverzorging
(kan in Drechtsteden beperkt worden tot aanwezigheid kinderen en voor cliënten met visuele-, manueleen/of psychische beperking)
Totaal warm:
Totaal brood:

30 minuten per keer
15 minuten per keer
Broodmaaltijden klaarzetten
Tafel dekken en afruimen
Koffie/thee zetten
Afwassen (machine-handmatig)
Eten bereiden - voorbereiden
- koken
Opslaan en beheer levensmiddelenvoorraad
Afwassen en opruimen

Factoren meer/minder hulp
Aanwezigheid kinderen < 12 jaar: + 20 min per keer.
I.2.2.3 Licht poetswerk in huis: kamers opruimen

Totaal:
Activiteiten

60-90 minuten per week
Afwassen, indien geen maaltijdvoorbereiding is geïndiceerd
Handmatig: 15 – 30 minuten per keer
Machine in- en uitruimen: 10 minuten per keer
Hand en spandiensten
Opruimen

Totaal dagelijkse beurt interieur is afhankelijk van de
grootte van de woning en de specifieke kenmerken van het
cliëntsysteem: 15 tot 40 minuten per keer

Stof afnemen/ragen
Bedden opmaken
Factoren meer/minder hulp
• PG problematiek/communicatieproblemen.
• Aantal kinderen onder de 12.
• Huisdieren: bij allergie: eerst sanering.
• Allergie voor huisstofmijt, COPD: in gesaneerde woning.
• Ernstige beperkingen in gebruik van armen en handen.
• Alleen de kamers die in gebruik zijn, worden schoongehouden. Voor een cliëntsysteem zonder
kinderen max. 20 min per keer, voor een cliëntsysteem met kinderen < 12 max. 30 min per keer.
Frequentie: In principe max. 3 maal per week 20-30 min.
Dit betekent dat iemand die naast overname zwaar huishoudelijk werk 1.5 ook overname van licht
huishoudelijk werk 1.4 nodig heeft, in de praktijk één klasse boven de klasse voor 1.5 uitkomt. Dus klasse 2
(klein huis, tot 3 kamers/seniorenwoning/ 1 persoon) of 3 (groot huis/3 kamers of meer/ tweepersoons
huishouden)
I.2.2.4 Zware huishoudelijke taken
Totaal
Zwaar huishoudelijk werk: de omvang van de benodigde ondersteuning
is meer afhankelijk van de grootte en inrichting van de woning dan van
de aanwezigheid van een extra persoon.
1 persoonshuishouden/< 2 kmrs klasse 1 1x per 3 uur in de 14 dgn,
2 persoonshuishouden/> 3 kmrs klasse 2
Stofzuigen
Schrobben dweilen soppen: sanitair en keuken
Bedden opmaken/verschonen
Opruimen huishoudelijk afval
Factoren meer/minder hulp: zie ook onder Licht poetswerk in huis: kamers opruimen'
• In grote woningen met hoge bezettingsgraad, vervuilingsgraad, COPD problematiek (na sanering) of
aanwezigheid van jonge kinderen is een hogere klasse reëel. Verzorgen van huisdieren valt in de
marge van de klasse.
Frequentie: Met de genoemde verrichtingen worden de wekelijkse activiteiten bedoeld.
I.2.2.5 Verzorging kleding/linnengoed
Totaal
1 pers.: 60 minuten per week
2 pers.: 90 minuten per week
Kleding en linnengoed sorteren en wassen in wasmachine
Centrifugeren, ophangen, afhalen,
Was drogen in droogmachine
Vouwen, strijken (alleen bovenkleding), opbergen
Ophangen/afhalen wasgoed

Factoren meer minder werk
• Aantal kinderen < 16 jaar + 30 min per kind per week.
• Bedlegerige patiënten + 30 min.
• Extra bewassing i.v.m. overmatige transpiratie, incontinentie, speekselverlies enz.: + 30 min.
Frequentie: eenmaal per week, huishoudens met kleine kinderen maximaal 3x per week.
I.2.2.6 Normering activiteiten ten behoeve van de verzorging van kinderen
Deze normtijden worden gebruikt bij het berekenen van de totale benodigde tijd voor de activiteiten met
betrekking tot kinderen. Hiervoor wordt de normtijd vermenigvuldigd met het aantal keer per dag en het
aantal keer per week. Dit levert dan de totaaltijd op van de activiteiten met betrekking tot kinderen.

Naar bed brengen
Uit bed halen
Wassen en kleden
Eten en/of drinken geven
Babyvoeding (flesje/potje)
Naar school/crèche brengen/halen

10 min per keer per kind
10 min per keer per kind
30 min per dag per kind
20 min per maaltijd
10 min per keer per kind
15 min per keer per gezin

Het is hierbij mogelijk om taken te combineren. Als kinderen op hetzelfde tijdstip naar bed gaan, telt dat voor
1 keer en niet per kind. De frequentie is gerelateerd aan de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.
I.2.2.7 Dagelijkse organisatie van het huishouden
Totaal
30 minuten per week
administratieve werkzaamheden t.b.v. klant
organisatie huishoudelijke activiteiten
plannen en beheren van middelen m.b.t. het huishouden
Factoren meer/minder werk:
• Communicatieproblemen.
• Aantal huisgenoten, vooral kinderen < 16.
• (psychosociale) problematiek bij meerdere gezinsleden.
Frequentie 1 x per week klasse 1-2.
I.2.3
Categorieën huishoudelijke ondersteuning
De Huishoudelijke ondersteuning wordt geïndiceerd in één van de drie categorieën, waarbij huishoudelijke
ondersteuning zorgstudio alleen bij natura aan de orde kan zijn. Huishoudelijke ondersteuning is bedoeld
voor enkel schoonmaakwerk. Huishoudelijke ondersteuning+ komt aan de orde wanneer er meer van een
hulp gevraagd wordt dan enkel het schoonmaakwerk. Huishoudelijke ondersteuning + is aan de orde bij
ondersteuning van kinderen en problemen met het voeren van de regie. Bij huishoudelijke ondersteuning
zorgstudio is sprake van het schoonmaakwerk, inclusief regietaken, én geldt bij kleinschalige woningen.
Alle categorieën kunnen zowel tijdelijk als langdurig worden ingezet.
1. Huishoudelijke ondersteuning
Deze categorie wordt gehanteerd voor cliënten met (uitsluitend) fysieke beperkingen op het gebied van de
uitvoering van de huishoudelijke taken.
2. Huishoudelijke ondersteuning+
Deze categorie wordt gehanteerd voor cliënten met beperkingen in de sociale redzaamheid. Mogelijk
hebben zij een verminderd/verstoord regelvermogen met betrekking tot het voeren van het huishouden en/of
de ondersteuning voor de (kleine) kinderen van de leefeenheid. Het gaat om cliënten waarbij tijdelijk sprake
is van een ontregelde huishouding door kennistekort. Zij zijn in staat om hun huishoudelijke taken (weer) zelf
uit te voeren, nadat aangeleerd is hoe. Zij krijgen bijvoorbeeld instructie over het omgaan met verzorging van
de was, omgaan met het huishoudbudget of ondersteuning bij de opvoeding van kinderen. Het gaat hierbij
om kortdurende hulp (maximaal 6 weken). Is intensievere of structurele hulp nodig dan wordt bekeken of de
cliënt in aanmerking kan komen voor begeleiding of wordt de cliënt verwezen naar bureau

jeugdondersteuning (voor hulp en ondersteuning bij opvoedingsproblemen) en of andere
(ondersteuning)instellingen.
Als de cliënt samenwoont met een partner of andere volwassen huisgenoot met beperkingen, dan wordt
geadviseerd voor Huishoudelijke ondersteuning als de partner/huisgenoot uitsluitend fysieke beperkingen
heeft en de ondersteuningsbehoefte met betrekking tot het voeren van de huishouding kan compenseren.
Als de partner/huisgenoot (ook) een verminderd/verstoord regelvermogen heeft en de
ondersteuningsbehoefte met betrekking tot het voeren van de huishouding niet kan compenseren, kan
Huishoudelijke ondersteuning+ worden geadviseerd.
3.
Huishoudelijke ondersteuning zorgstudio
Deze categorie, die alleen geldt bij verstrekking in natura, geldt voor klanten die zelfstandig een kamer huren
binnen een verzorgingshuis. Deze groep klanten doet door de versnelde invoering van “scheiden van wonen
en zorg” een beroep op de wet. Het gaat hierbij om kleinschalige woningen waarvoor een nieuwe variant
huishoudelijke ondersteuning (HO) voor deze woonvormen (Zorgstudio) is ontwikkeld. Deze variant omvat
gewone huishoudelijke ondersteuning (‘schoon huis’), inclusief de regietaken.
Het type woning is bepalend voor het vaststellen van de doelgroep. Deze variant betreft de huishoudelijke
ondersteuning in de zogenaamde zorgstudio (HOZ). Dit is een eenkamerappartement, al dan niet met eigen
sanitair (badkamer en toilet), en/of kitchenette. Appartementen met gescheiden woon- en slaapkamer
waarvan de slaapkamer niet met een vaste deur kan worden afgesloten vallen ook onder deze definitie.
I.2.4
Omvang
De omvang van Huishoudelijke ondersteuning bij een PGB wordt opgebouwd in uren en minuten. Deze
opgebouwde tijd wordt naar boven afgerond naar een veelvoud van een kwartier tot een maximum van 40
uur per week.
Bij Huishoudelijke ondersteuning in natura is geen sprake van een urenindicatie maar van een
resultaatsafspraak tussen zorgaanbieder en cliënt.
I.2.5
Duur
De duur van de indicatie is gerelateerd aan de prognose van de ziekte / stoornissen en de daarmee
samenhangende verwachte duur van de beperkingen. Als het gaat om:
1. een (progressieve) chronische ziekte / aandoening, dan wordt een duur van (maximaal) 5 jaar
geadviseerd;
2. een ziekte / aandoening waarbij verbetering, volledig herstel of meer duidelijkheid over de
gezondheidssituatie verwacht wordt 4 weken tot maximaal 3 maanden geïndiceerd. Zo nodig volgt
daarna een heronderzoek.
3. kinderen, dan wordt over het algemeen voor relatief korte duur geadviseerd (1 of 2 jaar), omdat
kinderen zich ontwikkelen.

II

Bijlage 2: Protocol Indicatiestelling begeleiding

Gebruikelijke hulp bij begeleiding
Partners, ouders en volwassen inwonende kinderen en/of andere volwassen huisgenoten
onderling
Kortdurende situaties
Alle begeleiding van de cliënt door een volwassen huisgenoot is gebruikelijke hulp als er sprake is van
een kortdurende ondersteuningssituatie met uitzicht op een dusdanig herstel van het
gezondheidsprobleem en de daarmee samenhangende zelfredzaamheid van de cliënt, dat
begeleiding daarna niet langer is aangewezen. Daarbij gaat het over het algemeen over een periode
van maximaal drie maanden.
Langdurige situaties
Als het gaat om een chronische situatie is de begeleiding van een volwassen cliënt gebruikelijke hulp
wanneer die begeleiding naar algemeen aanvaarde maatstaven door een volwassen huisgenoot in de
persoonlijke levenssfeer onderling aan elkaar moet worden geboden. Het gaat hierbij in ieder geval
om de volgende vormen van begeleiding aan een cliënt:
• Het geven van begeleiding aan een cliënt op het terrein van de maatschappelijke participatie.
• Het begeleiden van de cliënt bij het normaal maatschappelijk verkeer binnen de persoonlijke
levenssfeer zoals het bezoeken van familie/vrienden, huisarts, enzovoort.
• Het bieden van hulp bij of het overnemen van taken die bij een gezamenlijk huishouden
horen, zoals het doen van de administratie. Dit kan worden overgenomen door een nietbeperkte huisgenoot wanneer die taak altijd door de nu beperkte cliënt werd uitgevoerd.
Aanleren aan derden
Het leren omgaan van derden (familie/vrienden) met de cliënt is gebruikelijke hulp.
Ouders aan kinderen
Kortdurende situaties
Alle begeleiding door de ouder aan het kind is gebruikelijke hulp als er sprake is van een kortdurende
zorgsituatie met uitzicht op een dusdanig herstel van het gezondheidsprobleem en de daarmee
samenhangende zelfredzaamheid van de cliënt, dat AWBZ-zorg daarna niet langer is aangewezen.
Daarbij gaat het over het algemeen over een periode van maximaal drie maanden.
Langdurige situaties
Een kind is aangewezen op begeleiding als het gaat om een chronische situatie, waarbij de
gebruikelijke begeleiding in vergelijking tot gezonde kinderen van dezelfde leeftijdscategorie
substantieel wordt overschreden. De gebruikelijke bijdrage van een ouder aan de begeleiding van een
kind wordt gesteld op de omvang van de begeleiding die voor een kind van die leeftijd noodzakelijk is
binnen de bandbreedte van het normale ontwikkelingsprofiel, als er voor dat kind geen grondslag is
voor een Wlz-indicatie.
Aanleren aan derden
Het leren omgaan van derden (familie/vrienden) met het kind is gebruikelijke hulp.
Aandachtspunten
Ouderlijk toezicht aan kinderen is gebruikelijke hulp. Kinderen (met of zonder ziekte of handicap)
hebben ouderlijk toezicht nodig. Dit toezicht wordt anders van aard naarmate een kind ouder wordt en
zich ontwikkelt.
Begeleiding naar ziekenhuis: als een kind vanwege bijvoorbeeld nierdialyse meerdere keren per week
naar het ziekenhuis moet, is het gebruikelijk dat een ouder meegaat. Hiervoor is geen begeleiding
mogelijk. Deze uren worden wel meegewogen in het totaalplaatje als het gaat om de (over)belasting
van ouders voor de zorg van hun kind vanwege de aandoening.
Begeleiding naar zwemles: hiervoor is geen begeleiding mogelijk. Het is gebruikelijk dat ouders met
hun kind meegaan naar zwemles.

Begeleiding van het kind tijdens reguliere school- of werkweek van de ouders of tijdens schooltijd van
het kind kan als volgt worden vormgegeven.
Begeleiding tijdens kinderopvang
Wanneer ouders werken, zijn/blijven zij verantwoordelijk voor de opvang/verzorging van hun kinderen.
De begeleiding die buiten dit werk/onderwijs om als gebruikelijke hulp wordt beschouwd, kan
gedurende de tijd dat de ouders werken/onderwijs volgen niet worden geïndiceerd.
Begeleiding tijdens onderwijs
Wanneer kinderen naar school gaan, kan gedurende de schooltijd geen begeleiding worden
geïndiceerd die buiten de schooltijd als gebruikelijke hulp wordt beschouwd.
Activiteiten en omvang van de individuele begeleiding
Bij het verstrekken van een persoonsgebonden budget voor individuele begeleiding wordt een aantal
uren en/of minuten toegekend dat nodig is om de geformuleerde doelen te bereiken. De omvang van
de individuele begeleiding hangt onder andere af van de fase van de begeleiding:
1. ''Op orde brengen''. Wanneer je een klant voor het eerst ziet moet je vaak puinruimen. In dit
geval kun je soms veel uren moeten steken in administratie en post om de boel te ordenen,
eerste levensbehoeften te organiseren zoals het zorgen dat de woning behouden kan blijven.
2. ''Op orde houden'' Wanneer het puin is geruimd en de situatie in kaart en op orde is gebracht
kan zo'n zelfde functiegebied administratie veel minder uren nodig hebben en hoeft slechts te
worden bijgehouden.
De volgende tabel geeft een grove indicatie van het aantal minuten per week dat voor bepaalde
domeinen nodig is. Het betreft hier een richtlijn, waarbij in elk individueel geval moet worden
beoordeeld of met de in deze richtlijn genoemde tijdseenheid voldoende compensatie wordt geboden.
Domein (grove gemiddelden in minuten per week)
Domein
Financiën
Huisvesting
Huiselijke relaties(vaak
structureel van aard)
Geestelijke
Gezondheid/verslaving
Gezond sociaal netwerk
Ondersteunen sociaal netwerk
Beroep op sociaal netwerk
Oefenen cliënt als
mantelzorger
Aanbrengen dagstructuur
Plannen en uitvoeren taken
Nakomen afspraken/afspraken
doornemen
Voorkomen/verminderen
overlast
Zinvolle dagbesteding

Op orde brengen
60
90
individueel te bepalen

Op orde houden
15
15
20

individueel te bepalen

15

40
individueel te bepalen
individueel te bepalen
30 (kort durende inzet)

10
10
15
-

30
-

10
10
5

20

20(in geval ernst)

30

5(evalueren)

Bijlage 3

Individuele begeleiding

Productcategorieën
De individuele begeleiding is verdeeld in vier productcategorieën, waarbij de aard van de primaire
werkzaamheden bepalend is:
• Individuele begeleiding 1
• Individuele begeleiding 2
• Individuele begeleiding 3
• Individuele begeleiding 4
Individuele begeleiding 1 (IB 1)
De ondersteuning is erop gericht om door toezicht de feitelijke situatie te monitoren en/of door
stimulans ervoor te zorgen dat de cliënt (eventueel met behulp van zijn netwerk) zelf in staat is de
vereiste activiteiten te ondernemen. Waar mogelijk wordt de ondersteuning op termijn afgebouwd.
Individuele begeleiding 2 (IB 2)
De ondersteuning is erop gericht door aanleren en oefenen de cliënt (eventueel met behulp van zijn
netwerk) naar het punt te brengen dat hij deze op een afzienbaar moment zelfstandig kan
ondernemen of de cliënt te brengen naar
het voor hem maximaal haalbare niveau. Deze vorm van ondersteuning is altijd eindig en van
beperkte duur. Kan kortdurend ook dienen om (ten behoeve van het indicatieproces) een scherper
beeld te krijgen van een nieuwe cliënt.
Individuele begeleiding 3 (IB 3)
De ondersteuning is erop gericht om de cliënt (eventueel met behulp van zijn netwerk) te helpen bij
het verrichten van de vereiste activiteiten (samen doen), al dan niet in combinatie met het overnemen
van taken en/of het voeren van regie door de professional omdat de cliënt deze niet zelf kan
uitvoeren. Deze vorm van ondersteuning is aan de orde in complexe situaties (multiproblematiek) die
vragen om intensieve begeleiding.
Individuele begeleiding 4 (IB 4)
De ondersteuning is erop gericht door stimuleren, aanleren en oefenen de cliënt (eventueel met
behulp van zijn netwerk) naar het punt te brengen dat hij zodanig zelfredzaam is, dat hij zelfstandig
kan wonen en zo nodig met een lichtere vorm van ondersteuning de regie over zijn leven kan voeren.

Overzicht resultaatsgebieden
Onderstaande tabel geeft aan wat de met individuele begeleiding te bereiken resultaten zijn per
domein. Mogelijk kunnen deze resultaten worden bereikt met andere oplossingen, zoals begeleiding
groep, eigen kracht, algemene voorzieningen. In die gevallen is individuele begeleiding niet nodig om
de resultaten te bereiken. De levensdomeinen "geestelijke gezondheid" en "verslaving" zijn
samengenomen, evenals "lichamelijke gezondheid" en "ADL".
Individuele begeleiding 1,2 en 3
Domein
Financiën

Huisvesting

Huiselijke relaties

Resultaat
Het voeren van de eigen (financiële) administratie
- Het hebben van inzicht in de financiële situatie, waaronder het
inkomens- en uitgavenpatroon
- Het hebben van een geordende (financiële) administratie
- Het verwerken van post
- Het beheren van de financiën, waaronder het tijdig betalen van
rekeningen
- Het in balans hebben van inkomsten en uitgaven
Het zelfstandig bewonen van een leefbare, geordende en schone
woonruimte
- Het kunnen vinden van passende woonruimte
- Het behouden van passende woonruimte
Het hebben van gezonde huiselijke relaties

Het voorkomen van en de-escaleren van verstoorde huiselijke
relaties
- Het hebben van een goede, open communicatie met de leden
van het huishouden
Het psychisch zelfstandig kunnen functioneren
- Het bewustzijn van de eigen psychische toestand
- Het kunnen voeren van regie over het leven
- Het volgen van therapie/behandeling
- Het tijdig en correct gebruiken van medicatie
- Het voorkomen en/of verminderen van destructief gedrag
- Het beheersbaar maken en houden van verslavingsproblematiek,
zoals het gebruik van middelen
Het zichzelf kunnen verzorgen en het kunnen zorgen voor een
goede lichamelijke gezondheid
- Het bezoeken van medische behandelaars
- Het tijdig en correct gebruiken van medicatie
- Het hebben van een goede conditie
- Het gebruik maken van gezonde voeding
- Het wassen van het eigen lichaam
- Het dragen van schone kleding
- Het doen van boodschappen
- Het uitvoeren van eenvoudige huishoudelijke taken
Het hebben van en beroep kunnen doen op een gezond sociaal
netwerk
- Het opbouwen van een gezond sociaal netwerk.
- Het ondersteunen van een sociaal netwerk
- Het in staat zijn een beroep te doen op het sociaal netwerk.
- Het kunnen aangaan van sociale relaties
-

Geestelijke
gezondheid/verslaving

Zelfzorg
(lichamelijke gezondheid
+ activiteiten dagelijks
leven)

Sociaal netwerk

Dagbesteding en
maatschappelijke
participatie

Het voorkomen van overbelasting van het sociaal netwerk
- Het aanleren van en oefenen met het sociaal netwerk (w.o.
mantelzorger) hoe om te gaan met de gevolgen van de
beperkingen van de verzorgde
Het naar vermogen actief kunnen deelnemen aan de
maatschappij
- Het aanbrengen van dagstructuur
- Het kunnen plannen en uitvoeren van taken
- Het nakomen van afspraken
- Het voorkomen en verminderen van overlast
- Het hebben van een zinvolle dagbesteding (relatie met BG groep
en P-wet)

Individuele begeleiding 4
Domein
Financiën

Resultaat
Het voeren van de eigen (financiële administratie)
De cliënt:
• heeft inzicht in de financiële situatie, waaronder het inkomstenen uitgavenpatroon
• heeft een geordende (financiële) administratie
• verwerkt de post en bespreekt deze met de begeleider
• beheert zijn financiën, waaronder het tijdig betalen van
rekeningen
• heeft zijn inkomsten en uitgaven in balans
• weet de weg naar de verschillende instanties op het gebied van
onder andere werk, inkomen en ondersteuning.
• heeft een inkomen en kan hiervan rondkomen.
• heeft de nodige verzekeringen afgesloten.

Huisvesting

Het zelfstandig bewonen van een leefbare, geordende en schone
woonruimte
De cliënt:
• heeft veilige en toereikende huisvesting
• heeft de beschikking over een zelfstandige
• heeft bij het inkomen passende woonruimte
• veroorzaakt geen overlast voor zijn woonomgeving
• behoudt en ontwikkelt
woonvaardigheden/bewonersvaardigheden (is een goede buur)

Huiselijke relaties

Het hebben van gezonde huiselijke relaties
De cliënt:
• kan relaties aangaan en behouden
• is zich bewust van de omgang met de relaties
• kan grenzen stellen binnen de relatie
• kan afspraken maken met relaties
• houdt zich aan gemaakte afspraken
• maakt problemen bespreekbaar
• gebruikt geen geweld

Geestelijke
gezondheid/verslaving

Het psychisch zelfstandig kunnen functioneren
De cliënt:
• is zich bewust van de eigen psychische toestand
• kan de regie over het leven voeren
• volgt, indien nodig en mogelijk, therapie/behandeling
• voorkomt en/of vermindert van destructief gedrag
• maakt een eventuele verslavingsproblematiek beheersbaar en
houdt deze beheersbaar.

Bijlage 4

Dagbesteding

Onderstaande tabel geeft aan wat de met dagbesteding te bereiken resultaten zijn per domein.
Mogelijk kunnen deze resultaten worden bereikt met andere oplossingen, zoals eigen kracht en
algemene voorzieningen. In die gevallen is dagbesteding niet nodig om de resultaten te bereiken.
Domein
Geestelijke
gezondheid/verslaving

Resultaat
Het verhogen of behouden van het welbevinden
Het voorkomen of beperken van terugval

Lichamelijke
gezondheid
Activiteiten dagelijks
leven

Sociaal netwerk

Dagbesteding en
maatschappelijke
participatie

Het voorkomen of beperken van (zelf)destructief gedrag en/of
overlast
Het voorkomen of beperken van verergering van de klachten c.q.
achteruitgang op fysiek, cognitief of sociaal-emotioneel vlak
Het versterken van de mogelijkheden van de cliënt tot zelfzorg en
zelfstandigheid
Het hebben van vaardigheden gericht op zelfstandig wonen
Het hebben van vaardigheden om zelfstandig keuzes te maken
Het hebben van de vaardigheden om zelfstandig te reizen
Het bieden van respijt aan mantelzorgers door het verblijf van de
cliënt buiten de huiselijke kring.
Het voorkomen van overbelasting van het sociaal netwerk door het
aanleren van nieuwe vaardigheden
Het bezitten van sociale vaardigheden voor gezonde omgang met
het sociaal netwerk
Het kunnen aangaan van nieuwe sociale relaties
Het zelf in staat zijn het sociale netwerk te onderhouden en te
versterken
Het terugdringen of voorkomen van sociaal isolement
Het naar vermogen actief deelnemen aan de maatschappij
Het hebben van dagstructuur en afleiding
Het hebben van een zinvolle daginvulling
Het tot maximaal haalbaar niveau opklimmen op de
participatieladder
Het hebben van vaardigheden om (vrijwilligers)werk te zoeken
Het hebben van algemene vaardigheden als vrijwilliger/werknemer

