Toeleiding dagbesteding
SDD
Behorend bij bijlage 7: uitgewerkt
voorstel Dagbesteding SDD contracten

Dagbesteding betreft een professioneel begeleide structurele
dagactiviteit met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief
wordt betrokken en die hem zingeving en -waar mogelijkperspectief op verbetering van zijn huidige situatie verleent.

Aanmelding voor
maatwerkvoorziening
dagbesteding

Let op: het betreft hier geen betaalde arbeid, maar ook geen
bingo, uitstapjes etc.
Belevingsgericht (BL)
gericht op stabilisatie van beperking / (progressief)
ziektebeeld. Behoud van autonomie.

Dagbesteding is bestemd voor:
Burgers van de Drechtsteden, van 18 jaar
of ouder, met een beperking of chronische
psychische of psychosociale
problematiek, die zonder de
maatwerkvoorziening dagbesteding
zouden moeten verblijven in een instelling
(o.a. door overbelasting van
mantelzorgers) of sociaal geïsoleerd
zouden raken.

Indien dagbesteding
gewenst is: Bepalen of
iemand voldoet aan de
criteria voor
dagbesteding

* nb: voor de
intensieve variant
gelden specifieke
criteria, zie onder

Arbeidsmatig (AM)
Bieden van zinvolle dagstructuur in arbeidsmatige omgeving (zo
regulier en open mogelijk) , maar beperkt ontwikkelingspotentieel,
(zeer waarschijnlijk) niet tot niveau dat leidt tot (gesubsidieerde)
betaalde arbeid, participatiebaan of vrijwilligerswerk.
Arbeidsmatig intensief (AMI)
AM met: structureel zeer intensieve professionele ondersteuning bij
of persoonlijke verzorging en/of ter bijsturing/voorkoming van
verstoring bij cliënt of diens omgeving

Keukentafelgesprek: een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de
mogelijkheden en de wensen van de cliënt op basis van het gesprek en de
ZRM.
Op basis van deze inventarisatie volgt het advies m.b.t. de categorie en het
aantal klassen dagbesteding (incl of excl vervoer), gebaseerd op behoefte
van cliënt, het te bereiken resultaat, de belastbaarheid en het
ontwikkelpotentieel van de cliënt.

Belevingsgericht/
belevingsgericht
intensief
Doel: cliënten
begeleiden bij het
structuur geven aan de
dag en een zinvolle
invulling.
In groepsverband
Niet arbeidsmatig

Belevingsgericht intensief (BLI)
BL met: structureel zeer intensieve professionele ondersteuning bij
of persoonlijke verzorging en/of ter bijsturing/voorkoming van
verstoring bij cliënt of diens omgeving

Arbeidsmatig/
arbeidsmatig intensief
Doel: bieden van
vervangende activiteit
voor werk of school als
dit niet op reguliere/
aangepaste/
gesubsidieerde basis
gerealiseerd kan
worden. Het is een
vorm van werken met
professionele
begeleiding.
Het betreft hier geen
welzijnsactiviteit
* nb voor de intensieve
variant gelden
specifieke criteria, zie
onder

Ontwikkelingsgericht (OG)
Ontwikkelingsgericht, gericht op lange(re) termijn
ontwikkelpotentieel van cliënt en gericht op uitstroom binnen een
periode van 3 jaar uit de maatwerkvoorziening naar een vervolgplaats (gesubsidieerde) betaalde arbeid, participatiebaan of
vrijwilligerswerk
Voor uitgebreide Toeleidingscriteria: zie onderaan

Ontwikkelingsgericht:
Doel: cliënten met
ontwikkelpotentieel die
momenteel nog niet
zelfstandig kunnen
werken maar die dit
met hulp (deels) wel
kunnen en die kunnen
leren in de toekomst
wel (deels) in een
gewone baan te
werken. Gericht op
uitstroom naar een
vervolgplaats
(gesubsidieerde)
betaalde arbeid/
participatiebaan of
vrijwilligerswerk
(uitstroom binnen 3
jaar)

‘jobcoaching’
M.b.t. dit onderwerp werd
bij de uitvraag duidelijk dat
er meer overleg nodig is
om in gezamenlijkheid met
aanbieders SDD/BW tot
een juiste titel en definitie
te komen en daarnaast of,
wanneer, bij welke
categorie en hoeveel dit
zou moeten worden. Direct
na de zomer is hier een
werkgroep* voor
opgestart, welke in de
eerste helft van 2018 een
vervolg krijgt.
Werkwijze tot invoering : 1
dagdeel dagbesteding
staat voor 1 uur
‘jobcoaching’ .
* een werkgroep over dit
onderwerp is in
samenwerking met
contract BW aanbieders in
verband met dezelfde te
verwachten discussie

Na ondertekening van het onderzoeksverslag volgt afgifte van de indicatie. De aanbieder dient binnen
8 weken het ondersteuningsplan op te stellen en te uploaden. De consulente checkt of de afgesproken
doelen voldoende zijn uitgewerkt overeenkomstig de reeds eerder afgegeven indicatie.
Ophogen indicatie volgt middels het herindicatietraject.
(Een werkgroep werkt een efficiëntere werkwijze uit voor aanbieders die cliënten hebben met een
progressieve ondersteuningsbehoefte)

Uitgebreide toeleidingscriteria Dagbesteding:
Toegangscriteria:
Toeleiding naar categorie en klasse:
De categorie dagbesteding wordt bepaald aan de hand van de volgende
uitgangspunten:
*
de behoefte van de cliënt en de mantelzorger(s)
*
het te bereiken resultaat
*
de belastbaarheid en het ontwikkelpotentieel van de cliënt.
Belevingsgericht (BL)
*
Belevingsgericht, gericht op stabilisatie van beperking / (progressief) ziektebeeld. Behoud van
autonomie.
*
Leren omgaan met fysieke of cognitieve beperkingen.
*
Voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden.
*
Voorkomen sociaal isolement.
*
Ontlasten van mantelzorger.
Bovengenoemde criteria zijn indicatief.
Belevingsgericht intensief (Bli)
Deze intensieve variant is enkel aan de orde indien de cliënt in aanmerking komt voor belevingsgerichte
dagbesteding (zie criteria boven) en daarnaast voldoet aan een van de volgende criteria:
-

De cliënt heeft structureel (niet episodisch) en meerdere malen per dagdeel zeer intensieve
professionele ondersteuning nodig bij de persoonlijke verzorging

En/of
De cliënt heeft structureel (niet episodisch) en meerdere malen per dagdeel zeer intensieve
professionele ondersteuning nodig ter bijsturing of voorkoming van uitingen in communicatief en/of cognitief
functioneren die een verstorend effect hebben op cliënt en/of diens omgeving

Arbeidsmatig (AM)
*
Bieden van zinvolle dagstructuur in arbeidsmatige omgeving (zo regulier en open mogelijk) , maar
beperkt ontwikkelingspotentieel, (zeer waarschijnlijk) niet tot niveau dat leidt tot (gesubsidieerde)
betaalde arbeid, participatiebaan of vrijwilligerswerk.
*
Aanleren van vaardigheden ter bevordering van zelfredzaamheid en participatie d.m.v. arbeidsmatige
activiteiten: inzet op maximaal haalbare persoonlijke ontwikkeling door activerende activiteiten maar
(zeer waarschijnlijk) geen zicht op doorstroom naar (gesubsidieerde) betaalde arbeid, participatiebaan
of vrijwilligerswerk.
*
Waar nodig ondersteunend aan behandeling en gericht op herstel.
*
Ontlasten van mantelzorger.
Bovengenoemde criteria zijn indicatief.
Arbeidsmatig Intensief (Ami)
Deze intensieve variant is enkel aan de orde indien de cliënt in aanmerking komt voor arbeidsmatige
dagbesteding (zie criteria boven) en daarnaast voldoet aan een van de volgende criteria:
-

De cliënt heeft structureel (niet episodisch) en meerdere malen per dagdeel zeer intensieve
professionele ondersteuning nodig bij de persoonlijke verzorging

En/of
-

De cliënt heeft structureel (niet episodisch) en meerdere malen per dagdeel zeer intensieve
professionele ondersteuning nodig ter bijsturing of voorkoming van uitingen in communicatief en/of
cognitief functioneren die een verstorend effect hebben op cliënt en/of diens omgeving

Ontwikkelingsgericht (OG)
*
Ontwikkelingsgericht, gericht op lange(re) termijn ontwikkelpotentieel van cliënt en gericht op
uitstroom binnen een periode van 3 jaar uit de maatwerkvoorziening naar een vervolgplaats
(gesubsidieerde) betaalde arbeid, participatiebaan of vrijwilligerswerk.
*
Waar nodig ondersteunend aan behandeling en gericht op herstel.
*
Aanleren van (werk)vaardigheden ter bevordering van zelfredzaamheid en participatie: inzet op
maximaal haalbare persoonlijke ontwikkeling in een arbeidsmatige omgeving.
*
Gericht op hogere trede op participatie-ladder.
*
Ontlasten van mantelzorger.
Bovengenoemde criteria zijn indicatief m.u.v. het criterium aangaande het
uitstroompotentieel in de eerste bullit.

