Overzicht maatwerkvoorzieningen Dordrecht en Drechtsteden
WMO Beschermd Wonen (contract Dordrecht)
Naam product: Normalisering Wonen
Specifiek kenmerk van product: Ondersteuning is 24/7 oproepbaar en beschikbaar voor cliënten die gebruik maken van een arrangement voor Beschermd Wonen/Normalisering Wonen.
naam

variant

huisvesting

Zelfstandig wonen met begeleiding op
afstand

Licht
ondersteuning primair gericht op oefenen
en stimuleren

Midden
Ondersteuning primair gericht op
aanleren en oefenen

Zwaar

Groepswonen met begeleiding op afstand
in groep ≤ 6

ondersteuning primair gericht op oefenen
en stimuleren

Ondersteuning primair gericht op
aanleren en oefenen

Kosten huisvesting voor rekening cliënt óf kosten
huisvesting betaald door aanbieder

Groepswonen met begeleiding op afstand
in groep van 7 tot 12

ondersteuning primair gericht op oefenen
en stimuleren

Ondersteuning primair gericht op
aanleren en oefenen

Kosten huisvesting voor rekening cliënt óf kosten
huisvesting betaald door aanbieder

Groepswonen met begeleiding 24- uur
aanwezig op locatie, in groep ≤ 12

ondersteuning primair gericht op oefenen
en stimuleren

Ondersteuning primair gericht op
aanleren en oefenen

Ondersteuning primair gericht op
overname en aanleren

Kosten huisvesting betaald door aanbieder

Groepswonen met begeleiding 24- uur
aanwezig op locatie, in groep > 12

ondersteuning primair gericht op oefenen
en stimuleren

Ondersteuning primair gericht op
aanleren en oefenen

Ondersteuning primair gericht op
overname en aanleren

Kosten huisvesting betaald door aanbieder

Kosten huisvesting voor rekening cliënt óf kosten
huisvesting betaald door aanbieder

Naam product: Uitstroomarrangement
Specifiek kenmerk van product: De ondersteuning is uitstelbaar tot minimaal het volgende dagdeel, of indien ondersteuningsbehoefte in de nacht, tot de volgende ochtend.
naam
Uitstroomarrangement BW

variant
Ondersteuning betreft oefenen en
stimuleren (licht) gericht op duurzaam
zelfstandig wonen

huisvesting
Kosten huisvesting voor rekening cliënt (al dan niet in
een geclusterde woonsetting)

Naam product: Pilot beschermd thuis
Specifiek kenmerk van het product: cliënten die deelnemen aan de pilot behouden hun BW-indicatie.
naam
Beschermd Thuis
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variant
Ondersteuning en begeleiding van
cliënten bij het zelfstandig wonen, en het
zo normaal mogelijk functioneren en
participeren in de wijk. Het betreft een
all-in pakket op het gebied van
woonbegeleiding en ondersteuning bij
dagactiviteiten en sociaal netwerk.

huisvesting
Kosten huisvesting voor rekening cliënt (al dan niet in
een geclusterde woonsetting)

Naam product: Dagbesteding
Naam
Belevingsgericht (BL)

Variant (*)
Klasse I t/m V

Arbeidsmatig (AM)

Klasse I t/m V

Ontwikkelingsgericht (OG)

Klasse I t/m V

Klasse
I
II
III
IV
V

toelichting
BL is gericht op:
 stabilisatie van de beperking /(progressief) ziektebeeld.
 behoud van autonomie.
 leren omgaan met fysiek of cognitieve beperkingen
 voorkomen van achteruitgang in fysieke en cognitieve en sociaalemotionele vaardigheden.
 voorkomen van sociaal isolement
 ontlasten vande mantelzorger
AM is gericht op:
 Bieden van zinvolle dagstructuur in arbeidsmatige omgeving (zo
regulier en open mogelijk), maar beperkt ontwikkelingspotentieel dat
(zeer waarschijnlijk) niet tot niveau (gesubsidieerde) betaalde arbeid,
participatiebaan of vrijwilligerswerk leidt.
 Aanleren van vaardigheden ter bevordering van zelfredzaamheid en
participatie dmv arbeidsmatige activiteit: inzet op maximaal haalbare
persoonlijke ontwikkeling door activerende activiteiten.
 Waar nodig ondersteunend aan behandeling en gericht op herstel
 Ontlasten van de mantelzorger.
OG is gericht op:
 Lange(re) termijn ontwikkelpotentieel van cliënt en gericht op
uitstroom uit de maatwerkvoorziening binnen een periode van 3 jaar
naar een vervolgplaats (gesubsidieerde) betaalde arbeid,
participatiebaan of vrijwilligerswerk.
 Waar nodig ondersteunend aan behandeling en gericht op herstel.
 Aanleren van vaardigheden ter bevordering van zelfredzaamheid en
participatie dmv arbeidsmatige activiteit: inzet op maximaal haalbare
persoonlijke ontwikkeling door activerende activiteiten.
 Hogere trede op de participatieladder.
 Ontlasten van de mantelzorger.

Dagdelen (*) per week
1 t/m 2 dagdelen
3 t/m 4 dagdelen
5 t/m 6 dagdelen
7 t/m 8 dagdelen
9 t/m 10 dagdelen

(*) 1 dagdeel = 4 uur

Naam product: vervoer dagbesteding
Specifiek kenmerk van dit product: Alleen van toepassing indien er een indicatie voor vervoer is afgegeven.
naam
Stroomlijn
Door aanbieder

variant
Vervoer van en naar de dagbesteding wordt georganiseerd door Stroomlijn (indien gewenst door aanbieder)
Vervoer dagbesteding basis: aanbieder organiseert het vervoer van en naar de dagbesteding, en ontvangt daarvoor een vergoeding.
Vervoer dagbesteding rolstoel: aanbieder organiseert het van en naar de dagbesteding vervoer voor een cliënt met rolstoel, en ontvangt daarvoor een vergoeding.
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WMO Begeleiding (contract SDD)
Naam product: Huishoudelijke Ondersteuning
naam
Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

variant
Huishoudelijke ondersteuning bedoeld voor het basaal laten functioneren
van het huishouden.

Huishoudelijke Ondersteuning + (HO+)

Huishoudelijke ondersteuning + is aan de orde bij problemen met het voeren
van regie.

Huishoudelijke Ondersteuning Zorgstudio (HOZ)

Huishoudelijke ondersteuning inclusief regievoering.
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toelichting
 Boodschappen doen voor het dagelijks leven
 Ondersteuning bij maaltijden en bereiden van maaltijden
 Licht poetswerk, kamers opruimen.
 Huishoudelijke werkzaamheden, stofzuigen, wc/badkamer
schoonmaken.
Dezelfde activiteiten als bij HO, uitgebreid met:
 Opvang en of ondersteuning van kinderen/volwassen huisgenoten
met beperkingen.
 Anderen helpen bij het bereiden van maaltijden
 Dagelijkse organisatie van het huishouden
 Advies, instructie en voorlichting gericht op het huishouden.
Dezelfde activiteiten als bij HO+, maar dan gericht op klanten die
zelfstandig een kamer huren binnen een verzorgingshuis
(eenkamerappartement of appartement met gescheiden
woon/slaapkamer.)

Naam product: Individuele Begeleiding
naam
Individuele Begeleiding 1 (IB1)

variant
Gericht op toezicht en stimuleren

Individuele Begeleiding 2 (IB2)

Gericht op aanleren en oefenen

Individuele Begeleiding 3 (IB3)

Gericht op helpen, overnemen en regie

toelichting
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 netwerkt) zelf in staat is de vereiste activiteiten te
ondernemen. Waar mogelijk wordt de ondersteuning op termijn
afgebouwd.
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 ook kortdurend
dienen om (tbv het indicatieproces) een scherper beeld te krijgen van een
nieuwe cliënt.
De ondersteuning is er op 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 uitvoeren 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 .

Naam product: IB4
Kenmerk van dit product: Bedoeld voor jongeren en adolescenten die vanuit de Jeugdwet zeer intensieve begeleiding nodig hebben om de stap naar zelfstandig wonen te maken. De ondersteuning is uitstelbaar tot minimaal het
volgende dagdeel, of indien ondersteuningsbehoefte in de nacht, tot de volgende ochtend.
naam
Individuele Begeleiding 4 (IB4)
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variant
Gericht op stimuleren, aanleren en oefenen

toelichting
Zeer intensieve, niet planbare, kortdurend uitstelbare ondersteuning bij
geclusterd wonen.
De ondersteuning is er op 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 kan wonen en zo nodig met een
lichtere vorm van ondersteuning de regie over zijn leven kan voeren.

Naam Product: Dagbesteding
Naam
Belevingsgericht (BL)

variant
Klasse I t/m V

Belevingsgericht Intensief (BLi)

Klasse I t/m V

Arbeidsmatig (AM)

Klasse I t/m V

Arbeidsmatig Intensief (AMi)

Klasse I t/m V

Ontwikkelingsgericht (OG)

Klasse I t/m V
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toelichting
BL is gericht op:
 stabilisatie van de beperking /(progressief) ziektebeeld.
 behoud van autonomie.
 leren omgaan met fysiek of cognitieve beperkingen
 voorkomen van sociaal isolement
 ontlasten vande mantelzorger
BLi is gelijk aan BL en van toepassing indien:
 De cliënt structureel (niet episodisch) en meerdere malen per dagdeel
zeer intensieve professionele ondersteuning nodig heeft bij de
persoonlijke verzorging.
en/of
De cliënt structureel (niet episodisch) en meerdere malen per dagdeel
zeer intensieve professionele ondersteuning nodig heeft ter bijsturing
of voorkoming van uitingen in communicatief en/of cognitief
functioneren die een verstorend effect hebben op de cliënt en/of diens
omgeving.
AM is gericht op:
 Bieden van zinvolle dagstructuur in arbeidsmatige omgeving (zo
regulier en open mogelijk), maar beperkt ontwikkelingspotentieel dat
(zeer waarschijnlijk) niet tot niveau (gesubsidieerde) betaalde arbeid,
participatiebaan of vrijwilligerswerk leidt.
 Aanleren van vaardigheden ter bevordering van zelfredzaamheid en
participatie dmv arbeidsmatige activiteit: inzet op maximaal haalbare
persoonlijke ontwikkeling door activerende activiteiten.
 Waar nodig ondersteunend aan behandeling en gericht op herstel
 Ontlasten van de mantelzorger.
AMi is gelijk aan AM en van toepassing indien:
 De cliënt structureel (niet episodisch) en meerdere malen per dagdeel
zeer intensieve professionele ondersteuning nodig heeft bij de
persoonlijke verzorging.
en/of
De cliënt structureel (niet episodisch) en meerdere malen per dagdeel zeer
intensieve professionele ondersteuning nodig heeft ter bijsturing of
voorkoming van uitingen in communicatief en/of cognitief functioneren die
een verstorend effect hebben op de cliënt en/of diens omgeving.
OG is gericht op:
 Lange(re) termijn ontwikkelpotentieel van cliënt en gericht op
uitstroom uit de maatwerkvoorziening binnen een periode van 3 jaar
naar een vervolgplaats (gesubsidieerde) betaalde arbeid,
participatiebaan of vrijwilligerswerk.
 Waar nodig ondersteunend aan behandeling en gericht op herstel.
 Aanleren van vaardigheden ter bevordering van zelfredzaamheid en
participatie dmv arbeidsmatige activiteit: inzet op maximaal haalbare
persoonlijke ontwikkeling door activerende activiteiten.
 Hogere trede op de participatieladder.
 Ontlasten van de mantelzorger.

Klasse
I
II
III
IV
V

Dagdelen (*) per week
1 t/m 2 dagdelen
3 t/m 4 dagdelen
5 t/m 6 dagdelen
7 t/m 8 dagdelen
9 t/m 10 dagdelen

(*) 1 dagdeel = 4 uur

Naam product: vervoer dagbesteding
Specifiek kenmerk van dit product: Alleen van toepassing indien er een indicatie voor vervoer is afgegeven.
naam
Stroomlijn
Door cliënt

variant
Vervoer van en naar de dagbesteding wordt georganiseerd door Stroomlijn (indien gewenst door aanbieder)
Vervoer dagbesteding basis: cliënt organiseert zelf het vervoer van en naar de dagbesteding en ontvangt daarvoor een vergoeding.
Vervoer dagbesteding rolstoel: cliënt maakt gebruik van rolstoel, organiseert zelf het vervoer van en naar de dagbesteding en ontvangt daarvoor een vergoeding.
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