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Werkgroep Dagactiviteiten Volwassenen
Bestuurlijke aanbesteding dagactiviteiten Regio Amersfoort

De werkgroep heeft concept-beschrijving gemaakt van het product ‘Toeleiding naar begeleide
dagactiviteiten Volwassenen in de maatschappij’ (versie 4 juli 2016). De werkgroep wil dit concept
aan u voorleggen tijdens de overlegtafel van 7 juli a.s.
Ook willen we aan u voorleggen:
- De relevantie met een ‘inclusieve samenleving’
- Dilemma’s
- Randvoorwaarden
- Onderwerp ‘Leerwerktraject voor jongeren’ is in dit product (nog) niet meegenomen door
de werkgroep
- Relevantie met bestaande product ‘Begeleiding op de werkvloer’
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Versie 4 juli 2016 CONCEPT

Product Toeleiding naar begeleide dagactiviteiten Volwassenen in de maatschappij
Omschrijving
Module: toeleiding naar begeleide dagactiviteit evt. aangevuld met:
Module: toeleiding naar begeleide vrije tijdsbesteding
Beide modules op indicatie: ter vervanging of naast reeds geïndiceerde dagbesteding.
Het product ‘Toeleiding naar begeleide dagactiviteiten’ heeft tot doel dat mensen met een
beperking meedoen op een plek in de maatschappij door een begeleide dagactiviteit in de lokale
basisinfrastructuur en/of begeleiding bij de invulling van de vrije tijd bij een bestaande (sport)club of
vereniging. Daarmee krijgt de cliënt een plek in de lokale samenleving, dichtbij huis (individueel of
kleine groep) en wordt de kans op inclusie vergroot.
Het betreft mensen met een beperking op het terrein van:
- Sociale zelfredzaamheid
- Bewegen en verplaatsen
- Psychisch functioneren
- Geheugen en de oriëntatie
- (probleem)gedrag
Voor volwassenen met een beperking (leeftijdsgrens is rekbaar: van jongvolwassenen 18- tot en
met ouderen).
De duur van dit traject kan lang of kort zijn. Het is een maatwerkvoorziening.

Inhoud
Het betreft hier voornamelijk toeleiding van cliënten naar begeleide dagactiviteit(en) in de lokale
basisinfrastructuur waarvoor de continue aanwezigheid van professionele begeleiding bij
dagactiviteiten op locatie niet nodig is, of op locatie beperkt blijft tot af en toe ter verduurzaming
van de dagactiviteit/vrijetijdsbesteding ; bedoelde maatwerkvoorziening wordt dus voornamelijk op
afstand gegeven. Het zwaartepunt van de begeleiding op de locatie zelf ligt namelijk bij vrijwilligers
en professionals in de lokale basisinfrastructuur (de begeleide dagactiviteit/vrije tijdsbesteding zelf
is een algemene voorziening).
De toeleiding en begeleiding op afstand (en beperkt op locatie) van de cliënt gebeurt door een
coach, een professional. Hij/zij zorgt samen met de cliënt een passende invulling, zoekt een plek
voor de een begeleide dagactiviteit/vrije tijdsbesteding (algemene voorziening) en maakt daarover
zo mogelijk i.o.m. de cliënt afspraken met de lokale basisinfrastructuur zoals maatschappelijke
instellingen, lokale overheid, bedrijven e.d. Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
de professional (coach), wijkteam en de lokale basisinfrastructuur. De coach is raadpleegbaar door
de omgeving waar de begeleide dagactiviteit/vrijetijdsbesteding plaatsvindt.
Regie en indicatie door het wijkteam.
De invulling is afhankelijk van de (ontwikkel)mogelijkheden, interesses en hobby’s van de cliënt.
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De begeleide dagactiviteit in de lokale basisinfrastructuur (zie product algemene voorziening
dagactiviteiten) kan zijn:
1. arbeidsgericht (educatief; geen loonwaarde), of
2. activeringsgericht, of
3. belevingsgericht
1. arbeidsmatig (educatief; geen loonwaarde)
Activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het resultaat is het tot stand brengen van
educatieve ontwikkeling, gericht op (het ontwikkelen van) de talenten, mogelijkheden en interesses
van de cliënt.
2. activering
Activiteiten gericht op het resultaat “een zinvolle daginvulling”. De dagactiviteit richt zich op (het
ontwikkelen van) de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt, waaronder, expressie,
sociale vaardigheden en praktische vaardigheden en handelingen. De dagactiviteit kan ook gericht
zijn op het leren van vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen wonen.
3. belevingsgericht
Activiteiten gericht op het resultaat “een zinvolle daginvulling”. De dagactiviteit richt zich op
belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig niveau die aansluiten bij de talenten,
mogelijkheden en interesses van de cliënt. Er is extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid,
ritme en regelmaat.
Als een cliënt is aangewezen op vervoer en hiervoor een toeslag toegekend heeft gekregen dan
dient de opdrachtnemer het vervoer naar en van de begeleide dagactiviteitenlocatie te organiseren.
Het budget voor begeleide dagactiviteiten en vervoer wordt als één budget gezien dat vrij ingezet
kan worden om de resultaten van de dagactiviteit en het noodzakelijke vervoer te realiseren.
Lichte ondersteuning bij de ADL maakt onderdeel uit van de begeleide dagactiviteit.
Bij een bovengebruikelijke behoefte aan ondersteuning bij ADL of gedragsondersteuning kan de
voorziening worden aangevuld met de module gedrag en/of ondersteuning bij ADL.
Resultaatgebieden
 Participatie: zo mogelijk i.o.m. cliënt in persoonlijk ontwikkeltraject
-stijging op de participatieladder
 Dagstructuur
 Ontlasten mantelzorger
 Zo lang mogelijk thuis blijven wonen
Verantwoording resultaatgebieden nader uitwerken

Beschikbaarheid en planning
De toeleiding naar begeleide dagactiviteit/vrijetijdsbesteding is planbaar.
Alle dagen van de week; overdag en/of avond
Tarieven Nader uitwerken
 Lager tarief voor begeleiding dan IB Volwassenen Plus (hoeveel)
 Locatie vrijwilligerswerk/vrije tijdsactiviteit ook onkostenvergoeding?

Jong volwassene 18-: geen eigen bijdrage?

Voorliggend
Regulier of aangepast werk of een re-integratietraject is voorliggend op begeleide dagactiviteiten.

Aanvullende eisen



Professionele steun in combinatie met vrijwilligers. Professional hoeft niet alles uit te
voeren. Professional is er voor coaching van de cliënt, vrijwilligers/lokale kracht, signalering.
De begeleiding (coach) wordt uitgevoerd door een professional van minimaal x-werk- en
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denkniveau Jeugdzorg, VVT, WMD, GGZ of een vergelijkbare richting. Nader uitwerken
De activiteiten maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan van een cliënt. Daarin
staan doelen geformuleerd die de cliënt nastreeft. Afstemming hierover vindt door
zorgaanbieder zo nodig plaats met het wijkteam van de gemeente.

