Antwoord op vragen rondom bestuurljke aanbesteding dagactiviteiten
Vraag:
In het startdocument dagbesteding wordt de intentie benoemd om dagbesteding uit het beschermd wonen te
halen. Dit komt overeen met de manier waarop in de aanbesteding ‘ondersteuning met verblijf’ wordt
gesproken. Het scheiden van ‘de dagbesteding’ van ‘de ondersteuning met verblijf’ heeft consequenties voor
cliënten waarbij de dagbesteding geïntegreerd is in het wonen. Zij zijn (nog niet) in staat zijn om een
dagbesteding buitenshuis te volgen. Is er binnen de BA ‘dagbesteding’ gesproken of de (nieuwe) producten
dagbesteding hierin voorzien?
Antwoord:
De (nieuwe) producten voor dagactiviteiten (in concept te bespreken in de bestuurlijke Tafel van 1 september
as) zijn bedoeld voor mensen met diverse beperkingen, waaronder mensen met psychische aandoeningen, met
beperkingen hebben op het terrein van: sociale zelfredzaamheid, bewegen en verplaatsen, psychisch
functioneren, geheugen en de oriëntatie, (probleem)gedrag. De producten voorzien in activiteiten die worden
begeleid op afstand tot en met activiteiten in een beschutte omgeving met continue begeleiding. Alle
activiteiten vinden buitenshuis plaats.
Als we kijken naar de huidige praktijk binnen het beschermd wonen, zien we veel verschillende versies van
hetgeen onder dagbesteding verstaan wordt. In de vraag is niet helder welke vorm(en) van dagbesteding de
aanbieder aan zijn cliënten binnenshuis biedt en of deze vorm(en) aan de voorwaarden voor dagbesteding
voldoen. Om de vraag goed te kunnen beantwoorden is meer inzicht nodig.
De definitie van dagbesteding in de setting van Beschermd Wonen zoals deze gehanteerd worden in de
inkoopvoorwaarden 2016 is gebaseerd op de NZa Beleidsregel 2014 CA 300-582, en luidt:
“Dagbesteding:
De component dagbesteding omvat de functie Ondersteunende Begeleiding of Activerende Begeleiding, die
medewerkers leveren buiten de formatie van het woonzorgteam. Dagbesteding is een structurele tijdsbesteding
met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. Onder
dagbesteding wordt niet verstaan:
o een reguliere dagstructurering zoals scholing of werk;
o een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie wordt geboden;
o een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke.
De toelichting van de betreffende NZa beleidsregel stelt:
Dagbesteding is een vervangende activiteit voor werk of school, als dit niet op reguliere of aangepaste wijze
(zoals werk op basis van de Wet sociale werkvoorziening of aangepast (speciaal) onderwijs) kan worden
gerealiseerd. Dagbesteding is te onderscheiden van reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie
wordt geboden. Het bieden van structuur gebeurt in de eerste plaats door de cliënt mee te nemen in het ritme
van het leven in een dergelijke situatie en hoeft daarom niet te gelden als dagbesteding. Verder is dagbesteding
te onderscheiden van welzijnsactiviteiten als zang, bingo, uitstapjes en dergelijke. Deze worden aangeboden aan
de cliënt ter vervanging van het niet kunnen deelnemen aan reguliere welzijnsactiviteiten zoals die in de open
maatschappij beschikbaar zijn. Deze activiteiten moeten worden bekostigd vanuit de functie verblijf en worden
niet beschouwd als dagbesteding. […]
Kortom, nader inzicht in de diverse verschijningsvormen is nog nodig om te onderzoeken of de (nieuwe)
producten hierin voldoende voorzien.
Vraag:
Het scheiden van ‘de dagbesteding’ van ‘de ondersteuning met verblijf’ heeft als consequentie dat een cliënt bij
twee verschillende ‘loketten’ een beschikking dient aan te vragen. Het is fijn als hierover gesproken kan worden
binnen de BA ‘dagbesteding’ bij het onderwerp toegang.
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Antwoord:
 De toegang voor dagactiviteiten verschilt per gemeente. Dat is een lokale aangelegenheid, in tegenstelling
tot de huidige toegang voor beschermd wonen. Daar is (nog ) niet over gesproken.
 Het kan inderdaad zo zijn dat de cliënt op 2 plekken in gesprek moet, we streven ernaar dat dit – indien
nodig – met een warme overdracht gepaard gaat. Ook als een cliënt naar (vrijwilligers) werk zoekt, komt hij
terecht bij een ander ‘loket’.
Vraag:
De ontwikkelde producten dagbesteding lijken vooral gericht op volwassenen en jongeren met een beperking.
Cliënten met een psychische kwetsbaarheid hebben andere ontwikkelingsperspectieven dan cliënten met een redelijk
stabiele beperking. Bovendien is de ondersteuningsbehoefte veel grilliger van aard omdat het ziekteverloop met upsand-downs gaat. Op welke manier sluiten de nieuwe producten hierop aan?
Antwoord:
De producten zijn, zoals gezegd, ook bedoeld voor mensen met psychische aandoeningen. De
vraag/wens/behoefte en mogelijkheden van een client staan centraal. De doelen in het ondersteuningsplan zijn
leidend, bij het zoeken naar en aanbieden van passende activiteiten.
Vraag:
Voor jongeren zouden wij graag als ambitie bij de resultaten van dagbesteding zien dat zij instaat worden gesteld een
startkwalificatie te behalen.
Antwoord
Dat kunnen we nog toevoegen. Feitelijk hoort dit bij het ‘gericht zijn op ontwikkeling naar betaald werk’. Dat is
een van de gestelde resultaten van dagactiviteiten. Het jongerenloket is daar volledig op gericht. Dat is de plek
waar jongeren in principe binnenkomen.
Vraag
voor volwassenen zien wij graag de ambitie dat zij toegeleid worden naar (on-) betaalde arbeid.
Antwoord:
Is toegevoegd in de laatste concepten.
Vraag:
Initiatieven op het gebied van cliëntparticipatie tussen dagbesteding en vrijwilligerswerk/ arbeid in of ondersteunen
van cliënt-initiatieven vinden wij niet goed terug in de ontwikkelde producten. Wij denken bijvoorbeeld aan inzetten
van cliënten in beheer en onderhoud van woningen of zelfbeheer. Maar ook aan initiatieven als de kookgroep in
buurtcentrum de Driehoek.
Antwoord:




Als bij dit soort initiatieven professionele begeleiding nodig is (op afstand, dan wel continu aan een groepje
cliënten), kan dit in de nieuwe situatie, onder de nieuwe producten.
Koken is een vrijetijdsbesteding. Een (begeleide) kookgroep een welzijnsactiviteit. Als de activiteit gericht is
op het aanleren van professionele vaardigheden, kan het een dagactiviteit zijn met als doel toeleiding naar
betaalde arbeid.

Vraag:
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Dagactiviteiten worden uit de ZZP gehaald m.i.v. 2018 en het budget wordt doorgezet naar de regiogemeenten.
Betekent dit ook dat de producten dagbesteding die nu worden ontwikkeld ook voor de regiogemeenten worden
ontwikkeld?
Vraag:
leeftijdsgrenzen tussen volwassen en ouderen: is begrijpelijk maar niet altijd wenselijk omdat er ook
jongdementerende zijn. De vraag van de cliënt zal leidend moeten zijn en niet de leeftijd.
Antwoord: Precies zo is het ook besproken aan de tafel van 1 september jl.
Vraag:
Je bent niet alleen op werkdagen dement. Voor sommige mensen is het weekeinde zeer gewenst
Antwoord: Aanbieders staat het vrij om ook in het weekend open te zijn. Wordt in het tarief echter geen rekening
mee gehouden. Is een goed punt voor de ontwikkelagenda om te volgen hoe de vraag naar weekendopenstelling zich
ontwikkelt
Vraag:
vakantiesluiting zou niet voor mogen komen!!
Antwoord: Dat is ook het uitgangspunt
Vraag:
Begeleiding basis wordt uitgevoerd door een MBO niv. 3 op een groep van ?????
Antwoord: Wij leggen geen omvang van een groep op. Het is aan de aanbieders om hun groepsactiviteiten te
organiseren
Vraag:
Begeleiding Plus wordt uitgevoerd door MBO niv. 4 op en groep van???
Antwoord: Zie antwoord de vorige vraag.
Vraag:
Begeleiding plus is meer gebaad bij MBO verzorgende niv 3 met een aanvullende opleiding Gespecialiseerd
Verzorgende Psychogeriatrie.
Antwoord: Wij stellen een mix voor. De aanbieder mag daarbinnen zelf de beste professionals aanstellen.
Vraag:
voor het beiden van verpleegtechnische handelingen die een niv. 3 verzorgende niet mag uitvoeren dient een niveau
4 op afroep aanwezig te zijn. Daar waar deze opvang gegeven wordt op een plek gekoppeld aan een zorgcentrum is
dit geen probleem.
Antwoord: Voor kennisgeving aangenomen
Vraag:
als wij naar de omschrijvingen kijken en ons huidige cliëntenbestand behoort 40% van de cliënten een beschikking
voor ouderen Plus te hebben. In de huidige situatie wil het wijkteam dit niet afgeven omdat dit "te duur" zou zijn. En
deze groep neemt alleen maar toe.
Antwoord: Voor kennisgeving aangenomen.
Vraag:
N.a.v. onze vragen bij de adviestafel Beschermd Wonen m.b.t. tot behoud indicatie dagbesteding voor cliënten in de
BW werd door de voorzitter verwezen naar het Product Begeleiding op afstand van dagactiviteiten in de samenleving.
Hierop heb ik de volgende reactie en voorstel:
In de toelichting van het product staat het volgende beschreven:
“Indien die kennis of capaciteit bij een gemeente onvoldoende is dan kan de toeleiding ook als
maatwerkvoorziening worden toegekend en geleverd door een aanbieder van dagactiviteiten”
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We zouden hier graag aan toegevoegd zien: of door de instelling waar cliënt verblijft.
Argumentatie: Dit product is mede bedoeld om BW cliënten voor wie de drempel nog te hoog is met extra
begeleiding toe te leiden naar een activiteit buitenshuis
Het is juist bij deze kwetsbare groep van belang dat dat gebeurt vanuit de woonsituatie met voor hen
vertrouwde begeleiders.
Antwoord: Wij zijn het niet eens met de voorgestelde toevoeging. Het toeleiden naar dagbesteding behoort tot
de begeleiding die wordt geboden in de woonvorm, is daar onderdeel van en zit in het tarief BW (net als de
begeleiding bij andere ontwikkelpunten die een cliënt heeft vanuit zijn ondersteuningsbehoefte).
Vraag:
Dagactiviteiten worden uit de ZZP gehaald m.i.v. 2018 en het budget wordt doorgezet naar de regiogemeenten.
Betekent dit ook dat de producten dagbesteding die nu worden ontwikkeld ook voor de regiogemeenten
worden ontwikkeld?
Antwoord:
De intentie is dat gemeenten het advies algemene voorzieningen en deze producten overnemen. Uiteraard
hebben gemeenten eigen autonomie om het zelf te bepalen.
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