Werkgroep algemene voorziening dagactiviteiten
Bestuurlijke aanbesteding dagactiviteiten regio Amersfoort
Naar aanleiding van de discussies in de werkgroep zijn er concept-productomschrijvingen gemaakt
van twee mogelijke vormen van een algemene voorziening voor dagactiviteiten.
Het product Algemene Voorziening Dagactiviteiten BASIS en het product Algemene Voorziening
Dagactiviteiten BASIS+
In de discussies zijn ook verschillende dilemma’s naar voren gekomen waarin we bepaalde keuzes
hebben gemaakt. Deze keuzes willen we naast de bespreking van de concepten, in een presentatie
aan u voorleggen tijdens de overlegtafel.
Dit betreft:








Innovatie
Verschillen per gemeente
Bereik wat nodig is voor bereiken doel
Grens aan de algemene voorziening
Rol vrijwilliger en professional (eisen opleiding)
Wat is de plus?
Overgangen en mogelijke combinaties BASIS, BASIS+ en maatwerkvoorziening
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Product Algemene Voorziening Dagactiviteiten BASIS
Omschrijving
Dagactiviteiten binnen de algemene voorziening dagactiviteiten BASIS hebben tot doel het:
- bieden van een zinvolle dagbesteding
- stimuleren van participatie in de samenleving
- voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement
- aanbrengen van dagstructuur
- benutten van de potentie van ouderen om zichzelf te ontplooien
- stimuleren gebruik te maken van vaardigheden en het aanleren van vaardigheden
- ontlasten van mantelzorgers.
De nadruk ligt op welzijn. Er wordt aangesloten bij de mogelijkheden en wensen die er zijn.
Het zijn groepsgerichte activiteiten. De dagactiviteiten vinden plaats op een daarvoor geschikte
locatie in de wijk.

Toewijzingscriteria
De algemene voorziening Dagactiviteiten BASIS is bedoeld voor ouderen waarbij sprake is van het
(deels) ontbreken van een zinvolle daginvulling of overbelasting van de mantelzorger. De doelgroep
heeft moeite met het zelfstandig organiseren van activiteiten.
De voorziening is algemeen toegankelijk, er is geen indicatie nodig.

Inhoud
De activiteiten vinden overdag en in de avond plaats (tussen 9.00-23.00 uur) in groepsverband. De
nadruk ligt op welzijn en niet op zorg. Activering, beleving en ontplooiing staan centraal. Begeleiding
vindt plaats door de inzet van vrijwilligers.
De activiteiten zijn gericht op een zinvolle dagbesteding, het behoud van mogelijkheden, contact
maken, het onderhouden van vaardigheden en sluiten aan bij de wensen en de interesses van de
deelnemer. De dagactiviteit richt zich op belevingsgerichte activiteiten die aansluiten bij de talenten,
mogelijkheden en interesses van de deelnemers.
Er bestaat de mogelijkheid tot deelname aan de maaltijd, waarvoor deelnemers een financiële
bijdrage kunnen leveren. Ook voor activiteiten kan een bijdrage gevraagd worden. Er wordt een
mogelijkheid geboden voor vervoer, waarvoor deelnemers een financiële bijdrage kunnen leveren.
Dagelijkse organisatie ligt in handen van vrijwilligers in samenwerking met deelnemers. Er worden
geen individuele doelstellingen in een persoonlijk ondersteuningsplan vastgesteld.

Resultaatgebieden
-

Activiteiten gericht op het behouden van mogelijkheden en aansluiten bij interesses
Dagstructuur
Ontlasten mantelzorger
Verbeteren van de mentale en mobiele conditie
Sociaal netwerk opbouwen en versterken
Delen van kennis en ervaringen
Motiveren van elkaar

Beschikbaarheid en planning
Dagactiviteiten zijn planbaar. Er is spreiding door de week (het liefst is de algemene voorziening de
hele dag open). Activiteiten vinden ook doorgang tijdens vakantieperioden.

Voorliggend/ Opvolgend
Andere activiteiten in de sociale basisinfrastructuur. Indien er sprake is van een geleidelijke
achteruitgang, dan worden mensen met een warme overgang gestimuleerd om deel te nemen aan
de algemene voorziening dagactiviteiten BASIS + of een specialistische voorziening. Idealiter
worden deze voorzieningen in nauwe samenwerking aangeboden en/of vinden de dagactiviteiten
plaats op dezelfde locatie.

Aanvullende eisen
-

De begeleiding bij gedrag wordt uitgevoerd door vrijwilligers in samenwerking met de
deelnemers.
Vrijwilligers worden begeleid en geschoold vanuit een welzijnsorganisatie.
De locatie is toegankelijk (rolstoeltoegankelijkheid)
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Product Algemene Voorziening Dagactiviteiten BASIS+
Omschrijving
Dagactiviteiten binnen de algemene voorziening dagactiviteiten BASIS+ hebben tot doel het bieden
van een zinvolle dagbesteding, het voorkomen van eenzaamheid en tegengaan van een sociaal
isolement, het aanbrengen van dagstructuur, het stimuleren gebruik te maken van de vaardigheden
die nog in takt zijn en het ontlasten van mantelzorgers. Er wordt aangesloten bij de mogelijkheden en
wensen die er zijn. Het zijn groepsgerichte activiteiten. De dagactiviteiten vinden plaats op een
daarvoor geschikte locatie in de wijk.
Er is lichte ondersteuning nodig om sociaal te functioneren. De ondersteuning is gericht op
erkenning, stimuleren van mogelijkheden en acceptatie in de groep.

Toewijzingscriteria
De algemene voorziening Dagactiviteiten BASIS+ is bedoeld voor volwassenen en ouderen die niet
meer zelfstandig zijn in het opbouwen en onderhouden van sociaal contact en waarbij sprake is van
het (deels) ontbreken van een zinvolle daginvulling of overbelasting van de mantelzorger.
In verband met verminderd fysiek, mentaal of psychosociaal functioneren is begeleiding nodig in
sociaal contact en het functioneren in een groep.
De voorziening is algemeen toegankelijk, er is geen indicatie nodig.

Inhoud
De activiteiten zijn gericht op het behoud van mogelijkheden en sluiten aan bij de wensen en de
interesses van de deelnemer.
Er wordt een dagstructuur geboden.
Er is begeleiding voor:
- behouden van de structuur
- sociale interactie
- uitnodigen om deel te nemen
- stimuleren van het gebruik maken van de mogelijkheden van een deelnemer
- acceptatie in de groep
- signalering van somatische en psychosociale problematiek
Er bestaat de mogelijkheid tot deelname aan de maaltijd, waarvoor deelnemers een financiële
bijdrage kunnen leveren.
Er wordt een mogelijkheid geboden voor vervoer, waarvoor deelnemers een financiële bijdrage
kunnen leveren.
Er is lichte ondersteuning mogelijk bij de ADL.
Er worden geen individuele doelstellingen in een persoonlijk ondersteuningsplan vastgesteld.

Resultaatgebieden
- Activiteiten gericht op het behouden van mogelijkheden en aansluiten bij interesses
- Bieden van dagstructuur
- Ontlasten van de mantelzorger

Beschikbaarheid en planning
Dagactiviteiten vinden plaats op werkdagen.
Er is spreiding door de week (het liefst is de algemene voorziening de hele dag open)
De duur is minimaal 1 dagdeel + mogelijkheid maaltijd

Voorliggend/ Opvolgend
Voorliggend zijn inloopactiviteiten georganiseerd door maatschappelijke partners of de algemene
voorziening dagactiviteiten basis.
Indien er sprake is van gedragsstoornissen die meer begeleiding vragen om het beheersbaar te
houden in de groep (voortdurend storend gedrag of dwaalgedrag) dan is een maatwerkvoorziening
passend.

Aanvullende eisen
-

De begeleiding bij gedrag wordt uitgevoerd door vrijwilligers en professionals.
De betrokken professional heeft minimaal HBO werk en denkniveau VVT, WMD, GGZ of een
vergelijkbare richting.
De vrijwilligers worden begeleid en gecoacht
De professional is (deels) aanwezig bij de uitvoering voor signalering, gerichte advisering en
coaching vrijwilligers
De locatie is toegankelijk (rolstoeltoegankelijkheid)
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