Productkaarten
Individuele begeleiding
Algemeen
-

-

-

-

Het doel van de individuele begeleiding is bevordering, behoud of compensatie van
zelfredzaamheid zodat opname in een instelling of verwaarlozing of achteruitgang wordt
voorkomen. De begeleiding kan ook worden ingezet ter ontlasting van mantelzorgers.
Ondersteuning die al door de partner, het sociaal netwerk, via algemene of collectieve
voorzieningen of eventueel via de toegang/sociaal team/Wmo-team geboden wordt, wordt
niet meegenomen in de indicatie voor begeleiding.
Begeleiding is bedoeld voor mensen met somatische, psychogeriatrische of psychiatrische
problematiek, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, die matige of zware
beperkingen hebben op het terrein van sociale redzaamheid, bewegen/verplaatsen,
psychisch functioneren, geheugen en oriëntatie en/of probleemgedrag.
Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig
oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij de
cliënt. Voorbeelden:
- Begeleiding bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), eigen huishouden voeren,
eigen administratie bijhouden;
- Structureren van de dag;
- Inzicht geven in eigen situatie en/of problematiek;
- Activeren;
- Aanleren en inslijten nieuwe vaardigheden;
- Vergroten van het netwerk;
- Voorkomen van vereenzaming;
- Spiegelen;
- Levensloopbegeleiding.

Specifiek
-

-

De productspecificaties individuele begeleiding zijn opgebouwd uit drie producten (1,2,3)
waarbij het vereiste ondersteuningsniveau (de mate van deskundigheid, specialisatie en
complexiteit) van categorie 1 tot categorie 3 toeneemt.
Binnen iedere productspecificatie wordt vervolgens door de Wmo consulent/ klantmanager
de intensiteit bepaald (de vereiste omvang van de ondersteuning).
Bij individuele begeleiding gaat het om ondersteuning of begeleiding van cliënten bij
activiteiten. Het betreft op één persoon gerichte activiteiten.
Individuele begeleiding kan worden ingezet als voorliggende behandeling (nog) niet aan de
orde is of te zwaar is.

Productkaart: Individuele begeleiding 1
Criteria
Wettelijke criteria
Doelgroep
Omschrijving
Productcode
Prijs per eenheid

Omschrijving
Wmo
Volwassenen
Individuele begeleiding 1
B1 / 02B01
All-in uurtarief:
- Alleen de daadwerkelijke contacttijd
(fysiek, telefonisch, digitaal, passend bij
behoefte cliënt) wordt betaald
1

-

Indexeren
Problematiek

Specifieke eisen

Kenmerken begeleiding

Kwaliteitseisen

Maximale inzet

Voor- en nawerktijd, reistijd/reiskosten
van de begeleider en overige kosten zijn
verdisconteerd in het tarief
- Cao VVT
- Op 1 april
Voor iedere cliënt die een lichte beperking op
het gebied van de zelfredzaamheid, zelfregie of
participatie ervaart/heeft. De cliënt heeft
voornamelijk sturing nodig bij de regie over
zijn/haar leven en krijgt dit niet of onvoldoende
uit zijn/haar netwerk. Het gaat om sturing op
één tot enkele levensgebieden. Bij lichte
ondersteuning gaat het om planbare
begeleiding waarbij uitstel mogelijk is.
- Cliënt heeft een vaste begeleider en
kan tijdens verlof/ziekte terugvallen op
een vaste vervangende begeleider
- Resultaat/voortgang wordt getoetst
door middel van de
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) door
Wmo consulent/klantmanager van de
opdrachtgever
- Het is mogelijk om beperkte delen van
de begeleiding telefonisch of digitaal uit
te voeren
- Begeleiding is niet 24/7 beschikbaar
- Te allen tijde continuïteit in de levering
van ondersteuning
- De begeleiding wordt continue
afgestemd op de reële behoefte van
cliënt en op de inzet van anderen in het
informele en evt. formele
ondersteuningsnetwerk van cliënt
- De begeleiding sluit aan bij de oorzaakgevolg relatie van de leefdomeinen van
de ZRM en brengt ook prioritering aan
in de leefdomeinen waarop wordt
ondersteund
- De begeleiding is niet gericht op het
activeren richting (vrijwilligers-)werk of
het vinden van een betaalde baan
- Minimaal mbo werk- en denkniveau
passend bij de doelgroep
In overeenstemming met de op de
beroepskracht rustende
verantwoordelijkheid, voortvloeiende
uit de professionele standaard
De omvang van de indicatie wordt op maat
afgegeven. In de toewijzing geeft de Wmo
consulent/ klantmanager aan welke ruimte de
aanbieder heeft om op- of af te schalen. Het
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Maximale duur van de indicatie

Stapelmatrix

totaalaantal geïndiceerde uren voor de
indicatieperiode wordt niet overschreden.
De looptijd van de indicatie wordt op maat
afgegeven. Indien een vervolgindicatie nodig is,
dan kan cliënt zich 8 weken vóór afloop van de
lopende indicatie melden bij zijn/haar
gemeente.
Niet te combineren met indicatie voor:
- Individuele begeleiding 2
- Individuele begeleiding 3
- Beschermd wonen
Wel te combineren met indicatie voor:
- Dagbesteding (evt. met indicatie voor
noodzakelijk vervoer van/naar
dagbesteding)
- Hulp bij het huishouden
- Kortdurend verblijf/logeren
- Groepsbegeleiding

Productkaart: Individuele begeleiding 2
Idem productkaart BG 1, in aanvulling of anders met:
Criteria
Wettelijke criteria
Doelgroep
Omschrijving
Productcode
Prijs per eenheid
Indexeren
Problematiek

Specifieke eisen
Kenmerken begeleiding
Kwaliteitseisen
Maximale inzet
Maximale duur van de indicatie
Stapelmatrix

Omschrijving
Wmo
Volwassenen
Individuele begeleiding 2
B2 / 02B02
- CAO GHZ
- Op 1 april
Voor iedere cliënt die een matige beperking op
het gebied van de zelfredzaamheid, zelfregie of
maatschappelijke participatie ervaart/heeft. Er
is weinig of onvoldoende compensatie vanuit
de omgeving. Ondersteuning is nodig op
meerdere levensgebieden. Begeleider biedt
sturing op de levensgebieden waar mogelijk,
maar kan de regie op enkele levensgebieden
ook overnemen. Ondersteuning is deels
planbaar.

Minimaal 30% mbo en 70% hbo werk- en
denkniveau passend bij de doelgroep.

Niet te combineren met indicatie voor:
- Individuele begeleiding 1
- Individuele begeleiding 3
3

-

Beschermd wonen

Wel te combineren met indicatie voor:
- Dagbesteding (evt. met indicatie voor
noodzakelijk vervoer van/naar
dagbesteding)
- Hulp bij het huishouden
- Kortdurend verblijf/logeren
- Groepsbegeleiding
Productkaart: Individuele begeleiding 3
Idem productkaart BG 1 + 2, in aanvulling of anders met:
Criteria
Wettelijke criteria
Doelgroep
Omschrijving
Productcode
Prijs per eenheid
Indexeren
Problematiek

Omschrijving
Wmo
Volwassenen
Individuele begeleiding 3
B3 / 02B03
- CAO GGZ
- Op 1 april
Voor iedere cliënt die ernstige beperkingen op
het gebied van de zelfredzaamheid, zelfregie of
participatie ervaart/heeft. Er is sprake van:
- Gedragsproblematiek, en/of
- Zorgmijdend gedrag, en/of
- Verwaarlozing, en/of
- Cognitieve problematiek, en/of
- Meervoudige coördinatie en
afstemming met zowel formeel als
informele ondersteunende partijen
(complexiteit zorgvraag is groot,
opgestelde plan werkt onvoldoende
en/of samenwerking stagneert), en/of
- Zorgen om/voor de veiligheid van de
cliënt (en zijn/haar omgeving en/of
begeleider)
De ondersteuning richt zich voornamelijk op het
verkrijgen en behouden van een stabiele
situatie. Cliënt heeft een complexe hulpvraag
op meerdere levensdomeinen en ontvangt
hierbij niet of weinig ondersteuning vanuit het
netwerk. De begeleiding neemt regie over op
de levensdomeinen waar dit noodzakelijk is. Er
is specialistische inzet noodzakelijk. De
ondersteuning is vaak onplanbaar. Dit betekent
dat ondersteuning vaak snel ingezet moet
worden door gebeurtenissen in het leven van
de cliënt.

Specifieke eisen
4

Kenmerken begeleiding
Kwaliteitseisen
Maximale inzet
Maximale duur van de indicatie
Stapelmatrix

Minimaal 20% mbo en 80% hbo werk- en
denkniveau passend bij de doelgroep.

Niet te combineren met indicatie voor:
- Individuele begeleiding 1
- Individuele begeleiding 2
- Beschermd wonen
Wel te combineren met indicatie voor:
- Dagbesteding (evt. met indicatie voor
noodzakelijk vervoer van/naar
dagbesteding)
- Hulp bij het huishouden
- Kortdurend verblijf/logeren
- Groepsbegeleiding

Wmo – Begeleiding Dagbesteding – productkaarten
Algemeen
Dagbesteding is een vorm begeleiding die wordt ingezet als maatwerkvoorziening in groepsverband.
Er is behoefte aan een zinvolle dagbesteding. Deze kan ontstaan vanuit een beperkte dagstructuur,
maar ook vanuit overbelasting van de mantelzorgers/ het sociaal netwerk. De focus is gericht op het
bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid en maatschappelijke
deelname/participatie. Er wordt voorzien in een zinvolle dagbesteding die niet is gericht op
uitstroom naar (betaald of vrijwilligers-) werk. Men biedt structuur en passende activiteiten voor de
dag. Het bieden van enige persoonlijke ondersteuning en/of begeleiding bij verzorgingstaken (bijv.
ondersteuning bij de toiletgang) behoort tot deze ondersteuning. Passende dagbesteding wordt zo
dicht mogelijk bij de cliënt georganiseerd. Bij dagbesteding wordt gewerkt met dagdelen van drie uur
waarbij de cliënt daadwerkelijk op locatie aanwezig is. Er wordt gestreefd naar passende
dagbesteding op maximaal 10 km reisafstand vanaf het huisadres van de cliënt. Zie verdere
informatie bij het product vervoer.
Specifiek
-

De productspecificaties Dagbesteding zijn opgebouwd uit twee producten (1 en 2) en kan
worden uitgebreid met het aanvullend product vervoer.
Binnen iedere productspecificatie wordt vervolgens door de Wmo consulent/ klantmanager
de intensiteit bepaald in dagdelen (de vereiste omvang van de ondersteuning).
Indien een cliënt twee dagdelen op één dag komt, brengt de cliënt zelf de lunch mee, of
aanbieder biedt de mogelijkheid om tegen een redelijke vergoeding voor de cliënt een lunch
te verzorgen. Een combinatie is ook mogelijk door bijvoorbeeld naast de zelf meegebrachte
lunch soep aan te bieden of een andere versnapering tegen een geringe vergoeding ten laste
van de cliënt.

Productkaart: Dagbesteding 1
Criteria
Wettelijke criteria

Omschrijving
Wmo
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Doelgroep

Omschrijving
Productcode
Prijs per eenheid

Indexeren

Volwassenen die door de aard van hun
beperking, ondersteunings - of zorgbehoefte
niet kunnen deelnemen aan (betaald of
vrijwilligers-) werk, geen perspectief hebben op
gewoon of begeleid werk én geen gebruik
kunnen maken van dagactiviteiten die
toegankelijk zijn voor iedereen in het
voorliggend veld.
Dagbesteding 1
D1 / 07D01
Dagdeeltarief uitgaande van dagdeel van drie
uur waarbij de cliënt fysiek aanwezig is op de
dagbestedingslocatie aangevuld met vijftien
minuten voorbereidingstijd en/of tijd voor
afrondingswerkzaamheden.
- Alleen de daadwerkelijke door de cliënt
afgenomen dagdelen worden betaald
- Inclusief koffie en/of thee voor de cliënt
Cao VVT/GHZ
-

Problematiek

Specifieke eisen

Kenmerken dagbesteding

Kwaliteitseisen

Minimale / maximale inzet

Op 1 april

De cliënt ervaart/heeft beperkingen, soms op
meerdere leefgebieden, ten gevolge van
psychiatrische/psychische/psychogeriatrische
problematiek, en/of (licht)verstandelijke
beperking, ouderdom, NAH,
gedragsproblematiek. Er is sprake van:
Een beperkte dagstructuur en/of
- Overbelasting van de mantelzorger(s)/
het sociaal netwerk
Maximale groepsgrootte is 8 cliënten per
medewerker. Voor de groepsgrootte tellen ook
cliënten mee met een PGB of met een Wlz
indicatie. Dagbesteding wordt wekelijks
uitgevoerd tenzij op de indicatie uitdrukkelijk
anders vermeld staat.
Dagbesteding biedt een voorziening in
groepsverband gericht op het behouden,
verbeteren of compenseren van de
zelfredzaamheid en maatschappelijke
deelname. De focus ligt op het met lichte tot
matige begeleiding bieden van structuur en
passende activiteiten voor de dag.
Minimaal mbo werk- en denkniveau passend bij
de doelgroep (zoals gebruikelijk in ouderenzorg
en bij dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking)
De omvang van de indicatie wordt op maat
afgegeven, waarbij in beginsel de norm van
minimaal 1 en maximaal 7 dagdelen per week
wordt gehanteerd.
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Maximale duur van de indicatie

Stapelmatrix

De looptijd van de indicatie wordt op maat
afgegeven. Als een vervolg nodig is, dan kan
cliënt zich 8 weken vóór afloop van de indicatie
melden bij zijn/haar gemeente.
Niet te combineren met indicatie voor:
Dagbesteding 2
Beschermd wonen
Wel te combineren met indicatie voor:
Vervoer Dagbesteding
Individuele begeleiding
Hulp bij het huishouden
Kortdurend verblijf/logeren
Groepsbegeleiding

Productkaart: Dagbesteding 2
Idem productkaart D1, in aanvulling of anders met:
Criteria
Wettelijke criteria
Doelgroep

Omschrijving
Productcode
Prijs per eenheid
Indexeren

Omschrijving
Wmo
Volwassenen die onder de kenmerken van
Dagbesteding 1 vallen, maar daarnaast meer
specialistische ondersteuning behoeven. Meer
gericht op de geestelijke gezondheidszorg en
complexere casuïstiek op één of meerdere
leefgebieden.
Dagbesteding 2
D2 / 07D02
Cao GGZ/GHZ
-

Problematiek
Specifieke eisen

Kenmerken dagbesteding

Kwaliteitseisen

Op 1 april

Idem dagbesteding 1 en daarnaast:
- behoefte aan specialistische inzet
Maximale groepsgrootte is 7 cliënten per
medewerker. Voor de groepsgrootte tellen ook
cliënten mee met een PGB of met een Wlz
indicatie.
Dagbesteding wordt wekelijks uitgevoerd tenzij
op de indicatie uitdrukkelijk anders vermeld
staat.
Het onderscheid met Dagbesteding 1 is de
zwaarte van de begeleiding, deze is namelijk
matig tot intensief. Daarnaast is er sprake van
meer aandacht voor de cliënt en meer ruimte
voor individueel maatwerk.
Minimaal 80% hbo en maximaal 20% mbo werken denkniveau passend bij de doelgroep (zoals
gebruikelijk bij dagbesteding voor mensen met
psychiatrische problematiek en/of complexe
gedragsproblematiek.)
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Minimale / maximale inzet

Maximale duur van de indicatie

Stapelmatrix

De omvang van de indicatie wordt op maat
afgegeven, waarbij in beginsel de norm van
minimaal 1 en maximaal 7 dagdelen per week
wordt gehanteerd.
De looptijd van de indicatie wordt op maat
afgegeven. Als een vervolg nodig is, dan kan
cliënt zich 8 weken vóór afloop van de indicatie
melden bij zijn/haar gemeente.
Niet te combineren met indicatie voor:
- Dagbesteding 1
- Beschermd wonen
Wel te combineren met indicatie voor:
- Vervoer Dagbesteding
- Individuele begeleiding
- Hulp bij het huishouden
- Kortdurend verblijf/logeren
- Groepsbegeleiding

Productkaart: Vervoer Dagbesteding
Criteria
Wettelijke criteria
Doelgroep
Omschrijving
Productcode
Prijs per eenheid

Indexeren
Problematiek

Specifieke eisen

Omschrijving
Wmo
Cliënten Wmo Dagbesteding 1 of 2
Vervoer Dagbesteding
V1 / 08V01 t/m 08V14
De vergoeding wordt per client geïndiceerd op
basis van de kortste, directe afstand in Google
Maps, tussen woonadres cliënt en
dagbestedingslocatie, enkele reis volgens de
algemene rekenregels afgerond op hele
kilometers. De prijzen zijn vermeld in een staffel
met onderscheid tussen regulier vervoer en
rolstoel vervoer. De in de staffel vermelde
vergoeding is het totaalbedrag voor de heen- en
terugreis. Indien alleen een enkele reis ingezet
hoeft te worden, kan het volledige dagtarief
gefactureerd worden.
NEA-index
Cliënten met een indicatie voor Dagbesteding 1
of 2 die niet staat zijn het vervoer zelf te
organiseren dienen naar de
Dagbestedingslocatie te worden vervoerd
onder verantwoordelijkheid van de aanbieder.
- Passende dagbesteding bevindt zich op
max. 10 km vanaf het woonadres van cliënt
- Is er geen passende dagbesteding binnen
deze straal, dan wordt het tarief verhoogd
met stappen van 5 km
- Wanneer er wel een passende en
beschikbare dagbestedingslocatie binnen
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10 km is, maar de inwoner kiest voor een
locatie elders (> 10 km) dan hoeft de
gemeente geen hoger tarief te betalen. In
dat geval kan de aanbieder afspraken
maken met de cliënt over de betaling van
de meerkosten
-

Kenmerken Vervoer

Kwaliteitseisen

Maximale inzet
Maximale duur van de indicatie
Stapelmatrix

-

Indien een cliënt naar twee verschillende
dagbestedingslocaties gaat van één aanbieder,
dan wordt de dichtstbijzijnde locatie vergoed.
Indien er sprake is van twee locaties bij
verschillende aanbieders, dan zijn in theorie
twee indicaties nodig.

Vervoer van deur tot deur
Vervoer per personenauto of (rolstoel)busje
Inzet van Wmo-voorziening collectief
vraagafhankelijk vervoer (CVV) is niet
toegestaan
De originele reistijd mag maximaal 20
minuten langer worden vanwege het
ophalen of wegbrengen van
medepassagiers
Aanbieder is verantwoordelijk voor het borgen
van de veiligheid en betrouwbaarheid van het
vervoer, bijvoorbeeld door te werken met
chauffeurs die in het bezit zijn van een EHBOcertificaat en VOG. Vervoer van
rolstoelgebruikers moet plaatsvinden in
overeenstemming met de code VVR (Code
Verantwoord Vervoer Rolstoelinzittenden).
2 vervoersbewegingen per bezoek cliënt aan de
dagbesteding (heen en terug)
Afgestemd op duur indicatie Dagbesteding.
Alleen in combinatie met Dagbesteding 1 of
Dagbesteding 2

Groepsbegeleiding
Algemeen
Bij het inzetten van groepsbegeleiding dient er gewerkt te worden aan dezelfde doelen zoals door
opdrachtgever vastgesteld bij de indicatie voor begeleiding van de betreffende cliënt. Het is mogelijk
dat een cliënt zowel groepsbegeleiding krijgt als individuele begeleiding. De aanbieder overlegt
samen met de cliënt of groepsbegeleiding effectief is. Groepsbegeleiding valt binnen de totaal
geïndiceerde tijd voor begeleiding (individueel en groep) van een cliënt.
Productkaart groepsbegeleiding
Criteria
Wettelijke criteria

Omschrijving
Wmo
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Doelgroep
Omschrijving
Productcode
Prijs per eenheid

Indexeren
Problematiek

Specifieke eisen

Kenmerken Groepsbegeleiding

Kwaliteitseisen
Maximale inzet per week
Maximale duur van de indicatie

Stapelmatrix

Volwassenen, vaak met een indicatie voor
individuele begeleiding 1, 2 of 3.
Groepsbegeleiding
G1 / 02G01
- Tarief wordt berekend door tarief
Begeleiding 3 (B3) te delen door drie
- De tijd die de deelnemer daadwerkelijk
aanwezig is, wordt gefactureerd
- De aanbieder brengt nooit kosten in
rekening ten laste van de cliënt
Prijs beweegt mee met indexatie van tarief
Begeleiding 3; B3.
Problematiek overeenkomend met de
problematiek genoemd bij de producten
Begeleiding (B1, B2, B3).
- Een groep bestaat uit minimaal twee en
maximaal zes cliënten per begeleider
- Aanbieder verzorgt zelf de
ontvangstlocatie en koffie en thee, deze
kosten kunnen niet apart in rekening
gebracht worden, niet aan de
opdrachtgever en niet aan de cliënt
- Deelname aan de groepsbegeleiding
valt binnen de totaal geïndiceerde tijd
voor een cliënt
- Groepsbegeleiding wordt niet ingezet
als vervanging voor dagbesteding
Minimaal 20% mbo en 80% hbo werk- en
denkniveau passend bij de doelgroep
Maatwerk op basis van de indicatie die wordt
gesteld door de Wmo consulent/ klantmanager.
De looptijd van de indicatie wordt op maat
afgegeven. Indien een vervolg nodig is, dan kan
cliënt zich 8 weken vóór afloop van de indicatie
melden bij zijn/haar gemeente.
Niet te combineren met indicatie voor:
- Beschermd wonen
Wel te combineren met indicatie voor:
- Individuele begeleiding 1, 2 of 3
- Dagbesteding (evt. met indicatie voor
noodzakelijk vervoer van/naar
dagbesteding)
- Hulp bij het huishouden
- Kortdurend verblijf/logeren
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