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Voorwoord
Geachte lezer,
Dit is het Productenboek Wmo voor 2015. Het doel van dit Producentenboek is om te verduidelijken
welke maatwerkvoorzieningen er zijn ingekocht.
De ingekochte maatwerkvoorzieningen worden weergegeven aan de hand van percelen. Ieder
perceel wordt eerst toegelicht.
Daarna wordt schematisch per perceel vermeldt welke zorgaanbieders er zijn gecontracteerd.

Met vriendelijke groet,

Team beleid Sociaal Domein - Wmo
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1 Ontlasten aan de mantelzorger door kortdurend
verblijf
Kortdurend verblijf is één van de vormen van respijtzorg die via een maatwerkvoorziening onder de
Wmo kan worden ingezet. Respijtzorg is gericht op het ontlasten van de mantelzorger.
Wat houdt kortdurend verblijf in?
Kortdurend verblijf biedt de cliënt een logeerplek in een instelling waarbij permanent toezicht, zorg
en ondersteuning kan worden geboden. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonlijke zorg en
verpleging (uit de Zvw) en de ambulante ondersteuning of dagbesteding (Wmo).
Wat is het doel van de voorziening?
Ontlasten van mantelzorger(s) zodat zij niet overbelast worden en de thuissituatie leefbaar
blijft. Het verblijf is ter aanvulling op het wonen in de thuissituatie en niet als wonen in een instelling
voor het grootste deel van de week.





Voor wie is de voorziening bedoeld?
mensen met een matige tot zware beperking;
permanent toezicht en/of zorg (24 uur/dag) noodzakelijk;
chronische complexe problemen door een somatische, zintuiglijke of verstandelijke beperking, een
psychische- of cognitieve aandoening;
de cliënt wordt dagelijks ondersteund door een mantelzorger.
Hoe lang kan er gebruik worden gemaakt van de voorziening?
Kortdurend verblijf kan maximaal voor drie etmalen per week worden ingezet.
Voorliggende voorziening
Er is geen recht op een maatwerkvoorziening als voorliggende voorzieningen een adequate oplossing
bieden. Denk hierbij bv. aan oplossingen vanuit het sociale netwerk van de cliënt, vrijwillige
respijtzorg of vanuit een algemene voorziening zoals deelnemen aan activiteiten in buurthuizen of
ouderencentra.
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2 Ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie
door individuele begeleiding
Individuele begeleiding richt zich vooral op het ondersteunen van zelfredzaamheid in het dagelijks
leven en participatie aan de maatschappij.
Wat houdt individuele begeleiding in?
De individuele begeleiding bestaat onder meer uit:
 begeleiding bij wonen (administratief, geldbeheer, huishouden, voeding, medicijnbeheer),
sociale integratie, sociale vaardigheden en agenda (tijd en afsprakenbesef);
 begeleiding bij bezoek aan formele instanties en medische organisaties;
 begeleiding bij werken;
 advies en voorlichting.
Wat is het doel van de voorziening?
Het doel van individuele begeleiding is het compenseren van het gebrek aan regie bij de cliënt
over zijn / haar dagelijkse leven. Het algemene uitgangspunt is dat begeleiding de zelfredzaamheid
van cliënten bevordert, behoudt of compenseert. Mensen kunnen zelfstandig wonen. Naast het
zelfredzaam zijn is ook het naar vermogen meedoen in de samenleving belangrijk.
Voor wie is de voorziening bedoeld?
Individuele begeleiding is voor mensen met een somatische, psychiatrische, psychogeriatrische ,
lichamelijk, verstandelijke of zintuiglijke beperking waarbij sprake is van matige of ernstige
beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid en/of participatie in de maatschappij.
Hoe lang kan er gebruikt worden gemaakt van de voorziening?
Individuele begeleiding wordt meestal langdurig en frequent aangeboden. Hierbij kan gedacht
worden aan ambulante, woon- en thuisbegeleiding. Soms is ook sprake van
kortdurende, intensieve individuele begeleiding. Dit is bijvoorbeeld het geval in de beginfase van
een begeleidingstraject, bij crisissituaties en ‘life events ’, of als zich een traumatische gebeurtenis
heeft voorgedaan.
Voorliggende voorzieningen
Er is geen recht op een maatwerkvoorziening als voorliggende voorzieningen een adequate oplossing
bieden. Denk hierbij bv. aan oplossingen vanuit het sociale netwerk van de cliënt, ondersteuning
door vrijwilligers of vanuit een algemene voorziening, die passend en toereikend is.
Voorbeelden van ondersteuning door vrijwilligers zijn bv. de vrijwillige thuiszorg of het
maatjesproject GGZ van Humanitas, Wonen plus door de Wering of vrijwillig ouderenadviseurs.
Algemeen toegankelijke voorzieningen zijn ook het maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk
of ouderenwerk, de door de gemeente of de zorgverzekeraar gefinancierde verslavingszorg, nazorg
ex-gedetineerden door Reclassering, ambulante woonbegeleiding door dnoDoen (ter preventie van
uithuiszetting of als vervolg op wonen in de maatschappelijke opvangvoorziening).
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3 Ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie
door dagbesteding/begeleiding groep
Dagbesteding/begeleiding groep richt zich vooral op het ondersteunen van zelfredzaamheid in het
dagelijks leven en participatie aan de maatschappij.
Wat houdt dagbesteding in?
Dagbesteding is extramurale groepsbegeleiding. Dagbesteding moet zoveel mogelijk aansluiten bij
normale (algemene) voorzieningen, bij voorkeur in de wijk. Eventuele handelingen voor persoonlijke
verzorging kunnen onder de indicatie van groepsbegeleiding vallen.
Dagbesteding kent een brede waaier aan verschijningsvormen, namelijk:
 Niet arbeidsmatige dagbesteding (recreatie en educatie);
 Vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en leveren van
diensten zonder productie eisen);
 Vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en leveren van diensten met
beperkte productie eisen).
Vervoer is verbonden aan begeleiding groep en wordt geïndiceerd op basis van medische noodzaak.
Wat is het doel van de voorziening?
Het algemene uitgangspunt is dat begeleiding de zelfredzaamheid van cliënten bevordert, behoudt of
compenseert. Mensen kunnen zelfstandig wonen. Naast het zelfredzaam zijn is ook het naar
vermogen meedoen in de samenleving belangrijk. Het biedt de mogelijkheid voor tijdstructurering,
zingeving en sociale contacten. Waarbij het feit dat mensen geactiveerd worden tevens een bijdrage
levert aan een betere stemming en meer concentratie, waardoor bepaalde gedragsproblemen
kunnen afnemen.
Voor wie is de voorziening bedoeld?
Volwassenen die vanwege een matige of zware beperking niet of onvoldoende in staat zijn op
eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun
sociale netwerk, deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en/of deel te nemen aan het
reguliere arbeidsproces. De mensen wonen zelfstandig.
Hoe lang kan er gebruik worden gemaakt van de voorziening?
Groepsbegeleiding wordt meestal langdurig en frequent aangeboden.
Voorliggende voorzieningen
Er is geen recht op een maatwerkvoorziening als voorliggende voorzieningen een adequate oplossing
bieden. Denk hierbij bv. aan oplossingen vanuit het sociale netwerk van de cliënt, ondersteuning
door vrijwilligers of het zelf uitvoeren van vrijwilligersactiviteiten waarbij sprake is van minimale
begeleiding, of vanuit een algemene voorzieningen zoals aanbod vanuit een buurthuis of
ouderencentrum, cursusaanbod en scholing.
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4 Beschermd wonen
Beschermd wonen bestaat uit wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende
toezicht en begeleiding.
Wat is het doel van de voorziening?
Gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal
functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of
maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor
personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te
handhaven in de samenleving.
Voor wie is de voorziening bedoeld?
Een cliënt kan in aanmerking komen voor beschermd wonen als:
a.
de cliënt een psychiatrische aandoening heeft; en
b.
de cliënt 18 jaar of ouder is en legaal in Nederland verblijft; en
c.
de cliënt niet zelfstandig kan leven en een mogelijk gevaar voor zichzelf en anderen vormt als
gevolg van de psychiatrische aandoening; en
d.
er sprake is van regiobinding; en
e.
de cliënt niet beschikt over alternatieven die de noodzaak voor beschermd wonen kunnen
opheffen; en
f.
cliënt niet dakloos is, klinische behandeling niet voorliggend is en aanvrager niet voldoet aan
de criteria voor de Wet langdurige zorg.
Hoe lang kan er gebruik worden gemaakt van de voorziening?
Zowel langdurig als kortdurend.
Voorliggende voorzieningen
Bij een vermoeden van de noodzaak tot beschermd wonen wordt altijd door het college van Den
Helder, in deze de centrumgemeente de noodzakelijke expertise ingewonnen. Er is geen recht op
een maatwerkvoorziening als voorliggende voorzieningen een adequate oplossing bieden. Denk
hierbij bv. aan kortdurende maatschappelijke opvang , individuele begeleiding of klinische
behandeling.
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5 Ondersteuning bij zelfredzaamheid door hulp bij het
huishouden
Hulp bij het huishouden is noodzakelijk wanneer een cliënt beperkingen ondervindt bij het verrichten
van de huishoudelijke taken.

Wat houdt hulp bij het huishouden in?
HH1 omvat Licht en zwaar huishoudelijk werk en wasverzorging. HH2 omvat daarnaast organisatie
van het huishouden (plannen van huishoudelijke taken) en het actief signaleren van veranderingen
van de gezondheidssituatie, de leefomstandigheden en de sociale omgeving van de cliënt.
Wat is het doel van de voorziening?
Het algemene uitgangspunt is dat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen doordat de voorziening
de zelfredzaamheid van cliënten bevordert, behoudt of compenseert. Vervuiling van de leefomgeving
wordt ook tegengegaan.
Voor wie is de voorziening bedoeld?
Volwassenen die vanwege een matige of zware beperking niet of onvoldoende in staat zijn op
eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun
sociale netwerk te zorgen voor een gestructureerd huishouden. De mensen wonen zelfstandig.
Hoe lang kan er gebruik worden gemaakt van de voorziening?
Hulp bij het huishouden kan zowel kortdurend als langdurig worden ingezet. Gemiddeld geldt dat er
2,5 uur per week wordt geïndiceerd.
Voorliggende voorzieningen
Er is geen recht op een maatwerkvoorziening als voorliggende voorzieningen een adequate oplossing
bieden. Denk hierbij bv. aan oplossingen vanuit het sociale netwerk van de cliënt, ondersteuning
door vrijwilligers of vanuit een algemene voorziening, die passend en toereikend is. U kunt dan
denken aan b.v. aan particuliere schoonmaakhulp.
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6 Schematisch overzicht ingekochte zorg voor Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
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