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Bijlage 3 Overzicht activiteiten en toelichtingskader 
 
Activiteiten 

 
Aanbieder kan een of meer van de volgende activiteiten uitvoeren binnen de 
hiervoor genoemde resultaatsgebieden; mocht blijken dat een aantal 
activiteiten/producten nog niet of niet juist staan beschreven dan krijgt het 
Gebiedsteam de ruimte om dit te regelen.  Dit wordt zo nodig vastgelegd in het 
Maatwerkplan: 

 
1) Het oefenen of ondersteunen bij het oefenen met vaardigheden of 

handelingen zoals gebruik geleide-stok en gebruik hulpmiddelen voor 
communicatie, stimuleren van wenselijk gedrag, inslijpen van gedrag. Het 
kan hierbij gaan om: 
a. hulp bij uitvoeren of overnemen van eenvoudige of complexe 

taken/activiteiten, of bij oplossen van praktische problemen die buiten 
de dagelijkse routine vallen; 

b. hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens AWBZ- of 
GGZ-behandeling; 

c. hulp bij het beheren van (huishoud)geld; 
d. hulp bij de administratie (alleen in de zin van oefenen); 
e. hulp bij openbaar vervoer gebruik (alleen in de zin van oefenen); 
f. hulp bij of overnemen van post openmaken, voorlezen en regelen 

afhandeling praktische zaken; 
g. hulp bij of overnemen van oppakken, aanreiken, verplaatsen van 

dagelijks noodzakelijke dingen zoals het oppakken van dingen die op 
de grond zijn gevallen zoals een leesbril, het aanreiken van dingen die 
buiten bereik zijn geraakt zoals een kussen, het verplaatsen van een 
boek, telefoon e.d.; 

h. hulp bij plannen en stimuleren van contact in persoonsgebonden 
sociale omgeving; 

i. hulp bij communicatie in de persoonsgebonden omgeving bij 
bijvoorbeeld afasie. 

2) Oefenen van de mantelzorger/gebruikelijke verzorger hoe om te gaan met 
de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de Inwoner. 

3) Het oefenen of ondersteunen bij het oefenen met het aanbrengen van 
(dag)structuur of het voeren van regie. Het kan hierbij gaan om: 
a. hulp bij initiëren of compenseren van eenvoudige of complexe taken, 

besluiten nemen en gevolgen daarvan wegen; 
b. hulp bij het regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, 

onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen, het stimuleren tot en 
voorbereiden van een gesprek met dit type instanties; 

c. hulp bij plannen, stimuleren en (voor) bespreken van activiteiten; 
d. hulp bij het initiëren of compenseren van op/bijstellen van 

dag/weekplanning, dagelijkse routine; 
e. inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten; 
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f. hulp bij zich aan regels, afspraken houden, corrigeren van besluiten of 
gedrag. 

4) Het overnemen van toezicht en het aansturen van gedrag ten gevolge van 
een stoornis, thuis of elders (bijvoorbeeld tijdens onderwijs). 

5) Het overnemen van toezicht gericht op het bieden van fysieke zorg, zodat 
tijdig in kan worden gegrepen bij bijvoorbeeld valgevaar, of complicaties 
bij een ziekte. 

6) Het aansturen van gedrag. 
7) Het begeleiden in verband met ernstig tekortschietende vaardigheden in 

het zelfregelend vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten 
nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken regelen, 
communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding, 
persoonlijke zorg). 

8) Het begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met 
de stoornis. 

9) Het begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving en de sociale 
participatie (bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk) 
met als doel zelfredzaamheid. 

10) Het begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving, met extra 
aandacht voor ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, werken, sociaal 
netwerk (doelgericht toepassen van methoden van casemanagement). 

11) Communicatietraining aan leden van het sociale netwerk. 
12) Het begeleiden bij arbeidsmatige dagbesteding (activiteiten met een 

zelfstandig karakter waarbij het vaak zal gaan om het tot stand brengen 
van een product of dienst, afgestemd op de mogelijkheden en interesse 
van Inwoner).  

13) Het begeleiden bij “activering” (activiteiten gericht op zinvol besteden van 
de dag, aangepast aan mogelijkheden en interesse van Inwoner, 
waaronder handvaardigheid, expressie, beweging, belevingsactiviteiten). 

14) Het begeleiden bij “activering, individueel belevingsgericht” 
(belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig niveau met extra 
aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat).  

15) Het in groepsverband begeleiden van een zelfgekozen bezigheid en 
activering. De begeleiding kan ook gericht zijn op arbeidsmatig werken. 
Het dagprogramma biedt ruimte voor vaardigheidstraining. 

16) Ondersteuning bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. 
17) Advies, instructie en voorlichting bij zelfverzorging. 
18) Het doel van logeren of kort verblijf. 
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Toelichtingskader productcategorieën en productcodes/activiteiten. 
 
I-Wmo Ijw   

Productcategorie Productcode/ activiteit Toelichting 

01. Hulp bij het 
huishouden 

- HH1 Hulp bij het Huishouden - alle voorkomende werkzaamheden in het huishouden waarbij de cliënt 
nog zelf de regie heeft en dus aan kan geven welke zaken gedaan moeten worden 

• schoonmaken van het huis, licht en zwaar; 
• wassen, drogen, vouwen en strijken; 
• opruimen van de kamers; 
• bedden opmaken, afhalen en verschonen; 
• opruimen huishoudelijke afval; 
• indien nodig het doen van boodschappen; 
• actief meedenken met de klant t.b.v. verbetering van de hulp aan de klant; 
• actief signaleren of deze vorm van hulp bij het huishouden nog voldoet en contact hierover met 
de contactpersoon van de eigen organisatie. 
 

  HH2 Hulp bij het Huishouden - alle voorkomende werkzaamheden in het huishouden in verband met 
(tijdelijke) beperkingen. 

• huishoudelijke werkzaamheden (zie onder HH1); 
• dagelijkse organisatie van het huishouden; 
• gebruikelijke verzorging (helpen met zelfverzorging) voor inwonende kinderen (in relatie tot 
gebruikelijke zorg); 
• indien nodig bereiden van maaltijden; 
• indien nodig wegbrengen en halen van kinderen naar en van school; 
• actief signaleren van veranderingen in de gezondheids- en sociale situatie; 
• adviseren en/of verwijzen – zo mogelijk activeren; 
• actief handelen naar aanleiding van signalen. 
 

  HH3 Hulp bij het Huishouden- alle voorkomende werkzaamheden in het huishouden waarbij de cliënt 
geen of weinig eigen regie meer heeft door beperkingen (bijvoorbeeld door een verstandelijke 
beperking, fysieke of psychische belemmeringen of een combinatie van problemen). 

“regie wordt tijdelijk overgenomen door de huishoudelijke hulp” 

• Huishoudelijke werkzaamheden (zie onder HH1); 
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• organisatie van het huishouden (zie onder HH2); 
• zorg afstemmen met andere hulpverleners; 
• opstellen of bijstellen van een zorgplan; 
• lichte vorm van psychosociale ondersteuning door een assistent o.l.v. een professional.  
 

  HH4 De meest eenvoudige hulp (schoonmaakwerk)  
waarbij de huishoudelijke werkzaamheden  
deels of volledig worden overgenomen door een thuiszorgmedewerker, die als zelfstandig  
ondernemer werkt (Alfahulp). 
Voor toelichting werkzaamheden zie HH1. 
 

    

02. Begeleiding 45  Individuele begeleiding Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de 
zelfredzaamheid en die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing. 
 
Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder 
begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. 
 
Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het 
dagelijks leven door herhaling en methodische interventie. 
 
Realisatie van “beschikbaarheid van begeleiding”, waardoor de cliënt erop kan rekenen dat de 
zorgaanbieder naast planbare zorg ook oproepbare zorg levert binnen redelijke tijd.  
 
Het bieden van zorg op afstand tot een max. van 4 uur per maand. 
 
Voorbeeld doelgroep:  
Cliënten ( jong en oud) met matige of zware beperkingen op het terrein van en/of: 
1. sociale redzaamheid; 
2. het bewegen en verplaatsen; 
3. het psychisch functioneren; 
4. het geheugen en de oriëntatie; 
5. het vertonen van matig of zwaar probleemgedrag. 
6. ontwikkeling 
 
Dit kunnen o.a. beperkingen betreffen die ontstaan door een somatische (SOM), psychiatrische 
(PSY) of psychogeriatrische (PG) aandoening/ beperking, een verstandelijke (VG), lichamelijke 



Gewijzigde versie: 07-12-2017; Toevoegingen productbeschrijvingen per 1-1-2018 
 
Behorende bij Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015 en Jeugdhulp, 
Gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (11-11-2014) 

5 
 

(LG) of zintuiglijke (ZG) handicap of beperkingen als gevolg van een ontwikkelstoornis. 
 
Cliënten die zijn aangewezen op begeleiding en die – door de aard van hun chronische ziekte en 
beperkingen – naar verwachting meerdere keren per week begeleiding moeten inroepen buiten 
de afgesproken vaste tijden. 
 
Inhoud: 
De activiteiten bestaan uit: 
1. Het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen. 
2. Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van 
regie. 
3. Het overnemen van toezicht. 
4. Aansturen van gedrag. 
 
Per aangesloten cliënt die begeleiding via beeldschermcommunicatie op afstand geleverd krijgt, 
kan extra maximaal 4 uur per maand tegen het afgesproken tarief begeleiding zorg op afstand 
aanvullend worden gedeclareerd mits dit past binnen de gestelde indicatie  
 

  Individuele begeleiding 
specialistisch 

Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van (langdurig tekortschietend) zelfregie over het 
dagelijks leven (waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend 
vermogen) in de vorm van begeleiding van zelfstandig wonende cliënten. Het accent ligt op 
handhavingsdoelen, maar er is tevens aandacht voor activerende elementen.(H153/02A05) 
 
Er is veelal sprake van een langdurige, ernstige en vaak complexe ondersteuningsbehoefte 
waarvoor een specialistische aanpak noodzakelijk is. 
 
Voorbeeld doelgroep: 
- Chronische vorm van niet-aangeboren hersenletsel die gepaard gaat met matig of zwaar 

regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking (fysieke, 
cognitieve, sociaal-emotionele beperkingen).  

- Langdurige psychische stoornis en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale 
redzaamheid” gepaard gaand met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, 
invaliderende aandoening of beperking.  

- Zorgwekkende zorgmijders 
 
Richtlijn voor competenties & vaardigheden: 
Om specialistische begeleiding te kunnen bieden beschikt de begeleider  over specifieke  kennis 
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en/of vaardigheden zoals bijvoorbeeld: 
- De begeleider beschikt minimaal over een relevante HBO opleiding 
- De begeleider beschikt over een ruime ervaring met de doelgroep 
 
Inhoud: 
De activiteiten bestaan uit: 
1) begeleiden in verband met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend 
vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, 
beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding, 
persoonlijke verzorging); 
2) begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de stoornis; 
3) begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie 
(bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk) met als doel zelfredzaamheid. 
 
In de beschikking van de cliënt zal veelal opgenomen staan dat er sprake is van begeleiding 
individueel specialistisch 

    

03. Persoonlijke 
verzorging 

40  Persoonlijke 
verzorging 

Geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging 
(met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten). 
 
Voorbeeld doelgroep:  
Cliënten met een beperking die resulteert in een tekort aan zelfredzaamheid bij persoonlijke 
zorg. Er is een noodzaak aanwezig dat een hulpverlener de Algemene Dagelijkse 
Levensverrichtingen (ADL-activiteiten) geheel of gedeeltelijk overneemt. 
 
Dit kunnen o.a. beperkingen betreffen die ontstaan door een somatische (SOM) of 
psychogeriatrische aandoening (PG) of stoornis, een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of 
zintuiglijke handicap (ZG) of een psychiatrische stoornis (PSY).  
 
 
Inhoud: 
De activiteiten bestaan uit: 
-   Hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL- taken), namelijk bij het zich wassen, 
zich kleden, beweging en houding (waaronder in/uit bed gaan), eten en drinken, toiletgang, 
eventueel ook de controle van lichaamsfuncties;  
-   Hulp bij beperkingen op het vlak van zelfverzorging van haren, sieraden omdoen, zich 
opmaken, scheren, mond- en gebitsverzorging, hand- en voetverzorging, aanbrengen en uitdoen 
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van prothesen, hoortoestel aan of uitzetten, bril poetsen en opzetten, medicijnen klaarzetten 
(met uitzondering van het vullen van de weekdozen) en toedienen.  
-   Advies, instructie en voorlichting aan de cliënt die in directe relatie staan met de persoonlijke 
verzorging, waaronder hulp bij medicijngebruik of stimulering van de cliënt bij het deels zelf 
uitvoeren van activiteiten.  
 

    

04. Kortdurend 
verblijf 

44 Logeren/respijtzorg 
licht 

De verblijfscomponent is een component voor huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, de 
facilitaire dienst, dagelijkse welzijnsactiviteiten en voedingen hotelmatige kosten.  
 
Voorbeeld doelgroep:  
Cliënten met lichte problematiek, niet veroorzaakt door  gedragsproblemen/psych. problemen. 
 
Inhoud: 
Dagopvang/logeren voor actieve personen (incl. kinderen) ter ontlasting van mantelzorgers of 
ouders/verzorgers. 
 
Opbouw tarief: 
1x tarief per nacht verblijf licht 
3x dagdeel dagbesteding licht 
1x uur individuele begeleiding . 
 

  Logeren/respijtzorg 
middel 

De verblijfscomponent is een component voor huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, de 
facilitaire dienst, dagelijkse welzijnsactiviteiten en voedingen hotelmatige kosten.  
 
Voorbeeld doelgroep:  
Cliënten met gedragsproblemen/psych. problemen. 
 
Inhoud: 
Dagopvang/logeren voor personen (incl. kinderen) die gestimuleerd moeten worden. Lichte 
begeleiding is 24 uur per dag beschikbaar. Specialistische kennis is aanwezig op locatie. 
 
Opbouw tarief: 
1x tarief per nacht verblijf middel 
3x dagdeel dagbesteding middel 
2x uur individuele begeleiding . 
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Logeren/respijtzorg 
zwaar 

De verblijfscomponent is een component voor huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, de 
facilitaire dienst, dagelijkse welzijnsactiviteiten en voedingen hotelmatige kosten.  
 
Voorbeeld doelgroep:  
Cliënten voor wie constant toezicht nodig is /zorg in nabijheid noodzakelijk is. 
 
Inhoud: 
Dagopvang/logeren voor personen (incl. kinderen) met zware, psychische gedragsproblemen, 
die constante toezicht en/of zorg in nabijheid nodig hebben.  
 
Opbouw tarief: 
1x tarief per nacht verblijf zwaar 
 3x dagdeeldagbesteding zwaar  
3x uur individuele begeleiding. 

 

    

07. Dagbesteding 44 Dagbesteding licht Dagprogramma met accent op begeleiding in groepsverband, gericht op bijhouden van 
vaardigheden en het aanleren van vaardigheden; eventueel aangevuld met lichte assistentie bij 
persoonlijke zorg.  
 
Richtlijn groepsgrootte: Er zullen per begeleider niet meer dan 8 personen in een groep 
deelnemen (2 begeleiders maximaal 16 personen, etc.) 
 
Voorbeeld doelgroep: 
Het dagprogramma is bedoeld voor cliënten  (volwassenen, ouderen en jeugdigen) met matige 
tot zware beperkingen. Er is een duidelijke verzorgingsbehoefte en/of begeleidingsbehoefte. 
 
Dit kunnen o.a. beperkingen betreffen die ontstaan door een somatische (SOM) of 
psychogeriatrische aandoening (PG) of stoornis, een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of 
zintuiglijke handicap (ZG) of een psychiatrische stoornis (PSY).  
 
Inhoud (Volwassenen) 
Dagprogramma  draagt bij aan behoud kwaliteit van leven en behoud van zelfstandigheid door; 
- Bieden van structuur en regelmaat (dagritme) 
- Aanspraak door en in de groep 
- Hulp en toezicht op persoonlijke verzorging en hygiëne 
- Aanbieden en leren(voor) bereiden van gezonde voeding 
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- Samen bewegen en sporten 
- Onderhoud van de leefomgeving 
- Contact maken en onderhouden van sociaalnetwerk 
- Therapie trouw(toezicht op het slikken van medicatie en spreekuur op locatie) 
 
Inhoud (Jeugdigen): 
Dagprogramma  in de vorm van dagbesteding/dagopvang draagt bij aan behoud kwaliteit van 
leven en behoud en stimulering van zelfstandigheid door te werken aan: 
- ontwikkelen van eigen identiteit 
- ontwikkelen en stimuleren van sociale vaardigheden 
- stimuleren van spel en sport 
- stimuleren van creativiteit 
- ondersteuning bij huiswerk planning en maken 
- ontdekken van eigen mogelijkheden 
- omgang met leeftijdgenoten. 
- ondersteuning bij en aanleren van persoonlijke verzorging 
- ziekte inzicht 
 
Het dagprogramma zal bijdragen aan  

- het bijhouden en/of aanleren van vaardigheden (incl. arbeidsmatig) 
- verlichting van sociaal isolement van de betreffende cliënt, of aan verlichting van de zorg 

thuis door mantelzorgers/ouders/verzorgers   
- Deelname aan het dagprogramma kan ook dienen ter overbrugging van een periode tot 

langdurige opname in een intramurale voorziening.  
 

  Dagbesteding middel Dagactiviteit voor cliënten die dient als structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel, 
waarbij de cliënt  actief wordt betrokken en wat bijdraagt aan zinvolle dagbesteding. De activiteit 
vindt overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband.  
 
Richtlijn groepsgrootte: Er zullen per begeleider niet meer dan 6 personen in een groep 
deelnemen(2 begeleiders maximaal 12 personen, etc).Voorbeeld doelgroep:  
Het dagprogramma is bedoeld voor cliënten  (volwassenen, ouderen en jeugdigen) met matige 
tot zware beperkingen waardoor maatschappelijke integratie niet mogelijk is en /of deelname 
aan gewoon werk of begeleid werk niet mogelijk is. Er is een duidelijke verzorgingsbehoefte 
en/of begeleidingsbehoefte. 
 
Dit kunnen o.a. beperkingen betreffen die ontstaan door een somatische (SOM) of 
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psychogeriatrische aandoening (PG) of stoornis, een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of 
zintuiglijke handicap (ZG) of een psychiatrische stoornis (PSY).  
 
Inhoud: 
Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op:  
- arbeidsmatige dagbesteding   (activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het vaak zal 

gaan om het tot stand brengen van een    product of dienst, afgestemd op de mogelijkheden 
en interesse van de cliënt);  

- activering” (activiteiten gericht op zinvol besteden van de dag, aangepast aan mogelijkheden 
en interesse van de cliënt, waar onder handvaardigheid, expressie, beweging, 
belevingsactiviteiten); - “activering, individueel belevingsgericht” (belevingsgerichte 
activiteiten op een eenvoudig niveau met extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, 
ritme en regelmaat).  

 
 
De groepsgrootte wordt niet alleen bepaald door de zorgzwaarte van de cliënt maar hangt ook 
samen met de aard van de aangeboden dagbestedingsactiviteiten 
 

  Dagbesteding Zwaar Dagactiviteit voor cliënten (volwassenen, ouderen en jeugdigen) met een ernstige (lichamelijke, 
psychogeriatrische) handicap of die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan 
gewoon werk of begeleid werk (maatschappelijke integratie is niet mogelijk). Deze activiteiten 
vinden overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband. 
 
Richtlijn groepsgrootte: Er zullen per begeleider niet meer dan 5 personen in een groep 
deelnemen (2 begeleiders maximaal 10 personen, etc.). 
 
Doelgroep:  
Cliënten met een ernstige handicap die als gevolg van hun beperkingen niet gewoon of onder 
begeleiding kunnen werken en waarvoor maatschappelijke integratie niet mogelijk is. 
 
Inhoud: 
Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op zelfgekozen bezigheid en activering. De 
begeleiding kan ook gericht zijn op arbeidsmatig werken. Het dagprogramma biedt ruimte voor 
vaardigheidstraining.  
 
De groepsgrootte wordt niet alleen bepaald door de zorgzwaarte van de cliënt maar hangt ook 
samen met de aard van de aangeboden dagbestedingsactiviteiten 
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Voor het bieden van dagactiviteiten zwaar geldt als richtlijn dat: 

₋ De begeleider voor de cliënt(en) waaraan dagactiviteit zwaar wordt geboden beschikken 
over een relevant HBO diploma en/of 

₋ De begeleider beschikt over een ruime ervaring met de doelgroep en/of 

₋ Er is sprake van een zorgvraag van de cliënt waarbij een specifiek geoutilleerde setting 
gericht op de problematiek van de cliënten noodzakelijk is 

 
In de beschikking van de cliënt zal veelal opgenomen staan dat er sprake is van dagactiviteit 
zwaar. 

08. 
Vervoersdiensten 

42 Vervoer 
dagondersteuning 
groep 

 

  Vervoer 
dagondersteuning 
groep (rolstoel) 

 

 
 

   

10. 
Overige 
maatwerk-
arrangementen 

50   

 


