Ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen, ontspannen, ontzorgen’ (lichte begeleiding)
Eigenschappen:
Vrij toegankelijk en open voor iedereen
Voorliggend op dagbesteding/dagbegeleiding.
Maatschapp Verrassend, vernieuwend, vertrouwd en veilig
(welzijn, voorliggende veld)
elijk
‘Intake team’ en begeleiding beschikbaar
voorveld
Persoonlijke route mogelijk
(voorliggend Lichte begeleiding door: Inzet vrijwilligers en maatjes. Professionele deskundigheid aangehaakt (mix van welzijnswerkers/ coaches), of op afroep beschikbaar (wijkverpleegkundige bijv)
veld)
Gebruik maken aanwezige infrastructuur en activiteiten (voorveld). Voor specifiekere doelgroepen zijn mogelijk nog aanpassingen nodig in bepaalde wijkgebouwen.
Eerder een ontwikkelplan, dan een intensief zorgplan
Gericht op perspectief en/ of ontwikkeling
1. Activerende Arbeidsmatige dagbesteding
2. Ondersteunende arbeidsmatige dagbesteding
Een stabiele werksetting met ondersteuning in het sociaal netwerk. Een groep, die
Een stabiele werksetting met perspectief op stabiliteit en continuiteit van de
tijdelijk in dagbeleiding komt wegens problematiek, maar kansen liggen voor
werkomgeving voor deelnemer. Traject gericht op ondersteuning aan
ontwikkeling en uitstroom naar welzijn en/of werk. Ondersteuning in het voorliggend personen in een stabiele situatie en/of personen zonder
veld is niet beschikbaar of passend.
ontwikkelingsperspectief. In het algemeen is de woon- en zorgsituatie van de
deelnemers bij deze groep stabiel. Door een langdurige werkervaring kunnen
Traject
Traject gericht op ondersteuning voor personen met psychiatrische problematiek
er competenties en vaardigheden ontstaan, waardoor deelnemers binnen een
Gemiddeld
en/of verslavingsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking, waarbij een begeleidende werkstructuur een mate van zelfstandig werken ontwikkelen.
redelijke mate van stabiliteit is ontstaan en die niet in staat zijn tot een eigen
daginvulling of dagstructuur.
Vaak speelt verslaving en gedragsproblematiek een rol in het dagelijkse leven van
deze deelnemers. Zonder ondersteuning naast de begeleide, arbeidsmatige
Het traject gemiddeld is het uitgangspunt voor elke deelnemer. Zijn er verzwarende Het traject gemiddeld is het uitgangspunt voor elke deelnemer. Zijn er
verzwarende omstandigheden die van invloed zijn op de inzet van
omstandigheden die van invloed zijn op de inzet van dagbesteding dan mogelijke
dagbesteding dan mogelijke inzet van traject plus:
inzet van traject plus:

Traject +

Om te bepalen of er noodzaak bestaat voor ondersteuning in de vorm van
dagbesteding traject plus wordt in elk geval afgewogen wat de aanleiding is dat
deelnemer niet in staat is om zijn of haar eigen dagstructuur vorm te geven. Daarbij
wordt onderzocht in hoeverre deelnemer een begeleide en gestructureerde
omgeving nodig heeft als gevolg van ernstige beperkingen in de zelfredzaamheid.
Deelnemer kan niet zelfstandig problemen oplossen en/of besluiten nemen.
Deelnemer kan activiteiten niet of minder zelfstandig uitvoeren. De zelfredzaamheid
is problematisch, Voor de dagstructuur en het voeren van de regie is inwoner
afhankelijk van de hulp van anderen. Het dagprogramma is bedoeld voor zelfstandig
wonende deelnemeren met een intensieve begeleidingsbehoefte, waaronder een
sterkverminderde zelfregie (zoals deelnemers met psychiatrische problematiek of
verstandelijke beperking). De gedragsmatige kant van de deelnemer en/of de
noodzaak voor een specifieke benadering is van invloed op de inzet van de
dagbesteding. Er wordt extra en/of een intensievere vorm van begeleiding ingezet
bijvoorbeeld in de vorm van kleinere groepen.

Om te bepalen of er noodzaak bestaat voor ondersteuning in de vorm van
dagbesteding traject plus wordt in elk geval afgewogen wat de aanleiding is
dat deelnemer niet in staat is om zijn of haar eigen dagstructuur vorm te
geven. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre deelnemer een begeleide en
gestructureerde omgeving nodig heeft als gevolg van ernstige beperkingen in
de zelfredzaamheid.
Inwoner kan niet zelfstandig problemen oplossen en/of besluiten nemen, hij
kan activiteiten niet of minder zelfstandig uitvoeren. De zelfredzaamheid is
problematisch, Voor de dagstructuur en het voeren van de regie is inwoner
afhankelijk van de hulp van anderen. Het dagprogramma is bedoeld voor
zelfstandig wonende deelnemeren met een intensieve begeleidingsbehoefte,
waaronder een sterkverminderde zelfregie (zoals clienten met psychiatrische
problematiek of verstandelijke beperking). De gedragsmatige kant van de
deelnemer en/of de noodzaak voor een specifieke benadering is van invloed
op de inzet van de dagbesteding. Er wordt extra en/of een intensievere vorm
van begeleiding ingezet bijvoorbeeld in de vorm van kleinere groepen.

Het traject gemiddeld is het uitgangspunt voor elke deelnemer. Zijn er verzwarende
omstandigheden die van invloed zijn op de inzet van dagbesteding dan mogelijke
inzet van traject plus of indien verzwarende omstandigheden daar aanleiding toe
geven inzet traject Plus Plus:

Het traject gemiddeld is het uitgangspunt voor elke deelnemer. Zijn er
verzwarende omstandigheden die van invloed zijn op de inzet van
dagbesteding dan mogelijke inzet van traject plus of indien verzwarende
omstandigheden daar aanleiding toe geven inzet traject Plus Plus:

deelnemer brengt veiligheid van zichzelf of zijn/haar omgeving in gevaar (denk aan deelnemer brengt veiligheid van zichzelf of zijn/haar omgeving in gevaar
(denk aan situaties waar in agressie, suïcidaal gedrag een rol speelt)
Traject ++ situaties waar in agressie, suïcidaal gedrag een rol speelt.

Verwachting is, dat in circa 2 tot 5 jaar duidelijk wordt of de deelnemer zich
ontwikkelt richting uitstroom werk en/of welzijn of richting Stabiele werksetting.
Het resultaat dat behaald kan worden binnen deze voorziening is:
- deelnemer kan deelnemen aan een veilige en duurzame ontmoetingsplek binnen
welzijn;
- deelnemer heeft zijn sociale vaardigheden vergroot
Resultaat / - deelnemer heeft met één of meerdere andere personen duurzaam sociaal contact;
perspectief - deelnemer werkt dagelijks in arbeidsmatige omgeving waarin hij/zij zich veilig
voelt en zich zelf kan ontwikkelen;
- deelnemer ontwikkelt vakgerichte competenties;
- deelnemer ontwikkelt relevante werknemersvaardigheden;
- deelnemer kan productie leveren binnen eigen mogelijkheden.

Het resultaat dat behaald kan worden met deze voorziening is:
- deelnemer is in staat te functioneren in een dagelijkse werkstructuur waarin
hij/zij zich veilig voelt en zich zelf kan ontwikkelen;
- deelnemer ontwikkelt passende vakgerichte competenties;
- deelnemer levert arbeidsmatige prestaties passend binnen eigen
mogelijkheden.

3. Dagbegeleiding gericht op niet-arbeidsmatige activiteiten
De voorziening dagbegeleiding richt zich op ondersteuning bij het realiseren
van een zinvolle bezigheid, maar niet in een werksetting. Centraal bij deze
voorziening staat het zoveel als mogelijk handhaven van vaardigheden en
het ontlasten van mantelzorgers. Het betreft een structurele dagbegeleiding
met een goed omschreven doel waarbij de deelnemer actief wordt betrokken.
Dagactiviteiten vinden plaats in groepsverband en zijn gericht op het
bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid of vertragen van de
achteruitgang van de zelfredzaamheid.

Het traject gemiddeld is het uitgangspunt voor elke deelnemer. Zijn er
verzwarende omstandigheden die van invloed zijn op de inzet van
dagbegeleiding dan mogelijke inzet van traject plus: De deelnemer heeft
een meer dan gemiddelde begeleidingsbehoefte om binnen de dagbegeleiding
actief te zijn/blijven.
Om te bepalen of er noodzaak bestaat voor ondersteuning in de vorm van
dagbegeleiding traject plus wordt in elk geval afgewogen wat de aanleiding is
dat deelnemer niet in staat is om zijn of haar eigen dagstructuur vorm te
geven. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre deelnemer een begeleide en
gestructureerde omgeving nodig heeft als gevolg van ernstige beperkingen in
de zelfredzaamheid (psychisch, cognitief en/of fysiek).
Complexe taken moeten voor deelnemer worden overgenomen. Ook het
uitvoeren van eenvoudige taken en communiceren gaan moeizaam.
Deelnemer kan niet zelfstandig problemen oplossen en/of besluiten nemen,
hij kan activiteiten niet steeds of minder zelfstandig uitvoeren. De
zelfredzaamheid wordt problematisch, Voor de dagstructuur en het voeren
van de regie is inwoner afhankelijk van de hulp van anderen.

Het traject gemiddeld is het uitgangspunt voor elke deelnemer. Zijn er
verzwarende omstandigheden die van invloed zijn op de inzet van
dagbesteding dan mogelijke inzet van traject plus of indien verzwarende
omstandigheden daar aanleiding toe geven inzet traject Plus Plus:

De deelnemer heeft naast een meer dan gemiddelde begeleidingsbehoefte
om binnen de dagbegeleiding actief te zijn/blijven ook een
(beperkingspecifieke) verzorgingsbehoefte. Het dagprogramma is bedoeld
voor zelfstandig wonende deelnemeren met een intensieve begeleidings- en
verzorgingsbehoefte (waar onder een sterk verminderde zelfregie zoals bij
dementie, kenmerken als schreeuwen, dwalen, rustplekken, NAH).
Goede dagen voor deelnemer, mantelzorgontlasting

