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Inkoop Wmo – perceel 3 dagbesteding/begeleiding groep 
Producten behorend tot perceel 3 

• Licht 

• Matig 

• Zwaar 

• Vervoer basis 

• Vervoer rolstoel 
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Programma 

Korte inleiding 

• Aanbieders hebben een schriftelijke bijdrage kunnen leveren op de uitvraag van de 

projectleiding. 

• De gemeentelijke consulenten hebben dezelfde vraag gekregen. 

• Er zijn voor het huidige perceel 3 (dagbesteding/begeleiding groep) 

relatief weinig op- en aanmerkingen gekomen. 

• Dit lijkt er op het eerste gezicht op te duiden dat aanbieders redelijk tevreden 

zijn over de manier waarop de producten, behorende tot perceel 3, 

functioneren. 

• Toch hebben we wel enkele punten uit de inbreng gehaald. Die willen we nu met u 

gaan bespreken. 

- Afbakening van de verschillende producten (begeleiding groep licht, midden, 

zwaar). 

- Inzet ervaringsdeskundigen. 

- Het combineren van producten (begeleiding groep in combinatie met een ander 

product) 

- De component vervoer. 

 

1. Afbakening van de huidige producten 

Op dit moment zijn er drie gradaties bij de begeleiding groep: licht, midden en zwaar. 

We krijgen signalen dat de afbakening tussen de verschillende producten niet 

voldoende scherp is. Daardoor is het lastig om de juiste vorm toe te kennen, maar het 

werkt ook door in het op- en afschalen. 

- Herkent u dit beeld? 

- Zo ja, welke aanscherping is er gewenst? 

- Waarin verschillen de producten wezenlijk van elkaar? 

- Zou het helpen om cliëntgroepen, die geen verbeterperspectief hebben, zoals 

dementerenden, een apart product toe te kennen (waarbij van afschaling geen 

sprake meer is). 

Beeld wordt herkend. Bijvoorbeeld dat bij de individuele begeleiding voor een persoon 

met psychische problematiek specialistisch/zwaar wordt geïndiceerd ofwel over 

complex wordt gesproken. Maar dat dit bij begeleiding groep dan vervolgens een 

indicatie licht wordt afgegeven voor dezelfde problematiek. Cliënten met deze 

problematiek zijn toch meer prikkelgevoelig. Dit loopt niet synchroon. Hoewel het 

aanbod hierin wel voorziet. Overigens zijn zij meer gericht op ouderenzorg dan op 
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GGZ. 

 
Vraag die hierbij opkomt: Is er dan opnieuw contact hierover met de Toegang? Dat 

blijkbaar voor cliënten met complexe problematiek de begeleiding (dagbesteding) 

voor deze cliënten licht wordt geïndiceerd. 

Een duidelijkere omschrijving zou helpen. Bij dementie zou een differentiatie 

toegepast moeten worden, ofwel een mogelijkheid in twee categorieën te indiceren. 

Ook wordt gevraagd vanuit een zorgboerderij, om bij die groep geen SMART doelen 

te stellen. Dat voegt niet veel toe. Veelal is het ook ontlasting van de mantelzorger. 

Meer algemene doelen dan ‘wat het nog moet opleveren’ of ‘verbeteren’. Ook meer 

kijkend naar passende dagbesteding. Doelgroep is overstijgend. Huidige 

‘dagbesteding licht’ met 10 mensen in de groep is vaak veel gevraagd. 

 
Een andere zorgboerderij geeft aan: zij hebben groepen van max. 12 deelnemers. Er 

zitten 3 begeleiders op. Mensen met psychische problematiek hebben andere 

begeleidingsbehoefte. Bij NAH er vaak geen verbeteringen. Ook hier de vraag om 

geen SMART doelen te formuleren. 

De vraag van de cliënt is divers. De ene dementerende is de ander niet. Niet iedereen 

over één kam scheren. 

 

 
2. Inzet ervaringsdeskundigheid 

De inzet van ervaringsdeskundigen staat in de gehele zorg- en welzijnssector in de 

belangstelling. Ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 

de kwaliteit van de zorg/ondersteuning. Mogelijk kan dit ook voor groepsbegeleiding 

of dagbesteding een rol gaan spelen. 

- Werkt u op dit moment met ervaringsdeskundigen op het gebied van begeleiding 

groep? 

- Zo ja, wat zijn de ervaringen? 

- Zo nee, zou u dat wel willen gaan doen? 

- Welk perspectief is er voor de nieuwe inkoop m.i.v. 2023? 

- Onder welke voorwaarden kan dit werken? 
 

Binnen de RIBW worden zowel bij gediplomeerden als op vrijwilligersniveau 

ervaringsdeskundigen in gezet. 

Aantal groepen draaien met zgn. co-assistentie van ervaringsdeskundigen. Van 

herstelgroepen tot andere vormen. Ook zogezegd meester-gezel trajecten. Het zou 

breder kunnen. Bijv. dementerenden, afhankelijk van de mate van ziektebeeld. En in 

welke fase de ‘ervaringsdeskundige’ zich bevindt. Als voorbeeld; lotgenoten zou iets 

vergelijkbaar kunnen zijn. Gepleit wordt om het inzetten van ervaringsdeskundigen 

niet te verplichten. Het kan wel helpen (net als een leerling of stagiaire). Ook is de 

inzet van een ervaringsdeskundige vrijwilliger ook niet gelijk aan een professional. 

En dus niet declarabel. 

Een zorgboerderij had een ervaringsdeskundige gehad. Maar dat was niet zo’n 

succes. Ook van hieruit het verzoek om het niet als verplichting op te nemen. Een 

andere zorgboerdij werkt niet met één doelgroep. Pas na proefdraaien in een groep 

wordt de persoon geplaatst daar waar hij/zij zich goed voelt en past. 

Groepen kunnen divers zijn. Ervaringen lopen in de groep door elkaar. Er is veel 

uitwisseling tussen mensen die te maken hebben met NAH problematiek. Zij 

wisselen tips uit over hoe om te gaan etc. Ook lotgenoten vinden elkaar via 

lotgenotengroep. Zorgtrajectbegeleiders worden wel om advies gevraagd. 
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3. Combineren van producten 

 
- Is er behoefte aan het combineren van producten (dus: begeleiding groep 

samen met een ander product)? 

- Zo ja, wat zijn dan logische combinaties? 

- Welke winst kunnen we daaruit halen? 

 

Combineren van producten, geldt ook voor andere producten. Meer integraal. 

Het is lastig met wat een zorgboerderij heeft te bieden. Vraag: in welke vorm 

zitten we dan te denken? Het is niet per se zo dat de aanbieder/organisatie waar je 

in werkt een bepaald product hoeft te bieden. Maar bijv. in samenwerking 

(consortium). 

Eem zorgboerderij begrijpt het idee wel. Maar vraagt veel afstemming. Zij werkt 

het liefst gewoon met p x q en een contract met gemeenten. Het voorbeeld van 

TOM in de buurt in Alphen a/d Rijn, wordt gegeven als samenwerking tussen een 

grote aanbieder en een kleinere partij, als onderaannemer. 

 

 

Een andere zorgboerderij zou het verzuimpreventie en dagbesteding combineren. 

Er zou gelijk een begeleider ingezet moeten worden. Zodat bij de doelgroep met 

complexere problematiek direct hierop gereageerd kan worden. Dit komt ten goede 

van de cliënt. En ook voor de aanbieder, omdat deze niet betaald wordt als de 

cliënt niet op komt dagen. 

Het RIBW spreekt vanuit eigen expertise in de psychiatrie. Deze groep neemt over 

het algemeen weinig deel aan dagbesteding. De inschatting voor die begeleider/ 

indicatie moet vooral bij de Toegang. 

Dilemma: vanwege grote spreidingsgebied is het lastig. Met een centrale voorziening 

red je het niet. 

 


