
 Begeleiding Groep Duurzaam Intensief  Begeleiding Groep Duurzaam  

Cliënt Cliënt heeft meerdere beperkingen aangaande 
de zelfredzaamheid. De cliënt kan slechts met 
veel moeite op een aantal leefgebieden met 
enige mate zelfstandig functioneren mits daar 
begeleiding bij  geboden wordt. Op enkele 
leefgebieden kan cliënt niet zelfstandig 
functioneren en er is continu begeleiding nodig.  
Er is ondersteuning nodig bij het verkrijgen en 
vasthouden van een dag- en/of weekstructuur. 
Het is nodig dat de cliënt actief en herhaaldelijk 
gestimuleerd wordt tot het deelnemen aan 
activiteiten en het aangaan van sociale 
contacten met anderen. De cliënt heeft behoefte 
aan inzicht in zijn beperkingen en ondersteuning 
bij het verbeteren van het psychisch 
welbevinden. Er is sprake van regieverlies. Er is 
sprake van (ernstige) gedragsproblematiek die 
van invloed is op het functioneren in een groep. 
 
Het cliëntsysteem en/of de mantelzorger dient 
ontlast te worden in de dagelijkse zorg voor deze 
cliënt. 

Bij de cliënt is er sprake van een ziektebeeld en/of 
beperking waarbij met de tijd verslechtering wordt 
verwacht. Het is de verwachting dat de behoefte 
aan ondersteuning bij de zelfzorg zal toenemen 
en dat er in toenemende mate toezicht, nabijheid  
en structuur nodig is. 

Er is sprake van een intensieve vorm van 
begeleiding. Indien er op meerdere leefgebieden 
continu begeleiding nodig is zal afstemming 
plaatsvinden over een mogelijke Wlz indicatie.  

Cliënt heeft meerdere beperkingen aangaande 
de zelfredzaamheid. De cliënt kan met veel 
moeite op een aantal leefgebieden met enige 
mate zelfstandig functioneren mits daar 
begeleiding bij  geboden wordt. Er is 
ondersteuning nodig bij het verkrijgen en 
vasthouden van een dag- en/of weekstructuur. 
Het is nodig dat de cliënt gestimuleerd wordt tot 
het deelnemen aan activiteiten en het aangaan 
van sociale contacten met anderen. De cliënt 
heeft behoefte aan inzicht in zijn beperkingen. Er 
is sprake van enige regieverlies. De cliënt kan 
prima in een groep functioneren.  
 
Het cliëntsysteem en/of de mantelzorger dient 
ontlast te worden in de dagelijkse zorg voor deze 
cliënt. 

Bij de cliënt is er sprake van een ziektebeeld 
en/of beperking waarbij met de tijd 
verslechtering wordt verwacht. Het is de 
verwachting dat de behoefte aan ondersteuning 
bij de zelfzorg zal toenemen en dat er in 
toenemende mate toezicht, nabijheid  en 
structuur nodig is. 
 
 

Opdracht  Opdrachtnemer levert een bijdrage aan het 
verkrijgen en vasthouden van een dag- en/of 
weekstructuur. De opdrachtnemer voorziet 
indien nodig in deze structuur. Dit gebeurt door 
het bieden van groepsgerichte begeleiding en 
activiteiten aan de cliënt. 
 
Er is afstemming nodig met andere professionals 
die bij het cliëntsysteem betrokken zijn.  
 
Begeleiding Groep Duurzaam Intensief is een 
gestructureerde tijdsbesteding binnen een 
agogisch klimaat met SMART omschreven 
doelen, waarbij de cliënt en cliëntsysteem actief 
wordt betrokken. De begeleiding is gericht op het 
vasthouden van structuur, deelname aan 
activiteiten en het stimuleren tot alledaagse 
handelingen zoals eten en zelfzorg. Daarnaast is 
de begeleiding gericht op het stimuleren tot het 
aangaan van sociale contacten met anderen en 
is de begeleiding gericht op het verbeteren van 
het psychisch welbevinden. De nadruk in de 
begeleiding ligt op toezicht en nabijheid, er is 
veel herhaling nodig in de begeleiding en alle 
activiteiten dienen gericht te zijn op het 
vertragen van achteruitgang in cognitieve 
functies. .   
 
Op basis van de prognose (verslechtering) wordt 
verwacht dat de hulpvraag gedurende de 
opdracht zal toenemen. Ook kunnen daardoor 
aanwezige gedragsproblemen een nog grotere 
rol spelen. Het is daarom van belang dat 
opdrachtnemer bewaakt of er nog sprake is van 
een hulpvraag die past binnen het wettelijk kader 
van de Wmo. Als de hulpvraag zodanig is 
geworden dat de Wlz passender is, dan wordt 
verwacht dat de opdrachtnemer daar op 
anticipeert.  

Opdrachtnemer levert een bijdrage aan het 
verkrijgen en vasthouden van een dag- en/of 
weekstructuur. De opdrachtnemer voorziet 
indien nodig in deze structuur. Dit gebeurt door 
het bieden van groepsgerichte begeleiding en 
activiteiten aan de cliënt. 
 
Waar nodig wordt er afgestemd met andere 
professionals die bij het cliëntsysteem betrokken 
zijn.  
 
Begeleiding Groep Duurzaam is een 
gestructureerde tijdsbesteding binnen een 
agogisch klimaat met SMART omschreven 
doelen, waarbij de cliënt en cliëntsysteem actief 
wordt betrokken. De begeleiding is gericht op het 
vasthouden van structuur, deelname aan 
activiteiten en het stimuleren tot alledaagse 
handelingen zoals eten en zelfzorg. Daarnaast is 
de begeleiding gericht op het stimuleren tot het 
aangaan van sociale contacten met anderen en 
is de begeleiding gericht op het verbeteren van 
het psychisch welbevinden en vertragen van 
eventuele achteruitgang in cognitieve functies. .  
 
Op basis van de prognose (verslechtering) wordt 
verwacht dat de hulpvraag gedurende de 
opdracht zal toenemen. Ook kunnen daardoor 
gedragsproblemen een (grotere) rol spelen. Het 
is daarom van belang dat opdrachtnemer 
bewaakt of er nog sprake is van een hulpvraag 
die past binnen het wettelijk kader van de Wmo. 
Als de hulpvraag zodanig is geworden dat de 
Wlz passender is, dan wordt verwacht dat de 
opdrachtnemer daar op anticipeert.  
 



 

Eisen aan de inhoud ▪ Het uitvoeringsplan wordt door de 
cliënt en/of cliëntsysteem en een 
professional vastgesteld 

▪ De uitvoering vindt plaats door een 
professional geschoold op minimaal 
mbo-niveau 3 

▪ Bij inzet van een professional op mbo-
niveau 3 is altijd een minimaal mbo-
niveau 4 geschoolde collega aanwezig 

▪ De eindverantwoordelijkheid voor het 
opstellen en uitvoering van het plan 
ligt bij een minimaal mbo-niveau 4 
geschoolde professional.  

▪ De professional evalueert minimaal 
één keer per 6 maanden of zoveel 
vaker als nodig met de cliënt en/of 
cliëntsysteem de voortgang en 
doelmatigheid van de geboden 
ondersteuning  

▪ Van de evaluatie wordt een verslag 
gemaakt in het cliëntdossier 

▪ Het uitvoeringsplan bevat SMART 
geformuleerde resultaten/doelen en 
daarbij zijn de activiteiten, frequentie 
en evaluatiemomenten opgenomen  

▪ De mbo geschoolde professional moet 
bij intercollegiale consultatie een 
beroep kunnen doen op een hbo 
geschoolde professional 

▪ De ondersteuning wordt op locatie in 
een groep geboden  

▪ De verhouding tussen mbo’ers en 
hbo’ers bedraagt 
maximaal 97,5% mbo en minimaal 
2,5% hbo 

▪ De maximale verhouding tussen het 
aantal cliënten en professionals is: 1 
professional per 5,5 cliënten 

▪ Het is toegestaan om naast 
professionals vrijwilligers in te zetten 

▪ Het uitvoeringsplan wordt door de 
cliënt en/of cliëntsysteem en een 
professional vastgesteld 

▪ De uitvoering vindt plaats door een 
professional geschoold op minimaal 
mbo-niveau 2 

▪ Bij inzet van een professional op mbo-
niveau 2 is altijd een minimaal mbo-
niveau 3 geschoolde collega aanwezig 

▪ De eindverantwoordelijkheid voor het 
opstellen en uitvoering van het plan 
ligt bij een minimaal mbo-niveau 4 
geschoolde professional.  

▪ De professional evalueert minimaal 
één keer per 6 maanden of zoveel 
vaker als nodig met de cliënt en/of 
cliëntsysteem de voortgang en 
doelmatigheid van de geboden 
ondersteuning  

▪ Van de evaluatie wordt een verslag 
gemaakt in het cliëntdossier 

▪ Het uitvoeringsplan bevat SMART 
geformuleerde resultaten/doelen en 
daarbij zijn de activiteiten, frequentie 
en evaluatiemomenten opgenomen  

▪ De mbo geschoolde professional moet 
bij intercollegiale consultatie een 
beroep kunnen doen op een hbo 
geschoolde professional 

▪ De ondersteuning wordt op locatie in 
een groep geboden  

▪ De verhouding tussen mbo’ers en 
hbo’ers bedraagt 
maximaal 97,5% mbo en minimaal 
2,5% hbo 

▪ De maximale verhouding tussen het 
aantal cliënten en professionals is: 1 
professional per 7 cliënten 

▪ Het is toegestaan om naast 
professionals vrijwilligers in te zetten 

Eisen aan de 
professional  

Zie algemene voorwaarden Sociaal Domein.  

▪ De professional heeft aantoonbare 
ervaring met de specifieke 
doelgroepen en kan de noodzakelijke 
ondersteuning bij de zelfzorg bieden 

▪ De professional werkt goed samen 
met alle betrokkenen  

▪ De professionals stemmen onderling 
op de groep goed af zodat te allen 
tijde de noodzakelijke toezicht en 
nabijheid geleverd kan worden  

Zie algemene voorwaarden Sociaal Domein.  

▪ De professional heeft aantoonbare 
ervaring met de specifieke 
doelgroepen en kan de noodzakelijke 
ondersteuning bij de zelfzorg bieden 

▪ De professional werkt goed samen 
met alle betrokkenen  

▪ De professionals stemmen onderling 
op de groep goed af zodat te allen 
tijde de noodzakelijke toezicht en 
nabijheid geleverd kan worden 

 

 




