BIJZONDERE MODULE
MAATWERKVOORZIENING EN SCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

In het kader van de uitvoering van de maatwerkvoorziening maatschappelijke
ondersteuning, kan Allévo een of meer van de
volgende maatwerkvoorzieningen aanbieden:

BEGELEIDING THUIS
Langdurige noodzakelijke begeleiding gericht
op zelfredzaamheid, regie en structuur in het
huishouden, plannen van dagelijkse
activiteiten, het aanleveren of behouden van
vaardigheden en het ondersteunen van
mantelzorgers. Indien noodzakelijk is dit op
afroep beschikbaar. Waar mogelijk wordt
gebruik gemaakt van innovatieve middelen
zoals digitaal contact, groepswijze inrichting
van individuele begeleiding.

BEGELEIDING THUIS SPECIAAL
Specialistische langdurig noodzakelijke
begeleiding bij tekortschietende (zelf)regie,
sociaal-emotionele problematiek, integratie en
participatie. Hierbij kan ook aandacht zijn
voor activerende elementen zoals het regelen
van dagelijkse bezigheden, het nemen van
besluiten, het plannen en uitvoeren van
taken. Deze vorm van ondersteuning wordt
geleverd door een zorgprofessional,
gespecialiseerd in deze vorm van begeleiding.

BEGELEIDING GERICHT OP PARTICIPATIE /
DAGBESTEDING
Dagbesteding voor mensen die vanwege hun
beperking niet kunnen deelnemen aan gewoon
of regulier begeleid werken dan wel niet meer
werkzaam zijn. De dagbesteding vindt in
principe overdag plaats, buiten de
woonsituatie, in groepsverband. Het accent
ligt op een van de volgende activiteiten of een
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combinatie hiervan: arbeidsmatige
activiteiten, activering (gericht op zinvolle
besteding van de dag), het bijhouden van
vaardigheden eventueel aangevuld met lichte
assistentie bij persoonlijke zorg. Daar waar
mogelijk wordt samenwerking met het
bedrijfsleven gezocht. Combinaties van
deelpopulaties is wenselijk.

BEGELEIDING GERICHT OP GESPECIALISEERDE
DAGBESTEDING
Dagbesteding voor mensen met uitgebreide
beperkingen bij het dagelijks functioneren
persoonlijke zorg, mobiliteit, zelfredzaamheid)
die vanwege hun beperking niet
maatschappelijk kunnen participeren binnen
de algemene voorzieningen in de buurt.
Dagbesteding vindt in principe overdag plaats
buiten de woonsituatie in groepsverband.
Tijdens de dagbesteding is sprake van
intensieve begeleiding in samenhang met
enige persoonlijke verzorging. De
dagbesteding is gericht op het stabiliseren van
functioneren en op het voorkomen van
achteruitgang in fysieke, verstandelijke en
sociaal-emotionele vaardigheden.

HUISHOUDELIJKE HULP
Cliënten komen in aanmerking voor huishoudelijke hulp als zij over voldoende
vaardigheden beschikken om als opdrachtgever op te treden. De uitvoering van
huishoudelijke hulp valt onder de regeling
dienstverlening aan huis, zoals onder meer
vastgelegd in artikel 5, lid 1 wet loonbelasting.
De hulp die als hulp bij het huishouden werkt,
is op grond van deze Regeling in dienst van de
Wmo-cliënt.
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De huishoudelijke activiteiten zijn gericht op
het behalen van de volgende resultaten:
-

de cliënt kan wonen in een schoon huis;
de cliënt kan dagelijks beschikken over
voedsel;
de cliënt kan beschikken over schone,
draagbare en doelmatige kleding;
de cliënt kan de dagelijkse gebruikelijk
zorg voor de kinderen bieden.

HUISHOUDELIJKE ZORG
Cliënten komen in aanmerking voor
huishoudelijke zorg als zij niet meer
beschikken over de vaardigheden die
noodzakelijk zijn om zelfstandig afspraken te
maken met zorgverleners. De huishoudelijke
activiteiten zijn gericht op de volgende
resultaten:
-

de cliënt kan wonen in een schoon huis;
de cliënt kan dagelijks beschikken over
voedsel;
de cliënt kan beschikken over schone,
draagbare en doelmatige kleding;
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-

de cliënt kan de dagelijkse gebruikelijk
zorg voor de kinderen bieden.

KORTDUREND VERBLIJF NORMAAL
Kortdurend verblijf in een instelling ter
ontlasting van de mantelzorg of het netwerk
(respijtzorg). Het kan gaan om Cliënten die
voortdurend toezicht nodig hebben of waar
constant zorg, of zorg op onplanbare
tijdstippen, noodzakelijk is.

KORTDUREND VERBLIJF SPECIAAL
Kortdurend verblijf in een instelling ter
ontlasting van de mantelzorg of het netwerk
(respijtzorg). Het kan gaan om cliënten die
voortdurend toezicht nodig hebben of waar
constant zorg of zorg op onplanbare
tijdstippen noodzakelijk is. Het betreft
kortdurend verblijf voor cliënten met
uitgebreide beperkingen bij het dagelijks
functioneren persoonlijke zorg, mobiliteit,
zelfredzaamheid en waarvoor de bouwsteen
Kortdurend Verblijf normaal geen passende
oplossing biedt.
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