
 
 
Maatwerkvoorziening Begeleiding  
 

 Individuele Begeleiding  
 

 Dagbesteding  
 
Begeleiding in het dagelijks leven 
'Begeleiding' is praktische en sociale hulp in het dagelijks leven. Een persoonlijk begeleider helpt 
burgers om zelfstandig te (blijven) leven. Gemeenten zijn volgens de Wmo verantwoordelijk voor de 
maatschappelijke ondersteuning van hun volwassen burgers. Daarbij hoort: 'ondersteunen van de 
zelfredzaamheid en de participatie'. Participatie wil zeggen: meedoen in de samenleving, 
bijvoorbeeld mensen kunnen ontmoeten of bijv. een zinvolle daginvulling hebben. Het resultaat 
moet zijn dat de burger zo zelfstandig mogelijk kan leven en mee kan doen in de maatschappij.  
 
Maatwerkvoorziening Begeleiding:  
Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een burger afgestemd geheel van 
diensten voor begeleiding ten behoeve van zelfredzaamheid en/of participatie en het daarvoor 
noodzakelijke vervoer. 
 
Doelstelling Maatwerkvoorziening Begeleiding 
De Maatwerkvoorziening bevordert, behoudt of compenseert de zelfredzaamheid en participatie 
van een burger opdat deze zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. De 
maatwerkvoorziening wordt ingezet als een burger over onvoldoende eigen kracht beschikt, het 
sociale netwerk onvoldoende in staat is te helpen en geen geschikte Algemene voorziening aanwezig 
is.  
 
Indicatiestelling en algemene voorwaarden 
Voor deelname aan dagbesteding én het vervoer  heeft u een WMO-indicatie nodig van de 
gemeente  waar u woonachtig bent – deze wordt afgegeven met een bepaalde tijdsduur en voor een 
aantal dagdelen per week. De gemeente Dalfsen financiert zowel maatwerk-voorziening individuele 
begeleiding als dagbesteding binnen de eigen gemeentegrenzen – vooraf worden met u de 
doelstelling van deelname aan dagbesteding besproken.  
 
Kosten 
Afhankelijk van uw inkomen wordt een eigen bijdrage gevraagd. U vindt hierover meer informatie in 
de algemene brochure en uiteraard kan een  zorgadviseur van Rosengaerde kan u  hierbij helpen. 
 
Vervoer 
Het vervoer van en naar de dagbesteding wordt in principe door Rosengaerde geregeld. Heeft u een 
indicatie voor vervoer, dan is dit kosteloos. Wanneer u hierover niet beschikt, dan worden de 
vervoerskosten in rekening gebracht. Natuurlijk staat het u vrij uw eigen vervoer te organiseren.  
 



Begeleiding Individueel of Begeleiding groep (Dagbesteding) 
Individuele begeleiding is één op één ondersteuning: een begeleider biedt persoonlijke 
ondersteuning.  
Ook groepsbegeleiding is mogelijk. Dit wordt dagbesteding genoemd. 
De Gemeente stelt in het indicatiebesluit vast of vervoer nodig is en onderdeel moet uitmaken van 
de Maatwerkvoorziening Begeleiding. Het vervoer kan hij regelen in samenspraak met de burger, hij 
kan dit zelf regelen of hij kan daarvoor een overeenkomst sluiten met een vervoerder. 
 
Voorbeelden van individuele begeleiding 

 hulp bij de administratie, post en financiën (overzicht krijgen over facturen, contracten, 
verzekeringen, enzovoort); 

 hulp bij boodschappen doen; 

 hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen; 

 woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen); 

 hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen; 

 contact zoeken met mensen in de omgeving; 

 hulp om te communiceren met anderen; 

 hulp om gedragsproblemen te verminderen. 
Begeleiding kan ook zijn: hulp bij de persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak. 
Bijvoorbeeld als de burger een psychiatrische aandoening, of een beperking heeft. 
 
Dagbesteding (Begeleiding Groep) 
Dagbesteding is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die behoefte hebben aan een zinvolle 
dagindeling en  sociale contacten,  en die in meer of mindere mate hinder ondervinden van 
lichamelijke en/of mentale beperkingen /psychogeriatrische problemen (dementie). Het doel is dat u 
zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en binnen de dagbesteding en de invulling kiest die het 
best bij u past. De draagkracht van uw familie en/of mantelzorger(s) wordt door deelname aan 
dagbesteding versterkt. 
 
Activiteiten 
U brengt met een aantal leeftijdsgenoten één of meerdere dagdelen door in een goed uitgeruste 
dagbestedingsruimte. Rosengaerde heeft verschillende dagbestedingsruimten. Activiteiten die u 
thuis ook graag doet, kunnen ook binnen de dagbesteding worden ondernomen. Denkt u daarbij aan 
uw persoonlijke hobby’s of bijvoorbeeld het gezamenlijk koken van de middagmaaltijd, deelname 
aan een spel- of bewegingsactiviteit. Of komt u liever in beweging met de duofiets? 
U kunt gezamenlijk de warme maaltijd nuttigen en tussen de middag is er gelegenheid om even te 
rusten. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan welzijnsactiviteiten die voornamelijk in de 
centrale ontmoetingsruimte worden georganiseerd. Voor meer informatie hierover verwijzen we u 
naar de brochure Op een prettige manier oud worden.. 
 
Uw dagbesteding, uw plan 
Alles wat belangrijk is voor uw verblijf op de dagbesteding wordt samen met u verwerkt in een 
Thuisplan – we vinden het belangrijk dat u zich bij ons ook ‘thuis’ voelt.   
Er kan iets in staan over de zorg voor uw lichaam, maar ook over uw begeleiding en deelname aan 
activiteiten, of bijvoorbeeld een training welke u in overleg met uw fysiotherapeut volgt.  
Dit plan wordt minimaal twee keer per jaar met u besproken en zo nodig bijgesteld – het is tenslotte 
uw Thuisplan. Daarnaast vinden we de relatie met uw thuisfront belangrijk, ook zij worden 
betrokken bij dit plan. 
 
Openingstijden 
De dagbesteding is 5 dagen per week van ongeveer 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur geopend. 



 
Afwezigheid 
Wanneer u bijvoorbeeld door ziekte verhinderd bent om ons te bezoeken, dan vragen we u dit zo 
spoedig mogelijk (maar op tenminste voor 8.30 uur van dezelfde dag) door te geven via het 
algemene telefoonnummer van Rosengaerde. Uw vervoer en warme maaltijd kunnen dan tijdig 
geannuleerd worden.  
 
Indicatiestelling en algemene voorwaarden 
Voor deelname aan dagbesteding én het vervoer  heeft u een WMO-indicatie nodig van de 
gemeente  waar u woonachtig bent – deze wordt afgegeven met een bepaalde tijdsduur en voor een 
aantal dagdelen per week. De gemeente Dalfsen financiert in principe dagbesteding binnen de eigen 
gemeentegrenzen – vooraf worden met u de doelstelling van deelname aan dagbesteding 
besproken.  
 
Kosten 
Afhankelijk van uw inkomen wordt een eigen bijdrage gevraagd. U vindt hierover meer informatie in 
de algemene brochure en uiteraard kan een  zorgadviseur van Rosengaerde kan u  hierbij helpen. 
 
Vervoer 
Het vervoer van en naar de dagbesteding wordt in principe door Rosengaerde geregeld. Heeft u een 
indicatie voor vervoer, dan is dit kosteloos. Wanneer u hierover niet beschikt, dan worden de 
vervoerskosten in rekening gebracht. Natuurlijk staat het u vrij uw eigen vervoer te organiseren.  
 
Melding incidenten 
Een incident moet altijd binnen Rosengaerde via een MIC procedure worden gemeld. Daarnaast  wat 
bij toezicht Wmo gemeld moet worden is: 
Calamiteit: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een 
Wmo-voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft 
geleid. 
Geweld bij de verstrekking van een voorziening (hierna: geweldsincident): seksueel binnendringen 
van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een 
cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het 
etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft. 
De melding dient te gebeuren bij de toezichthoudend ambtenaar Tel 038-4281966 of via 
toezichtWmo@GGDIJsselland.nl 
 
Heeft u meer vragen of meer behoefte aan informatie? 
Klantadvies is op werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0529-431541 of via 06-
23068565. Er is een telefonisch spreekuur van 9.00 uur tot 10.00 uur.  
Dan kunt u ook bellen voor het maken van een afspraak. Mailen kan natuurlijk altijd. Het mail adres 
is klantadvies@rosngaerde.nl  
Uitgebreide informatie over Rosengaerde vindt u terug op onze website www.rosengaerde.nl  
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