
DEZE TEKST KOMT IN DE PLAATS VAN DE TEKST ZOALS DEZE THANS IN BIJLAGE 2 IS 

OPGENOMEN VAN DE DEELOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN 

MAATWERKVOORZIENING BEGELEIDING IN DE WET MAATSCHAPPELIJKE 

ONDERSTEUNING (LEKSTROOM) (zie pagina 16 onderaan en pagina 17 bovenaan) 

 

Ondersteuning Maatschappelijke Deelname  

 

Dienstverlener levert dienstverlening om tegemoet te komen aan de begeleidingsbehoefte van de 

cliënt zoals beschreven in het onderstaande schema. Ondersteuning maatschappelijke deelname 

wordt geïndiceerd per dagdeel van 4 uur.  

 

Het betreft groepsgewijze activiteiten voor cliënten die vanwege een beperking niet kunnen 

deelnemen aan regulier of begeleid werken (WSW, beschut werken) of activiteiten binnen de 

algemene voorzieningen in de buurt. De activiteiten voldoen aan de behoeften van cliënten aan: 

 Participatie, meedoen aan de samenleving, arbeidsmatige activiteiten; 

 Ontmoeting, sociale contacten; 

 Jezelf ontwikkelen, iets leren (competenties, vaardigheden); 

 Geactiveerd worden, zinvol bezig zijn. 

 

De activiteiten spelen zoveel mogelijk in op de persoonlijke interesses, mogelijkheden en kansen 

voor ontwikkeling (talenten) en/ of behoud van vaardigheden van de individuele cliënten.  

 

Groepsgewijze activiteiten kunnen ook ingezet worden ter ontlasting van de mantelzorger(s). 

Het ondersteuningsplan geeft input voor de afspraken tussen  Dienstverlener en cliënt. 

 

Ten aanzien van vervoer van en naar de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, is het 

uitgangspunt dat de cliënt en/of zijn netwerk dit zelf regelt. Indien dit niet mogelijk is wordt een 

vervoerscomponent als indicatie opgenomen in het ondersteuningsplan. 

Dienstverlener is er aan gehouden in voorkomende gevallen het vervoer van de cliënt met een 

maatwerkvoorziening Maatschappelijke deelname te verzorgen of onder zijn regie te laten 

verzorgen. 

 

Ondersteuning maatschappelijke deelname 1 
Kernbegrip: stimuleren en toezicht 
Er is een begeleidingsbehoefte van de Client aan: 

 Gestimuleerd en geactiveerd worden 
 Een lichte vorm van toezicht 
 Het signaleren van mentale, fysieke en sociale veranderingen  
 Een lichte vorm van sociale veiligheid*  

 

 

Ondersteuning maatschappelijke deelname 2 
Kernbegrip: helpen bij 

Er is een begeleidingsbehoefte van de Client aan: 
 Gestimuleerd, gemotiveerd en aangespoord worden 
 Een vast aanspreekpunt hebben 
 Het signaleren van mentale, fysieke en sociale veranderingen  
 Een middelmatige vorm van sociale veiligheid* 



 

 

 

Ondersteuning maatschappelijke deelname 3 
Kernbegrip: overnemen en regie 
Er is een begeleidingsbehoefte van de Client aan: 

 Gestimuleerd, gemotiveerd en aangespoord worden 
 Structuur 
 Voortdurende aanwezigheid van begeleiding, veel individuele aandacht 
 Het signaleren van mentale, fysieke en sociale veranderingen  
 Een zwaardere vorm van sociale veiligheid* 

 

*Sociale veiligheid: mate van zich beschermd voelen door zich in een afgeschermde ruimte of in een groep 

met steeds dezelfde personen te bevinden. 

 


