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4. Arrangement
Naast bovenstaande producten wordt een arrangementen gecontracteerd voor de inwoner met dementie (PG). 
Het doel hiervan is de aanbieder meer flexibiliteit bieden en de ondersteuning af te stemmen op de behoefte 
die de inwoner op dat moment heeft. 

 Product  4.1 Arrangement doelgroep dementie (zorgpad 1 en 2) 

Omschrijving 

Dit arrangement is gericht op de inwoners met dementie die onder Zorgpad 1 of 2 
(zie schema bijlage 5) vallen en is voorliggend op inzet van losse 
maatwerkvoorzieningen (individuele begeleiding of dagbesteding). Dit laatste kan 
enkel wanneer de situatie dusdanig specifiek is, dat afwijken van het arrangement 
noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling aan de toegang. 
Het arrangement bestaat uit in te zetten eenheden ondersteuning in de vorm van 
begeleiding individueel en/of recreatieve dagbesteding. Het kan ook een 
combinatie van ondersteuning zijn, waarvan de samenstelling periodiek wisselt, 
afhankelijk wat de situatie van inwoner op dat moment aan ondersteuning vereist. 
De keuze welke ondersteuning op dat moment het meest geschikt is, is ter 
beoordeling van de aanbieder. 

Doel 

Het arrangement heeft tot doel: 
- Signaleren van en interveniëren bij zorgweigering, gevaar, overbelasting

mantelzorg, inadequaat gedrag en afwezigheid mantelzorg;
- Toezicht of aansturing bij activiteiten (zowel thuis als buitenshuis) op het

gebied van praktische vaardigheden;
- Ondersteuning bij het aanbrengen van structuur en/of het voeren van regie

over het eigen leven;
- Oefenen van aangeleerde vaardigheden of gedrag, dit kan zowel bij inwoner

als diens mantelzorger;
- Het bieden van emotionele ondersteuning van zowel inwoner als

mantelzorger;
- Het bieden van een zinvolle daginvulling, structuur en ritme;
- Behouden van de zelfstandigheid/zelfredzaamheid;
- Voorkomen/verminderen van sociaal isolement;
- Mantelzorgers in de thuissituatie te verlichten;
- Indien er sprake is van Zorgpad 2 dan geldt: indien nodig ondersteunen bij de

toeleiding naar een andere indicatie met losse producten (Wmo), of indien de
situatie dit vereist naar de Wlz;

- De periode tot langdurige opname te overbruggen.

Overig n.v.t.

Aanvullende eis(en) 

- De aanbieder dient bij het onderdeel dagbesteding zorg te dragen voor een
broodmaaltijd indien inwoner gebruikt maakt van 2 aaneengesloten dagdelen
dagbesteding. Deze broodmaaltijd is in het tarief opgenomen en mag niet
separaat bij de inwoner in rekening worden gebracht.
Op verzoek van de inwoner dient u te voorzien in een warme maaltijd. De
meerkosten voor deze warme maaltijd zijn niet opgenomen in het tarief en
mag u separaat bij inwoner in rekening brengen. Dit bedrag mag niet hoger
zijn dan € 5,00 per warme maaltijd.

- In het arrangement zijn de kosten voor personenvervoer opgenomen. Deze
kosten worden niet separaat geïndiceerd. Indien het noodzakelijk is voor
betreffende inwoner dient u vervoer te regelen. Dat wil zeggen dat indien u dit
arrangement aanbiedt u ook de mogelijkheid biedt om het vervoer te regelen.
De toegang beoordeelt of een indicatie voor vervoer wel/niet noodzakelijk is.
Indien er sprake is van rolstoelvervoer worden hiervoor aparte afspraken
gemaakt.

- Een stapeling van dit product met individuele begeleiding (1.1 t/m 1.2),
dagbesteding (2.1) en toeslag voor persoonlijke assistentie dagbesteding (4.4)
is niet mogelijk. Het arrangement is voorliggend op de losse producten. Indien
inwoner vanwege het ziektebeeld na verloop van tijd meer begeleiding vraagt
of extra assistentie vraagt, wordt deze voorziening omgezet naar een
combinatie van losse producten. In dit geval moet er sprake zijn van inzet van
een POH of casemanager die regie voert.
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Leveringsvorm 

Het betreft een combinatie van individuele begeleiding, recreatieve dagbesteding 
en/of vervoer.   

Individuele begeleiding kan op locatie of in de thuissituatie worden geboden. De 
omvang is afhankelijk van de beoogde resultaten in combinatie met de 
persoonlijke capaciteiten en situatie van de inwoner.  

Dagbesteding: Het betreft hier een vorm van recreatieve dagbesteding. Een dag 
kent twee dagdelen. Voor inwoners dient minimaal 4 uur per dagdeel begeleiding 
aanwezig te zijn indien de inwoner dit wenst. De netto begeleiding aan inwoners is 
minimaal 3 uur per dagdeel.  
In het tarief is gerekend met 4 uur betaalde inzet inclusief verzorging van een 
broodmaaltijd.  Dit is exclusief de tijd die benodigd is om inwoner van zijn 
thuissituatie naar de dagbestedingslocatie te vervoeren en visa versa. 
De groepsgrootte mag afwijken maar bij (te) grote groepen zal worden gekeken of 
er sprake is van maatwerk of een voorliggende voorziening. 

Binnen het arrangement staat het de aanbieder vrij om dagbesteding of 
begeleiding naar eigen inzicht in te zetten. Hierbij staat een dagdeel dagbesteding 
gelijk aan 0,75 uur begeleiding individueel.  

Doelgroepen: PG zorgpad 1 en 2 

Groepsgrootte Bij het onderdeel dagbesteding ca. 8 personen (per betaalde fte) 

Productcode(s) 10A33 

Tarieven €566,96 per 4 weken. 

Betaling 
Genoemde tarieven gelden per arrangement (inclusief broodmaaltijd en vervoer 
bij dagbesteding) per 4 weken. Betaling vindt achteraf plaats. 


