
_________________________________________________________________________________________________________ 

Procesdocument DEEL 5 contractering Wmo 2019-2020 Pagina 7 van 64 
Gemeente Loon op Zand en Waalwijk 

1. Individuele begeleiding
In het kader van één gezin, één plan is het voorstelbaar dat er in bepaalde casuïstieken de hulpvragen 
ondervangen dienen te worden door een combinatie van individuele begeleiding basis en specialistisch. Ook 
moet indien nodig kunnen worden op- en afgeschaald.  

 Product  1.1 Individuele begeleiding Basis (samen doen / helpen bij) 

Omschrijving 

Individuele begeleiding basis is planbare één-op-één-ondersteuning, waarbij een 
begeleider een inwoner persoonlijke ondersteuning geeft en waarbij de 
kernbegrippen ‘helpen bij / samen doen’ van toepassing zijn. 

Individuele begeleiding basis biedt ondersteuning aan inwoners die als gevolg van 
hun beperking(en) (nog) niet, op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met 
mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn/haar sociale netwerk dan wel 
met gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen of algemene 
voorzieningen, in staat zijn om: 
- geheel zelfstandig besluiten te nemen;
- geheel zelfstandig problemen op te lossen;
- geheel zelfstandig de dagelijkse bezigheden te regelen /

de regie te voeren;
- geheel zelfstandig de dagelijkse routine en structuur aan te brengen;
- anderen volledig te begrijpen en zichzelf voldoende begrijpelijk te maken.

Daarnaast kan dit product worden ingezet voor toezicht houden tijdens het 
nuttigen van een maaltijd. Het gaat hierbij niet om het overnemen van een ADL 
(valt onder ZVW), maar uitsluitend om het houden van toezicht daarbij. 

Doel 

Individuele begeleiding basis heeft tot doel: 
- 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 in behandeling aangeleerde vaardigheden of gedrag;
- ondersteuning bij het organiseren van het dagelijks leven (huishouden,

agenda, administratie, geldzaken, regelzaken etc.).

Overig Vergelijkbaar met het huidige product H300. 

Aanvullende eis(en) 
- Voor de doelgroep PG zal dit product worden afgegeven indien er een

casemanager wordt ingezet om regie te voeren.

Leveringsvorm 
Individuele begeleiding kan op locatie of in de thuissituatie worden geboden en 
wordt per uur geïndiceerd. De omvang is afhankelijk van de beoogde resultaten in 
combinatie met de persoonlijke capaciteiten en woonsituatie van de inwoner.  

Doelgroepen PG, SOM, (L)VG, LG, NAH, PSY 

Groepsgrootte n.v.t.

Productcode(s) 02A03 

Tarieven €49,80 per uur 

Betaling 
Genoemde tarieven per uur en betaling achteraf op basis van daadwerkelijk 
geleverde zorg. 


