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 Product  2.3 Praktische thuisondersteuning 

Omschrijving 

Praktische thuisondersteuning betreft laagdrempelige één-op-één-ondersteuning 
waarbij een begeleider een inwoner met lichte of beginnende problematiek, al dan 
niet gediagnosticeerd, ondersteunt bij het organiseren van ondersteuning bij een 
expliciete hulpvraag. Het gaat om vroegtijdige ondersteuning in de thuissituatie 
die gericht is op het creëren van randvoorwaarden om zo snel mogelijk weer in de 
eigen kracht te staan.  

Doel 

Praktische thuisondersteuning heeft als doel: 
- Het geven van voorlichting, informatie en advies over (voorliggende)

voorzieningen;
- Toeleiden naar een zinvolle dagbesteding in het voorliggende veld (bv in

buurthuis) en/of;
- Toeleiden naar de formulierenbrigade van ContourdeTwern en/of het borgen

van de continuïteit van de administratieve werkzaamheden;
- Vroegsignalering en toeleiding naar bv huisarts en/of casemanager;
- Borgen van de continuïteit van het huishouden en/of;
- Aanbrengen van een dag-/ weekstructuur en/of;
- Versterken / Uitbouwen van het sociaal netwerk en/of;
- Handvaten geven aan de mantelzorger(s).

Overig 

- In eerste instantie zal worden gekeken of er reeds ondersteuning bij
betreffende inwoner wordt geleverd door een POH of een casemanager (deze
is altijd voorliggend). Indien dit niet het geval is zal vervolgens worden
gekeken of er reeds ondersteuning wordt geleverd vanuit de Wmo
(bijvoorbeeld HBH) zodat extra begeleiding laagdrempelig (vertrouwd gezicht
voor de inwoner) kan worden ingezet.

- Omdat een groot deel van de activiteiten valt onder de taken van de huisarts,
POH en/of casemanager behoudt de gemeente zich het recht voor om in de
toekomst dit product goed te evalueren en mogelijk aan te passen of niet te
verlengen.

Aanvullende eis(en) 

Leveringsvorm 

Praktische thuisondersteuning betreft een traject, waarbij gemiddeld 1 uur en 30 
minuten per week kan worden ingezet, gedurende een periode van maximaal zes 
maanden. Om die reden zal nadrukkelijker gestuurd worden op een zo kort 
mogelijke inzet en het realiseren van het beoogde resultaat. 

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

Groepsgrootte n.v.t.

Productcode(s) 02008 

Tarieven € 37,20 per uur. 

Betaling 

Genoemde tarieven per uur en betaling achteraf op basis van daadwerkelijk 
geleverde zorg. Er is een maximum van 39 uur beschikbaar voor de periode van 6 
maanden.  
Niet gedeclareerde uren kunnen niet op een later tijdstip worden opgenomen en 
worden niet uitbetaald. 


