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 Product  3.1 Recreatieve dagbesteding 

Omschrijving 

Recreatieve dagbesteding is dagbesteding waarbij onder begeleiding recreatieve 
activiteiten worden gedaan hoofdzakelijk gericht op personen met niet aangeboren 
hersenletsel waarbij geen herstel meer wordt verwacht of personen met 
progressieve psychogeriatrische beperkingen / dementie.  

Recreatieve dagbesteding 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: 
- De dagen goed te structureren.
- Een zinvolle invulling aan de dagen te geven.
- Andere mensen te ontmoeten.

Doel 

Recreatieve dagbesteding heeft tot doel: 
- Het bieden van een daginvulling, structuur en ritme.
- Voorkomen/verminderen van sociaal isolement.
- De taak van mantelzorgers in de thuissituatie te verlichten.
- De periode tot langdurige opname te overbruggen.

Overig 
- De activiteiten worden uitgevoerd onder begeleiding van een zorgverlener.
- De activiteiten vinden plaats binnen de woonvorm, activiteitencentrum,

zorgboerderij of cliëntgestuurd project.

Aanvullende eis(en) 

- De aanbieder dient 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 kunnen 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.

- Dagbesteding wordt indien noodzakelijk in combinatie met vervoer afgegeven.
Dat wil zeggen dat indien u dagbesteding aanbiedt u ook de mogelijkheid biedt
om het vervoer voor het separaat genoemde tarief (product 5.4) te regelen.
Het toegangsteam van de gemeente beoordeelt of een indicatie voor vervoer
wel/niet noodzakelijk is.

- Voor de doelgroep PG kan dit product worden afgegeven indien er een
casemanager is ingezet om regie te voeren.

Leveringsvorm 

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. De 4 uur 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 nog sprake is van maatwerk of een voorliggende voorziening.  

Doelgroepen 
NAH, PG  
SOM, LG: indien door een lichamelijke beperkingen geen dagbesteding in het 
voorliggend veld mogelijk is.  

Groepsgrootte 
Bij de bepaling van het tarief wordt gerekend met een groepsgrootte van 8 
personen  

Productcode(s) 07A03 

Tarieven € 28,80 per dagdeel 

Betaling 
Genoemde tarieven per dagdeel inclusief kosten voor een broodmaaltijd (zie ook 
leveringsvorm). Betaling vindt achteraf plaats op basis van daadwerkelijk 
geleverde zorg. 


