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Afgestemd op de ondersteuningsvraag, o.a.:
•	Praktische hulp, zoals oefenen van (sociale) 

vaardigheden, geldbeheer, gebruik openbaar 
vervoer.

•	Hulp bij het vergroten van het sociaal netwerk 
(informele steunstructuur), hulp bij het plannen 
en stimuleren van contact met mensen uit de 
sociale omgeving en begeleiding bij de sociale 
interactie in de persoonlijke sfeer.

•	Herstellen/ compenseren van het beperkte/ 
afwezige regelvermogen (regie).

•	Begeleiden in communicatie naar andere  
instanties.

•	Ondersteunen in administratie en post.
•	Plannen, stimuleren en voorbespreken 

activiteiten.
•	Ondersteunen bij de opvoeding van kind(eren).
•	Vinden en/of behouden van een passende 

dagstructuur.
•	Vinden en/of behouden van passende 

dagbesteding of werk.
•	Begeleiden in het omgaan met de beperking.
•	Signaleren mogelijk andere problematiek en 

toeleiden.
•	 Zo nodig: aansturen en toezicht houden tot het 

overnemen van toezicht.

Specialistische 
ambulante 
begeleiding
A2: Begeleiding A en 

Begeleiding C. 
BK: Cliëntprofiel  

Stabiliteit en  
behoud,  
Cliëntprofiel  
Verandering  
en groei en  
Cliëntprofiel  
Welbevinden.

DV en EV: 
 Zelfstandig leven 1  

(middel) en  
Zelfstandig leven 1 
(zwaar).

•	Het bevorderen, 
behoud of 
compensatie van 
de zelfredzaamheid 
ter voorkoming 
van opname in 
een instelling of 
verwaarlozing.

•	Volwassenen met 
een beperking.

•	Mogelijk sprake 
van bijkomende 
problematiek (in 
domeinen ZRM).

•	Mogelijk sprake van 
gedragsproblematiek, 
psychische 
problematiek, 
autisme-spectrum-
stoornissen of 
verslavings- 
problematiek.

Ambulante zorg
Product Doel Doelgroep Inhoud

Dagbesteding

•	Omgeving is aangepast aan wat de cliënt 
nodig heeft: veilig, beschut, prikkelarm, 
met een duidelijke dagstructuur en / of met 
voorzieningen voor lichamelijke verzorging.

•	Een gemiddeld hoge begeleidingsintensiteit 
(continue nabijheid) en / of hoge zorgintensiteit 
wordt ingezet.

•	De cliënt wordt uitgedaagd en gestimuleerd 
om mee te doen aan een breed en gevarieerd 
aanbod van activiteiten.

•	De activiteiten zijn een middel om op een 
zinvolle manier bezig te zijn met beleving, 
ontmoeting, ontwikkeling en behoud van 
vaardigheden. Er is geen werkdruk voor de 
cliënt.

Lunet zorg Doet 
(dagbesteding)
A2: Begeleiding B.
BK: Dagbesteding  

valt onder de  
begeleidings- 
pakketten  
(Cliëntprofielen).

EV: Ondersteuning 
zelfstandig leven 
- Dagbesteding 
en Ondersteuning 
Maatschappelijke 
Deelname en Werk 
Dagbesteding  
(middel). 

DV: Ondersteuning 
zelfstandig leven - 
Dagbesteding.

•	Het voorkomen 
van isolatie, het 
bieden van zinvolle, 
belevingsgerichte 
dagbesteding en 
het stimuleren van 
contact.

•	Volwassenen met 
een beperking die 
(nog) niet kunnen 
deelnemen aan 
regulier werk of 
begeleid werken.

•	O.a. volwassenen 
met een 
verstandelijke 
beperking en 
meervoudige 
(complexe) 
handicaps/ 
psychiatrische 
stoornissen of 
(psycho)geriatrische 
stoornissen.

Product Doel Doelgroep Inhoud
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Dagbesteding
Product Doel Doelgroep Inhoud

•	Omgeving is aangepast aan wat de cliënt 
nodig heeft: veilig, beschut, prikkelarm, 
met een duidelijke dagstructuur en / of met 
voorzieningen voor lichamelijke verzorging.

•	Een gemiddeld hoge begeleidingsintensiteit 
(continue nabijheid) en / of hoge zorgintensiteit 
wordt ingezet.

•	De cliënt wordt uitgedaagd en gestimuleerd 
om mee te doen aan een breed en gevarieerd 
aanbod van activiteiten.

•	De activiteiten zijn een middel om op een 
zinvolle manier bezig te zijn met beleving, 
ontmoeting, ontwikkeling en behoud van 
vaardigheden. Er is geen werkdruk voor de 
cliënt.

Lunet zorg Werkt 
(dagbesteding)
A2: Begeleiding B.
BK: Dagbesteding  

valt onder de  
begeleidings- 
pakketten  
(Cliëntprofielen).

EV: Ondersteuning 
zelfstandig leven 
- Dagbesteding 
en Ondersteuning 
Maatschappelijke 
Deelname en Werk 
Dagbesteding  
(middel). 

DV: Ondersteuning 
zelfstandig leven - 
Dagbesteding.

•	Het voorkomen 
van isolatie, het 
bieden van zinvolle, 
belevingsgerichte 
dagbesteding en 
het stimuleren van 
contact.

•	Volwassenen met 
een beperking die 
(nog) niet kunnen 
deelnemen aan 
regulier werk of 
begeleid werken.

•	O.a. volwassenen 
met een 
verstandelijke 
beperking en 
meervoudige 
(complexe) 
handicaps/ 
psychiatrische 
stoornissen of 
(psycho)geriatrische 
stoornissen.

•	Met een duidelijke taakstelling wordt 
gewerkt aan het maken van (onderdelen 
van) verkoopbare ambachtelijke en creatieve 
producten.

•	De cliënt wordt gezien als werknemer en wordt 
aangesproken op zijn competenties. Hij kan 
groeien, zich verder ontwikkelen en (tot op 
zekere hoogte) een ambacht leren.

•	Cliënten worden gestimuleerd in zowel hun 
mentale als fysieke gesteldheid.

Lunet zorg Maakt 
(dagbesteding)
A2: Begeleiding B.
BK: Dagbesteding  

valt onder de  
begeleidings- 
pakketten  
(Cliëntprofielen).

EV: Ondersteuning 
zelfstandig leven 
- Dagbesteding 
en Ondersteuning 
Maatschappelijke 
Deelname en Werk 
Dagbesteding  
(middel).

DV: Ondersteuning 
zelfstandig leven - 
Dagbesteding.

•	Het voorkomen 
van isolatie, het 
bieden van zinvolle 
dagbesteding en het 
zo lang mogelijk in 
stand houden van 
zelfstandigheid en 
andere verworven 
vaardigheden.

•	Stappen zetten op de 
participatieladder.

•	Volwassenen met 
een beperking die 
(nog) niet kunnen 
deelnemen aan 
regulier werk of 
begeleid werken.
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Product Doel Doelgroep Inhoud

•	Activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij 
een product of dienst (duidelijke taakstelling of 
eindproduct) tot stand wordt gebracht.

•	Cliëntmedewerkers doen (seriematig) 
productiewerk of leveren diensten, waarbij 
altijd sprake is van een interne of externe 
opdrachtgever.

•	Cliëntmedewerkers moeten tot op zekere 
hoogte zelfstandig kunnen werken en tegen 
een bepaalde werkdruk kunnen.

•	Cliëntmedewerkers worden begeleid naar werk 
(onbetaald, tegen een kleine vergoeding of waar 
mogelijk tegen loonwaarde).

•	 Taken zijn afgestemd op de (ontwikkelings)
mogelijkheden en interesses van de cliënt.

Jobcoaching
A2: Begeleiding A,  

Begeleiding B en 
Begeleiding C.

BK: Cliëntprofiel Stabiliteit  
en behoud, Cliënt-
profiel Verandering 
en groei en Cliënt-
profiel Welbevinden.

EV: Ondersteuning 
zelfstandig leven 
- Dagbesteding, 
Ondersteuning 
Maatschappelijke 
Deelname en Werk 
Dagbesteding  
(middel), Zelfstandig 
leven 1 (middel) en 
Zelfstandig leven 1 
(zwaar).

DV: Ondersteuning 
Zelfstandig leven 
- Dagbesteding, 
Zelfstandig leven 1  
(middel) en Zelfstan-
dig leven 1 (zwaar).

•	Stappen zetten op 
de participatieladder 
gericht op betaald/
vrijwillig extern 
werken.

•	Volwassenen met 
een beperking die 
(nog) niet kunnen 
deelnemen aan 
regulier werk of 
begeleid werken.

Dagbesteding

Beschermd wonen

Afgestemd op de ondersteuningsvraag, o.a.:
•	Praktische hulp/ondersteuning/compensatie bij 

algemene dagelijkse levensverrichtingen.
•	Bij intramurale zorg aansturen en toezicht houden 

tot het overnemen van toezicht.
•	Vinden en/of behouden van een passende  

dag/nachtstructuur.
•	Vinden en/of behouden van passende  

dagbesteding of werk.
•	Compenseren van het beperkte/ afwezige  

regelvermogen (regie).
•	 Plannen, stimuleren en voorbespreken activiteiten.
•	Begeleiden in het omgaan met de beperking.
•	Hulp bij het vergroten van het sociaal netwerk 

(informele steunstructuur), hulp bij het plannen 
en stimuleren van contact met mensen uit de 
sociale omgeving en begeleiding bij de sociale 
interactie in de persoonlijke sfeer.

•	Bij intramurale zorg wordt een veilige en  
beschermde woonomgeving geboden.

•	 Indien kansrijk, in relatie tot de beperkingen van 
de cliënt, werken aan extramuralisatie.

Intramurale zorg 
(incl. wooncomponent)
ZOB: Ondersteuning 

Wonen midden 
inclusief woon-
component en  
Beschermd  
Wonen.

Extramurale zorg 
(excl. wooncomponent)
ZOB: Ondersteuning 

Zelfstandig Leven 
- Plus.

•	 Intramurale of 
extramurale zorg voor 
Wmo cliënten met 
een beperking.

•	Volwassenen met 
een beperking.  
Er is sprake van 
bijkomende complexe 
problematiek, zoals 
gedragsproblematiek, 
psychische proble-
matiek, autisme-
spectrumstoornissen 
of verslavings- 
problematiek.

•	Bij intramurale zorg 
is de cliënt niet in 
staat zelfstandig (met 
ondersteuning) thuis 
te wonen.

•	Bij extramurale zorg 
is dagelijkse inzet 
en 24-uurs nabijheid 
noodzakelijk.

Product Doel Doelgroep Inhoud
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•	 Integraal pakket van opvang, begeleiding en 
verzorging.

•	Groepsbegeleiding met oog voor de individuele 
zorgvraag.

•	Kennismaken met andere cliënten en sociale 
vaardigheden verrijken middels deze contacten.

Logeren / 
Kortdurend Verblijf
A2: Kortdurend Verblijf. 

•	De cliënt (langer) 
thuis laten wonen.

•	Het ontlasten van de 
gezinssituatie.

•	Cliënten met een 
beperking die thuis 
wonen.

•	 Logeren is vaak 
onderdeel van een 
totaalpakket aan zorg 
en ondersteuning 
(o.a. ambulante 
ondersteuning en 
dagbesteding).

Logeren / Kortdurend verblijf
Product Doel Doelgroep Inhoud

•	 Tijdelijk professionele ondersteuning 
(begeleiding en behandeling) ter voorkoming 
van verdere escalatie.

•	Cliënt voorbereiden op een terugkeer naar 
de thuissituatie (al dan niet met passende 
ondersteuning) of op intramurale opname 
binnen een zorginstelling.

Crisisopvang
Voor deze zorg dienen 
per cliënt afspraken 
op maat te worden 
gemaakt.

•	 Intramurale zorg met 
een spoedeisend 
karakter.

•	Volwassenen met een 
beperking met een 
onmiddellijke nood-
zaak voor opname 
i.v.m. extra medische 
complicaties en of 
een escalatie in de 
thuissituatie en voor 
wie het niet opnemen 
tot ernstige (gezond-
heids)risico’s leidt.

Crisiszorg
Product Doel Doelgroep Inhoud

Vervoer

•	GroepsvervoerVervoer
A2: Vervoer of vervoer 

rolstoel.
BK: Algemeen vervoer 

valt onder de Cliënt- 
profielen en rolstoel- 
vervoer wordt apart  
beschikt.

DV en EV: 
 Vervoer of vervoer 

rolstoel.

•	Vervoer van en naar 
dagbesteding of 
werk.

•	Volwassenen met 
een beperking die 
niet zelfstandig 
kunnen reizen en 
waarbij het netwerk 
structureel beperkt 
zelfredzaam is, 
waardoor vervoer 
niet in het eigen 
netwerk kan worden 
georganiseerd.

Product Doel Doelgroep Inhoud

A2 = A2-gemeenten
BK = BOV-Kempengemeenten
EV = Gemeente Eindhoven
DV = Dommelvallei+ gemeenten
ZOB = alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

Voor meer informatie over deze producten zie www.lunetzorg.nl of bel met 088 - 551 6000.

http://www.lunetzorg.nl/

