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Productenboek dagbesteding  
Informatie voor (potentiële) cliënten en verwanten over dagbestedingsproducten van 
Amerpoort.  

 

Iedereen besteedt z'n dag graag op z'n eigen manier. Daarom heeft Amerpoort een groot en 
gevarieerd aanbod dagbestedingactiviteiten. Het belangrijkste hierbij is dat alle cliënten - 
volwassenen en kinderen - meer richting kunnen geven aan hun bestaan en zich kunnen 
ontplooien door te leren en te werken. Amerpoort biedt deze activiteiten voor mensen met 
een verstandelijke beperking (VG) aan in vele groepen en op vele locaties.  Wie deze zorg 
nodig heeft, krijgt van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie Begeleiding 
Groep. 
 
In het productenboek dagbesteding  van Amerpoort staat per product beschreven welke zorg 
noodzakelijk en passend is.  Vanuit haar visie op zorg, kijkt Amerpoort in de begeleiding 
vooral naar de mogelijkheden, de wensen en de ontwikkeling om gezamenlijk tot een 
passend aanbod te komen.  Meer informatie over de onderverdeling van de vormen van 
dagbesteding.  
 
Verschillende vormen van dagbesteding 
Er zijn verschillende vormen van dagbesteding. Er is zorg en ontwikkelingsgerichte 
dagbesteding voor thuiswonende cliënten (extramuraal). Daarnaast is er dagbesteding voor 
cliënten die bij Amerpoort of een andere organisatie wonen (intramuraal). Er wordt een 
onderverdeling gemaakt in volwassenen en kinderen (tot 18 jaar). 
Hierbij maakt Amerpoort onderscheid in: 

 Dagbesteding Licht (Volwassenen en kinderen) 

 Dagbesteding Midden (Volwassenen en kinderen) 

 Dagbesteding Midden EMG (Kinderen tot) 

 Dagbesteding Zwaar (Volwassenen en kinderen) 
 
Intramurale producten gekoppeld aan CLIËNTPROFIEL-indicatie 
De onderverdeling voor intramurale cliënten is afhankelijk van de hoogte van het 
zorgzwaartepakket (cliëntprofiel)  

 cliëntprofiel 3VG is Dagbesteding Licht (Volwassenen en kinderen) 

 cliëntprofiel 5VG, 6VG en 8VG is Dagbesteding Midden (Volwassenen en kinderen) 

 cliëntprofiel 5VG, 6VG en 8VG is Dagbesteding Midden EMG (Kinderen) 

 cliëntprofiel 7VG is dagbesteding Zwaar (Volwassenen en kinderen) 
 
Extramurale producten gekoppeld aan groepsgrootte 
De onderverdeling voor extramurale cliënten is afhankelijk van het aantal cliënten dat 
begeleiding ontvangt van één begeleider ofwel de groepsgrootte (begeleidingsintensiteit) 

 Groepsgrootte groter dan 6:  Dagbesteding Licht (Volwassenen en kinderen) 

 Groepsgrootte 5 en 6: Dagbesteding Midden (Volwassenen en kinderen) 

 Groepsgrootte niet van toepassing: Dagbesteding EMG (specifieke cliëntkenmerken 
kinderen) 

 Groepsgrootte kleiner dan 5: Dagbesteding Zwaar (Volwassenen en kinderen) 

 
Kinderen met een verstandelijke beperking 
Het is niet altijd mogelijk dat kinderen met een verstandelijke beperking naar school kunnen, 
ook niet naar het speciale onderwijs. Hun verstandelijke beperking is soms te ernstig, of er is 
sprake van te veel gedragsproblematiek. Toch is het belangrijk dat het kind 
ontwikkelingsgerichte activiteiten krijgt, rekening houdend met zijn/haar specifieke 
mogelijkheden en beperkingen.  
 
Amerpoort biedt voor kinderen geen Dagbesteding Licht, deze kinderen volgen onderwijs. 
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Producten voor (potentiële) cliënten  
 
 

Dagbesteding voor volwassen cliënten die wonen bij Amerpoort of een andere 
organisatie (intramuraal)  
 
Dagbesteding Licht 
 
Doelgroep: volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking. 
Indicatie: cliëntprofiel 3VG of 4VG en Begeleiding Groep in dagdelen. 
Dagbesteding bestaat uit arbeidsmatige, dienstverlenende, ambachtelijke of creatieve 
activiteiten. Ontwikkeling en het behoud van vaardigheden staat centraal in de begeleiding. 
 
Dagbesteding Midden 
 
Doelgroep: volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke meervoudige beperking, 
mobiel of rolstoelafhankelijk 
Indicatie: cliëntprofiel 5VG of 8VG en Begeleiding Groep in dagdelen 
Dagbesteding bestaat uit ervaringsgerichte, zintuigprikkelende activiteiten. De intensieve 
begeleiding is gericht op het creëren van rust en veiligheid in een beschermde omgeving. 
 
Doelgroep: volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking en 
gedragsproblematiek 
Indicatie: cliëntprofiel 6VG  en Begeleiding Groep in dagdelen 
Dagbesteding bestaat uit arbeidsmatige, dienstverlenende, ambachtelijke of creatieve 
activiteiten. De intensieve begeleiding is gericht op structuur, ontwikkeling en het behoud van 
vaardigheden. 
 
Dagbesteding Zwaar 
 
Doelgroep: volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking en ernstig 
probleemgedrag  
Indicatie: cliëntprofiel 7VG en Begeleiding Groep in dagdelen 
Dagbesteding bestaat uit arbeidsmatige activiteiten. De zeer intensieve begeleiding is gericht 
op het bieden van structuur, ontwikkeling en het behoud van vaardigheden. 
 
Doelgroep: volwassenen met een matige of ernstige verstandelijke beperking en ernstig 
probleemgedrag  
Indicatie: cliëntprofiel 7VG en Begeleiding Groep in dagdelen 
Dagbesteding bestaat uit ambachtelijke, creatieve of zintuigprikkelende activiteiten. De zeer 
intensieve begeleiding is gericht op het bieden van structuur, rust en veiligheid en het 
behoud van vaardigheden in een beschermde omgeving. 
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Dagbesteding voor thuiswonende volwassen cliënten (extramuraal)  
 
 
Dagbesteding Licht 
 
Doelgroep: volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking 
Indicatie: Begeleiding Groep in dagdelen 
Dagbesteding bestaat uit arbeidsmatige en dienstverlenende activiteiten. De begeleiding is 
gericht op ontwikkeling en het behoud van vaardigheden. 
Begeleidingsintensiteit: Groepsgrootte groter dan 6 
 
 
Dagbesteding Midden 
 
Doelgroep: volwassenen met een matige of ernstige verstandelijke beperking 
Indicatie: Begeleiding Groep in dagdelen 
Dagbesteding bestaat uit arbeidsmatige, dienstverlenende, ambachtelijke of creatieve 
activiteiten. De intensieve begeleiding is gericht op ontwikkeling en het behoud van 
vaardigheden. 
Begeleidingsintensiteit: Groepsgrootte 5 of 6 
 
Doelgroep: volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking en 
gedragsproblematiek 
Indicatie: Begeleiding Groep in dagdelen 
Dagbesteding bestaat uit arbeidsmatige, dienstverlenende, ambachtelijke of creatieve 
activiteiten. De intensieve begeleiding is gericht op het aanbrengen van structuur, 
ontwikkeling en het behoud van vaardigheden. 
Begeleidingsintensiteit: Groepsgrootte 5 of 6 
 
 
Dagbesteding Zwaar 
 
Doelgroep: volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke (meervoudige) beperking, 
mobiel of rolstoelafhankelijk 
Indicatie: Begeleiding Groep in dagdelen 
Dagbesteding bestaat uit ervaringsgerichte, zintuigprikkelende activiteiten. De zeer 
intensieve begeleiding is gericht op het creëren van rust en veiligheid in een beschermde 
omgeving. 
Begeleidingsintensiteit: Groepsgrootte kleiner dan 5 
 
Doelgroep: volwassenen met een matige of ernstige verstandelijke beperking en (zeer) 
ernstig probleemgedrag 
Indicatie: Begeleiding Groep in dagdelen 
Dagbesteding bestaat uit arbeidsmatige, ambachtelijke, creatieve of zintuigprikkelende 
activiteiten. De zeer intensieve begeleiding is  gericht op het aanbrengen structuur, rust en 
veiligheid en het behoud van vaardigheden in een beschermde omgeving. 
Begeleidingsintensiteit: Groepsgrootte <5 
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Dagbesteding voor kinderen die wonen bij Amerpoort of een andere 
organisatie (intramuraal)  
 
 
Dagbesteding Midden met kindtoeslag dagbesteding Midden 
 
Doelgroep: kinderen met een matige of ernstige verstandelijke beperking en 
gedragsproblematiek. 
Indicatie: cliëntprofiel 6VG en Begeleiding Groep en/of behandeling. 
Dagbesteding bestaat uit het spelenderwijs stimuleren van de sociale en emotionele  
ontwikkeling van het kind met een dagelijks terugkerende structuur. De intensieve 
begeleiding is gericht op het creëren van rust en veiligheid in een beschermde omgeving. 
 
 
Dagbesteding Midden met kindtoeslag dagbesteding EMG  
 
Doelgroep: Kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke meervoudige beperking, mobiel 
of rolstoelafhankelijk. 
Indicatie: cliëntprofiel 5VG of 8VG en Begeleiding Groep en/of behandeling. 
Dagbesteding bestaat uit het spelenderwijs stimuleren van de sociale en emotionele  
ontwikkeling van het kind en zintuigprikkelende activiteiten. De zeer intensieve begeleiding is 
gericht op rust en veiligheid in een beschermde omgeving. 
 
 
Dagbesteding Zwaar met kindtoeslag Zwaar 
 
Doelgroep: Kinderen met een matige of ernstige verstandelijke beperking en ernstig 
probleemgedrag  
Indicatie: cliëntprofiel 7VG en Begeleiding Groep en/of behandeling. 
Dagbesteding bestaat uit het spelenderwijs stimuleren van de sociale en emotionele  
ontwikkeling van het kind met een dagelijks terugkerende structuur. De zeer intensieve 
begeleiding is gericht op het creëren van rust en veiligheid in een beschermde omgeving. 
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Dagbesteding voor thuiswonende kinderen (extramuraal)  
 
 
Dagbesteding kind Midden 
 
Doelgroep: kinderen met een matige of ernstige verstandelijke beperking en 
gedragsproblematiek 
Indicatie: Begeleiding Groep en/of behandeling in dagdelen 
Dagbesteding bestaat uit het spelenderwijs stimuleren van de sociale en emotionele  
ontwikkeling van het kind met een dagelijks terugkerende structuur. De intensieve 
begeleiding is gericht op het creëren van rust en veiligheid in een beschermde omgeving. 
Begeleidingsintensiteit: Groepsgrootte 5 of 6 
 
 
Dagbesteding kind EMG 
 
Doelgroep: kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke meervoudige beperking, mobiel 
of rolstoelafhankelijk 
Indicatie: Begeleiding Groep en/of behandeling in dagdelen 
Dagbesteding bestaat uit het spelenderwijs stimuleren van de sociale en emotionele  
ontwikkeling van het kind. De zeer intensieve begeleiding is gericht op het creëren van rust 
en veiligheid in een beschermde omgeving.  
Begeleidingsintensiteit: Groepsgrootte is niet van toepassing 
 
 
Dagbesteding kind Zwaar 
 
Doelgroep: kinderen met een matige of ernstige verstandelijke beperking en ernstig 
probleemgedrag  
Indicatie: Begeleiding Groep en/of behandeling in dagdelen 
Dagbesteding bestaat uit het spelenderwijs stimuleren van de sociale en emotionele  
ontwikkeling van het kind met een dagelijks terugkerende structuur. De zeer intensieve 
begeleiding is gericht op rust en veiligheid in een beschermde omgeving. 
Begeleidingsintensiteit: Groepsgrootte kleiner dan 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


