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PvE segment 3b Wmo 

Domein: Wmo 

Segment 3b: logeren  

 

1.   Doelgroep 

 

Logeren is een vorm van respijtzorg die zich richt op het tijdelijk bieden van dag- en 

nachtopvang ter ontlasting van de mantelzorger. Hierbij wordt door de logeeraanbieder de 

ondersteuning aangeboden die in de thuissituatie door de mantelzorger wordt verricht.  

Logeren wordt het meest ingezet bij de inwoner met ouderdom gerelateerde klachten 

(segment 2b) maar kan ook bij inwoners met andere beperkingen en/of in combinatie met 

andere segmenten worden ingezet.  

 

2. Doelen 

 

Het primaire doel van logeren is het ontlasten van de mantelzorger/verzorger/netwerk en 

bieden van een passende nacht opvang van de inwoner. Doelen van de ondersteuning zijn: 

- De mantelzorger is ontlast; 

- De cliënt ervaart een zinvolle dag/nacht invulling; 

- De cliënt ervaart een goede kwaliteit van leven; 

- De cliënt krijgt ondersteuning/activiteiten aangeboden die passen bij zijn 

ondersteuningsvraag; 

 
3. Activiteiten 

 

In dit product vallen de volgende activiteiten: 

- het leveren van ‘bed, bad, brood’.   Hierbij gaat het om het bieden van een verblijfslocatie 

met bijbehorende hotelmatige voorzieningen; 

- het houden van toezicht: dit betreft het overnemen van de taken die door de mantelzorger 

worden verricht: aandacht hebben, aanwezig zijn, begeleiding door de dag en de nacht, 

eventueel ADL-assistentie; 

-  Het bieden van dag invulling. Voor cliënten die vanuit de thuissituatie deelnemen aan een 

Open inloop of aan dagbesteding, wordt de bestaande deelname bij voorkeur voortgezet. Als 

dit vanwege de afstand of om andere reden niet mogelijk of onwenselijk is, verzorgt de 

aanbieder (collectieve) ondersteuning bij dag invulling, waarbij dagactiviteiten in 

vergelijkbare mate als in de thuissituatie worden aangeboden. 

4. Specifieke eisen 

 

Naast de algemene eisen Wmo gelden voor dit segment de volgende specifieke eisen: 
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a. De aanbieder zet voor logeren minimaal medewerkers met mbo3 niveau met diploma 

sociaal agogisch werk of een vergelijkbare richting in. 

b. Als de aanbieder gebruik maakt van vrijwilligers is er altijd een professional als 

achterwacht beschikbaar.  

c. Ingezette vrijwilligers zijn voldoende toegerust om met de cliënten om te gaan en 

begeleiding te bieden, en kunnen in noodsituaties handelen of een beroep doen op een 

beschikbare professional.  

d. De ruimten, voorzieningen en de hulpmiddelen zijn toegerust voor verblijf van de 

doelgroep.  

e. De aanbieder is aangesloten bij de app ZorgBedWijzer en heeft de app correct 

ingevuld. 
 

5. Inclusief/exclusief 

Inclusief 

- verblijflocatie en maaltijden; 

-    Daginvulling, indien noodzakelijk 

-    ondersteuning bij adl en toezicht 

Exclusief: 

- Vervoer van en naar logeerlocatie 

- Medische verzorging en verpleging (inzet door organisatie die dit in de thuissituatie levert 

of inzet door logeeraanbieder die dit verrekent met thuisaanbieder) 

 

6. KPI’s 

 

 Geen KPI’s 
 

. 

7. Ontwikkeldoel 

- Met gemeente en andere financiers (Zvw, Wlz) verkent aanbieder de mogelijkheid om 

kortdurend verblijf integraal vorm te geven. 

- Met gemeenten onderzoekt aanbieder mogelijkheden om logeren nog meer lokaal en als 

algemene voorziening te organiseren 


