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Artikel 7 Uitwerking maatwerkvoorziening 

OZL (artikel 3, tweede lid van de Verordening 

1. De maatwerkvoorziening OZL heeft als doel 

cliënt te ondersteunen bij het behalen van 

onder meer de volgende resultaten: 

Cliënt is in staat om: 

• zijn financiële situatie gezond te 

houden; 

• te voorzien in zijn eerste 

levensbehoeften; 

• taken uit te voeren rondom het huis; 

• isolement te voorkomen; 

• besluiten te nemen; 

• zichzelf te verzorgen; 

• op een passende manier voor zichzelf 

op te komen; 

• met minimale ondersteuning stabiel te 

functioneren en te participeren in de 

maatschappij; 

• zelfstandig thuis te blijven wonen; 

• zich zelfstandig te verplaatsen met 

algemeen gebruikelijke 

vervoersmiddelen; 

• gezond te leven en kan hier naar ook 

handelen (voeding en beweging). 

Cliënt beschikt over: 

• ADL-vaardigheden (5% persoonlijke 

verzorging); 

• werknemersvaardigheden. 

Verder kan tot de resultaten behoren dat de 

omgeving van de cliënt in staat is om met (de 

gevolgen van) de beperking van cliënt om te 

kunnen gaan. 

2. Het college bepaalt de omvang van de OZL 

door verdeling in drie niveaus  

(1, 2 en 3) 

a. OZL 1, kernbegrippen: stimuleren en 

toezicht. De ondersteuning is erop 

gericht door stimulans en/of toezicht 

ervoor te zorgen dat de cliënt in staat is 

om zijn/haar sociale leven zelfstandig 

vorm te geven. Er is geen noodzaak tot 

het overnemen van taken, bijvoorbeeld 

bij de dagelijkse routine en met het 

uitvoeren van vooral complexere 

activiteiten. De cliënt kan zelf om 

ondersteuning vragen, maar stimuleren 

en toezicht zijn wel noodzakelijk. 

b. OZL 2, kernbegrippen: helpen bij. De 

ondersteuning wordt geboden bij het 

oplossen van problemen, het zelfstandig 

nemen van besluiten, het regelen van 

dagelijkse bezigheden en de dagelijkse 

routine (gebrek aan dag- en 

nachtritme) die voor de cliënt niet 

vanzelfsprekend zijn. Deze problemen 

kunnen zodanige vormen aannemen dat 
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• zijn financiële situatie gezond te 

houden; 

• te voorzien in de eerste 

levensbehoeften; 

• taken uit te voeren random het huis; 

• isolement te voorkomen; 

• besluiten te nemen; 

• zichzelf te verzorgen; 

• op een passende manier voor zichzelf 

op te komen; 

• stabiel te functioneren en te 

participeren in de samenleving; 

• zelfstandig of thuis te blijven wonen; 

• zich zelfstandig te verplaatsen met 

algemeen gebruikelijke 

vervoersmiddelen; 

• gezond te leven en hiernaar te 

handelen (voeding en beweging); 

• de eigen algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (ADL) zo veel 

mogelijk zelf te verrichten; 

Ook kan tot de resultaten behoren dat de 

omgeving van de cliënt in staat is met (de 

gevolgen van) de beperking van de cliënt 

om te kunnen gaan. 

2. Het college bepaalt de omvang van de 

OZL door verdeling in twee niveaus (1 en 

2). 

a. OZL 1: De cliënt kan communiceren 

en zelf om ondersteuning vragen. 

De ondersteuning is erop gericht 

door stimulans en/of toezicht ervoor 

te zorgen dat de cliënt in staat is om 

zijn/haar sociale leven zelfstandig 

vorm te geven. Er is doorgaans 

geen primaire noodzaak tot het 

overnemen van taken, bijvoorbeeld 

bij de dagelijkse routine. De 

ondersteuning kan zich dus wel 

richten op het overnemen van taken 

door een professional. Het gaat in 

deze vorm van ondersteuning om 

planbare zorg. De cliënt is zich 

ervan bewust dat begeleiding op 

vaste dagen en tijdstippen langs 

komt om de ondersteuning te 

verlenen. De cliënt kan zijn 

hulpvraag uitstellen. Mocht er een 

ad hoc situatie ontstaan dan weet de 

cliënt hier zelf mee om te gaan of 



de cliënt afhankelijk is van 

ondersteuning. De communicatie gaat 

niet altijd vanzelf doordat de cliënt soms 

niet goed begrijpt wat anderen zeggen 

en/of zichzelf niet voldoende begrijpelijk 

kan maken. Het niet inzetten van 

ondersteuning kan leiden tot 

verwaarlozing/opname. 

c. OZL 3, kernbegrippen: overnemen en 

regie. De ondersteuning richt zich op het 

overnemen van taken door een 

professional, omdat de cliënt ernstige 

problemen heeft. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om ondersteuning bij 

complexe taken die voor de cliënt 

moeten worden overgenomen. Ook het 

uitvoeren van eenvoudige taken en 

communiceren gaan moeizaam. De 

cliënt kan niet zelfstandig problemen 

oplossen en/of besluiten nemen. Voor 

de dagstructuur en het voeren van regie 

is de cliënt afhankelijk van de 

ondersteuning van anderen. 

3. Het college verstrekt OZL 1 of OZL 2 of OZL 3, 

een combinatie hiervan is mogelijk. 

brengt dit in bij de volgende afspraak 

met de begeleiding. 

b. OZL 2: De communicatie gaat niet 

altijd vanzelf doordat de cliënt soms 

niet goed begrijpt wat anderen 

zeggen en/of zichzelf niet voldoende 

begrijpelijk kan maken. 

De cliënt kan (nog) niet zelfstandig 

problemen oplossen en/of besluiten 

nemen. 

Voor de dagstructuur en het voeren 

van regie heeft de cliënt 

ondersteuning van anderen nodig. 

Ondersteuning wordt geboden bij 

het oplossen van problemen, het 

zelfstandig nemen van besluiten, het 

regelen van dagelijkse bezigheden 

en de dagelijkse routine (gebrek aan 

dag- en nachtritme) die voor de 

cliënt niet vanzelfsprekend zijn. 

Deze problemen kunnen zodanige 

vormen aannemen dat de cliënt 

geholpen moet worden met 

ondersteuning. De ondersteuning 

kan zich ook richten op het, tijdelijk, 

overnemen tot en met het aanleren 

van taken door een professional. Het 

kan dan vooral gaan om 

ondersteuning bij voor de cliënt 

complexere activiteiten. Dit kan ook 

voor eenvoudige taken gelden. Het 

gaat in deze vorm van 

ondersteuning om zowel planbare 

als niet planbare zorg. De cliënt 

heeft naast een of meerdere vaste 

dagen en tijdstippen begeleiding ook 

ondersteuning nodig wanneer zich 

een ad hoc situatie voordoet. De 

cliënt heeft dan direct ondersteuning 

nodig (telefonisch/oproepbaar). 

3. Het college verstrekt OZL 1 of OZL 2, een 

combinatie hiervan is mogelijk. 

Artikel 8 Uitwerking maatwerkvoorziening 
OMD (artikel 3, tweede lid van de Verordening 

1. De maatwerkvoorziening OMD heeft als doel 

cliënt te ondersteunen bij zinvolle 

dagbesteding door onder meer: 

• sociale contacten buitenshuis; 

• deelname aan georganiseerde 

activiteiten; 

• betaald werk met ondersteuning; 

• aanleren werknemersvaardigheden; 

• ontlasten mantelzorger. 

2. Het college bepaalt de omvang van OMD door 

verdeling in drie niveaus (1,2 en 3) 

a. OMD 1, kernbegrippen: stimuleren en 

toezicht. De ondersteuning is erop 

gericht door stimulans en/of toezicht te 
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1. De maatwerkvoorziening OMD is gericht op 

een zinvolle besteding van de dag en kan 

onder andere gericht zijn op de volgende 

resultaten (niet limitatief): 

• sociale activiteiten buitenshuis; 

• deelname aan georganiseerde 

activiteiten; 

• (betaald) werk met ondersteuning; 

• aanleren werknemersvaardigheden; 

• ontlasten mantelzorger; 

• het aanbieden van routine en structuur 

voor de dag; 

• voorkomen van verwaarlozing/opname; 



zorgen dat de cliënt in staat is om 

zijn/haar sociale leven zelfstandig vorm 

te geven. Er is geen noodzaak tot het 

overnemen van taken, bijvoorbeeld bij 

de dagelijkse routine en met het 

uitvoeren van vooral complexere 

activiteiten. De cliënt kan zelf om 

ondersteuning vragen maar stimuleren 

en toezicht zijn wel noodzakelijk. 

b. OMD 2, kernbegrip: helpen bij. De 

ondersteuning wordt geboden bij het 

oplossen van problemen, het zelfstandig 

nemen van besluiten, het regelen van 

dagelijkse bezigheden en de dagelijkse 

routine (gebrek aan dag- en nachtritme) 

die voor de cliënt niet vanzelfsprekend 

zijn. Deze problemen kunnen zodanige 

vormen aannemen dat de cliënt 

afhankelijk is van ondersteuning. De 

communicatie gaat niet altijd vanzelf, 

doordat de cliënt soms niet goed 

begrijpt wat anderen zeggen en/of 

zichzelf niet voldoende begrijpelijk kan 

maken. Het niet inzetten van 

ondersteuning kan leiden tot 

verwaarlozing/opname. 

c. OMD 3, kernbegrip: overnemen en 

regie. De ondersteuning richt zich op het 

overnemen van taken door een 

professional, omdat de cliënt ernstige 

problemen heeft. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om ondersteuning bij 

complexe taken die voor de cliënt 

moeten worden overgenomen. Ook het 

uitvoeren van eenvoudige taken en 

communiceren gaan moeizaam. De 

cliënt kan niet zelfstandig problemen 

oplossen en/of besluiten nemen. Voor 

de dagstructuur en het voeren van regie 

is de cliënt afhankelijk van de 

ondersteuning van anderen. 

3. Het college hanteert als uitgangspunt dat de 

ondersteuning zo dicht mogelijk bij de cliënt 

wordt georganiseerd. 

4. Het college verstrekt OMD 1 of OMD 2 of 

OMD 3, een combinatie hiervan is niet 

mogelijk. 

• stimuleren van niet-uitstelbare ADL-

handelingen zoals toiletgang, toezien 

op medicatie-inname, nuttigen maaltijd. 

2. Het college bepaalt de omvang van OMD 

door verdeling in twee niveaus (1 en 2) 

a. OMD 1:  De ondersteuning is erop 

gericht door stimulans en/of toezicht 

te zorgen dat de cliënt in staat is zijn 

/haar sociale leven zelfstandig vorm 

te geven. De ondersteuning biedt 

structuur en geeft een adequate 

invulling aan de dag. Er is 

doorgaans geen primaire noodzaak 

tot het overnemen van taken, 

bijvoorbeeld bij de dagelijkse 

routine. De cliënt kan zelf om 

ondersteuning vragen, maar 

stimuleren en toezicht zijn wel nodig. 

b. OMD 2:  Ondersteuning wordt 

geboden bij het oplossen van 

problemen en het zelfstandig nemen 

van besluiten. De ondersteuning 

houdt er rekening mee dat de 

communicatie niet altijd vanzelf gaat 

doordat de cliënt niet altijd begrijpt 

wat anderen zeggen en/of zichzelf 

niet voldoende begrijpelijk kan 

maken. 

De ondersteuning kan zich ook 

richten op het, tijdelijk, overnemen 

tot en met het aanleren van taken 

door een professional, omdat de 

cliënt ernstige problemen heeft. Het 

kan dan bijvoorbeeld gaan om 

ondersteuning bij voor de cliënt 

complexere activiteiten die van de 

cliënt moeten worden overgenomen. 

Ook het uitvoeren van eenvoudige 

taken en communiceren gaan 

moeizaam. De cliënt kan niet 

zelfstandig problemen oplossen 

en/of besluiten nemen. 

De ondersteuning houdt er rekening 

mee dat de cliënt mogelijk meer 

interventies nodig heeft door 

bijvoorbeeld gedragsproblemen. 

3. Het college hanteert als uitgangspunt dat 

de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de 

cliënt wordt georganiseerd. 

4. Het college verstrekt OMD 1 of OMD 2, een 

combinatie hiervan is niet mogelijk. 

 


