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Uitsluitingscriteria
In verband met de expertise van onze medewerkers, de indeling van het terrein en de
geboden activiteiten kan niet iedere zorgvraag door Dagbesteding Zaanstad worden
bediend. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze potentiële deelnemers en
samenwerkingspartners hebben wij de volgende in- en uitsluitingscriteria vastgesteld
voor onze dagbesteding:
Insluitingscriteria
•
•
•
•
•
•
•

Deelnemers met een actieve houding;
Deelnemers die graag willen participeren;
Deelnemers die open staan voor sociaal contact;
Deelnemers die fysiek fit zijn;
Deelnemers met een psychiatrisch ziektebeeld of NAH;
Deelnemers met autisme;
Deelnemers met een Burn-out of overspanningsverschijnselen;

Uitsluitingscriteria
•

•
•
•
•
•
•
•

Deelnemers met een (ernstige) lichamelijke beperking (Wij kunnen wegens de
inrichting van het terrein en het pand geen zorg bieden aan deelnemers die
rolstoelgebonden zijn);
Deelnemers met een audio-en/of visuele handicap;
Deelnemers met een Ernstig Verstandelijke Meervoudige Beperking (EVMB);
Deelnemers waarvan medicatie moet worden toegediend of verstrekt tijdens de
dagbesteding;
Deelnemers met ernstige verslavingsproblematiek;
Deelnemers die constante individuele toezicht of aandacht nodig hebben;
Deelnemers die niet kunnen functioneren in een groep;
Deelnemers die zedendelinquent zijn;
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•
•
•
•
•
•
•

Deelnemers met ernstige agressieproblematiek en/of seksueel ongewenste
gedragingen uiten die onveilig zijn voor de groep en de begeleiding;
Deelnemers die zich niet aan de huisregels en de veiligheidsvoorschriften van
Dagbesteding Zaanstad houden;
Deelnemers waarbij Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse
Levensverrichtingen) nodig is;
Deelnemers die verpleegkundige zorg nodig hebben tijdens de dagbesteding;
Deelnemers met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
Deelnemers met wegloopgedrag;
Deelnemers met een indicatie voor zorg binnen het gedwongen kader.
Dagbesteding Zaanstad is geen BOPZ instelling en verleent zorg te allen tijde op
basis van vrijwilligheid en medewerking van de cliënt;

Wanneer een deelnemer storend gedrag vertoond in de groep of gedrag vertoond waar
andere deelnemers zich niet veilig of op hun gemak bij voelen, is uitplaatsing van
toepassing.
Er kunnen maximaal 6 deelnemers per begeleider werken onder dezelfde activiteiten
groep.
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