
BIJLAGE 3 
 

Uitwerking van de basisfuncties behorende bij artikel 6 lid 2 
 

 
 
 
 
I. Basisfunctie ‘Sociale participatie’ 
 
Sociale participatie is gericht op de deelname van individuen en groepen mensen aan de 
samenleving met als doel sociaal isolement tegen te gaan danwel te voorkomen. De 
activiteiten hebben betrekking op aspecten van vrijetijdsbesteding. Kernbegrippen in dezen 
zijn ontmoeting en sociale netwerken. 
 
Sociale participatie omvat de volgende onderdelen: 
 
 organiseren van culturele en recreatieve activiteiten 
 bieden van informatie over voorzieningen op het culturele en recreatieve vlak  
 stimuleren van actieve participatie aan culturele en recreatieve activiteiten die door  

derden worden aangeboden als verenigingsleven, vormings- en ontspanningsclubs, 
sportverenigingen en muziekverenigingen  

 beschikbaar stellen van accommodatie en faciliteiten voor vrijetijds- en  
ontmoetingsactiviteiten  

 
 
 

II. Basisfunctie ‘Activering’ 
 
Activering is gericht op het behouden, stimuleren en/of herstellen van de competenties van 
individuen op het vlak van dagbesteding en arbeidsmatige activiteiten (in brede zin) en van 
vorming en educatie.  
 
Activering omvat de volgende onderdelen: 
 
 aanbieden van en/of begeleiden naar dagbestedingsactiviteiten 
 aanbieden van en/of begeleiden naar sociale activeringstrajecten 
 aanbieden van en/of begeleiden naar sociale activeringstrajecten voor en door 

gehandicapten 
 aanbieden van vrijwilligerswerk/mantelzorg die het behoud van competenties 

ondersteunen 
 aanbieden van en/of begeleiden naar arbeidsmatige activiteiten 
 aanbieden van en/of begeleiden naar betaald werk 
 aanbieden van en/of begeleiden naar vorming en educatie  
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III. Basisfunctie ‘Informatie en advies’ 
 
Informatie en advies zijn gericht op het stimuleren van het adequaat benutten van de 
voorzieningen door bepaalde doelgroepen, zodat ze zolang mogelijk (of weer) zelfstandig 
kunnen wonen. Deze basisfunctie staat ten dienste van de andere basisfuncties in het kader 
van maatschappelijke steunsystemen in de keten van wonen, zorg en welzijn.  
 
Informatie en advies omvatten de volgende onderdelen: 
 
 aanbieden van informatiebemiddeling:  

hieronder wordt verstaan het analyseren van de vraag en hierop antwoord geven dan wel 
het adequaat doorverwijzen naar afdelingen en instanties. Hiertoe behoort ook het 
regelen van afspraken of het inschakelen van instanties/personen. Een voorbeeld 
hiervan is de ouderenadviseur 

 aanbieden van en onderhouden van relevante informatie op het vlak van wonen, welzijn.  
Enkele uitingsvormen zijn brochures, bijeenkomsten, websites en spreekuren 

 
 
 

IV. Basisfunctie ‘hulpverlening en begeleiding’ 
 
Hulpverlening en begeleiding zijn gericht op het wegnemen of verminderen van drempels die 
het dagelijks functioneren van individuen belemmeren. In het algemeen betreft het specifieke 
doelgroepen die veelal een zorgbehoefte hebben. Kernelementen zijn zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid.  
 
Hulpverlening en begeleiding omvatten de volgende onderdelen: 
 
 aanbieden van laagdrempelige hulp voor mensen met psychosociale problemen zoals 

begeleiding bij rouwverwerking, schuldenproblematiek en ondersteuning bij kwesties als 
depressies, sociale vaardigheden en omgang met onzekerheden 

 begeleiden van personen met problemen in de relationele sfeer (partner, familie, 
kinderen, werk)  

 doorverwijzen naar voorzieningen in de eerste en tweede lijnszorg 
 ontwikkelen van specifieke ondersteuning voor ggz-cliënten als het maatjesproject, de 

noodopvang, logeermogelijkheden en overleg voeren met directe omgeving 
 aanbieden van geestelijk verzorging (gebedsdiensten,een geestelijke verzorger) 

 
 
 

V. Basisfunctie ‘Ondersteuning’ 
 
Ondersteuning is gericht op het versterken van het zelforganiserend vermogen van  
zelforganisaties, zoals: 
 vrijwilligersorganisaties en organisaties voor mantelzorg 
 lokale verenigingen/stichtingen voor zorgvragers als ouderenbonden,  

gehandicaptenplatforms en dergelijke 
 formele inspraakorganen als sociale raadslieden, cliëntenraden en  

huurdersvereniging 
 toegankelijkheidsinitiatieven van zelforganisaties 
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