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Wat is dagbesteding?

Definitie dagbesteding wordt breder:

• Dagbestedingsvormen die door de overheid 

gefinancierd worden

• Particuliere initiatieven en sociale ondernemingen

• Geïndiceerde dagbesteding en algemene 

voorzieningen

• Gericht op: recreatie, educatie, ontwikkeling, maken 

van producten, verkoop of leveren van diensten 

Alle vormen van structurele tijdsbesteding met een 

welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt 

betrokken en die hem zingeving verleent.



Onderdeel participatiecontinuüm

Dagbesteding is één van de vele manieren 
om te participeren:

Vrijwilligerswerk

Tegenprestatie naar vermogen

Recreatieve dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding

Beschut werk

Werken met behoud van uitkering

Garantiebaan

Betaald werk
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Doelen van zinvolle daginvulling

Doelen die mensen kunnen hebben voor een 

zinvolle daginvulling:

• Anderen ontmoeten / netwerk opbouwen

• Iets doen voor een ander

• Een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan 

de samenleving

• Structuur

• Het geeft een doel dat motiveert

• Ontwikkeling of leren
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Mixen vorm, doel of mensen

• Mix type problematiek: verschillende groepen mensen 

maken samen gebruik van één vorm van dagbesteding.

• Mix kwetsbare en niet-kwetsbare burgers: meedoen wordt 

vanzelfsprekend en een sterker sociaal netwerk 

• Combineren van verschillende doelen in één vorm van 

dagbesteding

• Inzet van vrijwilligers en professionals samen



Voorbeeld: Buurtkamer de Klarinet - Soest

Doelgroep mensen met geheugenproblemen, zonder de 

diagnose dementie, mensen met niet-aangeboren 

hersenletsel en mensen met eenzaamheidsgevoelens. 



Voorbeeld: Buurtkamer de Klarinet - Soest

Doel van Buurtkamer de Klarinet is: 

• Het voorkomen of verlichten van sociaal isolement. 

• Het bieden van een veilige en toegankelijke omgeving. 

• Het ondersteunen bij zinvolle en plezierige dagbesteding. 

• Het handhaven of bevorderen van de zelfredzaamheid 

waardoor mensen (langer) thuis kunnen blijven wonen. 

• Het verlichten van de zorg thuis door mantelzorgers. 

• Het stimuleren van participatie. 



Samenwerken en verbinden

• Mix van financieringsvormen

• Wmo en Participatiewet in één type dagactiviteit, bv. 

dagbesteding en beschut werk

• Bundelen van dagactiviteiten

• Zorg en welzijn werken samen

• Nieuwe samenwerkingspartners en –vormen om innovatie 

te bewerkstelligen

• Verbinding maken met de wijk(bewoners)



Voorbeeld: Binders - Katwijk

• Samenwerkingsverband van drie zorgorganisaties (Het 

Raamwerk, Gemiva SVG en Het Lichtpunt). 

• Op 1 locatie activiteiten voor mensen met een fysieke 

beperking, verstandelijke beperking, psychiatrische 

problematiek en niet-aangeboren hersenletsel 



Voorbeeld: Binders - Katwijk

• Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en naar buiten 

• 4 doelgroepen op 1 locatie. Deelnemers leren van 

elkaar

• Geen vast aanbod. Activiteiten aansluitend bij behoeften 

en wensen

• Activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen 

en in de wijk, voor wijkbewoners



Uitgaan van  en aansluiten bij mogelijkheden

• Eigen initiatief van mensen actief gestimuleerd

• Inzet van wijkbewoners en ervaringsdeskundigen

• Aanspreken van competenties en kracht van deelnemers

• Meer focus op ontwikkeling en talenten van deelnemers

• Begeleiding die tegemoet komt aan de wensen en doelen

van mensen

• Dagbesteding via sociaal ondernemerschap, een vorm van 

werken



Voorbeeld: Wings of change - Medemblik

Doelen:

• Doorbreken isolement, 

opbouwen en onderhouden van 

sociale contacten. 

• Actief en zinvol bezig zijn met 

andere mensen, met dieren 

(vogels), de natuur en 

dienstverlening bij bedrijven



Voorbeeld: Wings of change - Medemblik

• Deelnemers zijn cliënt bij een ggz-instelling, RIBW of 

instelling voor gehandicaptenzorg of cliënten in het 

kader van de Wmo.

• Activiteiten, begeleiding en doelstellingen zijn zoveel 

mogelijk afgestemd op het individu. Iedere 

deelnemer krijgt een dagbestedingsplan

• Sociale vaardigheden en natuureducatie ( o.a. 

omgaan met roofvogels, uilen) zijn vaste onderdelen 

van de dagbesteding. 



Ontwikkeling vernieuwende initiatieven

• Veel nieuwe of vernieuwde initiatieven ontstaan al 

werkende: een lerende houding

• Nieuwe visie of principes zijn leidend

• Concrete invulling pas na verloop van tijd duidelijk: 

inspelen op ontwikkelingen 

• Voorwaarden voor succes:

• Experimenteerruimte 

• Breed draagvlak: bij management, samenwerkingspartners

• Opbrengsten van de aanpak voor deelnemers laten zien

• Monitoren van cliëntervaringen motor voor verdere 

ontwikkeling



Dagbesteding: doelen en mogelijkheden



Meer weten?

Publicatie Vernieuwing in dagbesteding: 45 projecten

Infographic Wat zijn de trends in dagbesteding?
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http://gemeente.movisie.nl
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