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 PARTICIPATIE

Als het niet gewoon kan,
hoeft het niet anders in de zin van uitgesloten   
     opgesloten   
       apart.

Anders kan ook gewoon
                                      samen
  en wederkerig.

Anders met eigen waarde,
  kwetsbaar 
   verbonden 
    erbij.

Marlieke 
stafmedewerker Empowerment bij LENTIS                                                           
           Projectgroep

Project decentralisatie dagbesteding

Groningen, september 2014
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Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 treden de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
en de nieuwe Jeugdwet in werking. Hetzelfde geldt voor twee andere nieuwe 
wetten: de Participatiewet en de Wet op het Passend Onderwijs. Met elkaar leiden 
deze vier wettelijke veranderingen – ook wel aangeduid als decentralisaties – tot 
een omvangrijke stelselwijziging. Met het in werking treden van deze nieuwe 
wetten krijgt de gemeente Groningen er nieuwe taken bij. Daartoe behoort 
de extramurale begeleiding (zowel individuele begeleiding als groepsgewijze 
begeleiding in de vorm van dagbesteding) inclusief vervoer die het rijk vanaf 2015 
overhevelt en die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Groningen komt. 

Ter voorbereiding van die overheveling is op 1 november 2013 het project 
Decentralisatie dagbesteding AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 
gestart. Het vormt onderdeel van het programma Vernieuwing Sociaal Domein 
(VSD) van de gemeente Groningen. 

In dit document schetsen we een model van vernieuwde dagbesteding voor (jong-)
volwassenen. 
Het model ligt niet vast en het is geen blauwdruk. Het omvat niet een masterplan. 

Het is een beschrijving van een beweging 
naar vernieuwing en verandering die 
zich al langer geleden ingezet heeft 
en nu een extra impuls krijgt door de 
decentralisaties. Een beweging met 
veel deelnemers: inwoners van de 
gemeenten met en zonder handicap en 
hun organisaties, welzijnsorganisaties, 
zorgaanbieders, ondernemers, onderwijs 
en de gemeente Groningen zelf. 
Dit document komt voort uit de behoefte 
aan een beschrijving, een schets zoals de 
projectgroep denkt dat dagbesteding in 
de toekomst er uit kan zien en waarvan de 
eerste contouren zich al langer aftekenen.

September 2014 presenteerde de 
stedelijke projectgroep dit model aan 
wethouder Schroor. Nu ligt voor u de 
definitieve tekst in een mooie lay out.

We danken iedereen die bijgedragen 
heeft aan de inhoud van de notitie.

We hebben een droom waarbij 
mensen zonder werk gelijk zijn 
en we kijken naar wat iemand 
graag wil doen en wie dat nodig 
heeft daarbij geholpen wordt om 
een goede plek te vinden.

Nu is het zo dat er verschillende 
categorieën zijn van mensen 
zonder werk. De een heeft een 
beperking en krijgt een SW indi-
catie en daardoor een baan en 
inkomen. Een ander heeft geen 
baan en ontvangt een uitkering 
zonder dat er iets tegenover 
hoeft te staan. En er is een groep 
waarbij we alle gebreken meten 
en vaststellen wat het gebrek 
is en die dagbesteding kunnen 
volgen tegen betaling van een 
eigen bijdrage.

Ik moet er niet aan denken dat ik geen dagbesteding meer heb. Daarvoor 

kom ik mijn bed uit. Dat ik iets kan betekenen voor een ander heeft er voor 

gezorgd dat ik mijn leven weer op orde heb gekregen 

(uitspraak van een deelnemer dagbesteding).
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Beleidscontext

In dit hoofdstuk lichten wij de koers van de gemeente Groningen toe. Daarnaast 
benoemen we de algemene uitgangspunten en de kansen die wij samen met 
zorgaanbieders zien bij de inrichting van de dagbesteding. Tot slot benoemen 
we hier het dilemma welke term we moeten hanteren voor dagbesteding in de 
vernieuwde vorm. 

Onze koers

Onze koers is dat alle mensen, jong en oud, 
in Nederland geboren of van ver komend, 
mensen met of zonder beperking, als 
volwaardige burgers mee kunnen doen 
aan onze samenleving. Bij voorkeur 
via een reguliere baan, maar als dat 
(nog) een brug te ver is, door op een 
andere manier te participeren in de 
samenleving. Meedoen en wederkerigheid 
is belangrijk. Iedere (jong-)volwassene 
voor wie dagbesteding een goede optie 
is1, moet die naar eigen interesse kunnen 
kiezen binnen de nog vast te stellen 
financiële kaders van de gemeente. De 
dagbesteding moet in principe dichtbij 
ieders woonplek te vinden zijn. We 
willen dat een zinvolle daginvulling 
regionaal buiten de gemeentegrenzen 
ook tot de mogelijkheden blijft behoren 
bij het ontbreken van een wijkgericht of 
stedelijk gelijkwaardig alternatief onder 
voorwaarde van betaalbaarheid.
Vernieuwing zetten we in gang via 
experimenten en in samenspraak 
met de mensen om wie het gaat: 
cliënten(-raden) en familieraden, 
en consumentenorganisaties zoals 
vertegenwoordigd in Zorgbelang. 
Daarnaast is de samenwerking met 
ondernemers van groot belang. Er worden 
momenteel al pilots gedraaid om die 
samenwerking te optimaliseren. We letten 
scherp op het voorkomen van verdringing 
van betaald werk.

1 Het gaat om kwetsbare burgers die geen betaald werk kunnen verrichten en voor wie een gestructureerde 

invulling van de dag nodig is. Arbeidsmatige dagbesteding kan ook aangeduid worden als onbetaald werk.

 

Die samenwerking tussen 
burgers, ondernemers en 
instellingen bewerkstellig je niet 
zomaar. Dit is onderdeel van 
de overgang van de klassieke 
verzorgingsstaat naar de 
participatiemaatschappij. Dit 
vraagt ook een emotionele 
omslag van de maatschappij in 
het algemeen. Daarnaast dient 
ook de gemeente zich ervan 
bewust te zijn dat burgers niet 
zomaar voor elkaar gaan zorgen. 
Actief burgerschap creëren kost 
bloed, zweet en tranen. Evelien 
Tonkens: “bevorder respect 
voor mensen die van steun, 
zorg en hulp afhankelijk zijn, in 
plaats van te suggereren dat ze 
lastpakken en klaplopers zijn 
die hun verantwoordelijkheid 
niet nemen. We zijn allemaal 
afhankelijk, van de overheid, 
werkgevers, vrienden, familie, 
internet, het waterschap en het 
wegennet. Dat is niks om je voor 
te schamen. We mogen trots zijn 
op een participatiesamenleving 
die iedereen dankzij onze 
inspanningen, belastingen 
en premies in staat stelt om 
schaamteloos afhankelijk te 
zijn en naar eigen vermogen te 
participeren.

Mijn man en ik gingen op een gegeven moment beide naar dagverzorging: 

hij voor dementie en ik gewoon. Een dementerende partner, dat voel je in 

hart en nieren. Nu kan ik het thuis ook beter aan 

(uitspraak van een mantelzorger).
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We gebruiken nu nog termen en begrippen die samenhangen met de huidige 
wet- en regelgeving die vooral handicap en zorg georiënteerd is. Zo zijn we nu 
ook nog gewend te praten over begrip ‘dagbesteding’ en ‘begeleiding groep’. De 
omschrijving in de AWBZ kenmerkt zich door begrippen als structureel, zinvol, cliënt 
actief betrokken en zingeving.2

De gemeente Groningen spreekt liever over ‘maatschappelijke participatie’. ‘Met 
maatschappelijke participatie bedoelen we alle (onbetaalde) activiteiten met de 
intentie (samen) iets voor anderen en/of de samenleving te doen.’3

De omschrijving van maatschappelijke participatie valt ook te verbinden met 
de rechten van de mens. Deze omvatten het recht op arbeid.4 Dat zien sommige 
zorgaanbieders ook als goed uitgangspunt om vernieuwing te bevorderen: zorg 
maakt plaats voor participatie te benoemen als (onbetaald) werk. 

Genoemde mogelijkheden: ontwikkelwerk, gemeenschapswerk, klussen & 
werkzaamheden, wijkwerk, trajectwerk, zorgwerk. Voor de recreatieve dagbesteding: 
club, soos, actief meedoen. 
Kies een normale naam, ook in het kader van inclusief beleid: iedereen draagt op 
zijn manier een steentje bij en hoort erbij, op een zo normaal mogelijke manier. 

2 De huidige omschrijving van dagbesteding binnen de AWBZ luidt: 

Dagbesteding (ook dagactiviteit genoemd) is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel 

waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. 

Onder dagbesteding wordt niet verstaan: 

– een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie wordt geboden; 

– een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo en uitstapjes.

3 Nota Maatschappelijke participatie, december 2013.

4 Het recht op arbeid of recht op werk is een economische en sociaal recht dat vastligt in de Universele 

verklaring van de rechten van de mens (UVRM), het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten en het Europees Sociaal Handvest (ESH).

Dagbesteding is voor ons in de vernieuwde vorm veel meer dan de besteding 
van je dag. Het is maatschappelijk actief zijn, (loonvormend) werk, recreatief 
bezig zijn, mantelzorgondersteuning, bieden van structuur, het benutten van ieders 
capaciteiten, talenten en mogelijkheden. Kortom: de kans voor iedereen om mee 
te doen. Iedereen heeft recht op arbeid. De ene persoon niet meer dan een andere. 
Keuzevrijheid staat voorop: een plek passend bij je levensfase en je capaciteiten.

De VNG en de G32 omschrijven het in de brochure Van zorg naar participatie als volgt:

  Decentralisatie betekent overgang van AWBZ- naar Wmo-kader.
  De Wmo is een participatiewet.
  De Wmo stelt burgers centraal en wil maatwerk bieden.
  De Wmo gaat uit van eigen kracht, zorgzame samenleving en wederkerigheid.
  In de Wmo zijn verschillen tussen gemeenten logisch.
  De Wmo kent geen individuele rechten van mensen, wel een compensatieplicht  
  voor gemeenten.

Uitgangspunten 

 • Groningen wil een stad zijn waarin alle Stadjers actief deelnemen aan de 
  samenleving. 
 • Burger, eigen kracht en netwerk centraal. 
 • Iedereen heeft talenten om in te zetten en maatschappelijk te participeren. 
 • Gebiedsgebonden aanpak: het niveau van de wijk is hiervoor een belangrijke  
  schaal.

Kansen 

Als mogelijke dimensies om te veranderen en te vernieuwen binnen dagbesteding, 
zien de zorgaanbieders kansen liggen in:

 • Het combineren van doelgroepen en insteken op activiteit en interesse van 
  deelnemers.
 • Het combineren en gezamenlijk gebruik van (algemene) infrastructuur en 
  verminderen van vervoer.
 • Het combineren van expertise op begeleiding, meer benutten van vrijwillige  
  inzet en burgerinitiatieven.
 • Het combineren van geldstromen.

Deze kansen zijn dan ook meegenomen bij de betreffende onderwerpen in het 
model. 

Meedoen en erbij horen 
 
We zoeken naar een term die beter verwoord wat dagbesteding inhoudt en 
beter past bij de huidige tijdsgeest en wet- en regelgeving en aansluit bij de 
ontwikkelingen rond maatschappelijke participatie.
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Dagbesteding nader bekeken
Individuele aspecten 
Gericht op keuzemogelijkheden 
 
We willen uitgaan van de gewenste ondersteuning en het resultaat in plaats van 
te kijken naar de aard van de beperking . Wat kan de persoon om wie het gaat 
bijdragen aan de maatschappij en kan iemand nog bijdragen? Wat is passend bij zijn 
of haar interesse, mogelijkheden en levensfase en welke ondersteuning is hierbij 
nodig?

Keuzevrijheid en diversiteit voor de burgers is een belangrijk uitgangspunt. We willen 
graag een begeleidingsstructuur en omgeving bieden passend bij de cliënt en de 
levensfase waarin hij of zij zich bevindt. Mensen die nu gebruik maken van dag-
besteding hechten zeer veel waarde aan veiligheid, continuïteit en professionaliteit 
van de begeleiding. Wanneer we uitgaan van de wens en interesses van de cliënt, 
stimuleert dit de motivatie en draagt bij aan de ontwikkeling die wordt beoogd met 
dagbesteding. De mogelijkheden zijn niet gelimiteerd en gebonden aan kosten en 
doelmatigheid.5  
Niet iedereen is in staat al of nog bij te dragen aan de maatschappij. Mensen 
kunnen door bijvoorbeeld dementie heel kwetsbaar worden en een grote behoefte 
hebben aan een veilige en rustige omgeving. Bij het zoeken naar passende dag-
invulling staan de vraag en mogelijkheden van de Stadjer voor op. We verlaten de 
gewoonte de antwoorden alleen te zoeken in het aanbod dat we kennen vanuit de 
zorg en we betrekken de zorg bij de vernieuwing in het sociale domein. Het begrip 
begeleiding maakt plaats voor ondersteuning. Naast ondersteuning vanuit de 
gemeente kan iemand ook behoefte hebben aan zorg die niet onder gemeentelijke 
verantwoordelijkheid valt maar onder de toekomstige Wet langdurige Zorg of de 
Zorgverzekeringswet. 
 
Groep
Doelgroepen

De mens en zijn talenten en capaciteiten staan voorop. Het indelen op basis van 
doelgroepen en de bijbehorende problematiek en beperkingen laten we daarmee 
los. Het onderscheid dat we maken is op basis van interesse, mogelijkheden en 
levensfase.
 
Onder de AWBZ onderscheiden we:
1. ouderen met somatische of psychogeriatrische  problematiek (som 65 jaar en   
 ouder, pg 65 jaar en ouder).
2. volwassenen met psychiatrische problematiek (psy 18 jaar en ouder).
3. volwassenen met een verstandelijke beperking (vg).
4. volwassenen met een zintuiglijke beperking (zg).
5. volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte (som 0-64 jaar, lg). 

5  Timeslab: Onderzoek passende dagbesteding AWBZ, A. van Dijk- Jonkman, W. Dragt, B. Hoeksma (2013) 

Ik ben afgekeurd wegens fibromyalgie, daarmee was ik mijn werk en ook 

mijn daginvulling kwijt. Het ging slecht met mij, ik wilde eigenlijk niet meer 

leven en liep verward rond op straat. Een begeleider heeft mij op straat op 

eigen initiatief aangesproken en geholpen. Het gaat nu inmiddels veel beter 

met mij. Ik help mee in de huishouding bij het Centrum voor Dagbesteding. 

Ik kan mijn horeca-achtergrond goed gebruiken (uitspraak van een 

deelnemer dagbesteding).
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Functies

Stichting Mienskipssoarch7 deed onderzoek naar de wensen en behoeften van 
137 cliënten in Friesland die begeleiding krijgen. Dat leverde op wat zij van 
begeleiding verwachten: 

 • verlichting van de eenzaamheid
 • afleiding
 • onder de mensen zijn
 • zelfstandig willen blijven
 • het tegengaan van verveling
 • ondersteuning en ontlasting van mantelzorg
 • thuis blijven wonen
 • zich veilig voelen
 • leuke dingen doen
 • orde en structuur
 • bezig zijn
 • samen dingen doen en
 • persoonlijke ontwikkeling.

Voor mantelzorg kan het noodzakelijke ontlasting betekenen.

Door spiegelgesprekken met inwoners met een handicap in onze stadsdelen krijgen 
we zicht op de waarde van dagbesteding en de wensen en behoeften van onze 
inwoners die nu gebruik maken van dagbesteding.
In het AVI-rapport Zorg naar gemeenten8 staat haarscherp verwoord wat ook 
de rode draad vormt in genoemde spiegelgesprekken. ‘Voor deelnemers uit 
het onderzoek draagt de dagbesteding er in belangrijke mate aan bij om hun 
vaardigheden te behouden en te ontwikkelen. Méér nog zien zij hun dagbesteding 
als een veilige basis voor contact met lotgenoten in een respectvolle sfeer en 
als kans op maatschappelijke participatie. Voor familieleden en mantelzorgers is 
de dagbesteding waardevol omdat zij de zorg voor hun naaste zonder dat, niet 
meer kunnen bolwerken. Voor mensen met onherstelbare of voortschrijdende 
aandoeningen is de dagbesteding hun enige contact met de werkelijkheid en dé 
omgeving waarin zij hun beperkingen kunnen accepteren’(pag. 3). 

7 ‘Wat betekent begeleiding voor mij?’, A. de Boer en Witte, T.de. Stichting Mienskipssoarch en Partoer.(2013)

8 Zorg naar gemeenten. Rapport Verdiepend Onderzoek. Onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor. Mei 2014

Dit onderscheid richt zich op het benoemen van de beperking of handicap. In de 
nieuwe WMO gaan we uit van maatschappelijke participatie en het deelnemen aan 
de gemeenschap naar eigen vermogen, met een beroep op de eigen capaciteiten. 
Indien noodzakelijk hanteren we de zelfredzaamheidsschaal om in kaart te brengen 
op welke leefgebieden een inwoner van onze stad problemen ondervindt. Op termijn 
verwachten we dat het onderscheid in doelgroepen zoals we die nu kennen uit de 
AWBZ op de achtergrond raakt.

De keuze gaat uit naar het mengen van doelgroepen, tenzij dat niet kan.6 
Het pleidooi daarvoor is terug te voeren op de ervaring dat de ene deelnemer / 
groep de andere kan ondersteunen c.q. dat men aanvullend op elkaar kan werken. 
Ook is de beperking op deze manier minder aanwezig. En het mengen gaat verder 
dan dat: de deelnemers aan dagbesteding staan midden in de maatschappij en 
hebben ook te maken met ondernemers, vrijwilligers, klanten etc. 

Uitzonderlijke doelgroepen
Alle voormalige doelgroepen zijn te mengen. Dat is ook de ervaring vanuit de 
instellingen. Met uitzondering van twee groepen die duidelijk een andere vorm van 
begeleiding nodig hebben, dan wat te bieden is binnen gemengde groepen. 
Dit betreft mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA’s) en mensen met 
verslavingsproblemen.
 
Behoeften naar leeftijd
Qua behoeften maken we een onderscheid tussen mensen die meer gericht zijn op 
daginvulling, zoals recreatie of ontmoeting, een groep die gericht is op activering 
en dagstructurering en een groep die meer gericht is op (arbeidsmatige) activering 
en ontwikkeling (zie ook: Functies, pagina 7). Richtinggevend zijn daarbij interesse, 
mogelijkheden en levensfase. De daadwerkelijke leeftijd van iemand is minder 
belangrijk.

6 Voorbeelden van specifieke groepen waarvoor dat moeilijk zou kunnen zijn, zijn dak- en thuislozen; 

mensen met complexe NAH; mensen met Parkinson in combinatie met cognitieve problemen, soms 

ook met specifieke zorgbehoeften; mensen met zintuiglijke problemen (komt een landelijke, facultatieve 

inkoopregeling); cliënten met het ziektebeeld COPD en CVA. De gemeenten gezamenlijk hebben ook 

gesproken over doelgroepen die zich kenmerken door complexe NAH; of complexe zintuiglijke handicaps; 

meervoudig gehandicapten; VG (in combinatie met (ernstige) gedragsproblematiek) ernstig psychiatrische 

problematiek.
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Van ontmoeting tot ontwikkeling 

De invulling van de dag speelt zich af tussen ontmoeting en het leveren van een 
bijdrage aan het economisch verkeer. 
 • Daginvulling
  Activiteiten in teken van ontmoeting, ontspanning en (waar mogelijk
  ontwikkeling of behoud van vaardigheden. Denk aan: muziek, spel en interactie.  
  Mensen met behoefte aan intensieve zorg, zware gedragsproblematiek, ernstige  
  communicatiestoornissen. Ontmoeting kan een belangrijke rol spelen in een  
  eerste kennismaking met dagbesteding bijvoorbeeld via de STIP’s, buurthuizen,  
  huiskamers, inloop ggz, Odensehuis.
 • Activering/dagstructurering
  Gericht op gedrag, sociale vaardigheden, contact en omgaan met mensen,  
  aanbrengen van structuur. Maatschappelijke participatie staat centraal.   
  Meedraaien in een arbeidsproces is (nog) teveel gevraagd. 
 • Arbeidsmatige activering en ontwikkeling en arbeidsmatig re-integreren
  Mensen zijn aan het werk met een bepaalde mate van productiviteit en zijn in  
  staat een onderdeel te zijn van een productie- of dienstverleningsproces. 

Een daginvulling of werkzaamheden buiten de deur kunnen voor mantelzorgers een 
belangrijke rol spelen in noodzakelijke ontlasting. 

De ingang 

Het sociale wijkteam is de toekomstige ingang tot ondersteuning. De toegang is heel 
bepalend voor de mogelijkheid tot het behoud van zelfregie en zelfredzaamheid. 
Het sociale wijkteam krijgt de opdracht de klant vanaf het moment dat hij zijn 
vraag stelt tot en met het vinden van een antwoord bijvoorbeeld in de vorm van 
een dagbestedingsarrangement te begeleiden. De gemeente streeft ernaar zoveel 
mogelijk ondersteuning in basis- en algemene voorzieningen te vinden. Maar 
ondersteuning omvat ook een beroep op de flexibele schil van specialistische 
ondersteuning. Het sociale wijkteam dient de vraag te verduidelijken en de 
verbinding te leggen naar de juiste vorm van dagopvang, dagbesteding of werk. 
Om mensen ook adequaat op een passende plek te krijgen in het specialistische 
segment is het van belang de kennis over de mogelijkheden goed te borgen. 

Eerder werkte ik bij IBM en werkte veel in het buitenland. Uiteindelijk ben ik 

tussen wal en schip terecht gekomen. Door de laagdrempelige manier van 

hulpverlenen van Stichting Vriend GGZ heb ik mijn leven weer op orde. Als 

lotgenoten helpen we elkaar vanuit ervaringsdeskundigheid. Gewoon hulp 

als je het nodig hebt zonder indicaties is prettig en elkaar helpen als lotge-

noten, dat werkt (uitspraak van een deelnemer dagbesteding).
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Begeleidingsstructuur en ontwikkeling  

Welke begeleidings- en ondersteuningsstructuur voorzien we? 

Dagbesteding kan op veel locaties plaats vinden, ook op plaatsen waar je in eerste 
instantie niet snel aan denkt. Bijvoorbeeld werken bij een vrijwilligersproject. Wij 
willen een professionele basis creëren waar vrijwilligers of andere mensen die 
samenwerken met een deelnemer altijd op kunnen terug vallen met vragen en 
problemen. 

Naast dat dagbesteding op veel locaties en n in veel vormen kan plaatsvinden, kan 
ook de ondersteuning in verschillende vormen en gedaanten geboden worden. 

Ondersteuning

In de ondersteuningsstructuur onderscheiden we de volgende mogelijkheden die 
ook in combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden:
- Zelf en samen redzaam;
- Vrijwillige inzet;
- Collegiale ondersteuning;
- Beroepskracht ‘werkcoach’.

 • zelf en samenredzaamheid; 
  o met een deelnemer en zijn sociale steunsysteem wordt besproken wat hij zelf  
  kan, waar eventueel ondersteuning nodig is en wat zijn sociale steunsysteem  
  (mantelzorger, familie, vrienden, sociale netwerk) daarin kan betekenen, mee  
  kan denken over mogelijkheden en mee kan doen. Van belang is ook steun 
  vanuit iemands eigen netwerk voor zijn maatschappelijke participatie: het  
  telt dat mensen die voor jou belangrijk zijn, het ook van belang vinden dat je  
  maatschappelijk actief bent.
  o als deelnemers ervoor kiezen om mee te doen aan een buurtinitiatief in de  
  buurt 9 zoeken we in eerste instantie naar mogelijkheden voor begeleiding en  
  ondersteuning binnen het buurtinitiatief. Welke bewoner , buur, andere 
  vrijwilliger, ‘mensen van goede wil’ willen de deelnemer introduceren in de  
  groep, een maatje zijn, stimuleren dat de deelnemer zich er thuis voelt, zich  
  erbij voelt horen, van huis ophalen als dat nodig is? 
  Maatschappelijke participatie vraagt ook van de samenleving dat zij ruimte  
  biedt aan iedereen en er vaandeldragers /wegbereiders zijn voor die brede  
  participatie. 
 • vrijwilligers 
  o vrijwilligers kunnen ook begeleiding bieden. Zo kennen we nu al de vrijwillige  
  mentoren ‘Goud veur joe’ die deelnemers naar behoefte op weg helpen   
  om zich thuis te voelen op de werkplek en de taken onder de knie te krijgen.  
  Vrijwilligers kunnen scholing krijgen via de Vrijwilligersacademie.

9 mede-buurtbewoners en andere vrijwilligers in buurtinitiatieven die bijvoorbeeld zich wijden aan het 

ontwikkelen van een pluktuin, geven creatieve workshops aan bewoners en buurtkinderen, opzet van 

ruilbibliotheek of -winkel, maken van een mozaïekbank  

Ik ben mantelzorger voor mijn man. Hij heeft een CVA gehad en hij gaat de 

laatste tijd behoorlijk achteruit. Doordat hij drie dagen naar de dagopvang 

gaat houd ik het vol. Zonder deze dagopvang had hij uit huis gemoeten, 

nu is dat nog helemaal niet nodig. Ik kan er nu weer voor hem zijn als hij 

thuiskomt (uitspraak van een mantelzorger).
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 • Mentoren (vrijwillige mentoren) van MJD
 • Daarnaast zien we de buurtwerkers activering en ontmoeting en de buurtwerkers  
  opbouwwerk een gedeelte van deze taken op zich nemen (ook in kader van 
  samen actief, meedoen en KOEK)
 • Ook functioneren in de wijken stadsdeel coördinatoren die soms een   
  signalerende en soms een kartrekkende rol hebben in het faciliteren van buurt  
  initiatieven, projecten in de wijk.

Een aantal van deze initiatieven en functies zal stoppen in verband met het stoppen 
van de NLA-financiering en van een aantal andere is de toekomst onzeker in het 
kader van de overheveling AWBZ naar Wmo.

Straks komen daar een aantal nieuwe ontwikkelingen /pilots bij:

 • De pilots met het wij(k) werken waaraan ook trajectbegeleiding verbonden is en
 • De sociale (wijk) teams wiens taak het is om op alle levensdomeinen te   
  inventariseren hoe het gesteld is met de zelfredzamheid van de bewoner. Daar  
  hoort natuurlijk ook het leefdomein werk bij. 
 • En misschien ook participatiecoaches vanuit organisaties.

Waar wij naar streven is dat er in de nabije toekomst een samenhangende 
ondersteuningsstructuur ontstaat met een duidelijke positie voor de (wijk)
werkcoaches nieuwe stijl in het sociale wijkteam, die de focus hebben op 
(arbeidsmatige) dagbesteding en (onbetaald) werk.

 • collegiale ondersteuning
  o collega op de werkplek; als een deelnemer er voor kiest om onbetaald te  
  werken bij een maatschappelijk betrokken ondernemer kan een andere 
  medewerker / collega op de werkplek de begeleiding bieden. 
 • beroepskracht
  o De werkcoach biedt aan alle voorliggende begeleidingsmogelijkheden een  
   basis waar op teruggevallen kan worden. Of het nu gaat om ondersteuning  
   van deelnemers die meedoen aan een burgerinitiatief of deelnemers die
    worden begeleid door een vrijwilliger, een mentor, of een collega. Een  
   tijdelijke invulling is ook goed denkbaar waarbij de werkcoach iemand helpt  
   passende dagbesteding–werk te vinden en hem of haar er naar toe leidt. 
   Dit willen wij doen om continu een vangnet en zekerheid te kunnen bieden en  
   de kwaliteit van de ondersteuning te kunnen waarborgen. 
  o Ook kan de werkcoach deelnemers zelf begeleiden op de werkplek.

Vaardigheden

Er is een professional nieuwe stijl nodig, een werkcoach. Een bruggenbouwer die 
ondernemend en ontwikkelingsgericht is, die gaat voor concrete resultaten, met 
het credo ‘minder zorgen voor maar zorgen dat’. Die zich richt op het levensgebied 
werk in de volle breedte en mensen vraagt wat zij overdag doen. Die samen met 
deelnemers zoekt naar een passende (onbetaalde) werkplek. Die het als zijn /haar 
taak ziet dat alle wijkbewoners mee doen en maatschappelijk actief zijn. Dat noemen 
we een werkcoach. 

Daarnaast richt de werkcoach zich op het creëren van voorwaarden in de omgeving. 
Dat kunnen voorwaarden zijn gericht op het sociale steunsysteem van de deelnemer: 
bijvoorbeeld een zus die werkkleding met de deelnemer gaat kopen. Maar ze kunnen 
ook gericht zijn op een vrijwilliger die de deelnemer de eerste keren naar het werk 
begeleidt of een oudere collega die iemand op de werkplek inwerkt en begeleidt. 
Er is dus voor de werkcoach een grote diversiteit aan taken, omgevingen, rollen, 
samenwerkingspartners, kansen  en vragen. Het is belangrijk dat de werkcoaches 
voldoende regelruimte hebben om flexibel in te spelen op deze grote diversiteit.

Nu en straks 

Als we naar deze nieuwe functie en de huidige praktijk kijken, kunnen we 
concluderen dat er al de nodige mensen in de wijken rondlopen die (een deel van) 
deze taken oppakken, zoals :
 • de huidige trajectbegeleiders, jobcoaches, activiteitenbegeleiders. Deze zijn bij  
  zorginstellingen (zoals VGN, Noorderbrug, Lentis, Novo, plansupport, UMCG, 
  de Zijlen, Van Mesdag, Werkpro) in dienst en worden gefinancierd vanuit de  
  huidige AWBZ.
 • De pilot Maatschappelijke participatie in Hoogkerk en SPT ( een mix van   
  doelgroepen en samenwerking tussen Werkpro, iedersz, Lentis en NOVO)  
  geïnitieerd vanuit de maatschappelijke participatie(-wet), onlangs verbreed naar  
  drie pilots wij(k)werken.
 • De MEE medewerkers die begeleiden naar onbetaald werk 
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Rol gemeente/overheidsparticipatietrap 

Afhankelijk van de kennis en ervaring van de partijen waar de gemeente mee 
werkt, kan de gemeente ervoor kiezen om uitvoeringstaken los te laten, inclusief de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierin staan de lange termijn behoeften 
van de samenleving voorop.10 

Figuur 1: De overheidsparticipatietrap
• Loslaten 
Wanneer de overheid een taak helemaal 
loslaat, heeft ze inhoudelijk noch in het 
proces enige bemoeienis. 
• Faciliteren  
De overheid kiest een faciliterende rol 
als het initiatief van elders komt en zij er 
belang in ziet om dat mogelijk te maken. 
• Stimuleren 
Een trede hoger heeft de overheid 
wel de wens dat bepaald beleid of 
een interventie van de grond komt, 
maar de realisatie daarvan laat ze over 
aan anderen. Ze zoekt slechts naar 
mogelijkheden om die anderen in 
beweging te krijgen. 
• Regisseren  
Wanneer de overheid kiest voor 
regisseren, betekent dat ook andere 
partijen een rol hebben maar dat de 
overheid er belang aan hecht wel de 
regie te hebben. 
• Reguleren  
Bovenaan de trap staat het zwaarste 
instrument dat de overheid kan inzetten, 
namelijk regulering door wet- en 
regelgeving. Als consequentie van dit 
middel kan de overheid regels ook 
handhaven en overtreding daarvan 
sanctioneren. 

10 Bron: Loslaten in vertrouwen. Naar een 

nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving, december 2012 

Hoe blijven we de vernieuwing prikkelen?
De transitie van AWBZ naar Wmo noopt 
gemeenten en lokale aanbieders van zorg 
en ondersteuning om dagactiviteiten voor 
ouderen, mensen met een beperking en 
andere kwetsbare groepen anders in te 
vullen. Dat betekent een flinke omslag. 
Vilans geeft gemeenten en welzijn- en 
zorgaanbieders deze 5 tips:

1. Benut de (experimenteer)mogelijkheden  
die er zijn. Leg AWBZ- en Wmo-budgetten 
bij elkaar om nu al vernieuwing te 
realiseren. 

2. Ga uit van eigen regie en de vraag van 
de cliënt.
Bepaal eerst of meedoen aan 
dagactiviteiten echt een antwoord is 
op de vraag van de cliënt. Zo ja, geef de 
cliënt het (virtueel) budget, zodat die 
eigen keuzes kan maken.

3. Zet meedoen en participeren echt 
voorop. Maak waar mogelijk gebruik 
van ‘reguliere’ accommodaties voor 
dagactiviteiten en mix waar mogelijk 
cliënten met mensen zonder hulpvragen.

4. Benut de mogelijkheden om 
dagactiviteiten efficiënt en goedkoper te 
organiseren.
Werk samen met andere aanbieders of 
locaties in uw buurt/wijk. Zorg met elkaar 
voor variatie en voorkom overlap.

5. Werk zoveel mogelijk wijkgericht
Het organiseren van dagactiviteiten in de 
wijk is fijn voor cliënten en goedkoper. 
Houd er niet strikt aan vast, want het is 
niet voor iedere cliënt geschikt. 

Loslaten

Faciliteren

Stimuleren

Regisseren

Reguleren

Dagbesteding betekent voor mij dat ik weer sociale contacten heb en mijn 

huis uit kom. Je gaat erheen uit huis. Het sociale contact is ontzettend 

belangrijk. Als dat wegbezuinigd zou worden kom ik weer thuis te zitten met 

alle gevolgen van dien (uitspraak van een deelnemer dagbesteding).



2625

Omgeving 
 
Aanbod in de stad en in de wijk aan dagbesteding – onbetaald werk?
 • In de buurt
 • Stedelijk
 • Regionaal

Wijkgericht werken is het uitgangspunt, ook voor de schaal waarop dagbestedings-
activiteiten in de toekomst plaatsvinden. Niet alleen is van belang wat (kinderen en) 
volwassenen die nu en in de toekomst een beroep doen op dagbesteding nodig 
hebben. Ook richten we ons op de behoeften van wijkbewoners.

Wat hebben we straks nodig op wijk/stads/regio niveau? 

In de eerste plaats vindt individuele ondersteuning en dagbesteding bij voorkeur zo 
dichtbij mogelijk plaats: ‘lokaal wat kan; stedelijk / regionaal wat moet’. De plek in de 
wijk is een laagdrempelige plek, zowel voor burgers als cliënten en ondernemers. 
In de tweede plaats is de ondersteuning/dagbesteding zo licht mogelijk, met 
toepassing van de “piramide”: 0de , 1ste en 2de lijnsvoorzieningen ‘algemeen wat 
kan, specifiek wat moet’. Andere belangrijke factoren zijn: de vereiste specialistische 
ondersteuning, gewenste keuzevrijheid en vereiste schaalgrootte voor een gezonde 
exploitatie (efficiency en effectiviteit). Uit oogpunt van efficiency is ook het in kaart 
brengen van fysieke ruimtes, de toegankelijkheid van de ruimtes en de mogelijkheid 
om middelen uit te wisselen van belang. 

Stedelijke voorzieningen
Onderdeel van de vernieuwing is dat we uitproberen en bepalen of er voor 
bepaalde activiteiten de stedelijke schaal nodig is. Soms bevindt een voorziening 
zich buiten de stad, vooral de zorgboerderijen. Blijven er gespecialiseerde 
maatwerkvoorzieningen nodig? Daardoor hebben we nog geen antwoord op de vraag 
wat doen we met ketensamenwerking voor bijvoorbeeld mensen met dementie en 
vernieuwend aanbod dat (nog) niet te realiseren is op de schaal van een wijk? 
We kiezen er voor mensen zoveel mogelijk bij elkaar te brengen op basis van hun 
interesses en voorkeur voor een activiteit in plaats van op basis van handicap of 
doelgroep. 
Daaraan wordt ook gedacht bij branchegebonden activiteiten zoals hout of metaal 
en kringloop. Daarnaast signaleren we ook een vraag naar prikkelarme plekken 
en plekken voor mensen met EPA’s (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen) en 
verslavingsproblematiek.  

Vervoer 
Het verminderen van het aantal vervoersbewegingen is een van de positieve 
gevolgen van dagbesteding in de wijk. Voor de stedelijke voorzieningen geldt over 
het algemeen dat cliënten mobiel genoeg zijn om zelf naar de werklocatie te gaan 
(fiets/openbaar vervoer/auto of begeleiding in het zelfstandig reizen). Belangrijk is 
dan ook goed te kijken naar de bereikbaarheid (openbaar vervoer). 
Ook is het denkbaar dat er op stedelijk niveau voorzieningen komen die te 
kleinschalig zijn om per wijk te organiseren en juist een doelgroep betreft die niet 
zelfstandig kan reizen. 

In het transitiejaar (2015) neemt de gemeente een meer regisserende rol aan. In 
de vernieuwde vorm van dagbesteding kan de gemeente meer een rol op afstand 
aannemen. Een combinatie van loslaten, faciliteren waar nodig en stimuleren waar 
het kan. Het is van belang om alle belanghebbenden hierin goed te betrekken en te 
laten spiegelen. Denk hierbij aan burgers, gemeente en instellingen. De gemeente 
stuurt op de kwaliteit en neemt een laagdrempelige houding aan, zowel richting 
burgers als instellingen.
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Bijlage 1: 
Gedachten over dagbesteding door Rik Bakker

Wensen van mensen met een beperking zijn niet veel anders dan van mensen 
zonder een beperking. Gelukkig zijn, een huis, kinderen krijgen, een goede baan en 
geld verdienen. De meeste mensen gaan naar school, leren voor een beroep, gaan 
werken, blijven leren en zich ontwikkelen, gaan met pensioen en vullen gedurende 
het leven de vrije tijd in met activiteiten als sport, hobby, vrijwilligerswerk, 
ontspanning, uitgaan of op bezoek gaan bij familie en vrienden en vakantie.

Maatschappelijke participatie heeft in elke levensfase een andere inhoud en 
wordt gestimuleerd door de eigen interesses, de eigen sociale omgeving en de 
verwachtingen die de samenleving stelt aan iemand van een bepaalde leeftijd. 
Maatschappelijke participatie vraagt om een stimulerende, uitdagende en 
toegankelijke samenleving en individuele inspanning. Het individu zal moeite 
moeten doen om zich toegang te verwerven en de samenleving zal zich collectief 
moeten inspannen om toegang te verschaffen. 

Een inclusieve samenleving is toegankelijk voor al haar inwoners. Toegankelijkheid 
vraagt om aanpassingsvermogen en daarin is opnieuw een balans tussen 
individueel aanpassingsvermogen en collectief aanpassingsvermogen. Hierin doen 
zich zowel individueel als collectief vraagstukken voor die om ondersteuning vragen 
als we ervoor zorg willen dragen dat er een toegankelijke samenleving is waarin 
iedere burger mee kan doen.

De vraagstukken rond toegankelijkheid en aanpassingsvermogen als gevolg 
van een beperking vragen altijd om een oplossing die past bij de vraagstukken 
als gevolg van de levensfase waarin iemand verkeerd gecombineerd met de 
persoonlijke voorkeur en levensstijl (keuzevrijheid). Globaal genomen zijn dat 
voor kinderen van 0 tot 4 opvoedingsvraagstukken en ontwikkelingsvraagstukken, 
van 4 tot 12 vraagstukken van opvoeding, socialisering en het verwerven van 
basisvaardigheden, van 12 tot 18/20 beroepskeuze, verwerven van kwalificaties die 
nodig zijn voor een ban, seksuele ontwikkeling en partnerkeuze, 20-65 behoud van 
een baan, realiseren van dromen als huis, inkomen, gezin en zelfverwerkelijking, 65 
tot 80 fit blijven en van waarde blijven voor anderen, voorkomen van vereenzaming 
en afhankelijkheid, verminderen en uitstel van kwetsbaarheid.

In de wijkgerichte aanpak zijn vraagstukken van burgers tijdig in beeld en zijn er 
toegankelijke mogelijkheden om mee te doen. Er is een verbinding naar CJG, 
er is dagopvang en ontmoeting voor ouderen, vrijwilligers zijn er om anderen 
te ondersteunen en steuners en ondersteunden worden met elkaar in contact 
gebracht.

Voor de groep 18 tot 65 jarigen spelen vraagstukken van opleiding, toeleiding, 
bemiddeling en werk. Voor inwoners die niet in staat zijn om in een eigen inkomen 
te voorzien zijn er mogelijkheden om arbeid te verrichten en werkzaamheden te 

Lange tijd wilde ik niet te vroeg thuis komen omdat ik niet wist wat ik dan 

moest doen en bang was voor de leegte en eenzaamheid. Dat gaat nu veel 

beter, dank zij de dagbesteding. Want voor mij zijn het de mensen en de 

plekken waar je die mensen kunt ontmoeten (uitspraak van een deelnemer 

dagbesteding).
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Bijlage 2: 
Professionaliteit verankerd

In de publicatie “professionaliteit verankerd” zijn de vijf algemene kwaliteits-
standaarden voor professioneel handelen in de Wmo beschreven: respectvol 
bejegenen, eigen regie versterken, integraal benaderen, ontwikkelingsgericht 
ondersteunen en resultaat gericht ondersteunen (bron Movisie): 

• Begeleiders dienen ondernemingsgeest te hebben, altijd alert op bezigheden of  
 taken die deelnemers kunnen overnemen hetzij in een onderneming, hetzij in een  
 wijk, buurt
• Begeleiders zijn actief in de wijk, leggen verbindingen met organisaties en  
 bewoners, lopen rond en zien waar de kansen liggen. Begeleiders dienen de wijk  
 te kennen en weten wat er leeft
• Begeleiders werken op basis van de presentiemethode: rondlopen, er zijn, zien  
 wat nodig is en op kansen inspelen
• Begeleiders zijn gericht op het aanleren van (sociale) vaardigheden passend bij  
 de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer èn passend bij de vaardigheden  
 die gevraagd worden van de deelnemers bij deelname aan het project/  
 onderneming. Daartussen moet de begeleider schakelen
• De begeleider heeft soms de rol van kartrekker, dan de rol van wijkmakelaar, is  
 flexibel en bruggenbouwer
• De begeleider denkt ook in collectieve arrangementen waarvan ook een   
 deel samen met deelnemers ontwikkeld kan worden: inspiratieworkshops,  
 ervaringsverhalen ven ervaringsdeskundigen, dress to impress etc
• Het gaat om durf en mogelijkheden om over de schutting van de eigen   
 organisatie heen te kijken en je buiten je vertrouwde werkgebied te wagen
• Begeleiders denken in mogelijkheden ; samen blijven zoeken naar nieuwe  
 ontplooiingskansen van deelnemers
• Servicegerichtheid; mee kunnen denken in het bedrijfsleven en je niet vast  
 klampen aan zorg, de cultuur van een bedrijf/buurt/project aanvoelen; 
• De bereidheid tot leren en ontwikkelen met en door elkaar is belangrijk. 

(uit Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding-voorbereid op de transitie AWBZ-
WMO. Vilans en Movisie, 2013)

doen die zingeven aan de eigen interesses en van waarde zijn voor anderen in de 
wijk of in de stad. Deels wijkgericht (meestal dienstverlenende activiteiten en werk 
met het karakter van onderhoud en toezicht) deels branchegerichte activiteiten, 
mogelijk op stedelijk niveau, die passen bij de interesses en de persoonlijke 
voorkeur. 

De dagbestedingcoach in het wijkgerichte team weet de vraag te verduidelijken 
en de verbinding te leggen naar de juiste vorm van dagopvang, dagbesteding of 
arbeid. Toeleiding en toegang kan lopen via STIP, sociaal team of aanloop.
Al deze vormen van wijkgerichte dagbesteding (beschut en arbeidsmatig), 
branchegerichte werkplaatsen en werkplekken in de wijk of op stedelijk niveau, 
vrijwilligerswerk en arbeidstoeleiding vragen om een samenhangend aanbod 
omdat alleen in een samenhangen aanbod individuele burgers zich kunnen 
ontwikkelen en de ontwikkeling van de individuele burger ondersteund kan worden.

Rik Bakker
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Bijlage 3: 
Projectgroep Decentralisatie Dagbesteding en meelezers maart 2014

Projectgroep:  

 Marjan de Boer  Stadsboerderij De Wiershoeck

 Rinnie Bokkers  MEE Groningen

 Ingrid Bousema  Werkpro

 Jelly Bruining  Gemeente Groningen

 Reina Dijkstra   Lentis

 Hans Elzinga  WMO-platform

 Willem Hanselaar / 
 Clary Bezemer  Dignis

 Anoek van Hemert  Zorggroep Groningen

 Andries Kroese  Zorgbelang

 Esther Liefers  De Noorderbrug

 Klaas Lindeboom  ZINN

 Anne Nipius / 
 Carla Kamerling  Zorgen voor Morgen, ketenondersteuners

 Lenny Tan  WMO-platform

 Martin Verbree  Leger des Heils

 Marlie Wabeke  NOVO

 Heleen Vrijhof  Gemeente Groningen, voorzitter

Meelezers: 

 Odensehuis 

 Profi la Zorg, zorgboerderij 

 Humanitas DMH 

Zorgen voor Morgen,
ketenondersteuners

Zorggroep Groningen
A.G. Wildervanck Veendam

Bloemhof Ten Boer

Innersdijk Ten Boer

Maartenshof Groningen

Westerhave Wildervank


