FACTSHEET DAGBESTEDING
Dagbesteding (/-opvang) bestaat uit verschillende vormen van aanbod voor een hele brede groep mensen.
Deelnemers worden vanuit verschillende wettelijke kaders geïndiceerd en gefinancierd.
Het wordt vaak aangeboden als een vorm van groepsbegeleiding en soms is het een vorm
van persoonlijke begeleiding voor mensen die niet in een groep kunnen functioneren.
Dagbesteding wordt zowel intramuraal als extramuraal aangeboden.

WIE IS DE DOELGROEP?

WAT IS DE FUNCTIE?

Veel verschillende (doel)groepen maken gebruik van vormen
van dagbesteding. Sinds de decentralisaties zijn aantallen niet
heel duidelijk; tussen de 70.000- 100.000 mensen zijn in 2015
via de AWBZ bij gemeenten terechtgekomen. Het CBS schat
dat 0.8% van de bevolking van dagbesteding gebruikt maakt,
dan zou het gaan om 136.000 mensen;
1. Mensen met fysieke beperking
2. Mensen met verstandelijke beperking/LVB
3. Mensen met GGZ problematiek
4. Mensen/jongeren met autisme
5.	Mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en
onderwijs, m.n. arbeidsmatige dagbesteding
6. (ex)Dak- en thuislozen
7. Mensen met verslavingsproblematiek
8. Ouderen
9. Mensen met dementie
10. Jongeren die uitgevallen zijn/ thuiszitters

• Dagbesteding vervult in eerste instantie een functie
voor de persoon zelf. Dagbesteding geeft plezier,
dagritme, structuur, ontmoeting, persoonlijke
ontwikkeling en zingeving.
• Het dient als respijtzorg voor partners, ouders,
kinderen of verzorgers.
• Het kan mensen de gelegenheid geven om thuis
te wonen, zonder teveel van hun sociale omgeving
te eisen.
• Voor ouderen geldt dat zij door dagbesteding ook
langer thuis kunnen wonen.
• Bij arbeidsmatige dagbesteding kunnen mensen
een zinvolle bijdrage leveren door het uitvoeren van
diensten of het maken van producten. Deelnemers
kunnen hun capaciteiten ontplooien, arbeidsmatig
leren werken en waar mogelijk - en indien relevant doorstromen naar vormen van betaalde arbeid.

SOORTEN DAGBESTEDING

INDICATIE EN FINANCIERING

Er zijn verschillende soorten dagbesteding. Zo is
er dagbesteding die school of (aangepast) werk
vervangt, dagbesteding waar je leert omgaan met
gedragsproblemen en dagbesteding die gericht is
op opvang voor bijvoorbeeld mensen met dementie
of ernstige verstandelijke beperkingen.

Dagbesteding wordt als maatwerkvoorziening geïndiceerd en
gefinancierd vanuit verschillende wettelijke kaders Jeugdwet,
Wmo en Wlz. De Jeugdwet en Wmo worden uitgevoerd door
gemeenten, voor de Wlz zijn zorgkantoren aan zet. Daarnaast
wordt dagbesteding sinds de decentralisaties (2015) in
toenemende mate aangeboden als laagdrempelige, algemene
voorziening waarbij de aanbieder gesubsidieerd wordt of inschrijft
op aanbesteding van gemeenten. Hiervan kunnen mensen, ook
met ernstige problematiek, zonder indicatie gebruik maken.

Het is onderverdeeld in:
1.	Recreatieve, belevingsgerichte dagbesteding
of dagopvang.
2.	Ontwikkelingsgerichte dagbesteding, gericht
op leren.
3. Arbeidsmatige dagbesteding.
De scheidslijnen zijn niet strak te trekken

Binnen alle drie de wettelijke kaders van de Jeugdwet, Wmo en
Wlz wordt het aanbod gefinancierd als zorg in natura en als PGB.
Er is een behoorlijke groep PGB budgethouders die zelf de dagbesteding inkoopt.

AANBIEDERS
Het aanbod wordt verzorgd door een enorm divers veld. Soms is dagbesteding hun enige aanbod,
soms is het onderdeel van een breder pakket:
• Intramurale zorgaanbieders (die ook vaak plek bieden
aan extramurale cliënten)
• Zorgboerderijen/stadstuinen
• Sociaal werkbedrijven
• Lokale zorg- en/of dagbestedingsorganisaties

•
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Sociale ondernemingen
Welzijnsorganisaties
Sociale coöperaties
Burgerinitiatieven
Vrijwilligersorganisaties

