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Belevingsgerichte dagbestedingBelevingsgerichte dagbestedingBelevingsgerichte dagbestedingBelevingsgerichte dagbesteding    

Belevingsgerichte dagbesteding is gericht op stabilisatie van de beperking (progressief) ziektebeeld en 

het behoud van autonomie en ondersteunt cliënten als zij vanwege beperkingen (nog) niet in staat zijn 

om hun dagen goed te structureren en/of een zinvolle invulling van hun dagen te geven. 

Belevingsgerichte dagbesteding heeft het doel om cliënten te begeleiden bij het structuur geven aan de 

dag en een zinvolle invulling hiervan. De activiteiten vinden plaats in groepsverband en hebben geen 

arbeidsmatig karakter.  

Daarnaast is de dagbesteding gericht op: 

• het leren omgaan met fysieke of cognitieve beperkingen, of 

• het voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden, 

of 

• het voorkomen van een sociaal isolement, of  

• het ontlasten van de mantelzorger(s). 

Bij dagbesteding in het kader van beschermd wonen en opvang kan de belevingsgerichte dagbesteding 

zijn gericht op: 

• het herstel van het dag- en nachtritme, of 

• het voorkomen van overlast in de woonomgeving. 

De groepsgrootte is gemiddeld 6 cliënten per professionele medewerker. 

Arbeidsmatige dagbestedingArbeidsmatige dagbestedingArbeidsmatige dagbestedingArbeidsmatige dagbesteding    

Arbeidsmatige dagbesteding is een vervangende activiteit voor werk of school, als dit niet op reguliere 

of aangepaste wijze (zoals aangepast (speciaal) onderwijs of via al dan niet gesubsidieerde arbeid op 

basis van de participatiewet) kan worden gerealiseerd. Arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van 

werken met begeleiding. De activiteiten die gedaan worden, zijn vergelijkbaar met werk. Onder 

dagbesteding wordt hier niet verstaan een welzijnsactiviteit als zang, bingo, uitstapjes en dergelijke. 

De dagbesteding is gericht op: 

• het bieden van een zinvolle dagstructuur in een arbeidsmatige omgeving (zo regulier en open 

mogelijk), waarbij bij de cliënt sprake is van een beperkt ontwikkelingspotentieel, (zeer 

waarschijnlijk) niet tot niveau dat leidt tot (gesubsidieerde) betaalde arbeid, participatiebaan of 

vrijwilligerswerk, en 

• het aanleren van vaardigheden ter bevordering van de zelfredzaamheid en participatie d.m.v. 

arbeidsmatige activiteiten. De inzet is gericht op maximaal haalbare persoonlijke ontwikkeling 

door activerende activiteiten, maar (zeer waarschijnlijk) geen zicht op doorstroom naar 

(gesubsidieerde) betaalde arbeid, participatiebaan of vrijwilligerswerk, en 

• het ontlasten van de mantelzorger(s). 

De groepsgrootte is kleiner dan bij belevingsgerichte dagbesteding: gemiddeld 5,5 cliënten per 

professionele medewerker. 

Ontwikkelgericht: Ontwikkelgericht: Ontwikkelgericht: Ontwikkelgericht:     

Ontwikkelgerichte dagbesteding is een vorm van werken met begeleiding, biedt structuur en invulling 

van de dag en is een manier om de kans op een 'gewone' baan te vergroten. Deze dagbesteding is 

bedoeld voor cliënten die ontwikkelpotentieel hebben, momenteel nog niet zelfstandig kunnen werken, 

maar dit met hulp (deels) wel kunnen en die kunnen leren in de toekomst (deels) in een gewone baan 

te werken. De ontwikkelgerichte dagbesteding is gericht op het lange(re) termijn ontwikkelpotentieel 

van cliënt en gericht op uitstroom uit de maatwerkvoorziening naar een vervolgplaats (gesubsidieerde) 



betaalde arbeid, participatiebaan of vrijwilligerswerk. Waar nodig is deze dagbesteding ondersteunend 

aan behandeling en gericht op herstel. Daarnaast is de dagbesteding gericht op: 

• het aanleren van (werk)vaardigheden ter bevordering van zelfredzaamheid en participatie: inzet op 

maximaal haalbare persoonlijke ontwikkeling in een arbeidsmatige omgeving, of 

• het behalen van een hogere trede op de participatieladder, of 

• het ontlasten van de mantelzorger(s). 

Ontwikkelgerichte dagbesteding is tijdelijk voor de duur van maximaal 3 jaar. Bij twijfel tussen deze 

dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding is de voorkeur van de cliënt leidend. De dagbesteding 

wordt voor een half jaar verstrekt en na deze periode wordt getoetst of de cliënt in de juiste categorie 

geplaatst is. Na dat half jaar wordt beoordeeld of er sprake is van enige vooruitgang. Zo nodig wordt 

een arbeidsdeskundig (onafhankelijk) advies ingewonnen.  

De groepsgrootte is kleiner dan bij belevingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding: gemiddeld 5 

cliënten per professionele medewerker. 

 


