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Aanleiding en doel

• aanleiding: per 01-01-2015 decentralisatie AWBZ-Begeleiding 
individueel en groep inclusief vervoer naar gemeenten

• project heeft focus begeleiding groep = dagbesteding

• doel: vernieuwing van dagbesteding, van zorg naar 
ondersteuning

• beleidscontext: gebiedsgebonden aanpak en iedereen doet 
mee 

• relatie / raakvlakken met 
• gezamenlijk provinciaal project Continuïteit (cliënten met geldige indicatie 

overgangsrecht in 2015) 

• provinciaal project vervoer en 

• gemeentelijk participatiebeleid



Uitgangspunten 

• Groningen wil een stad zijn waarin alle Stadjers actief 

deelnemen aan de samenleving. 

• burger, eigen kracht en netwerk centraal.

• iedereen heeft talenten om op één of andere manier 

maatschappelijk te participeren. 

• gebiedsgebonden aanpak: het niveau van de wijk is hiervoor 

een belangrijke schaal.



Onze koers: 

Alle mensen doen mee als volwaardige burgers. 

Bij voorkeur via een reguliere baan, anders door op 

een andere manier participeren in de samenleving. 

Meedoen en wederkerigheid is belangrijk. 

Iedereen voor wie dagbesteding een goede keus is, 

keuze naar eigen interesse/mogelijkheden binnen 

de nog vast te stellen financiële kaders van de 

gemeente. 

De dagbesteding moet in principe dichtbij ieders  

woonplek te vinden zijn. 

Vernieuwing via experimenten en in samenspraak 

met de mensen om wie het gaat. 

Geen verdringing van betaald werk. 





Instrument 

Begeleiding wordt ingezet om te voorzien in 

verschillende ondersteuningsbehoeften:

• het verkrijgen en behouden van de regie over het eigen leven 

(plannen, organiseren, overzicht houden);

• het praktisch ondersteunen;

• het ontlasten van mantelzorgers;

• het verrichten van activiteiten ter vervanging van 

(kinder)opvang, school en arbeid en;

• het voorkómen van erger (preventie en vroegsignalering).



Doelgroepen  

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).



Voorbeelden van dagbesteding

Voorbeelden van extramurale begeleiding in 

groepsverband (dagbesteding):

• dagactiviteitencentrum voor mensen met een psychiatrische 

stoornis;

• dagopvang voor dementerende ouderen; 

• arbeidsmatige dagbesteding (gemaksdiensten; 

houtwerkplaats; werken bij ondernemers).



Aantal en leveringsvorm 

Voorlopige berekening aantal cliënten AWBZ-begeleiding 

groep (dagbesteding):

• ±1.001 cliënten van wie

• 533 cliënten = ZIN

• 468 cliënten = pgb

• 458 cliënten vervoer (vooral lg; som; vg).

Eerdere globale berekeningen 1600 cliënten op grond van 

indicatiecijfers 2013 (NB daadwerkelijk gebruik van indicaties ligt altijd 

(aanzienlijk) lager).



Vernieuwing: kansen (1)

Acceptatie van verandering > meer wijkgericht en meer in eigen 

netwerk

Bewegingen vanuit zorgaanbieders:

- indikken in locaties en andermans locaties te benutten

- dagbesteding organiseren waar cliënten wonen

- eigen keten beter op orde

- doelgroepen mengen, dus ook tussen zorgaanbieders

- doelgroepen mengen van wijkbewoners met en zonder      

handicap, bijstandsgerechtigden; vrijwilligers.

Daardoor op sommige locaties al concrete resultaten.



Vernieuwing: zorgen (2)

Zorgen van aanbieders en cliënten: 

- overschatting mogelijkheden van doelgroepen, hun netwerk en 

mogelijkheden van de wijk.

- over (gebrek aan) niveau professionaliteit bij toeleiding en 

toegang.

- over continuïteit eigen organisatie, w.o. behoud gezonde 

exploitatiebasis en frictiekosten.

- over financiering.

- over rol gemeente.



Huidige activiteiten

• Rode draad: verbinden en we beginnen niet bij nul.

• Wijkgerichte transformatie o.a. via 

• werkgroepen dagbesteding Zorgen voor morgen, samen met 

cliënten(organisaties), wijkbewoners, buurtwelzijn, eventueel 

ondernemers.

• spiegelgesprekken met cliënten en publieke tribune.

• aansluiten op eerste initiatieven.

• Stedelijke en bovenstedelijke dagbesteding.


