
 

 

 

 

 

 

MEMO 
 

 

Aan : College van burgemeester en wethouders 

 

Van : Linda Breet 

 

Datum : 29 maart 2017 

 

Onderwerp : Onderzoek Algemene voorziening dagactiviteiten en vervolgtraject 

 

 

Geacht college, 

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.  

 

Aanleiding 

Wij willen een nieuwe algemene voorziening voor dagactiviteiten ontwikkelen die aansluit 

bij de doelen van de transformatie in het sociaal domein. Preventie, eigen kracht en de 

verschuiving van zorg naar welzijn staan hierbij centraal. Wij willen de activiteiten anders 

organiseren en niet meer (automatisch) vanuit zorg. Uitgangspunt voor de nieuwe 

activiteiten zijn de wensen en behoeften van de deelnemers. De ontwikkeling van een 

algemene voorziening dagactiviteiten draagt bij aan de uitgangspunten en beoogde 

beleidseffecten die zijn opgenomen in het beleidsplan sociaal domein en in het 

programmaplan.   

 

Onderzoek Vernieuwing in dagactiviteiten 

Movisie heeft een inventarisatie gedaan naar de behoeften van de huidige gebruikers van 

dagactiviteiten. Daarnaast zijn goede voorbeelden van dagactiviteiten in beeld gebracht 

als inspiratie voor Noordoostpolder. De uitkomsten van de inventarisatie bieden input 

voor het veranderingsproces om de dagactiviteiten op een vernieuwende manier te 

organiseren. Als bijlage is het Rapport vernieuwing in dagactiviteiten toegevoegd. De 

volgende aanbevelingen komen uit het rapport: 

• Meer inzicht krijgen in de (participatie)doelen die mensen hebben, dagactiviteiten 

daar op inrichten en inzicht krijgen in de mate waarin de activiteiten bijdragen 

aan de doelen van deelnemers. 

• Activiteiten meer in contact met de buurt of het dorp organiseren, zodat andere 

bewoners betrokken raken en deelnemers aan dagactiviteiten ook andere 

bewoners ontmoeten; 

• Kennis en ervaring van de voorbeeldinitiatieven in andere dorpen en buurten 

benutten door kennis te maken met elkaar, uit te wisselen of op werkbezoek te 

gaan. 

• Inzichten uit de inventarisatie benutten in bestaande veranderprocessen, zoals de 

ontwikkeling van Bouwerskamp. 

• Stimulans voor vernieuwing inzetten aan de hand van een lokale Transitiearena 

met vernieuwers. 

• Veranderen door inzicht in opbrengsten: formuleer samen met inwoners en 

aanbieders van dagactiviteiten de gewenste opbrengsten van dagactiviteiten.  

 

Vervolg 

Tijdens de RTG van 18 april aanstaande wordt de commissie geïnformeerd over de 

uitkomsten van het onderzoek en het vervolgtraject. Ook wordt de Participatieraad 

sociaal domein geïnformeerd. Movisie ondersteunt het vernieuwingsproces op basis van 



 

 

de uitkomsten van de inventarisatie. Het vervolgtraject om te komen tot vernieuwende 

dagactiviteiten loopt tot eind 2017. U wordt eind 2017 geïnformeerd over de bereikte 

resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


