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Inleiding: 

We hebben kort geleden het rapport Vernieuwing in Dagactiviteiten ontvangen. Waarvoor 

onze dank. 

Wij zien veel initiatieven en vormen waarin de dagactiviteiten worden aangeboden. We 

hebben een aantal vragen waarmee wij een beter beeld hopen te krijgen van de situatie 

en de benodigdheden met betrekking tot dit thema. 

  

De vragen die wij graag willen stellen zijn als volgt:  

  

1. Wij willen graag een kwantificering van u ontvangen van de actuele  gebruikers en 

de potentiële gebruikers van deze dagactiviteiten? Wilt u deze kwantificering 

specificeren naar leeftijdscategorie (tot 18 jaar, 18-25 jaar, 25-67 jaar en ouder 

dan 67 jaar). 

 

Antwoord:  

 

Deelnemers 

maatwerkvoorziening 

dagactiviteiten 

 

Jonger dan 18 jaar 151 

18 t/m 25 jaar 13 

25 t/m 67 jaar 68 

67 jaar en ouder 92 

 

Bovenstaande tabel bevat de aantallen deelnemers aan de 

maatwerkvoorzieningen. De potentiële deelnemers zijn niet in beeld. Aangezien 

mensen langer thuis blijven wonen en ouder worden, is het waarschijnlijk dat 

meer mensen in de toekomst behoefte hebben aan dagactiviteiten. Onder 

andere via de sociale teams komt dit in beeld. Naast de 

maatwerkvoorzieningen, zijn er een paar algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld 

het Servicepunt Emmeloord en activiteiten voor ouderen bij de Zorggroep in 

Emmeloord en de dorpen. Bij het Servicepunt komen ongeveer 20 deelnemers 

per dag. Bij de Zorggroep nemen 17 mensen per week deel aan de activiteiten. 

De algemene voorziening wordt gecombineerd met de maatwerkvoorziening. 

Beide voorzieningen worden doorontwikkeld. Zie verder beantwoording bij 

vraag 2.  

  

  



 

2. Daarnaast zouden wij graag weten waar de doelgroepen zich bevinden, in de stad 

en/of de omliggende dorpen. Het zou ons ook erg helpen als we weten wat de 

oorzaak is van het gebruik van de dagactiviteiten (eenzaamheid, handicap, drop-

outs enz.) Kunt u ons daar een toelichting over geven? 

 

Antwoord: 

 

Deelnemers 

maatwerkvoorziening 

dagactiviteiten 

Emmeloord Dorpen 

Jonger dan 18 jaar 89 62 

18 t/m 25 jaar 10 3 

25 t/m 67 jaar 51 17 

67 jaar en ouder 72 20 

 

Bovenstaande gegevens zijn de aantallen van inwoners die een indicatie hebben 

voor dagactiviteiten. Dit noemen wij een maatwerkvoorziening. Maatwerk is 

gericht op het bevorderen (leren), behouden of compenseren van 

zelfredzaamheid gericht op het zo veel mogelijk zelfstandig participeren. Dit 

vindt plaats in groepsverband. De dienstverlener levert de dagactiviteiten aan 

een inwoner zo dichtbij mogelijk, in zijn omgeving.  Daar waar mogelijk worden 

de dagactiviteiten geboden in combinatie met inzet van informele zorg.  

Het maatwerk is bedoeld voor: 

 Inwoners die zonder dagactiviteiten zouden moeten verblijven in een 

instelling of zouden verwaarlozen.  

 Inwoners die zonder dagactiviteiten niet veilig en gezond kunnen 

opgroeien. 

Het gaat bijvoorbeeld om mensen met psychiatrische problematiek, 

verstandelijke of lichamelijke beperkingen of dementie. Dagactiviteiten kunnen 

ook bijdragen aan het ontlasten van mantelzorgers.  

 

Vanuit de gemeente willen wij echter graag nieuwe en vernieuwende algemene 

voorzieningen voor dagactiviteiten opzetten. Het doel is om aan te sluiten bij de 

behoeften van inwoners die dagactiviteiten nodig hebben. Hierbij moeten de 

activiteiten aansluiten. Algemene voorzieningen zijn in principe toegankelijk 

voor iedereen die daar behoefte aan heeft. De ontwikkeling hiervan wil 

natuurlijk niet zeggen dat er geen specifieke voorzieningen meer zijn voor 

mensen met beperkingen en waarvoor een algemene voorziening niet 

toereikend is. Maatwerkvoorzieningen blijven gewoon beschikbaar voor wie dat 

nodig heeft.  

 

Om eerst inzicht te krijgen in de huidige situatie hebben wij Movisie gevraagd 

om een inventarisatie te doen naar de wensen en behoeften van de huidige 

deelnemers aan activiteiten. Daarnaast wilden wij graag voorbeelden zien van 

vernieuwende activiteiten. De uitkomsten staan in het onderzoek waar u aan 

refereert.  

 

Op basis van de uitkomsten willen wij de activiteiten op een nieuwe manier 

organiseren. Niet meer automatisch vanuit zorg. Wellicht zijn er nieuwe 

verbindingen te maken. Tussen doelgroepen of in samenwerking tussen 

organisaties of in de manier van financiering of anderszins. Er zijn ook al 

diverse initiatieven in Noordoostpolder.  

 

Onlangs hebben wij een bijeenkomst georganiseerd waarbij zowel aanbieders 

van dagactiviteiten, deelnemers van dagactiviteiten, ondernemers als inwoners 

aanwezig waren. Wij hebben hier initiatieven voor activiteiten opgehaald. In de 



tweede helft van 2017 gaat Movisie ondersteuning bieden om de ideeën in de 

praktijk te brengen. Daarnaast gaan wij nadenken op welke wijze wij een 

vervolg kunnen geven aan de bijeenkomst, want de deelnemers waren hierover 

enthousiast en het leidde tot het leggen van verbindingen. Wij willen een 

beweging op gang brengen waarbij organisaties en mensen elkaar weten te 

vinden en met elkaar activiteiten organiseren waar behoefte aan is.  

 

Datum beantwoording vragen:  

Contactpersoon: L. Breet 

E-mail adres:   

Tel:  

 


