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Dagbesteding…

“…is een ondersteuningsvorm die Amsterdammers met een 
ondersteuningsvraag op gebied van maatschappelijke participatie of 

zelfredzaamheid kan worden geboden.”

Voor hen die niet op eigen kracht of met behulp van persoonlijk
netwerk in een daginvulling kunnen voorzien, en niet onder een
voorliggende regeling (WLZ, ZWV) vallen

Kort door de bocht: Geen werk (oid), geen mogelijkheid en geen idee…
(Vrijwillerswerk?)



Dagbesteding gaat vaak gepaard met:

Een trajectbegeleider
Methodiek
Gesprekken
Een werkplek
Werkbegeleider
Afspraken (en regels)
Fouten maken
Tijd
Een positieve insteek



Uitdaging

De juiste plek
De juiste doelen
De juiste werkzaamheden
De juiste verhouding
De juiste timing
De juiste toon…



Amsterdam Hometown

• Werk en Activering: dagbesteding voor statushouders
• Gestart in 2016
• Nieuwe groep kwetsbare Amsterdammers
• Jaarlijks +/- 30 deelnemers



Statushouders

• Vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning (5 jaar)
• Inburgeringsplichtig
• Recht op sociale voorzieningen; indien geen werk, recht op uitkering
• Participatieplicht



Doelgroep

• Statushouders met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt
• Multiproblematiek
• Taalbarrière



Werkwijze

• Aanmelding door gemeente, andere hulpverleners of soms door 
deelnemer zelf
• Brede intake: letten op o.a. zorg, financiën, eenzaamheid
• Bij te grote taalbarrière: tolk
• Korte lijntjes met klantmanagers en evt. andere betrokken 

hulpverleners
• Ontwikkelplan: wensen deelnemer
• Plaatsing dagbesteding: kennismaken, proefdag(en)



Dagbesteding

• Kleine groepen, veel persoonlijk contact
• 2-6 dagdelen per week (afhankelijk wensen en mogelijkheden 

deelnemer)
• Weg uit statushoudersomgeving, samenwerken met allerlei 

Amsterdammers



Aandachtspunten

• Geduld
• Heldere communicatie
• Persoonlijke aandacht / vertrouwen



Resultaten voor de deelnemer
Participatie (natuurlijk)
Groei (bijna altijd)
Sociale contacten (onder de mensen zijn)
Dagritme (meestal)
Zelfwaardering (-kennis, -respect, -reflectie, -ontplooiing, -standigheid)
Afleiding (plezier)
Ervaring met de NL samenleving (meer thuis)
Gezondheid (welzijn)

& in sommige gevallen: aansluiting bij de arbeidsmarkt (of vrijwilligerswerk)



Resultaten van het project

• Uitstroom na 6-12 maanden
• Uitval
• Doorstroom naar WMO-dagbesteding
• Uitstroom naar werk of opleiding
• Warme overdracht



Conclusie

• Ondersteunen nieuwe Amsterdammers in sociale armoede
• Mensen zelfvertrouwen en waardering geven
• Bijdragen aan opbouwen nieuw thuis (‘hometown’) in Amsterdam



Aanmelden

• Aanmelden deelnemers dagbesteding kan via: 
lsipkes@deregenboog.org / 06 14866780 (Lenneke Sipkes)
• Aanmelding deelnemers maatjesproject kan via: 

mmaliepaard@deregenboog.org / 06 30814393 (Marije Maliepaard)
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