
 

 

 

 

Nieuw in 2015: dagbesteding 

 
De gemeente Amsterdam voert per 1 januari 2015 een nieuw zorgstelsel in. Wat in de AWBZ 

Begeleiding groep was, heet dan dagbesteding. Ook in dagbesteding verandert er wat. 

 
 

Amsterdams Zorgstelsel 

 
Vanaf 1 januari 2015 verandert het Amsterdamse zorgstelsel.  

Een aantal voorzieningen komen van het Rijk over naar de gemeente. Voor die voorzieningen 

krijgt de gemeente minder geld. Daarom wordt van u verwacht dat u zelf - of met hulp van 

anderen - meer doet en regelt. Als u het zelf niet kunt, krijgt u ook na 2015 ondersteuning van de 

gemeente. 
 
 
 
Hoe ziet dagbesteding eruit na 2015? 
 

Dagbesteding helpt u actief te blijven. Dat kan door te werken of activiteiten te doen die bij u 

passen. Voor Amsterdammers vanaf 18 jaar die dat nodig hebben, is er altijd een vorm van 

dagbesteding. Om voor iedereen de vorm te vinden die bij hem of haar past, zijn er drie soorten 

dagbesteding. 
 
 
 
Wilt u mensen ontmoeten of deelnemen aan 

activiteiten?  

 

Misschien vindt u het moeilijk om zelf of 

met hulp van mensen uit uw omgeving 

actief te blijven of mensen te ontmoeten, 

maar wilt u dat wel graag. Dan kunt u 

meedoen aan activiteiten in een 

dagactiviteitencentrum, inloopvoorziening 

of ontmoetingscentrum bij u in de buurt. Er 

zijn veel verschillende activiteiten mogelijk. 

Bij die activiteiten zijn er begeleiders en 

vrijwilligers die u kunnen helpen als u een 

vraag hebt. Dit heet dagbesteding met laag 

intensieve begeleiding. Voor deze 

dagbesteding is geen indicatie nodig: 

medewerkers van Wijkzorg kunnen u direct 

aanmelden.  
 

 Hebt u veel zorg of hulp nodig bij het 

meedoen aan activiteiten?  

 

Soms is gewone begeleiding niet genoeg en 

hebt u zorg, ondersteuning en toezicht 

nodig bij het meedoen aan activiteiten. U 

kunt hiervoor terecht bij de gespecialiseerde 

dagactiviteitencentra in de stad. Deze 

dagbesteding heet specialistische 

dagbesteding met hoog intensieve 

begeleiding. U krijgt hulp van de 

medewerkers bij het uitvoeren van 

activiteiten, met een persoonlijk programma 

dat bij u past. Voor deze vorm van 

dagbesteding is wel een indicatie nodig. Een 

medewerker van Wijkzorg kan deze indicatie 

voor u aanvragen.  
 

 



Wilt u werken, maar kunt u niet in 

loondienst werken omdat u veel hulp nodig 

hebt? 

 

Als u jonger bent dan 65 jaar en u nog veel 

vaardigheden moet leren en veel 

begeleiding nodig heeft,dan kunt u 

arbeidsmatige dagbesteding doen. In een 

aangepaste werkplaats werkt u en leert en 

oefent werknemersvaardigheden. U krijgt 

daarbij begeleiding. U ontvangt geen loon. 

Misschien wanneer u genoeg hebt geleerd 

en het mogelijk is om naar een betaalde 

baan over te gaan, wordt u daarbij begeleid. 
Ook als u behoefte heeft aan arbeidsmatige 

dagbesteding kunt u contact opnemen met 

Wijkzorg. Van daaruit verwijzen zij u  zo 

nodig door. 

 Voor welke dagbesteding betaalt u een 

eigen bijdrage? 

 

In 2015 betaalt u een eigen bijdrage voor 

specialistische dagbesteding met hoog 

intensieve begeleiding.  

 

U betaalt geen eigen bijdrage voor:  

� arbeidsmatige dagbesteding 

� dagbesteding met laag intensieve 

begeleiding  

 

Wilt u meer weten over de eigen bijdrage 

kijk dan op amsterdam.nl/eigenbijdrage.  

 

 
Vervoer naar uw dagbestedingsplek 

 
Aanbieders van dagbesteding krijgen minder geld voor het vervoer van en naar de 

dagbesteding. Het is daarom niet meer vanzelfsprekend dat uw vervoer naar uw 

dagbestedingsplek wordt geregeld door uw aanbieder. Als de aanbieder dit niet meer kan 

regelen, zoekt  de aanbieder samen met u naar andere manieren van vervoer. 
 
 
Hebt u vragen? 
 

� Meer informatie over het nieuw Amsterdams zorgstelsel vindt u op 

www.amsterdam.nl/naz 

 

� Voor meer informatie over dagbesteding in 2015, zie ook 

www.amsterdam.nl/dagbesteding 

 

� Voor meer informatie over Wijkzorg in 2015 kunt u terecht op www.amsterdam.nl/wijkzorg 

 

� Hebt u een vraag? Dan kunt u ook bellen met de Informatielijn Nieuwe Wmo op  

020 255 2913 (werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur) 

 

� Stuurt u liever een e-mail? Gebruik dan het contactformulier op www.amsterdam.nl 

 
 


