
 

Dagactiviteiten ouderen in sociale basisinfrastructuur 
(versie 7 mei) 
 
Door deelname aan dagactiviteiten kunnen ouderen actief meedoen in de samenleving  
en mantelzorgers worden ontlast. Dagactiviteiten vinden plaats in een groep en dragen 
bij aan het vergroten van de vaardigheden van ouderen en bieden een zinvolle 
daginvulling en structuur. In plaats van het aanbieden van dagactiviteiten als 
maatwerkvoorziening, willen wij  algemeen toegankelijke voorzieningen open stellen 
voor ouderen in alle wijken van Amersfoort. 
 
Naast de al aanwezige ontmoetingsactiviteiten, zijn er straks in de sociale 
basisinfrastructuur er in de basisinfrastructuur ook programmatische activiteiten 
beschikbaar (de huidige basis). Voor ouderen met een intensieve zorgvraag zullen 
vooralsnog geïndiceerde dagactiviteiten beschikbaar blijven.  
 

Achtergrond 

 
Iedere inwoner moet mee kunnen doen in de maatschappij met zijn eigen talenten, 
mogelijkheden en interesses. We willen voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement 
terecht komen 
 
Nu maakt een beperkt aantal ouderen gebruik van georganiseerde dagactiviteiten op 
basis van een Wmo-indicatie. We willen deze activiteiten breder en laagdrempeliger 
beschikbaar stellen, zonder indicatie en in samenwerking met organisaties en 
bewonersinitiatieven in wijken. Alleen voor ouderen die persoonlijke ondersteuning 
nodig hebben, als gevolg van ernstige lichamelijke beperkingen of dementie (die nog 
niet in aanmerking komen voor zorg op basis van de Wlz), blijven voorzieningen 
beschikbaar op basis van een indicatie. Op termijn wordt onderzocht of ook deze in de 
sociale basisinfrastructuur georganiseerd kunnen worden. 
 

Effect op inwoners/cliënten 

 
Voor ouderen worden er in de wijk dagactiviteiten aanboden. Zij kunnen hier zonder 
indicatie van gebruikmaken. De toegang wordt daarmee laagdrempeliger.  
 
In de overgangsperiode van de huidige situatie naar de nieuwe, kan dit mogelijk voor 
onrust zorgen bij inwoners en of hun familie. We zullen hierover tijdig en zorgvuldig 
communiceren met alle betrokken cliënten, samen met de huidige aanbieders van 
dagactiviteiten, Stichting Wijkteams Amersfoort en Indebuurt033 .  
 

Effect op zorgaanbieders 

 
We onderzoeken de mogelijkheid van het onderbrengen van de dagactiviteiten bij 
IndeBuurt033. Daarbij wordt ook onderzocht of en op welke wijze het huidige aanbod 
van dagactiviteiten een plek kan krijgen en welke wijze van financieren daarbij past. 
 

Wie zijn er belanghebbend en hoe worden zij betrokken? 

 
De implementatie van deze maatregel pakken wij op met Indebuurt033.  
Daarbij worden ook het Wijkteam en de huidige aanbieders bij betrokken.  
 



 

Als er meer duidelijkheid is over hoe de dagactiviteiten in de nieuwe vorm er uit gaan 
zien, worden inwoners hierover geïnformeerd.   
 

Gemeenten waar de maatregel van toepassing is 

 
Amersfoort 
 

Stand van zaken 

 
Er wordt een plan opgesteld voor de implementatie. Aanbieders worden hierover 
geïnformeerd en betrokken bij de verdere uitwerking.  
 

 

 

 

 

 


