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Het onderzoek werd gedaan
omdat er veel veranderingen
waren in wetgeving.
Er was minder geld voor
vervoer naar dagbesteding.
Mensen konden daardoor
minder makkelijk kiezen voor
dagbesteding die zij wilden.
De organisaties wilden graag
weten wat mensen met een
beperking en hun familie
vinden.
Aan dit onderzoek werkten 100 mensen
met een beperking en hun familie mee.
Zij vertelden over hun ervaringen met
het vinden van dagbesteding.
Zij vertelden ook of zij tevreden zijn
met de nieuwe dagbesteding.
Het gaat over het jaar 2018.

Ervaringen met het zoeken van
dagbesteding
De helft van de mensen zegt dat zij van
dagbesteding móest veranderen.
Omdat het aanbod aan dagbesteding
bij de zorgaanbieder veranderde.
Bijvoorbeeld door:
- sluiten van voorzieningen
- reorganisatie
- minder geld voor vervoer
- meer mensen maken gebruik van de
zorg van de zorgaanbieder (uit de Wet
maatschappelijke ondersteuning).
Bij een reorganisatie kunnen mensen
vaak niet meedenken over een nieuwe
plek.
Soms regelt de zorgaanbieder zonder
overleg al nieuwe dagbesteding.

Zorg met verblijf
Er zijn mensen met ‘Zorg met verblijf’
die wél zelf kiezen voor andere
dagbesteding.
Dat doen zij omdat:
- ze in een nieuwe levensfase komen
- verhuizen
- graag willen groeien en iets nieuws
willen
- hun gezondheid achteruit gaat.
Deze mensen worden goed
ondersteund door de zorgorganisatie.
Voor mensen met problemen met
de gezondheid is weinig keuze voor
dagbesteding.
Zij betalen soms extra voor
dagbesteding binnen de
woonvoorziening.

Schoolverlaters
Mensen kunnen zelf hun dagbesteding
‘inkopen’ met persoonsgebonden
budget (PGB), modulair pakket thuis
(MPT) of volledig pakket thuis (VPT).
De helft van deze groep is
schoolverlater.
De meesten van hen kiezen voor
dagbesteding die echt bij hen past.
Zij doen vaak eerst stage bij deze
dagbesteding.
Zij worden goed geholpen door school.
Een ander deel van de schoolverlaters
is zelf dagbesteding gaan zoeken.
Samen met familie, een kennis of
begeleider.

Belemmeringen
Het is soms moeilijk om dagbesteding
te vinden die goed bij je past.
Vooral als je dagbesteding wilt buiten
de zorginstelling.
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