
Waardevolle dag 

24 mei 2018 

Anna van Deth (Movisie) en Iwan Ottens (Ervaringswerker GGZ) 



Wat is de module en hoe ontwikkeld? 

De generieke module is een GGZ zorgstandaard, ontwikkeld in opdracht  

van het GGZ kwaliteitsnetwerk door Movisie en Zorgbelang Gelderland. 

 

Wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis van werk 

voor mensen met GGZ problematiek, maar de echte onderbouwing op  

basis van de ontwikkelingen in de praktijk rondom daginvulling 

 

Consultaties en panelgesprekken met professionals, cliënten en 

familienetwerken en beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en  

vernieuwende initiatieven.  

 

Gebaseerd op ervaringskennis wat belangrijk is bij daginvulling in  

zingevende en waardevolle zin. 

 



Om wie gaat het? 

Mensen met (chronische) GGZ problematiek 
 

Geen werkgever in beeld  

 

Niet zelfstandig daginvulling kunnen vormgeven 

 

Ondersteuning nodig hebben om hun vaardigheden en 

kennis uit te breiden/versterken 

 

Korte termijn in betaalde functies instromen is niet 

haalbaar/reëel  

  



Generieke module: kernelementen  

Elementen voor vormen van daginvulling, doelen daginvulling, 

begeleiding en fasen van zorgproces.  

 

Het continuüm van zinvolle daginvulling, maatschappelijke participatie en 

werk (Participatiewet en Wmo). 

 

In alle fasen van het zorgproces: preventie, diagnostiek, 

behandeling/begeleiding, herstel en participatie. 

 

Kwaliteitscriteria perspectief mensen zelf; input voor (anders) 

rapporteren, beoordelen en monitoren. 

 

 

 

 

 



   Kwalitatieve ingrediënten vanuit mensen zelf 

- Regie over zorg; wensen, dromen en zelf ondernemen 

- Samenwerking begeleiders daginvulling en behandelaars 

- Toegankelijk en in de wijk 

- Herstelbevorderend: persoonlijk en maatschappelijk herstel 

- Keuzemogelijkheden en hierover geïnformeerd worden 

- Leer en ondersteuningsmogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 

- Emotionele ondersteuning (gebrek aan contacten) 

- Inzet wordt beloond (in waardering en in geld) 

- Sociale veiligheid 

- Grip op de kosten van de daginvulling en de gevolgen ervan 

 

 

 



Per 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk voor de Participatiewet: afbouw 

sw; opbouw van nieuw beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding: 

overgekomen vanuit de Awbz naar gemeenten, zit in de Wmo, indicatie 

begeleiding.  

 

Alles is in verandering:  

• Aanbod 

• Doelgroep 

• Aanpak 

• Financiering 

• Aanspraak/indicatie  

 
45 vernieuwende initiatieven, waaronder GGZ 

Trends in arbeidsmatige dagbesteding:  

Mixen van mensen, doel en vorm 

Uitgaan van talenten, dromen en wensen 

Verbinden van verschillende aanbieders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles is in verandering 



Ervaringsdeskundig perspectief 
 

 

Iwan Ottens: ervaringen met werk, participatie, inkomen en 

herstel. Luister vooral naar wat voor hem waardevol en 

betekenisvol is (geweest) en wat niet. 

 

 

 

Vragen? 

 

 

 

 

 

 



Module in de praktijk: hoe? 

Opdracht: 

In hoeverre herkennen jullie de elementen uit de module in de eigen  

praktijk?  

Wat is ervoor nodig om de uitgangspunten van de module in de  

praktijk te brengen? 

 

Voorbeeld zicht op wat voor mensen waardevol, betekenisvol en 

zingevend met ‘Ik ben…..’ 

 

Voorbeeld vormen van daginvulling zoals combinatie inloop/ontmoeting  

met activerend werk 

 

Voorbeeld verbindingen leggen en andere wijze van toetsen zoals de  

doelenboom gemeente Haarlem 

 

 

 

 

 


