
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Haag, 30 maart 2015 
 
 
 
Betreft: Dagbesteding psychische problemen/daklozen  
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
Goede dagbesteding is van groot belang, voor verschillende groepen in de stad. De dagbesteding voor mensen 
met psychische problemen of voor mensen die dakloos dreigen te raken is cruciaal voor het nodige ritme en 
om de weg omhoog weer te vinden. 
 
De Wmo en Participatiewet hebben gevolgen voor de wijze waarop de dagbesteding wordt georganiseerd. Het 
college kiest voor geleidelijke verandering in het kader van de Wmo. De verantwoordelijk wethouder heeft 
tijdens het debat over de Wmo aangegeven in te zetten op innovatie en in het eerste jaar de rechten op en 
omvang van de dagbesteding volledig in tact te houden.  
 
De PvdA maakt zich onder meer zorgen over berichten dat mensen minder uren dagbesteding krijgen; de 
gebrekkige (digitale) informatievoorziening voor nieuwe cliënten en hun vertegenwoordigers en de kwaliteit 
van de dagbesteding. Om goed zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de praktijk en naar aanleiding van een 
aantal signalen die de PvdA heeft opgevangen, stellen we bijgaande schriftelijke vragen aan het college.  
 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 
Cijfers 
 
In het Wmo-beleidsplan wordt gesproken over 6600 personen die gebruik maakten van begeleiding en/of 
dagbesteding in 2014.  
 
 

1. Kunt u aangeven hoe deze groep is onderverdeeld? Welk aandeel maakt gebruik van begeleiding, welk 

deel van dagbesteding?  

 

2. Hoeveel personen krijgen  dagbesteding in het kader van een psychisch problemen en/of ter 

voorkoming van dakloosheid?  

 
3. Hoe hebben de diverse groepen zich ontwikkeld sinds het opstellen van het Wmo-beleidsplan? Welke 

ontwikkelingen worden verwacht (instroom- uitstroom)? 

 
Dagbesteding voor mensen met psychische problemen / arbeidsmatige dagbesteding 
 

4. Kunt u definiëren welk type cliënten gebruik maken van de dagbesteding voor mensen met psychische 

problemen/arbeidsmatige dagbesteding? Wordt hierbij een onderscheid gemaakt in bepaalde 

groepen, t.b.v. gerichte plaatsing en bijvoorbeeld met het oog op kansen om door te stromen naar 

beschut werk?   



 

5. Hoe wordt het recht op dagbesteding per 1 januari bepaald? Zijn hierbij zowel de loonwaarde (minder 

dan 40 procent), de psychische situatie als de kans op dakloosheid bepalend? Zijn er meer criteria? 

Wie kan doorverwijzen en wie hakt de knoop door? 

 
6. Kunt u aangeven wat de ontwikkelingen in het type cliënten zijn? In hoeverre heeft de invoering van 

de Participatiewet en de Wmo hier effect op (ontstaan hierdoor nieuwe categorieën)?  

 
7. Wat is de wekelijkse omvang (aantal uren) van de dagbestedingstrajecten? In hoeverre is er sprake 

van ‘deeltijd dagbesteding’ aangevuld met bijvoorbeeld begeleiding? Zijn hierin wijzigingen 

opgetreden per 1 januari 2015? 

 
8. Welk deel van de cliënten dat dagbesteding had / heeft zal in de toekomst beschut werk gaan doen? 

Zijn er prognoses voor nieuwe instroom in de dagbesteding en uitstroom naar beschut werk? 

 
 
Via de denhaag.nl worden mensen die op zoek zijn naar ‘dagbesteding voor mensen met psychische 
problemen’ verwezen naar de sociale kaart (socialekaart.net) waar een overzicht is te vinden van organisaties 
die dagbesteding ‘leveren’.  
 
 

9. Is het overzicht dat naar voren komt met partijen die dagbesteding organiseren, compleet? Is daar een 

reden voor?  

 

10. Vindt u het overzicht van aanbieders in de sociale kaart voldoende toegesneden op de cliënt? Vindt u 

dat potentiele cliënten of hun vertegenwoordigers op basis hiervan in staat zijn om de juiste 

begeleiding te vinden (dit wordt immers wel gesuggereerd op denhaag.nl)? Of is de doelgroep van 

deze communicatie, vooral de doorverwijzende professional?  

 
11. Heeft de gemeente invloed op de toegelaten instellingen die dagbesteding mogen verzorgen? Zo ja, 

welke criteria zijn er en hoe wordt hier op getoetst? 

 
12. Hoe kunnen aanbieders van dagbesteding worden vergeleken (bijvoorbeeld op type dagbesteding en 

op kwaliteit)? 

 
13. Zal een deel van deze instellingen ook beschut werk gaan bieden? Of worden deze plekken bij de 

Haeghegroep geconcentreerd? 

 
 

Martijn Balster  
PvdA                    


