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Een passende daginvulling kan verschillende vormen hebben. 
Er zijn verschillende mogelijkheden*: 

 Inloop: een toegankelijk aanbod van activiteiten op het 
gebied van (re)creëren, bewegen, leren en eten. Iedereen is 
welkom en kan zonder afspraak verschijnen om een praatje te 
maken of mee te doen met een activiteit. Deelname aan 
deze(activiteiten)bevordert participatie en activering in 
groepsverband en kan een opstap zijn naar vaste 
dagbesteding en/of werk.

 Arbeidsmatige dagbesteding: een breed aanbod van 
werkzaamheden welke aansluiten op de interesses en 
ontwikkeldoelen van de cliënt. Arbeidsmatige dagbesteding is 
een belangrijke stap naar participatie en werk. Werk is 
bevorderend voor het herstel.

 Recreatieve dagbesteding: sluit aan op de individuele 
interesses en ontwikkeldoelen van de cliënt. Dit zijn activiteiten 
op het gebied van (re)creëren, bewegen, koken en eten. Deze 
vorm van dagbesteding wordt ingezet ter bevordering van 
participatie en activering en vindt plaats in groepsverband op
regelmatige basis. 

Dagbesteding
Mensen met een verstandelijke beperking en /of een psychiatrische 
stoornis kunnen vaak niet (meer) werken. Toch willen deze mensen 
graag iets nuttigs doen. I Am Care kan daarbij helpen door samen 
met u te kijken naar wat passend is.

‘Ik wil laten zien dat ik dingen wel kan’

Ahmed is lang verslaafd geweest. Gelukkig is hij nu clean en gaat 
het beter. Hij wil zijn dag nuttig besteden maar dat lukt hem vaak 
niet.“Vaak wordt de nadruk gelegd op wat niet kan. Ik bewijs 
graag het tegendeel. Om te kijken wat mijn belastbaarheid is en 
om weer in het werkritme te komen, klus ik vaak samen met mijn 
begeleider. Zo doe ik ervaring op en kijk ik samen met mijn 
begeleider hoe ik van hieruit verdere stappen kan nemen.” 
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*een meer uitgebreid overzicht vindt u op onze website: www.iamcare.nl/dagbesteding
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‘We koken heel afwisselend en gezond. Het gaat 
ons om de gezelligheid. En om lekker, goed en 
vooral samen te eten.’

‘Voor cliënten is het soms lastig om voor zichzelf een goede maaltijd te 
maken. Door het samen te doen, is het leerzaam en gezellig.’ 
Bram, begeleider bij I Am Care

Uw vraag als cliënt staat centraal 

I Am Care werkt vanuit de visie dat mensen gelijkwaardig zijn en moeten kunnen 
deelnemen aan de samenleving. Daar hoort ook het hebben van werk bij, in 
welke vorm dan ook. Uw vraag als cliënt staat daarbij centraal. Dit doen we door 
met u in gesprek te gaan over uw individuele wensen, behoeften en ontwikkelings-
mogelijkheden. Vervolgens gaan we actief met u of voor u op zoek naar 
mogelijkheden en oplossingen. Die kunnen binnen I Am Care zijn of daarbuiten. 
Wanneer u start bij ons gaan we hierover in gesprek. Ook daarna blijven we dat 
met u doen. Wellicht veranderen in de loop van de tijd uw wensen en 
mogelijkheden. Als I Am Care bewegen we daarin mee. Wij leveren vraaggerichte 
ondersteuning en begeleiding. 

I Am Care is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een verstandelijke 
beperking en /of een psychiatrische stoornis.



Een passende daginvulling 
voor iedereen 

‘Ik ga er graag op uit’ 
Roberto heeft van jongs af aan moeite om zijn gevoelens te uiten. 
Voor dagbesteding gaat hij vaak op pad met zijn begeleider of een 
vrijwilliger. Samen fietsen vindt hij ontspannend en ze kunnen dan 
goed praten zonder dat het verplicht voelt. 
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Dagbesteding is voor iedereen die verder wil. Wij kijken naar wat je wel kan 
houden rekening met wat je niet wil of niet kan. Dit omdat je snel boos wordt of 
omdat je het lastig vindt om vroeg op te staan. Samen met jou begeleider doe 
je dingen die ervoor zorgen dat jij beter in je vel zit. Zo leer je dat het leven voor 
jou ook mooi en prettig kan zijn. Dagbesteding is een goede manier om 
verveling tegen te gaan, terwijl je tegelijkertijd iets leert. Ook is dagbesteding 
een goede kans om andere mensen te leren kennen!

www.iamcare.nl/dagbesteding



Praktische informatie

Wilt u meer weten over dagbesteding 
via I Am Care?  

Dit kan via:

T  (085) 200 7079
E  hallo@iamcare.nl
I   www.iamcare.nl/dagbesteding

I  Am Care

Indicatie
Voor dagbesteding hebt u een Wmo- of Wlz-indicatie nodig. Een 
indicatie bepaalt hoeveel en wat voor soort zorg nodig is. Als u 
nog geen indicatie hebt, helpt I Am Care u graag op weg. 




