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Reactie op advies op inhoudelijke koers doorontwikkeling 
dagbesteding 
 

 

  Geachte mevrouw Madarun,   

Met waardering hebben wij kennisgenomen van uw advies op de inhoudelijke 
doorontwikkeling dagbesteding. 
 
Het is goed om te lezen dat u de beschrijving van de inhoudelijke doorontwikkeling 
dagbesteding duidelijk en leesbaar vindt en dat u zich kunt vinden in de beschreven 
denkrichting met een centrale intake die met de inwoner kijkt wat voor hem of haar de 
beste plek voor dagbesteding is. En dat u van mening bent dat voor de totstandkoming 
van de inhoudelijke doorontwikkeling een goed proces is doorlopen.  
 
U geeft terecht aan dat de verdere doorontwikkeling van de dagbesteding in  
samenhang met DIAH (nu: thuisondersteuning), maatschappelijke participatie, beschut 
werken en dagbesteding binnen beschermd wonen moet worden vormgegeven. Dat 
gaan we zeker doen. De persona’s zoals ontwikkeld door Jong & Fris  spelen hierbij 
een belangrijke rol. De wijze waarop we deze samenhang gaan vormgeven zullen we 
de komende periode in overleg met inwoners, de Participatieraad, SWT en aanbieders 
(waaronder de leden van de overlegtafels dagbesteding en Diah) o.a. in een aantal 
proeftuinen uitwerken. 
 
In uw advies geeft u een aantal punten mee die in de verdere uitwerking meegenomen 
moeten worden. Wij nemen de door u gemaakte inhoudelijke opmerkingen ten aanzien 
van enkele  specifieke vragen en behoeften in de analyse nadrukkelijk mee. Dat geldt 
zowel voor het herstelaanbod voor de GGZ/psychiatrie als voor het ontlasten van het 
sociaal netwerk van dementerenden. Wij zorgen ervoor dat er in  het vervolgtraject 
aandacht komt voor de specifieke vragen van de groep blinden, slechtzienden en 
slechthorenden en allochtone ouderen. De verworvenheden van de specifieke aanpak 
dak- en thuislozen (o.a. Zwolle Actief) laten we zeker niet verloren gaan, ook niet bij het 
vormen van groepen met diverse samenstelling. Dat geldt ook voor inwoners die 
tijdens de dagbesteding extra verzorging nodig hebben.  
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Met u willen wij bereiken dat iedere inwoner met een (ondersteunings)vraag de juiste 
plek voor dagbesteding krijgt en indien deze niet op de goede plek zit, doorgeleid wordt 
naar een passende plek. Naast een goede intake waarbij gekeken wordt welke 
activiteiten het beste aansluiten bij de interesse en/of hulpvraag van de inwoner is een 
goede begeleiding van de individuele inwoner uitgangspunt. Een passende scholing 
van medewerkers van aanbieders is voor ons daarbij een belangrijk aandachtspunt. 
Datzelfde geldt voor een goede vervoersregeling voor inwoners die gebruik maken van 
Goede dagen en Perspectief.  
 
Wij betrekken de Participatieraad graag bij het vormgeven van een aantal proeftuinen 
die moeten leiden tot antwoorden op de transformatieopdracht. In het bijzonder geldt 
dat voor de proeftuin waar gezocht wordt naar de door de Participatieraad gewenste 
onafhankelijke intake en begeleidingsfunctie. Hiermee moet bereikt  worden dat de 
inwoners/cliënten op de juiste plek zitten. 
 
Wij betrekken we de Participatieraad graag bij het uitwerken van de inkoopstrategie en 
gaan we in gesprek over de gewenste rol bij en mogelijke deelname van de 
Participatieraad aan het aanbestedingsproces. Ook in de klankbordgroep Wmo wordt 
gezamenlijk de doorontwikkeling verder voorbereid. Op deze wijze geven wij 
gezamenlijk met de participatieraad en andere partners in de stad vorm aan de 
uitwerking van de transformatie in Zwolle.  
 
Met het besluit tot de voorgestelde inhoudelijke doorontwikkeling van dagbesteding 
naar “Goede dagen en Perspectief” gaan we een nieuwe fase  in van contractering / 
aanbesteding en implementatie. Zoals gesteld willen we ook in deze nieuwe fase de  
Participatieraad blijven betrekken. Wij willen met u in overleg om samen te bepalen 
welke rol u in deze nieuwe fase wilt en kunt innemen.   
 
Uw inbreng moet dan leiden tot een afgewogen advies aan de Raad om in december 
2017 een keuze te maken voor de nieuwe contractering “Goede dagen en Perspectief” 
en deze per 1 januari 2019 te effectueren. 
 
Burgemeester en wethouders van Zwolle, 
 
drs H.J. Meijer, burgemeester, 
 
mr I. Geveke, secretaris 
 
 
 
 
 

 


