
Succesvolle pilot voor recreatieve activering
In Nieuwegein willen we dat alle inwoners kunnen meedoen in hun buurt of wijk. 
Vanuit deze visie is de gemeente Nieuwegein samen met zorgaanbieders WIJ 3.0, Abrona, 
Boogh, Lister, Reinaerde en Santé Partners in 2021 een pilot gestart. In samenwerking 
met welzijnsorganisatie Movactor ontwikkelen we recreatieve activering: laagdrempelige 
dagbesteding met zoveel mogelijk aanbod op maat, waarbij altijd een zorgprofessional 
aanwezig is. Nu de pilotfase is afgerond delen we onze ervaringen graag met jullie!

Aanbod op maat 

Inwoners met een kwetsbaarheid of beperking ondersteunen 
we bij het vinden van een fijne dagbestedingsplek. Een plek 
die past bij wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, in hun 
eigen buurt of wijk. Voor de deelnemers is verandering vaak 
spannend. We zorgen daarom voor goede sociaal-emotionele en 
praktische ondersteuning. We zijn gestart vanuit het bestaande 
aanbod in de wijken. Daarbij kijken we welke activiteit er bij 
iemand past en denken vanuit mogelijkheden. 

Een deelnemer 
aan het woord

“Het was voor mij wel moeilijk 
om naar een nieuwe plek te 
gaan, de eerste keer wilde ik 
echt niet meedoen. Gelukkig 
ben ik heel goed geholpen met 
wennen. Als ik deze plek niet had 
zat ik alleen maar thuis op mijn 
stoel. Hier heb ik gezellig contact 
met veel andere mensen. Het 
medeleven en de herkenning van 
de groep is ook fijn.

Zonder deze activiteiten zou ik 
heel depressief zijn. Nu zijn er 
meer goede dagen. Accepteren 
dat je steeds minder kan is 
moeilijk, maar ik heb hier wel 
nieuwe dingen ontdekt waar ik 
goed in ben. Bijvoorbeeld heel 
fijn prei snijden, terwijl ik thuis 
nooit kookte. Nu ik hier drie 
keer per week naartoe ga heeft 
mijn vrouw ook wat tijd voor 
zichzelf.“

Projectcoördinator Myriam Dekker vertelt: 

“De overstap naar het lokale, laagdrempelige activiteiten-
aanbod levert deelnemers veel op. Voor hen is het vaak 
moeilijk om te accepteren dat niet alles meer lukt. Dan 
is het geweldig om te zien dat ze hun plekje vinden in de 
groep en tijdens de activiteiten ontdekken wat er allemaal 
nog wel kan!

Een professionele activiteitenbegeleider verzorgt de 
activiteit, maar begeleidt de deelnemers ook op sociaal-
emotioneel vlak. Daarnaast helpen we deelnemers bij 
praktische vragen, bijvoorbeeld over lastige brieven, 
indicaties en mantelzorg. Goed luisteren, meedenken en 
maatwerk leveren staat in onze aanpak centraal.” 



Recreatieve activering 
in 2022

Het aanbod voor recreatieve activering 
blijft zich ontwikkelen. Zo bereiken we 
ons gezamenlijke doel: laagdrempelige 
dagactiviteiten als lokale voorziening 
voor zoveel mogelijk inwoners. 
Wil jouw organisatie meedenken? 
Neem gerust contact op met Myriam: 
myriam.dekker@wij30.nl of 
06 - 15 476 249 

 

Pilot recreatieve activering 
in cijfers:

• 10 wekelijkse activiteiten op  
6 locaties in Nieuwegein

• 40% van de inwoners met een 
indicatie voor dagbesteding is 
al overgestapt naar recreatieve 
activering

Ervaringen van buurtverbinder Carin van Meegen (Movactor):

“Onze bestaande creatieve groep op Buurtplein Batau is uitgebreid met deelnemers vanuit de recreatieve 
activering. Tijdens de eerste bijeenkomst was het van beide kanten even wennen, maar al snel is 
de groep een eenheid geworden. Dit bleek bijvoorbeeld tijdens de kerstactiviteit. We gingen samen 
kerststukjes maken, waarbij ook nog een aantal enthousiaste buurtbewoners aanhaakten. Ieder kon 
vanuit zijn eigen creativiteit en enthousiasme meedoen. Een deelnemer had erg veel twijfel of hij het 
wel zou kunnen. Geholpen door andere enthousiaste deelnemers ging hij toch aan de slag. Hij maakte 
een prachtig kerststukje en ontdekte een 
nieuw talent. Deze positieve ervaring heeft zijn 
eigenwaarde vergroot.
 
Ook de mantelzorger van een nieuwe deelnemer 
is erg blij met de recreatieve activering. Naast 
dagbesteding voor haar partner zorgt het ook 
voor wat tijd voor haarzelf. Het mantelzorgen 
is op deze manier beter vol te houden, want zij 
komt zelf weer toe aan hobby’s en activiteiten 
die haar energie geven. Daarnaast zorgen 
de activiteiten waaraan hij meedoet voor 
gespreksstof. Haar partner is thuis ook een stuk 
actiever geworden.” 

Een deelnemer aan het woord

“Ik ben heel 
opgelucht dat ik 
mijn plekje hier op 
het buurtplein heb 
gevonden. Lekker in 
mijn hoekje met mijn 
eigen muzieksetje, 
dat is speciaal voor 
mij geregeld. Eerst 
ging ik met de 
regiotaxi, maar nu 
kom ik zelf met de 
fiets of de tram. Dat 
gaat heel goed. 

De overstap vond ik eerst wel spannend, maar nu ben ik 
helemaal gewend. Mensen naar muziek laten luisteren 
vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen! Soms maak ik 
van tevoren een lijst met nummers, dan ben ik er ook op 
andere dagen in de week best druk mee bezig. Maar ik kan 
ook heel goed muziek verzinnen tijdens een activiteit.”


