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DAGBESTEDING 

 

Wilt u uw dag nuttig invullen? En contact hebben met andere mensen? Dan kunt u misschien 
gebruikmaken van dagbesteding. Dagbesteding voorkomt ook overbelasting van uw 
mantelzorger(s). 

In veel wijken vindt u activiteiten met vrijwilligers. Ook mensen met een beperking kunnen 
meedoen. Eventueel met extra persoonlijke begeleiding. Er bestaat ook speciale 
dagbesteding voor ouderen. Denk aan: 

• koffie-ochtenden in het buurthuis 
• gezamenlijke uitstapjes 

Activiteitencentrum 

Mensen met een lichamelijke beperking, zintuiglijke beperking of verstandelijke beperking 
kunnen ook terecht bij een activiteitencentrum. Een activiteitencentrum is meestal onderdeel 
van een instelling voor gehandicaptenzorg. Ook GGZ-instellingen bieden dagbesteding voor 
hun cliënten. 

In een activiteitencentrum kunt u bijvoorbeeld: 

• creatief bezig zijn 
• sporten 
• bloemschikken 
• toneelspelen 
• kaarsen maken 
• producten inpakken 

U kunt ook begeleiding krijgen bij allerlei dagelijkse handelingen. Zoals: 

• boodschappen doen 
• met geld leren omgaan 
• met het openbaar vervoer (ov) reizen 

Daarnaast zijn er ook activiteiten voor ouderen. 

Zorgboerderij 

Wilt u graag met dieren werken of in de tuin? Dan kunt u misschien terecht op 
een zorgboerderij. Een zorgboerderij werkt niet samen met een instelling. 

Werk als dagbesteding 

Wilt u graag werken? Dan kunt u ook gebruik maken van werk als dagbesteding. Dit wordt 
arbeidsmatige dagbesteding genoemd. Denk aan werk in een restaurant of in een winkel. 

 

 

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/opvang-en-tijdelijk-verblijf/zorgboerderij
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Voor wie is dagbesteding bedoeld? 

Dagbesteding is er voor mensen met een beperking die naar eigen vermogen mee willen 

doen in de samenleving en niet stil willen zitten. Dagbesteding wordt ook wel 

maatschappelijke participatie of activering genoemd. 

Heb ik een indicatie nodig? 

Ja, voor sommige dagbesteding heeft u een indicatie nodig. 

Wat is de eigen bijdrage? 

Voor dagbesteding met indicatie betaalt u een eigen bijdrage.  Het CAK int deze bijdrage. 

Heeft u vragen over uw eigen bijdrage? Op www.hetcak.nl vindt u antwoord op veel gestelde 

vragen.  

Voor informatie kunt u ook terecht bij het CAK via het gratis telefoonnummer 0800 1925 

Voor dagbesteding zonder indicatie zijn er wellicht wel kosten aan verbonden. U kunt dit 

navragen bij de desbetreffende leverancier wat de kosten zijn. 

 

Contactgegevens 

Leveranciers 

 

Dagbesteding met indicatie 

 

Avoord aan Huis 

Website: www.avoord.nl 

 

Surplus 

Website: www.surplus.nl 

 

Amarant 

Website: www.amarant.nl 

 

GGz Breburg 

Website: www.ggzbreburg.nl 

 

Stichting ijgenwys en Anders 

Website: www.ijgenwys.nl 

 

Buitenthuiszijn 

Website: www.buitenthuiszijn.nl 

http://www.avoord.nl/
http://www.surplus.nl/
http://www.amarant.nl/
http://www.ggzbreburg.nl/
http://www.ijgenwys.nl/
http://www.buitenthuiszijn.nl/
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Zorgboerderijen  

Deze zorgboerderijen zijn in de regio te vinden: 

 

Etten-Leur: 

Zorgboerderij de Polder 

Website: www.zorgboerderij-depolder.nl 

 

Zorgboerderij de Bollendonk 

Website: www.zorgboerderijdebollendonk.nl 

 

Stichting ijgenwys en Anders 

Website: www.ijgenwys.nl 

 

Zorgboerderij Hartenboer 

Website: www.sovak.nl 

 

Stichting Zorgboerderij de Bremberg 

Website: www.debremberg.com 

 

A.A.I. centrum DE KLIMOP 

Website: www.aaicentrumdeklimop.nl 

 

Zorgboerderij De Polder 

Website: www.zorgboerderij-depolder.nl 

 

Buitenthuiszijn 

Website: www.buitenthuiszijn.nl 

 

Rijsbergen: 

Hoeve het Rondgors 

Website: www.hoevehetrondgors.nl 

 

 

 

 

 

http://www.zorgboerderij-depolder.nl/
http://www.zorgboerderijdebollendonk.nl/
http://www.ijgenwys.nl/
http://www.sovak.nl/
http://www.debremberg.com/
http://www.aaicentrumdeklimop.nl/
http://www.zorgboerderij-depolder.nl/
http://www.buitenthuiszijn.nl/
http://www.hoevehetrondgors.nl/
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Zundert: 

Groen doen 

Website: www.groen-doen.nu 

 

ZO Zorgboerderij Zundert 

Website: www.zozorgenontwikkeling.nl 

 

’t Opstapje 

Website: www.opstapje.com 

 

 

Sprundel: 

Boerderij De Bontekoe 

Website: www.klasseboeren.nl 

 

 

 

 

Breda: 

De Kleine Hoeve 

Website: https://dekleinehoeve.nl 

 

De Beukenhof 

Website: www.lievegoed.nl 

 

Moervliet 

Website: https://www.moervliet.nl 

 

Sintels BV 

Website: https://sintels.nl 

 

Team Uniek 

Website: www.teamuniek.nl 
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Dagbesteding zonder indicatie 

 

Autisme netwerk West Brabant 

Website: https://www.autismenetwerk.nl 

 

Wijkgebouw ut Praotuis (creatieve werkplaats) 

Website: https://www.zorgvooreenanderetten-leur.nl 

 

Huiskamerprojecten in de gemeente Zundert 

Website: https://surplus.nl 

 

Huiskamer Levenslust KBO Sint Antonius Klein Zundert 

Website: www.kbo-kl-zundert.nl 
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