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In deze cursus leer je wat de functie van activiteitenbegeleider inhoudt. Je leert hoe je een 
activiteitenplan kunt opstellen en zinvolle en doelgerichte dagbesteding kunt aanbieden 
aan verschillende doelgroepen. 
 

Beoordeling 
Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je achter in dit boek 
vinden. Belangrijke punten bij de beoordeling zijn: 
 actieve deelname aan de lessen 
 nette uitwerking van de opdrachten 
 afgeronde processtappen voor het maken van het beroepsproduct 
 een nette, volledige en heldere uitwerking van het beroepsproduct 
 een theorietoets. 

Je toekomstige collega: 

 
 

   
 

> Over deze cursus

Doelstellingen
 Je kunt zinvolle dagbesteding aanbieden aan verschillende doelgroepen. 
 Je kunt de activiteiten aanpassen aan de mogelijkheden en interesse van de doelgroep/individuele cliënt. 
 Je kunt activeringsdoelen omschrijven (SMART). 
 Je kunt verschillende activiteiten aanbieden binnen verschillende leefdomeinen (werk, vrije tijd enzovoort)
 Je kunt omschrijven wat de functie van activiteitenbegeleider inhoudt. 
 Je kunt methodisch werken. 

Naam:  Janine Janssen 

Werkzaam bij: 's Heeren Loo  

Medewerkers: Mijn team bestaat uit 29 collega's.  

Werkzaam als:  Activiteitenbegeleidster 

Soort 
werkzaamheden: 

Naast het aanbieden van activiteiten, maken we ook van het koffiedrinken, de lunch, 
de toiletgang en de pauze een activiteit. 
En dan zijn er nog de administratieve taken, waaronder de activiteitenplannen 
bijhouden en evalueren, nieuwe doelen formuleren en vergaderen. 

Over de 
werkomgeving: 

Het is een zorgzame werkomgeving waarin de cliënt centraal staat. Samen met mijn 
collega's probeer ik het leven van de individuele cliënt een beetje mooier te maken.  

Wat er leuk is aan je 
werk:  

Cliënten die genieten van kleine dingen. Het zijn allemaal persoonlijkheden met een 
eigen karakter. En ondanks hun beperking kunnen ze genieten van kleine dingen. 
Dat maakt me een dankbaar mens en het zet mijn leven in een ander perspectief. 

Grootste blunder: Omdat er heel veel cliënten op het terrein wonen en de was centraal geregeld 
wordt, is de kleding gemerkt.  
Ik dacht een keer dat er een cliënt weggelopen was en pakte die persoon bij de 
hand en wilde in de kraag kijken naar het merkje (daarop staat de naam en de 
wooneenheid/het adres). De persoon in kwestie was ‘not amused’. Het bleek om een 
begeleider te gaan … Oeps, foutje! 

Waar je aan werkt:
  

Aan mijn communicatie. Ik ben vrij direct, maar dat wordt door mijn collega's niet 
altijd gewaardeerd. 
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Beroepsproduct: Individueel activiteitenplan 

Dit beroepsproduct inleveren voor:   

Een individueel activiteitenplan voor een cliënt is het uitgangspunt voor het 
dagprogramma. Hierin staan namelijk een persoonsbeschrijving, de (eventuele) 
mogelijkheden en beperkingen, evenals de persoonlijke voorkeuren en interesses, de 
(werk)doelen en het toekomstperspectief. 
 
Het activiteitenplan is een onderdeel van het persoonlijk plan/individueel zorgplan. 
 
Je kiest een bestaand of fictief persoon waarvoor je een individueel activiteitenplan gaat 
schrijven. Je maakt eerst een persoonsbeschrijving waarin naam, leeftijd, levensverhaal 
(korte lijnen), karakter en mogelijkheden/beperkingen beschreven worden. 
Vanuit deze persoonsbeschrijving ga je verder met het beschrijven van het 
toekomstperspectief en de doelen waaraan de komende tijd gewerkt gaat worden 
(SMART). De doelen worden onderverdeeld in werkdoelen.  
 
Als laatste wordt er een weekprogramma gemaakt, waarin de dagstructuur is 
opgenomen met verschillende activiteiten. 
 
Let op: Het activiteitenaanbod moet een realistisch aanbod zijn. Bijvoorbeeld iemand 
met een ernstig verstandelijke beperking kan geen arbeidsmatig werk verrichten en 
heeft ook geen spanningsboog van 45 minuten video kijken.  
Zorg verder voor een terugkerende structuur met verschillende activiteiten. 
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Vervolg beroepsproduct 
 
Processtappen 
 Maak een planning. 
 Kies een doelgroep. 
 Maak een persoonsbeschrijving van een bestaand of fictief persoon (minimaal één 

A4). 
 Beschrijf het toekomstperspectief voor deze persoon. Hierin staat wat deze persoon 

graag wil bereiken in de komende jaren (bijvoorbeeld een baan in de maatschappij). 
Het toekomstperspectief is wel gerelateerd aan dagbesteding (minimaal vijf regels). 

 Vanuit het toekomstperspectief formuleer je doelen volgens de SMART-methode, 
waaraan de komende periode (bijvoorbeeld een jaar) gewerkt gaat worden. 

 De doelen worden onderverdeeld in werkdoelen. Per doel minimaal twee 
werkdoelen. Werkdoelen zijn concrete handelingsstappen. (Werkdoelen hoeven niet 
te voldoen aan het SMART-principe.) 

 Om uiteindelijk een werkbaar document te krijgen, maak je een weekprogramma 
voor jouw persoon. Dit is een activiteitenprogramma (van 9.00u tot 16.00u) waarin 
er per dagdeel minimaal één activiteit is opgenomen en er een goede verdeling is 
van actieve en passieve activiteiten. (Hierin wordt ook bijvoorbeeld koffiedrinken, 
pauze, toiletgang, lunch opgenomen.) 

 
Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende 
processtap. 
 
De punten waarop je beroepsproduct wordt beoordeeld, kun je achter in dit boek 
vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’. 
 
Eisen aan het beroepsproduct 
Algemeen: 
 De verschillende onderdelen zien er netjes en verzorgd uit. 
 Het weekprogramma is overzichtelijk uitgewerkt per dag, per tijdsblok (bijvoorbeeld 

per half uur) in een  standaardlettertype en -grootte (10-12). 
 Het activiteitenaanbod heeft minstens zes verschillende activiteiten. 
 De doelen zijn SMART geformuleerd. 
 Het individueel activiteitenplan is in correct Nederlands geschreven. 
Inhoud: 
 De bestaande of fictieve persoon is duidelijk beschreven. 
 Alle aspecten, zoals hiervoor genoemd, zijn meegenomen in het individueel 

activiteitenplan. 
 Het individueel activiteitenplan is een realistisch plan dat toegepast kan worden in 

de praktijk. 

Werkmodel: 
Studieplanning 
op 
www.factor-e.nl 

 
Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

 

Taal Taal Taal Taal

 Neem deze cursus door en onderstreep de woorden die je niet kent. 
 Noteer deze woorden in de woordenlijst en zet de betekenis erbij. 
 Nieuwe onbekende woorden die je tegenkomt tijdens de cursus, voeg je toe aan de 

woordenlijst. 
 Na afloop van de cursus neem je dit overzicht op in je taalportfolio.  
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Een cursus over activiteitenbegeleiding. Wanneer en waarom zijn activiteiten zinvol. Wat is 
het doel van dagbesteding? En wat als iemand een beperking heeft? Of iemand niet 
gemotiveerd is? 
In deze cursus leer je wat er allemaal komt kijken bij het begeleiden van activiteiten voor 
verschillende doelgroepen.  
Activiteiten bied je aan vanuit een bepaalde visie en het is niet alleen maar leuk en 
vrijblijvend. 
 

 

 
 Brainstorm in tweetallen over de term ‘zinvolle dagbesteding’ en beschrijf jullie visie 

hierover. 
Wat is zinvolle dagbesteding? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Welke risico’s zouden er kunnen ontstaan wanneer er geen dagbesteding is of 
wanneer er geen activiteiten ondernomen worden? 
Beschrijf de risico's die kunnen optreden wanneer er geen zinvolle dagbesteding is. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Vervolgens worden de visies verzameld op het bord of een flip-over. 
Bespreek klassikaal alle aspecten die belangrijk zijn bij een zinvolle dagbesteding. 

 
 Schrijf vervolgens een korte, maar krachtige complete visie over zinvolle dagbesteding. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Met deze visie als uitgangspunt weet je alvast hoe belangrijk en waardevol jouw bijdrage 
kan zijn als activiteitenbegeleider in het leven van een medemens, een cliënt. 
 
 
 
 
 
 
 

> Dagbesteding

Doelstellingen
 Je kunt uitleggen waarom actieve dagbesteding zinvol is. 
 Je kunt verschillende doelen van dagbesteding omschrijven. 
 Je kunt benoemen hoe je rekening houdt met eventuele beperkingen van cliënten. 

Opdracht 1: Zinvol 
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Het is voor iedereen belangrijk om een goede invulling van de dag te hebben. Die invulling 
kan voor iedereen verschillend zijn, afhankelijk van onder andere (on)mogelijkheden, 
interesses, achtergronden en financiële middelen. 
Bedenk bij de volgende situaties welk doel dagbesteding zou kunnen hebben. 
 
1. Yvette is opgenomen in een psychiatrische instelling omdat ze depressief is. Zij kon 

niet langer thuis blijven wonen omdat ze zichzelf verwaarloosde en niet meer at, ook 
kwam ze haar bed niet meer uit. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

2. Tom is een jongeman van 18 jaar en heeft het syndroom van Down. Hij heeft speciaal 
onderwijs doorlopen en is nu klaar met school.  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

3. Dhr. Janssen is een man van 85 jaar. Hij voelt de levensjaren letterlijk in zijn lichaam 
en begint steeds een beetje onzekerder te worden over zijn eigen mobiliteit. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

4. Kees is een jongeman van 24 jaar en is inmiddels afgekickt van de harddrugs, al blowt 
hij nog weleens. Door zijn verleden is het moeilijk voor hem om aan werk te komen. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
Bewaar deze gegevens goed omdat ze gebruikt kunnen worden in een volgende opdracht. 
 

Opdracht 2: Doel van dagbesteding 

Theoriebron 1: 
Zinvolle 
dagbesteding 
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Je hebt inmiddels een visie ontwikkelt voor dagbesteding. En je hebt doelen beschreven in 
verschillende situaties. In die verschillende situaties zijn er ook bijkomende problemen, 
zowel psychisch, verstandelijk, als lichamelijk. Daar zul je ook rekening mee moeten 
houden. 
 
 Met welke reden houd je rekening met de beperkingen van de cliënten? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Iedereen moet de kans krijgen om een 'normaal' leven te kunnen leven. 
Dat is best wel lastig, als iemand erg spastisch is en zich niet goed verstaanbaar kan maken 
en afhankelijk is van zijn rolstoel.  
Of: Een leuke jonge meid van 18 jaar, maar blind vanaf haar geboorte. 
En toch moet iedereen de kans krijgen om een 'normaal' leven te kunnen leven. 
 
 Hoe kijk jij tegen deze stelling aan? Beargumenteer mening. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Hoe kun je aan 'een normaal leven' invulling geven, bij mensen met een beperking? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Schrijf je laatste antwoord ook op een geeltje en neem dit de eerstvolgende keer mee naar 
de les. 
 

 
In de vorige opdracht heb je antwoord gegeven op de vraag hoe je aan 'een normaal 
leven' invulling geeft, bij mensen met een beperking en je hebt dat op een geeltje gezet. 
 
 Plak alle geeltjes op een flip-over en lees deze voor. 
 
 Maak twee kolommen en zet boven de ene kolom mogelijkheden en zet boven de 

andere kolom onmogelijkheden. 
 Lees de geeltjes nogmaals en beoordeel met elkaar of dat wat erop staat, uitgaat van 

mogelijkheden of toch van de onmogelijkheden. Plak het briefje vervolgens in de 
bijbehorende kolom. 

 
 Bekijk vervolgens de volgende filmfragmenten op internet.  
 

Opdracht 3: Beperkt  

Theoriebron 1: 
Zinvolle 
dagbesteding 

Opdracht 4 (On)mogelijk …  

Zie voor meer 
informatie 
www.facotr-e.nl 
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Drie filmfragmenten van personen met een beperking. Drie personen die hun dromen 
verwezenlijken, die een doel hebben in het leven. Mensen die midden in de maatschappij 
staan. 
 
 Lees nogmaals de geeltjes en bespreek welke briefjes uit de rij van mogelijkheden en 

welke briefjes uit de rij van onmogelijkheden van toepassing zijn op de filmfragmenten. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Is jouw persoonlijke visie over dagbesteding en het leven met een beperking veranderd 
na deze opdrachten? Zo ja, wat heb je geleerd. Zo nee, waarom niet? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Mark heeft een kamer bij Iriszorg, een organisatie voor dak- en thuislozenopvang. Hij heeft 
veel conflicten met andere bewoners omdat hij tot diep in de nacht naar muziek luistert of 
televisie kijkt. Overdag slaapt hij vaak tot een uur of drie en daarna hangt hij wat rond, 
surft wat op het internet en drinkt een biertje. 
De begeleiding is er onder andere op gericht om weer een normaal dag-nachtritme op te 
bouwen. Zinvolle dagbesteding is hierbij essentieel. 
 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 

Doel van zinvolle dagbesteding: 
Herkenbare dagstructuur aanbrengen en bezig zijn met activiteiten die zinvol (en leuk) zijn, 
om te kunnen ontwikkelen, te leren, te ontspannen of te werken en zo de eigenwaarde te 
vergroten. 
De sociale contacten dragen bij aan het welbevinden. 
 
Om dit te kunnen bereiken, heb je kennis over je cliënten nodig. 
Het beschrijven van beperkingen in het functioneren is nodig om de 
ondersteuningsbehoeften inzichtelijk te maken en om vervolgens een activiteitenplan te 
kunnen ontwikkelen. In dit plan heb je dus het uitgangspunt (beperkingen en 
ondersteuningsbehoeften) beschreven om van daaruit aan het toekomstperspectief te 
kunnen werken. 
Het toekomstperspectief gaat om het verbeteren van het (lichamelijk,geestelijk en/of 
sociaal) functioneren van de persoon, het behouden van vaardigheden en/of het bieden 
van ontspanning. Concrete acties worden omschreven, gepland en vervolgens uitgevoerd.  
(Wanneer de doestellingen niet behaald worden, is het nodig om de 
ondersteuningsbehoeften opnieuw te onderzoeken.) 

Waarom 
Waarom bied je een activiteit aan, wat wil je bereiken? 
Het doel kan van alles zijn, bijvoorbeeld: 
 beter leren samenwerken 
 meer bewegingsvrijheid krijgen en/of beter leren bewegen 
 sociale contacten vergroten 
 angst overwinnen 
 beleving/prikkelen van zintuigen 
 stimuleren van ontwikkeling 
 omgeving leren kennen 
 vrijetijdsbesteding/ontspanning. 
 
Iedereen moet de kans krijgen om een 'normaal' leven te kunnen leven.  

Ouderen 
Activiteitenprogramma's zijn voor ouderen van (grote) betekenis. Contacten, 
ontmoetingen en gezelligheid staan centraal. Maar ook de structuur in het 
weekprogramma is van belang. 
Bewegingsactiviteiten zijn belangrijk om fit te blijven, mogelijkheden in stand te houden 
en coördinatie- en reactievermogen te oefenen. 
 
 
(De)motivaties: 
 Gezelligheid is vaak de grootste motivatie om mee te doen met activiteiten. 

> Theoriebron 1:
Zinvolle dagbesteding
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 Ouderen blijken moeilijker te motiveren voor nieuwe activiteiten omdat ze hun leven al 
ingevuld hebben. 

 Zie http://www.profi-leren.nl/files/zorghulp_dc_7_assisteren_bij_activiteiten.pdf voor 
voorbeelden en tips om ouderen te motiveren. 

 
Conclusies en aanbevelingen: 
 Activiteiten voor ouderen zijn gericht op gezelligheid waarbij de mogelijkheden en 

wensen van de ouderen vooropstaan. 
 Laat de oudere in zijn waarde en toon respect. Het is geen klein kind, benader hem 

ook niet zo. Maar help de oudere wel als het nodig is. Blijf altijd beleefd. De oudere is 
altijd ouder, dan jij! 

 Oordeel niet over ouderen, benader ouderen positief. Geef complimenten. 
 Wees enthousiast, 'goed voorbeeld doet goed volgen'. 

Zorg voor verstandelijk beperkten 
Mensen met een verstandelijke beperking beleven de wereld rondom zich op een andere 
manier, maar wel gelijkwaardig. Activiteiten zijn passend bij de belevingswereld van de 
individuele persoon. 
 
(De)motivaties: 
 Benoemen van de mogelijkheden van de cliënt en niet uitgaan van de beperkingen van 

de cliënt. 
 Passieve houding is soms lastig te doorbreken. 
 Structuur geeft veiligheid, nieuwe activiteiten kunnen als onveilig worden ervaren. 
 
Conclusies en aanbevelingen: 
Begeleiden van verstandelijk gehandicapten vraag om: 
 een praktische inslag 
 inlevingsvermogen 
 geduld 
 creativiteit 
 stap voor stap activiteiten aanbieden, als uitdaging zien. 

Zorg voor lichamelijk gehandicapten 
Mensen met een lichamelijke handicap willen vaak graag gewoon zijn, meedraaien in de 
maatschappij, voor vol worden aangezien. Afhankelijk van de ernst van de handicap, 
worden er activiteiten aangeboden die aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de 
mensen. 
 
(De)motivaties: 
 Belangrijk aspect in de motivatie is om cliënten zo veel mogelijk zelfstandig te laten 

doen. Als begeleider moet je je goed kunnen inleven in hun mogelijkheden. 
 Goede communicatie is heel belangrijk. Wat wil de cliënt, wat kun jij bieden, waarin 

kun jij ondersteunen? 
 
Conclusies en aanbevelingen: 
Begeleiden van lichamelijk gehandicapten vraag om: 
 een praktische inslag 
 inlevingsvermogen 
 het vermogen mensen te motiveren 
 je aandacht kunnen verdelen 
 creatieve inslag. 

Maatschappelijke opvang en maatschappelijk belang 
Het belang van dagbesteding voor de maatschappelijke opvang wordt steeds meer erkend. 
Sterker nog; deelname aan dagbesteding of werk blijkt vaak een cruciale motiverende 
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factor om andere stappen te zetten, zoals woonruimte zoeken, afkicken en/of sociale 
contacten herstellen. 
 
Een goede dagbesteding kan zelfs cruciaal zijn op bepaalde momenten (ontslag uit kliniek 
of uit detentie).  
 
Bij maatschappelijke hulpverlening wordt er concrete hulp en procesmatige begeleiding 
geboden. De hulp en begeleiding hebben betrekking op materiële en immateriële 
problemen van individuen en gezinnen, vaak in relatie met de omgeving. 
Het doel kan verschillen van weer onder de mensen komen, dag- en weekstructuur 
opbouwen tot zich weer zinvol voelen, door het doen van 'dingen' die ertoe doen. Maar 
ook kan het een weg van herstel zijn om door te groeien naar een betaalde baan. 
  
Bij dagbesteding voor deze doelgroep is motivatie de eerste stap en misschien wel het 
belangrijkste. 
 
Demotiverende aspecten die genoemd worden door de cliënten uit de doelgroep zijn 
onder andere: 
 gebrek aan persoonlijke begeleiding 
 schulden (deze moeten eerst gesaneerd, afbetaald zijn voordat ze verder kunnen). 
 
De maatschappelijke opvang is geen makkelijke doelgroep. Kans op recidive is groot.  
Positieve effecten die door de cliënten uit de doelgroep worden genoemd, zijn onder 
andere: 
 Bezigheden en verplichtingen voorkomen dat je terugvalt in oude gewoontes. 
 Als je toch terugvalt, dan val je minder diep terug. 
  
Wat cliënten zelf zeggen: 
 Ik wil me graag verder ontwikkelen, normaal betaald werk doen. 
 De schulden staan nog in de weg. 
 Het verleden blijft me achtervolgen, geworstel met verslaving. 
 Ik ben bang dat de activiteiten wegvallen en ik niet tijdig iets nieuws heb kunnen 

vinden. 
 Er zijn weinig mogelijkheden. 
 
Mensen na detentie hebben het vaak zwaar. Soms hebben ze geen woning meer omdat 
de huur is opgezegd. Ook missen ze een daginvulling. 
 
Ook de ontwikkelingsmogelijkheden zijn beperkt. Activiteiten als papier prikken zijn niet 
erg motiverend. In Amerika zijn er projecten waarbij deze doelgroep puppy's traint voor 
blinden. 
 
Conclusies en aanbevelingen: 
 Cliënten hebben de ervaring dat goede dagbesteding een cruciale rol speelt om hun 

leven weer op de rails te krijgen. 
 Positieve ervaringen zijn er over het aanbod waar men momenteel gebruik van maakt; 

over het werken in een groep, de eigen verantwoordelijkheid en de 
keuzemogelijkheden. 

 Knelpunten zijn er op het gebied van de kwaliteit van dagactiviteiten.  
 
Iedereen aan de slag krijgen, is een illusie. 
 
Er blijft altijd een groep mensen over die lichamelijk of psychisch te zwak is om deel te 
nemen aan activiteiten.  


