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De meesste cliënten in de
d verstandelijkk gehandicapteenzorg hebben in
i de ogen van begeleiders eeen zinvolle
daginvulling. De kwaliteeit van het aanbod aan activit eiten vinden ze
e over het algem
meen voldoendde tot goed. Tocch
er past bij het in
ndividu. Dat strreven lijkt onde
er druk
willen beegeleiders een meer persoonssgerichte dagin vulling die bete
te staan door gebrek aaan tijd, faciliteitten en scholinggsmogelijkheden. Dit geldt voo
oral in de kleinsschalige
woonvoorzieningen, waar begeleiderss de ervaren kw
waliteit van de daginvulling
d
relatief laag beooordelen en tijdggebrek
sterker sspeelt. Dit blijktt uit een vragen
nlijstonderzoekk onder begeleid
ders in de zorg voor mensen m
met een
verstand
delijke beperkin
ng die deelnemen aan het NIV
VEL Panel Verple
eging & Verzorg
ging.
In
n de vragenlijst is ‘zinvolle daginvulling’ als voolgt beschreven
n: “Met een zinvolle daginvulliing bedoelen we
w
actiiviteiten die aansluiten bij de persoonlijke
p
vooorkeuren en geewoonten van de
d cliënt. Dit kunnnen bijvoorbe
eeld
creatieeve bezigheden
n, beweeg‐, sport‐ of soms ookk werkactiviteiten zijn. Maar ook het betrekkeen van cliënten
n bij de
huisho
oudelijke zorg of
o koken, kan on
nderdeel zijn vaan een zinvolle daginvulling. Activiteiten
A
kun nen zowel binn
nen als
buiten de instelling plaattsvinden.”

Doel van
n deze factsh
heet is te besschrijven hoee
begeleid
ders aankijkeen tegen de daginvulling
d
van hun cliënten en wat er nodigg is om die tee
verbeterren. De mogeelijkheid om zelf te kiezeen,
eigen reggie, en deeln
name aan de
e samenlevinng
vinden m
mensen met een verstandelijke
beperkin
ng belangrijkk voor hun kw
waliteit van
leven (Buntinx, 2015
5). Dit zijn kernelementenn
van het vvernieuwde Kwaliteitskader
Gehandiicaptenzorg waarmee
w
organisaties inn
2017 gaaan werken. Een
E persoonssgerichte
daginvullling is een sp
peerpunt in het
meerjareenplan ter veerbetering va
an de
gehandiccaptenzorg.
We bean
ntwoorden de
d volgende vragen:
v
1. Vindeen begeleideers dat cliënten een
zinvo
olle daginvulling hebben??
2. Wat m
moet er gebeuren om ee
en zinvolle
dagin
nvulling voorr alle cliënten
n te
realisseren?
3. Is er vvoldoende tiijd, faciliteite
en, en
desku
undigheid vo
oor een zinvo
olle
dagin
nvulling?
Uit ondeerzoek (Meullenkamp e.a., 2015) blijkkt
dat woonsituatie invvloed heeft op
o het type
activiteitten. Daarom
m kijken we ook naar de
invloed vvan woonsituatie bij het antwoord o p
deze vraagen.

Meeste
M
cliën
nten hebbe n zinvolle
da
aginvulling
Vrijwel alle be
egeleiders (993%) vinden dat
d de
meerderheid
m
van de cliëntten een zinvolle
daaginvulling heeft (tabel 11). De daginvvulling
be
estaat vooral uit individuuele activiteiten
(vvolgens 62% van de begeeleiders) en/o
of
grroepsactivite
eiten (volgenns 56% van de
be
egeleiders) binnen
b
de eiggen instellingg. Bijna
ee
en kwart gee
eft aan dat e r (ook) individuele of
grroepsactivite
eiten buiten dde instelling zijn.
abel 1: Hoev
veel cliëntenn hebben een
n
Ta
zinvolle dagin
nvulling?
ge
eschat deel
(nagenoeg) alle
meer dan de helfft
de
e helft of minde
er
To
otaal

%
83%
10%
7%
100%

Be
egeleiders vinden de kwaaliteit van de
e
daaginvulling voldoende (440%) of (zeer) goed
(4
41%). De restt van de begeeleiders vind
dt de
daaginvulling matig
m
(18%) oof slecht (1%
%).

Beter aanslu
uiten bij de persoon
Be
egeleiders willen
w
vooral meer aandacht voor
in
ndividuele acttiviteiten, zoowel binnen als
bu
uiten de eige
en instelling:: respectieve
elijk 55
en
n 49 procentt geeft dit aaan. Ze willen minder
vaaak extra aan
ndacht voor groepsactiviiteiten
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Figuur 11: Oordeel over
o
tijd, fa
aciliteiten een scholingssaanbod om
m zinvolle ddaginvullingg te
realiserren
Is eer voldoende tijd om een
zzinvolle daginvullling te
realiseren?

Zijn er volldoende faciliteitten om
een zinnvolle daginvullin
ng te
realiseren?

Biedt uw insttelling voldoende
e
bij‐ en nasscholing t.b.v.
zinvolle ddaginvulling?
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meestal/altijd

nee

w
weet ik niet

ja

ee
en zinvolle daginvulling ((figuur 1). Eé
én op de
ze
even begeleiders is ronduuit negatief en
e geeft
aaan dat dit vaak of nooit vvoldoende is. Bij de
op
pen vraag na
aar wat er noodig is merke
en
be
egeleiders va
aak op dat err te weinig personeel
p
is voor individuele aandaccht (genoemd
d door
32
2% van alle begeleiders)
b
en dat er te weinig
ve
ervoersmoge
elijkheden zijjn (genoemd
d door
18
8% van de be
egeleiders). V
Vier op de tien
be
egeleiders vindt dat er o nvoldoende scholing
is op het gebie
ed van zinvoolle daginvulling.
Be
egeleiders be
eheersen dee meeste
co
ompetenties die nodig zijjn om cliënte
en te
on
ndersteunen
n bij een zinvvolle daginvu
ulling, zo
is hun eigen ervaring (figuuur 2). De gro
ootste

binnen o
of buiten de eigen instelling
(respectievelijk 22 en
n 16%). Ook in de open
vraag naaar verbeterm
mogelijkhede
en noemen
begeleid
ders de mogeelijkheid van één op één
contacteen en op een
n persoon afggestemde
activiteitten. Binnen de
d groepsacttiviteiten is tte
weinig tiijd voor indivvidueel conta
act, evenals in
de avond
den en weekkenden. Opgemerkt worddt
dat het w
wenselijk is dat
d een cliën
nt een eigen
hobby kaan hebben en
e meer kan participerenn
in de maaatschappij.

Tijd, facciliteiten en
n scholing nodig
n
Nog niett de helft van
n de begeleid
ders vindt daat
er altijd voldoende tijd en facilite
eiten zijn vooor

Figuur 2. Mate waarrin begeleide
ers de nodigge competenties beheerssen voor zinvvolle daginvvulling

> 70% beheerst
competentiie

•een perssoonsgerichte en belevingsgerichtte houding naar cliënten
•kennis een vaardigheden van
v verzorgendee handelingen
•kennis vvan beperkingen/ziektebeeld van ccliënten
•vaardigh
heden om inzicht te krijgen in de aachtergrond en le
evensloop van cliënten

•kennis vvan psychosociale
e problematiek vaan cliënten
•kennis een vaardigheden op
o het gebied va n pedagogische en/of
e
agogische begeleiding
b
•kennis een vaardigheden om
o cliënten te m
motiveren en te co
oachen
50‐70% beh
heerst
•kennis, vvaardigheden en de intentie om dde eigen regie van
n de cliënt te stim
muleren
ntie
competen
•vaardigh
heden om inzichtt te krijgen in hobbby's en interesse
es van cliënten
•kennis vvan de dagbestedingsmogelijkhedeen binnen de instelling

<50% beheeerst
ntie
competen

•kennis een vaardigheden van
v groepsdynam
mische processen
n
•vaardigh
heden in het coacchen van andere medewerkers, vrrijwilligers, mante
elzorgers
•kennis vvan de dagbestedingsmogelijkhedeen buiten de insttelling
•kennis vvan de sociale kaa
art rondom daginnvulling in de regio
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scholingsmogelijkheden. Over de gevolgen van
de bezuinigingen op vervoer luidde de VGN
onlangs de noodklok (van Ruijven, 2017)
Tijdgebrek geldt vooral in de kleinschalige
woonvoorzieningen. In kleinschalige
voorzieningen wonen, vergeleken met de
grootschalige instellingen, relatief meer
mensen met een lichte verstandelijke
beperking die wellicht vaker ‘eigen’
activiteiten willen ontplooien. Deze
activiteiten liggen buiten de directe
woonomgeving en kunnen extra begeleiding
vereisen, bijvoorbeeld bij deelname aan een
sportclub in de regio.

scholingsbehoefte (zie rode vlak) betreft de
omgang met groepsdynamische processen en
het coachen van andere medewerkers,
vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast
vinden relatief veel begeleiders dat ze meer
kennis moeten hebben van de
dagbestedingsmogelijkheden buiten de
instelling en de sociale kaart van de regio. Bij
het oranje vlak staan de competenties waarop
30 tot 50% van de begeleiders bijscholing kan
gebruiken.

Kwaliteit daginvulling in kleinschalige
woonvoorzieningen onder druk
Vier van de tien begeleiders in kleinschalige
woonvoorzieningen vinden de dagbesteding
die het team biedt van matige of slechte
kwaliteit (tabel 2). Dit ligt niet aan een verschil
in faciliteiten (zoals geschikte ruimtes,
materialen, vervoer) of scholingsbehoeften,
maar wel aan een verschil in tijd om voor
cliënten een zinvolle daginvulling te
realiseren: 33% vindt dat er vaak of altijd tijd
ontbreekt voor zinvolle daginvulling, terwijl
geen van de begeleiders in de dagopvang en
15% van de begeleiders in grotere
zorginstellingen waar cliënten 24 uur per dag
verblijven vinden dat het vaak of altijd aan tijd
ontbreekt.

Extra aandacht is nodig voor het in kaart
brengen van mogelijkheden die er zijn voor
activiteiten, in het bijzonder de mogelijkheden
buiten de eigen instelling zijn vaak onbekend.
Het gaat echter niet alleen om betere keuze‐
informatie, maar ook om scholing van
begeleiders in agogische vaardigheden.
Bijvoorbeeld in de begeleiding van groepen en
hoe daarbij ieder individu tot zijn/haar recht
kan komen. De kamerbrief ‘Samen werken aan
een betere gehandicaptenzorg” (VWS, 1 juli
2016) sluit hier goed bij aan vanwege de
nadruk op het belang van individuele keuzes
in daginvulling en op minder ‘binnen’ en meer
‘buiten’ de instelling. Het door VWS ingezette
kwaliteitsprogramma geeft ook prioriteit aan
scholing in gespreksvaardigheden. In het
programma wordt de hoge werkdruk erkend.
De vraag is of het scholen van personeel
voldoende is om het tijdgebrek het hoofd te
bieden.

Tabel 2: Oordeel van de begeleiders over de
kwaliteit van de daginvulling die hun team
biedt, uitgesplitst naar type voorziening
dagopvang

grote 24
uurs
instelling

80%
20%
0%

35%
49%
16%

klein‐
schalige
24 uurs
instelling
22%
39%
39%

100%

100%

100%

(zeer) goed
voldoende
matig/onvoldoende
of slecht
Totaal
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Chi‐kwadraat=27,68, p=.000

Conclusie
Begeleiders vinden dat cliënten met een
verstandelijke beperking een zinvolle
daginvulling hebben, maar willen die graag
meer persoonsgericht. Dit staat onder druk
vanwege tijdgebrek (onvoldoende personeel),
beperkte faciliteiten (in het bijzonder de
vervoersmogelijkheden) en beperkte
3

Onderzoeksmethode
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvingen 811 deelnemers van het NIVEL Panel
Verpleging & Verzorging in september 2016 een vragenlijst met vragen over een zinvolle daginvulling. Aangeschreven
paneldeelnemers waren werkzaam in een (deels) uitvoerende functie in de langdurige intramurale ouderenzorg, GGZ of
gehandicaptenzorg. In totaal beantwoordden 351verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch medewerkers de vragenlijst
(respons 48%) De resultaten beschreven in deze factsheet zijn gebaseerd op de ingevulde vragenlijsten van 126 begeleiders
werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze begeleiders zijn werkzaam in instellingen verspreid
over het hele land.
Kenmerken respondenten
De leeftijd van de respondenten is ongeveer gelijk verdeeld over de volgende categorieën: 33% is 45 jaar of jonger, 29% is
tussen 46 en 55 jaar (29%) en 38% is tussen 56 en 65 jaar. Van de respondenten is 89% vrouw en 87% werkt in een uitvoerende
functie, zonder leidinggevende taken. De meerderheid (59%) heeft een agogische opleiding en 41% een verpleegkundige. De
meesten werken in een grotere zorginstelling met 24‐uurszorg (52%), 26% werkt in een kleinschalige 24 uurs woonvoorziening
en 21% in een dagvoorziening.
Kenmerken cliënten
De begeleiders die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben een aantal kenmerken van de cliënten voor wie zij zorgen
aangegeven. 90% van hen begeleidt overwegend volwassenen. Volgens de zorgverleners is 60% van hun cliënten volledig
afhankelijk van anderen voor een zinvolle daginvulling. 28% is grotendeels afhankelijk van anderen en 12% regelt het deels zelf
en is deels afhankelijk van anderen.
Vragenlijst
De vragenlijst bevatte 33 vragen. 13 vragen betroffen de achtergrond van zorgverleners, 6 vragen de taken voor het realiseren
van een zinvolle daginvulling, 5 vragen gingen over competenties en scholing, 9 vragen gingen over de praktijk rondom een
zinvolle daginvulling. Veruit de meeste vragen hadden voorgestructureerde antwoordcategorieën. Vragen waren gebaseerd op
beleidsdocumenten, beroepsprofielen en onderzoeksliteratuur betreffende een zinvolle daginvulling in de langdurige
intramurale zorg. De vragenlijst kwam mede tot stand in overleg met VWS, V&VN (ouderenzorg en GGZ) en VGN. De vragenlijst
werd getest door leden van V&VN en VGN en door drie paneldeelnemers (1 intramurale ouderenzorg, 1 VGN, 1 GGZ).
Afname en reminders
In september 2016 ontvingen paneldeelnemers een email met een toelichting op de vragenlijst en een link naar de vragenlijst.
De vragenlijst werd alleen digitaal aangeboden via een beveiligde website. Wanneer deelnemers de vragenlijst nog niet hadden
ingevuld, dan ontvingen zij na twee weken en na drie weken een herinneringsmail met opnieuw de link naar de vragenlijst.
Analyses
De antwoorden op de vragen werden geanalyseerd d.m.v. beschrijvende statistiek (percentages en frequenties). Verschillen
tussen type instelling (dagopvang, grote 24‐uurs instelling en kleinschalige 24‐uurs voorziening) werden getoetst door middel
van Chi‐kwadraat toetsen. Vanwege het geringe aantal respondenten (n=126) is gekozen voor een conservatief
significantieniveau van .01. Analyses vonden plaats met het programma Stata (14.0). In de vragenlijst zijn zeventien
competenties beschreven die horen bij het realiseren van een zinvolle daginvulling. In deze factsheet (figuur 2) is gekeken naar
de competenties die de meerderheid van de begeleiders (>50%) herkenden als relevante competenties voor een zinvolle
daginvulling.
Meer informatie over het Panel Verpleging & Verzorging kunt u vinden op www.nivel.nl/panelvenv of u kunt bellen of e‐mailen
naar Anke de Veer, tel. 030‐2729764, e‐mail a.deveer@nivel.nl.
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