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Inleiding  

De gemeente Nieuwegein start op 1 juli 2021 met de Pilot recreatieve activering. De recreatieve activering 

(algemene voorziening) vervangt een deel van de recreatieve dagbesteding (maatwerkvoorziening OMD 1 en 

een groot deel van OMD 2). Hiermee realiseren we de ambitie van de gemeente Nieuwegein om een breed 

palet aan algemene voorzieningen te creëren waar inwoners op een laagdrempelige manier gebruik van 

kunnen maken.  

 

Het doel van de recreatieve activering is dat er een lokale, laagdrempelige en inclusieve voorziening voor de 

inwoners van Nieuwegein wordt aangeboden. Deze voorziening is in de wijk gevestigd, inwoners kunnen 

deelnemen zonder indicatie en er wordt uitgegaan van talenten in plaats van beperkingen. Bij de recreatieve 

activering werken zorgpartijen en welzijn intensief samen.  

 

Alle aanbieders die inwoners uit de gemeente Nieuwegein recreatieve dagbesteding aanbieden, zijn 

geïnformeerd over en betrokken bij deze transformatie. De gemeente Nieuwegein voert op dit moment 

bovenstaande transformatie als enige Lekstroom gemeente door. De situatie voor de andere Lekstroom 

gemeenten blijft voor 2021 ook hetzelfde.  

 

Welzijn, arbeidsmatige activering, recreatieve activering en recreatieve dagbesteding 

Er is sprake van een onderscheid tussen het reguliere welzijnswerk, de arbeidsmatige activering, recreatieve 

activering en recreatieve dagbesteding.  

 

Welzijn 

Voor een grote groep inwoners kan deelname aan welzijnsactiviteiten voldoende zijn om structuur te bieden 

aan de dag en andere mensen te ontmoeten. De welzijnsactiviteiten in Nieuwegein blijven bestaan, voor 

deelname is geen indicatie nodig.  

 

Arbeidsmatige activering  

Voor inwoners met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt is er de arbeidsmatige activering. 

Hier werken inwoners met begeleiding in een werksetting afgestemd op de mogelijkheden en interesses van 

de inwoner. Hierbij gaat het om een maatschappelijke of economische waarde, maar ook om werkervaring 

opdoen. Voor de arbeidsmatige activering is een indicatie nodig waarbij een onderscheid wordt gemaakt 

tussen een indicatie gericht op ontwikkeling of op stabiliteit.  

 

Recreatieve activering 

De recreatieve activering is een veilige plek voor ontmoeting en activiteiten met daarbij ondersteuning van 

een zorgprofessional. Het biedt een structuur in de dag, mogelijkheid tot het ontwikkelen van vaardigheden 

en het op een gezellige manier samen zijn.  De recreatieve activering is daarmee een mix tussen welzijn en 
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zorg. De doelgroep van de recreatieve activering wordt gevormd door inwoners met een beperking en/of 

chronische en/of psychosociale problemen. Voor de recreatieve activering is geen indicatie nodig.  

 

Recreatieve dagbesteding  

Voor zeer kwetsbare inwoners die een meer structurele of methodische vorm van dagactiviteiten nodig 

hebben is er de maatwerkvoorziening recreatieve dagbesteding. Deze voorziening blijft in de huidige vorm 

bestaan voor de groep inwoners die dit nodig hebben. Voor deelname blijft een indicatie nodig.  

 

Implementatie recreatieve activering  

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Nieuwegein de mogelijkheden voor de recreatieve activering 

onderzocht in samenwerking met een aantal aanbieders. Vanaf september 2020 zijn alle aanbieders die 

ondersteuning bieden aan inwoners van Nieuwegein geïnformeerd en uitgenodigd mee te denken voor de 

implementatie in 2021. Met acht aanbieders hebben wij meerdere bijeenkomsten georganiseerd over de visie, 

aansluiting bij inwoners, gewenst aanbod, wijze van financiering en communicatie.  

 

De gemeente Nieuwegein publiceerde eind januari van dit jaar de subsidieregeling recreatieve activering. De 

eerste subsidieperiode loopt een half jaar: van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Wij ontvingen voor 

deze periode één subsidieaanvraag. Wij 3.0, Abrona, Boogh, Lister, Reinaerde en Santé zijn verenigd in een 

samenwerkingsverband en voeren per 1 juli 2021 de recreatieve activering uit in samenspel met MOvactor als 

welzijnsaanbieder. Deze samenwerking van verschillende partijen met uiteenlopende expertise en aanbod van 

activiteiten, zorgt voor een veelkleurigheid in de recreatieve activering.  De tweede helft van 2021 is een 

‘leerhalfjaar’. Het starten met een leerhalfjaar maakt dat eventuele knelpunten al voor 2022 in beeld zijn en 

ook alvast naar een oplossing gezocht kan worden. Ook voor 2022 is de subsidieregeling nog van kracht, in 

dat jaar verwachten we dat de doorgroei naar de recreatieve activering is voltooid.  

 

Per 1 januari 2022 wordt dan ook de recreatieve activering gecontinueerd en uitgebreid. Verwachting is dat 

80% van de huidige groep inwoners in de recreatieve dagbesteding een plek gevonden heeft in de recreatieve 

activering. Voor de 20% meest kwetsbare inwoners blijft de recreatieve dagbesteding in de huidige vorm 

bestaan.  

 

Addendum  

Op de overlegtafel van 17 juni jl. is besloten hoe dit wordt uitgewerkt in een addendum voor het hele jaar 

2022. De overige producten die onder dagbesteding vallen, kunnen gewoon als producten worden 

afgenomen onder het RBL contract.  
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