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Beleidsnotitite DagBeleving 

Deeltijdbehandeling richting herstel binnen EvenZicht 

 

1. Aanleiding 

Doel van de behandeling bij EvenZicht is het weer op de voorgrond stellen van WIE je bent. Dit 
gebeurt door behandeling gericht op het verkleinen van het WAT en door tegelijkertijd te werken 
aan versterken en vergroten van het WIE.  

Versterken en vergroten van het WIE betekent werken aan je basis, je kern, je kwaliteiten weer op de 
voorgrond (durven) stellen. Het is werken aan zingeving: ervaren dat je ertoe doet. Dit gebeurt 
vooral door hiermee aan de slag te zijn buiten de therapie-uren om thuis, op het werk, in de vrije tijd, 
in contacten met anderen.  

Soms blijkt het echter niet goed mogelijk om dit vorm te geven omdat iemand bijvoorbeeld geen 
werk heeft, te weinig sociale contacten of gewoon te weinig energie om het zelf op te pakken. De 
therapie zelf is onvoldoende om de groei van het WIE goed vorm te geven.  

Voor deze mensen willen we bij EvenZicht de kans bieden om gedurende een dag in de week gericht 
te werken aan het versterken en vergroten van hun WIE. Door een dag te zijn in een omgeving 
waarin je op een zingevende manier je dag kunt vullen.  

 

2. Om wie gaat het?  

Het gaat om mensen die in individuele behandeling zijn bij EvenZicht en voor wie het belangrijk is om 
te zien en ervaren dat ze er echt toe doen, dat ze niet alleen zijn. Die binnen thuis, op het werk, in de 
vrije tijd te weinig de kans krijgen om dit daadwerkelijk te ervaren.  

Het gaat om mensen die de uitdaging willen aangaan om in een veilige omgeving samen met anderen 
te werken aan hun behandeldoelen door te zoeken naar mogelijkheden in het alledaagse, in 
activiteiten die er toe doen. Een belangrijke doelgroep is hierbij mensen met een autisme spectrum 
stoornis.  

 

3. Algemene uitgangspunten 

De basis van de daginvulling zijn de richtlijnen die terug te vinden zijn in de “GGZ Zorgstandaard 
‘daginvulling en participatie’. Hierbij zijn de kwaliteitscriteria, doelen en vormen van dagbesteding 
belangrijkste aandachtspunten.  

 

4. Kwaliteitscriteria 
 

De volgende algemene kwaliteitscriteria voor zinvolle daginvulling (geformuleerd vanuit 
ervaringsperspectief) zijn leidend:  

• Regie over het eigen leven; wensen, dromen en zelf ondernemen  
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• Meedoen in en bijdragen aan de samenleving  
• Herstel bevorderend: persoonlijk en maatschappelijk herstel  
• Keuzemogelijkheden en hierover geïnformeerd worden  
• Inzet wordt beloond (in waardering en in goederen)  

 
• Nauwe samenwerking tussen alle betrokken professionals, het netwerk en de persoon zelf  
• Samenwerking begeleiders daginvulling en behandelaren  

 

 
5. Doelen van daginvulling 

Deelnemen aan de DagBeleving is voor veel clienten al een doel op zich. Wat hierin van hen verwacht 
wordt, staat op papier (de DagBeleving, de bodem) en wordt vooraf aan deelname met hen gedeeld 
en besproken.  

Iederen client heeft binnen de DagBeleving daarnaast zijn eigen persoonlijke doelen, voortkomend 
uit de doelen in het behandelplan en uitwerkt in een eigen werkboek.  

 

6. Vormen van daginvulling  
• Inloop, ontmoeting en belevingsgerichte daginvulling: ontmoeting en positieve beleving van 

mensen zelf staat centraal, zonder prestatiedruk.  
• Maatschappelijke waarde zonder loonvormende arbeid. 

 

7. De praktijk binnen EvenZicht 

De visie van EvenZicht en de zorgstandaard betekenen voor de daginvulling bij EvenZicht concreet 
het volgende: 

- Binnen de DagBeleving op een zo natuurlijk mogelijke manier een therapeutisch klimaat 
neerzetten (zie ook DagBeleving, de bodem). 

- Persoonlijke doelen stellen op basis van je behandelplan gericht op versterken WIE waarbij 
de algemene doelen een leidraad zijn 

o Hiervoor is een werkboek beschikbaar  
- Aanbod van zingevende daginvulling. Zingevend houdt in: 

o Gericht op herstel van jezelf: doen waar je van geniet, wat je kunt, waarin je je 
gewaardeerd voelt.  

o Gericht op herstel met de ander: aandacht en tijd voor contacten met de ander, 
momenten van ontmoeten 

o Gericht op herstel met de maatschappij: bijdragen aan een gezonde (fysiek en 
geestelijk) maatschappij. 

Om dit te realiseren wordt binnen EvenZicht het volgende aangeboden: 

- Werkzaamheden waarbij je ervaart dat je mag zijn wie je bent 
- Werkzaamheden waarbij je de rijkdom van samenwerken ervaart 
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- Werkzaamheden waarin je van betekenis bent voor een ander (producten maken die 
verkoopbaar (voor een goed doel) zijn, hierbij gebruik makend van o.a. pluktuin, theetuin, 
fruittuin) 

- Werkzaamheden die je uitdagen, waarin je mogelijk nieuwe kwaliteiten en talenten kunt 
ontdekken  

- Werkzaamheden waardoor er contact is met de maatschappij (realiseren Rustpunt 
(rustpunt.nl), uitnodigen mensen uit de omgeving voor workshops) 

- Werkzaamheden gericht op verbeteren klimaat in de nabije omgeving (projecten op gebied 
van projecten van bijv.de vlinderstichting, bijenstichting, vogelbescherming, een 
initiatief uit de buurt, natuurmonumenten, staatbosbeheer etc.) 
 

Naast het aanbod dat vanuit EvenZicht wordt neergezet, is het nadrukkelijk de bedoeling dat de 
mensen zelf ook met ideeën komen, hun talenten hiervoor inzetten.  

 

8. Aanmeldproces 
• De cliënten die hieraan mee kunnen doen, zijn in behandeling bij EvenZicht, binnen een S 

GGZ indicatie. Op indicatie van de behandelaar, kan client aangemeld worden voor de 
DagBeleving 

• Concrete afspraken worden per client gemaakt.  
• Deelname aan de DagBeleving betekent dat de client akkoord moet gaan met de inhoud en 

de facturering.  
 

9. Registratie en financiering 

I.v.m. vergoedingen passend binnen de geneeskundige ggz is het van belang dat: 

• de DagBeleving in het kader is van de behandeling; 
• de DagBeleving in het behandelplan patiënt staat; 
• de patiënt daadwerkelijk aanwezig is en meedoet met de therapeutische momenten 

 
 
Dagbeleving EvenZicht is een vorm van deeltijdbehandeling en wordt betaald doordat de therapieën 
die aangeboden worden. Deze therapieën worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Hierbij worden 
per persoon in principe de volgende verrichtingen aangeboden en geregistreerd: 
Per dag DagBeleving: 

- 30 minuten individuele therapie door verpleegkundige 
- 30 minuten groepstherapie door verpleegkundige 
- 30 minuten groepstherapie door regiebehandelaar 

Per week voor een deelnemer DagBeleving: 
- 60 minuten individuele therapie regiebehandelaar 
- 60 minuten individuele vaktherapie 
- Zo mogelijk 60 minuten groepsvaktherapie (iig voor een deel van de deelnemers)  

Ook bij de DagBeleving staat de missie en visie van EvenZicht centraal. Dit betekent o.a. dat het 
aanbod altijd meer op maat gemaakt kan worden daar waar dat nodig is.  
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