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3 | Dagbesteding en andere activiteiten buitenshuis 
 
DAGBESTEDING EN ANDERE ACTIVITEITEN BUITENSHUIS 

Ben je op zoek naar activiteiten buitenshuis voor je naaste? Zodat je een aantal uren de tijd aan jezelf hebt en niet voor je naaste hoeft te zorgen? Misschien is 
dagbesteding een optie. Je naaste gaat dan een vast aantal dagdelen of dagen per week naar een organisatie die een zinvolle daginvulling biedt. Die kan bestaan 
uit creatieve of sociale activiteiten, maar ook vrijwilligerswerk of aangepast werk. In onderstaand overzicht vind je allerlei varianten van dagbesteding, zodat je op 
maat kunt zoeken naar een dagbesteding die bij jouw naaste past. 
 
Naast dagbesteding zijn er ook laagdrempelige mogelijkheden voor je naaste om deel te nemen aan activiteiten in de buurt. Voorbeelden: samen koken, creatief 
bezig zijn, wandelen met een groep, aangepast sporten, begeleide uitstapjes. 
 
INDICATIE EN KOSTEN 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie (verwijzing) nodig van de gemeente (Wmo, Geynwijs) of via de Wlz. De gemeente of de Wlz betaalt dan de deelname aan de 
dagbesteding. Wel betaal je een eigen bijdrage in de kosten. Je krijgt hiervoor een rekening via het CAK (www.CAK.nl).  
 

 
Let op: veel dagbestedingen in onderstaand overzicht hebben een contract met de gemeente Nieuwegein of het zorgkantoor waar je naaste onder valt (in geval 
van Wlz). Dan gaat de rekening rechtstreeks van de dagbesteding naar de gemeente of het zorgkantoor, en heb je hier geen (regel)werk aan. Heeft de 
dagbesteding echter géén contract met de gemeente Nieuwegein of het zorgkantoor, dan heeft je naaste een pgb (persoonsgebonden budget) nodig om naar 
die dagbesteding te gaan. Een pgb brengt extra regelwerk en administratie met zich mee. Neem dit mee in je keuze van de dagbesteding.  
 
Weten of de dagbesteding van je voorkeur een contract heeft met de gemeente of het zorgkantoor? Of meer weten over een pgb? Bel dan met een 
mantelzorgmakelaar van het steunpunt. 
 

 
Voor de algemene activiteiten in onderstaand overzicht is geen indicatie (verwijzing) nodig. Soms betaal je een klein bedrag voor de activiteit. 
 
OVERZICHT DAGBESTEDING EN ANDERE ACTIVITEITEN BUITENSHUIS 
 
Er is een groot aanbod aan dagbesteding en andere activiteiten in Nieuwegein en omgeving. Hieronder geven we je een overzicht van een groot deel hiervan. 
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Overzicht algemene activiteiten (GEEN indicatie/verwijzing nodig) 
 

ORGANISATIE AANBOD CONTACTGEGEVENS 

 
Movactor 
(algemene 
activiteiten) 
 

 
Aanbod: In de Buurtpleinen van Movactor zijn er wekelijks terugkerende, 
laagdrempelige activiteiten voor buurtbewoners. Leuke dingen doen, vaak samen met 
anderen, is niet alleen een prettige manier om de tijd te door te brengen, maar 
bevordert ook de mentale gezondheid.  
   
Geen verwijzing of indicatie nodig. Aanmelden vaak wel noodzakelijk. 
 
Kosten: verschilt per activiteit. Gratis of een kleine bijdrage in de kosten. 
 

 
Stadsplein 1a 
3431 LZ Nieuwegein 
030 - 603 37 48 
info@movactor.nl 
 
www.movactor.nl/ 
 

 
Balans Nieuwegein 
(algemene 
activiteiten) 
 

 
Aanbod: breed aanbod aan activiteiten, zoals computerles, samen koken, creatief bezig 
zijn en een wandelgroep. Niet specifiek voor mensen met een beperking.  
 
Geen verwijzing of indicatie nodig. Aanmelden vaak wel noodzakelijk. 
 
Kosten: gratis of kleine bijdrage in de kosten.  
 

 
info@balansnieuwegein.nl 
 
www.balansnieuwegein.nl 
 
 
 

 
SportID 
(aangepast sporten) 

 
Aanbod: aangepast sporten voor mensen met een beperking. Ook sportactiviteiten 
voor 50 plussers. 
 
Geen verwijzing of indicatie nodig. Wel aanmelden. 
 
Kosten: verschillen per activiteit. 
 

 
030 - 600 42 67 
Contactformulier 
 
www.sportidnieuwegein.nl 
 

 
Geinexpress 
(begeleide 
uitstapjes) 

 
Aanbod: Begeleide uitstapjes voor 55 plussers die niet meer zelfstandig erop uit 
kunnen. Je naaste wordt thuis opgehaald en weer thuis gebracht. Rollator of rolstoel 
kan mee in de bus.  
 
Geen verwijzing of indicatie nodig. Wel aanmelden. 
 
Kosten: de kosten verschillen per activiteit (zie het programmaboekje). 

 
06 21 23 49 93 
stichtinggeinexpress@hotmail.nl 
 
www.geinexpress.nl 
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Wijkhuis La CaZa 
(algemene 
activiteiten en 
dagbesteding) 

 
Aanbod: Wijkhuis La CaZa is een ontmoetingsruimte voor bewoners van de wijk 
Fokkesteeg. Er is een bar, een lunchroom en verschillende zalen. In het wijkhuis 
worden workshops, activiteiten en trainingen gegeven. 
 
Het wijkhuis is een arbeidstrainingscentrum voor mensen met een psychische en/of 
fysieke kwetsbaarheid met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en onderdeel van 
de organisatie Lister. In verschillende functies kunnen de deelnemers hun 
arbeidsvaardigheden ontwikkelen. Denk hierbij aan administratief medewerker of bar-
/keukenmedewerker.  
 
Voor de activiteiten in La CaZA is geen verwijzing of indicatie nodig en de kosten zijn 
nihil. 
 
Voor de dagbesteding (arbeidsvaardigheden leren) is een indicatie via de Wmo of Wlz 
nodig. 
 

 
030 – 606 11 11 
administratie@la-caza.nl 
 
www.la-caza.nl 
 
www.lister.nl 
 

 

Overzicht dagbesteding (WEL een indicatie/verwijzing nodig) 

ORGANISATIE AANBOD CONTACTGEGEVENS 

 
Zorgspectrum 
(dagbesteding) 

 
Zorgspectrum biedt twee soorten dagbesteding: 
 
Dagbesteding met begeleiding, voor mensen die behoefte hebben aan sociale 
contacten en een vast dagritme.  
 
Daarnaast zijn er dagactiviteiten met behandeling voor mensen met dementie, NAH, 
Parkinson of andere aandoeningen die zorg en behandeling vragen. Naast activiteiten 
en ontspanning is er binnen het dagprogramma ruimte voor fysiotherapie, logopedie, 
ergotherapie etc. 
 
Daarnaast organiseert Zorgspectrum gezellige activiteiten voor bewoners uit 
Nieuwegein.  
 
Kosten: voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig. En betaalt u 
een eigen bijdrage via het CAK. 

 
Zorgspectrum heeft locaties in 
Nieuwegein, Houten en Vianen. 
De locaties van Zorgspectrum waar 
dagbesteding en gezellige activiteiten 
zijn: 
 
Nieuwegein: 

• Geinsche Hof 
• Vreeswijk 

 
Houten 

• Het Haltna Huis 
 
 
030 – 657 50 45 
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Voor deelname aan de gezellige activiteiten is geen indicatie nodig, je betaalt soms 
een kleine bijdrage in de kosten. 

Contactformulier 
 
www.zorgspectrum.nl 
 

 
DUO 
 
Dagcentrum 
Utrecht 
Oost 
(dagbesteding) 

 

 

 

 
Aanbod: kleinschalig dagcentrum voor iedereen die door een beperking niet 
zelfstandig dagelijkse activiteiten kan ondernemen. Heel geschikt voor mensen met 
dementie die nog zo lang mogelijk thuis  willen blijven wonen.  
 
hebben een dagcentrum in Utrecht, Bunnik en ‘t Goy. 
 
Bezoekers bepalen zelf hun bezigheden, activiteiten vinden niet volgens een rooster 
plaats maar worden afgestemd op de behoeften van ieder afzonderlijk. 
 
Locaties in Utrecht, Bunnik en ‘t Goy. 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 

 
Locaties in Utrecht, Bunnik en ‘t Goy. 
 
06 192 526 33 
info@dagcentrumutrechtoost.nl 
 
www.dagcentrumutrechtoost.nl 

 
Ontmoetings- 
centrum Vitras 
(dagbesteding) 

 
Aanbod: het ontmoetingscentrum is er voor iedereen die behoefte heeft aan structuur 
of een zinvolle dagbesteding onder professionele begeleiding wegens lichamelijke 
klachten, psychogeriatrische klachten (bv. lichte tot matige dementie) of andere 
klachten zoals NAH (niet aangeboren hersenletsel).  
 
Mantelzorgers vinden er contact met lotgenoten en een luisterend oor. 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 
Er zijn twee locaties waar een ontmoetingscentrum is. 

 
Ontmoetingscentrum Noord 
't Geinlicht 
Nedereindseweg 1-3, Nieuwegein 
 
Ontmoetingscentrum Zuid 
Dorpshuis Vreeswijk 
Fort Vreeswijk 1a, Nieuwegein 
 
Contactpersoon dagbesteding: 
Annette Stock (coördinator) 
 
0900 82 123 82 / 06 10 45 96 38 
ocnieuwegein@vitras.nl 
 
www.vitras.nl/dagbesteding-
nieuwegein 
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Bij Boogh 
(dagbesteding) 

. 

 
Aanbod: dagbesteding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), 
lichamelijke beperking, chronische ziekte. 
 
Mensen kunnen producten maken zoals speelgoed en meubilair of administratieve 
werkzaamheden en uiteenlopende externe opdrachten uitvoeren. 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 

 
Oortjesburg 2 
3437 SX, Nieuwegein 
 
030 601 34 20 
nieuwegein@boogh.nl 
 
www.boogh.nl 
 

 
Reinaarde 
Studio 10 
(dagbesteding) 

 
Reinaarde is er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, NAH, psychische 
problematiek, lichamelijke beperking, ernstig-meervoudige beperkingen. 
 
Aanbod: werk- en dagbesteding voor mensen met een beperking. Met werk dat nut 
heeft. Er zijn verschillende afdelingen: office (werk op de pc), creatief/productie, tuin & 
onderhoud, facilitaire dienstverlening (veel culinaire activiteiten), varia en senioren. 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 
Naast Studio 10 in Nieuwegein, heeft Reinaarde nog diverse andere dagbestedingen 
met een gevarieerd aanbod in de regio Utrecht. 

 
Specht 10 
3435 CE Nieuwegein 
 
www.reinaerde.nl/locaties/locatie/?loc
atieId=295 

 
Reinaarde 
Kinderboerderij 
IJsselstee 
(dagbesteding) 

 
Aanbod: meewerken op de kinderboerderij. Voor iedereen met een beperking tussen de 
16 en 60 die houdt van dieren en hard werken in de buitenlucht. 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 
 

 
Geinoord 9 
3432PE Nieuwegein 
 
030 28 75 210 
klantadvies@reinaerde.nl 
 
www.reinaerde.nl 
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Reinaarde  
overig 
(dagbesteding) 

 
Aanbod: buiten bovengenoemde twee dagbestedingen in Nieuwgein, heeft Reinaarde 
nog een divers aanbod aan dagbesteding en werk in de omgeving van Nieuwgein. Zie 
de website voor de mogelijkheden. 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 

 
030 28 75 210 
klantadvies@reinaerde.nl 
 
www.reinaerde.nl 
 

 
Abrona 
(dagbesteding) 

 
Aanbod: dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Divers aanbod 
van activiteiten, met mogelijkheid door te stromen naar werk. Er zijn mogelijkheden 
binnen de dagbesteding van Abrona, of bij een bedrijf waar meer mensen met een 
verstandelijke beperking werken, of ergens anders. Op alle plekken is begeleiding, als 
dat nodig is.  
 
Voorbeelden van dagbesteding en (vrijwilligers)werk via Abrona: een bakkerij, catering 
en horeca, productiewerk, creatieve activiteiten, werken in een winkel, werken in het 
groen, muziek, bewegen of belevingsgerichte activiteiten etc. 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 

 
088 201 99 11 
info@abrona.nl 
 
www.abrona.nl 
 
 
 

 
's Heeren Loo 
Zorggroep 
(dagbesteding) 
 

 
Aanbod: breed aanbod van allerhande dagactiviteiten en werk voor mensen met een 
verstandelijke of andere beperking. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld werken bij een 
bedrijf, schilderen en boetseren in het atelier, productiewerk, catering. 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 

 
0800 355 55 55 
Contactformulier 
 
www.sheerenloo.nl 
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Lister 
(dagbesteding) 
 

 
Aanbod: Lister biedt begeleiding en dagbesteding aan cliënten van 18 tot ongeveer 65 
jaar met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Daarnaast heeft Lister veel 
expertise op het gebied van dubbeldiagnoses en/of cliënten met een justitiële 
achtergrond. Aanbod op maat.  
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 

 
Lister Nieuwegein Noord 
https://www.lister.nl/locatie/lister-
nieuwegein-noord/ 
 
Lister Nieuwegein Zuid 
https://www.lister.nl/locatie/lister-
nieuwegein-zuid-2/ 
 

 
Wij3.0 
(dagbesteding) 

 
Aanbod: uiteenlopende sociale en arbeidsmatige activiteiten. Een plek om te 
ontspannen, mensen te ontmoeten, om werkervaring op te doen en bezig te zijn met 
ritme en structuur. De locatie Nieuwegein heeft onder meer een verhuis- en 
recycleservice . 
 
In Utrecht heeft Wij3.0 een specifiek aanbod voor ouderen: Dagbegeleiding Ouderen 
WIJ +, gespecialiseerd in de begeleiding van ouderen met psychiatrische problematiek. 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 
 

 
Locatie Nieuwegein: 
Nijverheidsweg 9E 
3433 NP, Nieuwegein 
 
030 – 303 99 87 
 
Utrecht, Ouderen Wij+: 
Stroyenborchdreef 12 
3562 GN Utrecht 
 
030-3039989 
 
www.wij30.nl 
 

 
De Loods 

 
Dagbesteding voor volwassenen die een zinvolle invulling van hun dag zoeken en 
houden van techniek, sleutelen en repareren. 
 
De Loods heeft verschillende vestigingen, met ieder eigen activiteiten. Op de locatie 
Nieuwegein wordt er gewerkt aan caravans en campers. 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 

 
06 300 818 53 
info@deloodszorg.nl. 
 
www.deloodszorg.nl 
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Theater Totaal 
(dagbesteding) 

 
Theater Totaal is een werkplek voor talentvolle muzikanten en acteurs met een 
verstandelijke beperking.  
 
Muzikanten en acteurs werken aan hun artistieke prestaties, studeren nieuwe 
producties in en bereiden zich voor op optredens. Docenten dragen zorg voor een 
optimaal pedagogisch klimaat. 
 
Naast ‘Theater Totaal’ biedt de zorgorganisatie Amerpoort op locaties buiten 
Nieuwegein allerlei andere varianten van dagbesteding voor kinderen en volwassenen 
met een verstandelijke beperkingen. 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 

 
Theater de Kom (4e verdieping) 
Stadsplein 6 
3431 LZ Nieuwegein 
 
06 215 385 96 
theatertotaal@amerpoort.nl 
 
www.theatertotaal.org 
 

 
Stichting Nedereind 
(dagbesteding) 

 
Aanbod: dagbesteding voor mensen (vanaf 16 jaar) met een licht verstandelijke 
beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. De activiteiten bestaan uit 
schoonmaakwerkzaamheden, groenvoorziening en onderhoud van de vijf dierenweides 
van Nieuwegein. Ook dagbesteding bij externe bedrijven is mogelijk. 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 

  
030 – 605 69 23 
info@stichtingnedereind.nl 
 
www.stichtingnedereind.nl 
 

 
De groene golf 
( dagbesteding) 

 
Aanbod: kleinschalige leer-/werktrajecten in het groen voor mensen met een 
psychiatrische problematiek, autisme of die een verslavingsachtergrond 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 

 
Contactpersoon: Michiel Kok 
 
06 – 247 977 28 
peelman@tele2.nl  
 
www.degroenegolf.info 
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Dagbesteding voor 
ouderen in Utrecht 
 

 
Er is een groot aanbod aan dagbesteding in Nieuwegein en omgeving. Letterlijk teveel 
om op te noemen in dit overzicht. We hebben ons in bovenstaand overzicht vooral 
gericht op mogelijkheden in Nieuwegein.  
 
Wilt u zich oriënteren op dagbesteding in Utrecht? We noemen hieronder een aantal 
organisaties:  
 
http://www.bartholomeusgasthuis.nl/ 
 
https://www.rijnhoven.nl/ 
 
https://www.axioncontinu.nl/ 
 
http://www.kingarthurgroep.nl/ 
 
https://www.careyn.nl/ 
 
Voor de dagbesteding is een indicatie via de Wmo of Wlz nodig. Let op: heeft de 
gemeente Nieuwegein geen contract met de organisatie, dan is de dagbesteding vaak 
alleen via een pgb mogelijk.  
 
Kosten: eigen bijdrage, betaling via het CAK. 
 

 

 

VERVOER NAAR DE ACTIVITEITEN EN DAGBESTEDING 

Is je naaste op leeftijd en gaat hij of zij naar de dagbesteding? Dan regelt de dagbesteding vaak ook het vervoer. Je naaste wordt ’s ochtend opgehaald en ’s 
middags weer thuisgebracht.  

Regelt de dagbesteding het vervoer niet en kan degene voor wie je zorgt niet zelf met de auto of het openbaar vervoer naar de dagbesteding toe? Je kunt uw 
naaste zelf brengen, en hiervoor soms een vergoeding krijgen. Of een vrijwilliger inschakelen voor het vervoer.  

Je kunt voor een vervoersvrijwilliger contact opnemen met de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (030 606 74 09) of het HIP (030 227 04 57). Of onderzoek wat 
de mogelijkheden zijn via AutoMaatje, een sympathiek vervoersproject van de ANWB.  

Ook voor vervoer naar andere activiteiten dan de dagbesteding kun je met deze drie organisaties bellen.  
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HULP BIJ HET REGELEN VAN DAGBESTEDING 

Wil je graag hulp bij het regelen van dagbesteding? We denken vanuit het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein denken graag met je mee.  

Onze mantelzorgmakelaars assisteren zo nodig bij het aanvragen van de indicatie en – als van toepassing - het inregelen van een pgb. 
 

 
STEUNPUNT MANTELZORG NIEUWEGEIN 
 
06 – 83 55 68 74 
maandag tot en met vrijdag 9 – 16 uur 
 
info@mantelzorgnieuwegein.nl 
www.mantelzorgnieuwegein.nl 
 
Bel of mail ons gerust bij vragen 
of behoefte aan overleg! 
 

 

 

Is bepaalde informatie in dit overzicht niet juist of onvolledig? Laat het ons weten! Bij voorkeur per mail: info@mantelzorgnieuwegein.nl. 
Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein – versie 9 juli 2020 


