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Dagactiviteiten organiseren voor de deelnemers aan een (ouder)project  
  
Voor elke deelnemer aan een (ouder)project is er een specifieke context waarmee je rekening moet 

houden wanneer je zinvolle dagbesteding zoekt. Wat zijn de wensen en mogelijkheden? Wat zijn de 

beperkingen? We zetten daarom verschillende mogelijkheden op een rijtje.  
 

1. Betaald werk: ja, maar dat lukt vaak niet makkelijk in onze maatschappij waar presteren 
en consumeren nog zeer centraal staan.   

VDAB ondersteunt en begeleidt mensen met een arbeidshandicap om geschikt werk te 
vinden.  

Wanneer je op zoek gaat naar betaald werk voor een bewoner, dan is het goed te weten dat 
een werkgever een financiële ondersteuning kan krijgen (tijdelijk of voor onbepaalde duur) 

wanneer hij een werknemer in dienst neemt die door een handicap minder goed kan 
presteren. Deze Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) mag ingezet worden op allerlei 
manieren. Gewoon ter compensatie van het minder presteren of om extra aanpassingen te 

betalen,…maar de VOP kan ook ingezet worden voor ondersteuning op de werkvloer voor 

de persoon met een beperking.  Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid:  
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ondersteuningspremie  

Er is een nieuw decreet in de maak hierover.  
  

Opm: De inkomensvervangende tegemoetkoming (en in mindere mate ook de 

integratietegemoetkoming) kan verminderen of wegvallen naargelang het betaald 

inkomen dat iemand verwerft. Een herberekening gebeurt op 31 december van het jaar 
waarin de inkomsten met minstens 20% veranderd zijn.   
Het recht op een tegemoetkoming blijft wel overeind zolang de handicap of de situatie van 

de persoon niet wijzigt, zodat bij een terugval opnieuw een tegemoetkoming kan 
verkregen worden.   
  

2. Arbeidsmatige activiteiten of AMA  
Als iemand niet kan werken in een gewone betaalde job, bestaat de mogelijkheid 
tot Arbeidsmatige Activiteiten (AMA). Dit zijn vrijwillige, onbetaalde bezigheden bij een 

werkpost onder begeleiding van een erkende begeleider. Niet alleen mensen met een 
(vermoeden van) handicap hebben toegang tot deze vorm van werken, maar ook mensen 
met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen. Het is 

bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in een gewone job of 

een maatwerkbedrijf. Het Departement Welzijn en Volksgezondheid ziet toe op de 
erkenning van de begeleiders en geeft subsidies voor de begeleiders.  
Als vergunde zorgaanbieder kan je een aanvraag indienen om een personeelslid te laten 

erkennen als gesubsidieerde begeleider AMA. Per persoon die begeleid wordt en waarvoor 
een overeenkomst met een werkgever wordt ingediend, krijg je van de overheid 72,82 euro 

per maand. Wanneer je als ouderinitiatief enkel geregistreerd bent bij het VAPH maar geen 

VZA erkenning hebt of niet samenwerkt met een VZA, dan kan je geen erkenning voor een 
AMA begeleider aanvragen.  
Een ouderinitiatief kan wel een persoon met een arbeidshandicap (begeleid door een 

externe AMAbegeleider) laten meewerken in het project.  
  

Meer info vind je via onderstaande link:  

Arbeidsmatige activiteiten - Welzijn en Samenleving | Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin (departementwvg.be)  

  

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ondersteuningspremie
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ondersteuningspremie
https://www.departementwvg.be/arbeidsmatige-activiteiten
https://www.departementwvg.be/arbeidsmatige-activiteiten
https://www.departementwvg.be/arbeidsmatige-activiteiten
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Let op: je kunt voor één persoon Arbeidsmatige Activiteiten niet combineren met Begeleid 

Werken.  
  

3. Begeleid werk   

Begeleid werken is de individuele en trajectmatige begeleiding van een gebruiker die niet 
kan worden ingeschakeld in het bestaande reguliere of beschermde arbeidscircuit. Deze 
begeleiding kan zowel gegeven worden via rechtstreeks toegankelijke hulp van het 

VAPH als via een overeenkomst met een vergunde 
zorgaanbieder die dagondersteuning aanbiedt. Voor deze laatste heeft de persoon 
wel een persoonsvolgend budget nodig.  

Hij/zij gaat volgens zijn mogelijkheden en interesses bv. één of enkele dagen 'werken' bij 

een vzw zoals een spelotheek, helpen in een crèche, kleuterschool of rusthuis in de 
buurt. Werken in een winkel of een bedrijf kan ook. De persoon wordt daarbij begeleid door 
iemand van buiten de werkplek, daarom spreken we van 'begeleid werken'. Voor dit werk 

krijgt hij/zij geen verloning en heeft hij/zij ook geen arbeidscontract. Begeleid werk kan 
gecombineerd worden met dagbesteding binnen een dagcentrum.   

Per begeleiding op de werkvloer moet een bijdrage betaald worden.  

  
4. Dagondersteuning vanuit het VAPH  

Als een bewoner door de dag wordt opgevangen bij een vergunde zorgaanbieder of 

activiteiten doet met een groep onder begeleiding van een medewerker van een VZA, 
wordt dat dagondersteuning genoemd. Dit kan beperkt via RTH (rechtstreeks toegankelijke 

hulp) of frequenter wanneer iemand een persoonsvolgend budget 

heeft voor dagondersteuning.  
Het is niet nodig om altijd een hele dag aanwezig te zijn. Er kan bv. voor gekozen worden 
om enkel tijdens de voor- of namiddag deel te nemen aan de groepsactiviteiten of om 
enkele dagdelen aan begeleid werk te doen.  

  

5.  Vrijwilligerswerk:  
Een bewoner kan ook als vrijwilliger zonder gespecialiseerde begeleiding een zinvolle 

dagbesteding vinden. Een organisatie die vrijwilligers tewerkstelt, is onderworpen aan de 
vrijwilligerswetgeving ivm verplichte verzekering, maximum vergoeding die niet belast 

wordt enz. Vrijwilligerswerk kan gratis zijn maar soms wordt er wel een 

vergoeding gegeven (per gepresteerde (halve) dag of voor gemaakte onkosten.  
Meer info vind je hier: Vrijwilligerswerk | Vlaanderen.be  

  

6. Je kan op verschillende manieren dagbesteding organiseren in het ouderinitiatief.  
 Geen idee hoe eraan te beginnen? Bij de verschillende bestaande initiatieven kan je heel 
veel inspiratie opdoen ivm mogelijke activiteiten om aan te bieden. Neem gerust contact 
met ze op. Ze zullen je graag verder helpen.  

Hoe kan je een dagaanbod organiseren?  

• Je kan een erkenning als vergunde zorgaanbieder aanvragen. De voorwaarden  
 waaraan je dan moet voldoen, vind je op de website van het VAPH.  

• Je kan als ouderinitiatief samenwerken met een VZA en gespecialiseerd personeel  
 van de partner-VZA in het initiatief een dagactiviteitenaanbod laten doen.  

• Je kan als vzw ook zelf iemand aanwerven om dagactiviteiten aan te bieden en 

deze medewerker betalen met de persoonsvolgende budgetten van de 

deelnemers. Als  ‘geregistreerd’ ouderinitiatief kan je de budgetten van de 

verschillende deelnemers in één pot gooien en ze solidair inzetten voor de groep.  

https://www.trefpuntstan.be/vind-info/na-de-schooltijd/zinvolle-daginvulling/begeleid-werken
https://www.trefpuntstan.be/vind-info/na-de-schooltijd/zinvolle-daginvulling/begeleid-werken
https://www.vlaanderen.be/vrijwilligerswerk
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• Wanneer je activiteiten plant met dieren en planten, dan kan je je registreren als  

groene zorginitiatief bij het VAPH. Ook dan kan je een collectief aanbod 
doen. Ook deze voorwaarden, die nog iets minder streng zijn dan wanneer je je als  
ouderinitiatief laat registreren, vind je op de website van het VAPH.  

• Je kan ook ouders/familie of andere vrijwilligers inschakelen om de werking 
te  ondersteunen. Dit is – zeker in de beginfase – vaak een noodzakelijk extra  
ondersteuning om het zorgplaatje financieel rond te krijgen.  

  
Opm: wanneer je op systematische basis producten gaat maken en verkopen, dan moet je 
opletten dat je steeds in orde bent met de geldende regelgeving. Vanaf wanneer moet ik 

btw betalen? Hoe zit het met de voedselinspectie?  

  
En de prijs  
Zorg en ondersteuning moeten betaald worden door de persoonsvolgende budgetten van de 

deelnemers. Zo ook de begeleiding van dagactiviteiten.  
Een officiële prijs voor een dag ondersteuning in een dagcentrum van een VZA kan oplopen 

tot meer dan 100 euro per dag. Dat is slikken. Maar in deze kost zit heel wat 

vervat naast de rechtstreekse praktische begeleiding. Ook alle omkaderende functies, opleiding en 

verzekering van het personeel, vervanging bij ziekte,…moeten hiermee betaald kunnen 
worden. De budgetten zijn daarop berekend. Een PVB dagondersteuning is in principe hoog 

genoeg om de dagondersteuning te betalen waar men nood aan heeft en dus ook recht op heeft.  
Vouchers dekken al deze kosten. Emotioneel is het soms makkelijker om met vouchers te 

werken ipv met cash budgetten maar dit kan enkel in samenwerking met een VZA.  
  

  
 


