
Sinds 2015 valt deze voorziening onder verantwoordelijk-
heid van de gemeente. De gemeente Nijmegen vindt het 
belangrijk dat dagbesteding blijft bestaan voor ouderen 
die dat nodig hebben. Tot 2017 werd onderscheid gemaakt 
tussen ‘basisdagbesteding’ en ‘specialistische dagbeste-
ding’ voor ouderen. Dit onderscheid bestaat niet meer.  
We spreken nu alleen nog maar van Wmo dagbesteding 
voor ouderen. Deze voorziening is bedoeld voor ouderen 
vanaf circa 65 jaar met een lichte tot zware begeleidings- en 
ondersteuningsbehoefte die nog thuis wonen.

Waarvoor is Wmo dagbesteding voor ouderen bedoeld?
Het doel van Wmo dagbesteding is de kwaliteit van leven 
van (kwetsbare) ouderen te verbeteren door het bieden 
van een zinvolle, gestructureerde dagbesteding en zo de 
zelfredzaamheid te behouden of te bevorderen. Hierbij 
wordt aangesloten bij de mogelijkheden en behoeften van 
de deelnemers. Tevens is er aandacht voor het onder-
steunen en ontlasten van mantelzorgers. 

Toegang
Wmo dagbesteding voor ouderen in Nijmegen valt onder 
de Wmo en is voor burgers uit de gemeente Nijmegen 
zonder indicatie toegankelijk. De vraagverheldering en 
de intake worden uitgevoerd door de aanbieder. Zorg-
verleners en potentiële deelnemers kunnen direct met de 
aanbieder contact opnemen voor vragen en aanmeldingen. 
Er is wel sprake van een vorm van screening door de aan-
bieder. 

Deelnemersbĳ drage
Aanbieders kunnen een deelnemersbijdrage vragen. 
 
Vervoer
Voor vervoer van en naar de dagbestedingslocatie wordt 
gezorgd indien dit nodig is. In overleg met de deelnemer 
wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Aanbieders Wmo dagbesteding voor ouderen 
Wmo dagbesteding voor ouderen wordt aangeboden 
door 12 verschillende aanbieders in gemeente Nijmegen.  
Naast dagbesteding bieden zij ook andere diensten en 
activiteiten voor ouderen. Elke organisatie geeft een eigen 
kleur aan dagbesteding. Het betreft: Swon-Nim, Zahet, 
Multidag, Mundozorg, Elele, TVNZorgt, RijnWaal Zorg-
groep, het OBG, Humazorg, thuiszorg MOC, Kalorama 
en de Gelderse Zorgboerderijen. Op de achterzijde van 
deze fl yer is een overzicht met het specifi eke aanbod van 
deze organisaties te vinden.

Als verwij zer heeft u waarschij nlij k regelmatig contact met ouderen die moeilij k de deur uit komen 
of die weinig sociale contacten hebben. Of met ouderen voor wie intensief gezorgd wordt door een 
(mogelij k overbelaste) mantelzorger. Dagbesteding kan dan uitkomst bieden. 
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“Kwaliteit van leven van (kwetsbare) ouderen 

verbeteren door het bieden van een zinvolle, 

gestructureerde dagbesteding en zo de zelf-

redzaamheid te behouden”



Organisatie Bijzonderheden Stadsdeel Open Contact 

TVN Zorgt •  groentetuin en andere buitenactiviteiten 
• samen koken en warm eten 
• kleine groepen

Nijmegen-Noord Ma t/m do T 06 28 24 28 28 
www.tvnzorgt.nl

RijnWaal
Zorggroep

 

• wijkgerichte activiteiten 
• restaurantmogelijkheden
•  dagbesteding in 2 groepen gericht op de-

mentie en/of ander ouderdomsverschijnselen

Nijmegen-Noord Ma t/m zo
  

T (0481) 470 660 
www.rijnwaal.nl

Multidag • cultuursensitief begeleidingsaanbod 
• volwassenen & ouderen
• GZ begeleiding 
• eigen bussen (vervoer)

Hatert centrum
Hatert ‘t Hofje 

Ma t/m vr T (024) 675 87 16
T (024) 737 01 04  
www.multidag.org 
  

Elele •  gescheiden mannen- en vrouwengroepen 
met diverse ziektebeelden 

•  expertise in dementie, somatiek en  
psychische beperkingen 

•  speciale aandacht voor culturele achter-
gronden, taal en normen & waarden  

•  gebedsruimte, rustruimte, Halal eten en 
vervoer aanwezig

Grootstal Ma t/m vr T (024) 350 00 29 
www.thuiszorgelele.nl 

Mundozorg • somatische en dementiegroepen 
•  ontspannings-, creatieve en geheugen-

activiteiten 

Hatert Ma, wo, vr T (024) 675 98 60 
www.mundozorg.nl 
  

Zahet •  aandacht voor diverse leefstijlen, culturele 
achtergronden, taal en gebruiken

• mannen- en vrouwengroepen
• competentiegerichte dagbesteding 
•  gebedsruimte en rustruimte aanwezig, Halal 

maaltijden uit de wereldkeuken

Willemskwartier
Hees
Graafseweg

Ma  
Ma t/m vr 
Woe en vr

T (024) 763 04 20 
www.zahet.nl 
  

Swon – Nim 
nieuwe naam: 
stichting Sterker

•  expertise in dementie, somatiek, psychische 
beperkingen 

• gespecialiseerd in mantelzorgondersteuning 
• sterke binding met de wijk
• breed pallet aan activiteiten 

Bottendaal 
Neerbosch-Oost
Dukenburg
Brakkenstein 

Ma t/m zo T (024) 365 01 90 
www.swon.nl 
  

OBG •  expertise m.b.t. dementie, Parkinson, soma-
tiek, diverse psychiatrische ziektebeelden 

• multidisciplinair team inpandig aanwezig 
•  kleine groepen, speciale aandacht voor 

hoger opgeleide ouderen 

Nijmegen-Oost Ma t/m za T (024) 327 92 79 
www.obg.nu 
  

Kalorama  •  expertise in hoog complexe somatische 
beperkingen 

• gezondheid bevorderende activiteiten
• multidisciplinair team inpandig aanwezig 

Brakkenstein   Ma t/m vr T (024) 684 77 77 
www.kalorama.nl  
 

Stichting Samen-
werkende Zorg-
boeren Zuid (SZZ)  

Zorgboerderij ’t Personnebos   

Zorgboerderij Buitenleven

Zorgboerderij Oures 

Beuningen  
 
Groesbeek  

Groesbeek 

Di t/m vr        

Ma, di, do   
 
Ma, di, do, 
vrij

T (024) 677 72 79 
www.personnebos.nl
T (024) 397 14 68 
www.buitenleven.nu
T (024) 397 64 25 
www.oures.nl

Humazorg 
 

•  multiculturele dagbesteding met veel  
aandacht voor het individu 

•  activiteiten gericht op bewegen, ontspanning, 
vergroten van algemene kennis en de 
Nederlandse taal 

•  licht ontbijt en gezonde warme maaltijd (Halal) 

Willemskwartier Ma, do T (024) 663 78 57 
www.humazorg.nl

Thuiszorg M.O.C. • kleinschalig en persoonlijk 
• gezamenlijke maaltijd 
• wijkgerichte aanpak  

Lindenholt Woe, vrij T (024) 675 67 60
info@thuiszorgmoc.nl
www.thuiszorgmoc.nl

AANBIEDERS WMO DAGBESTEDING VOOR OUDEREN


