
 

Hoogezand 16-4-2022 

Beste leden van de raad, 

Zoals toegezegd stuur ik u hierbij enige informatie over een algemene voorziening.  

DIG050 is een kleinschalige dagbesteding in de gemeente Midden-Groningen met ook nog een 
vestiging in Groningen. In beide gemeenten ontvangen we bezoekers die geen indicatie voor een 
dagbesteding hebben.  

Dat komt omdat we een algemene voorziening zijn. Heel simpel gezegd: we ontvangen van de 
gemeente een vast bedrag per jaar en in ruil daarvoor kunnen inwoners bij ons terecht om een 
activiteit te volgen. Dat kost hen niets, er is geen eigen bijdrage nodig en ook geen 
keukentafelgesprek met een indicatiesteller. Onze voorziening is daardoor erg laagdrempelig, gaat 
aanmelden heel gemakkelijk en kunnen we zo veel maatschappelijke ondersteuning bieden. Een 
algemene voorziening hoort bij de WMO en is voor iedereen beschikbaar. 

Daarnaast kent de WMO een maatwerkvoorziening. Heel simpel gezegd. Een maatwerkvoorziening 
krijgt geen vast bedrag maar factureert maandelijks naar de gemeente. Ze registreert bezoekers, er is 
een indicatie nodig en ook een keukentafelgesprek hoort hierbij net zoals een eigen bijdrage. De 
indicatie wordt afgegeven door de gemeente voor een bepaalde periode en is erg afgestemd op de 
persoon. Er moet meer moeite gedaan worden om aan de slag te kunnen bij een 
maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening stuurt een rekening voor het aantal dagdelen dat de 
client er is geweest. 

Ik hoop dat ik de juiste woorden heb gevonden om duidelijk te maken welke mogelijkheden er zijn. Ik 
ben een voorstander van een algemene voorziening. Naar mijn mening zijn er nog te weinig 
algemene voorzieningen. Eigenlijk zou elke dagbesteding een algemene voorziening kunnen zijn. De 
bezoeker  kan dan kiezen waar ze naar toe willen en ook kunnen ze dan net zo vaak komen als nodig. 
Dat scheelt veel gedoe, veel stress bij de bezoeker en minder inspanning door de ambtenaren. 

DIG050 bestaat nu 4 jaar in de gemeente Midden-Groningen en is in die jaren erg gegroeid. In het 
begin was er alleen een computerondersteuning maar dat is uitgebreid met een creatieve 
ontmoetingsplek. Waren we eerst een voorziening voor mensen met een rugzak (lees psychische 
problemen), zo zijn we nu een voorziening waar mensen met een rugzak en ‘normale’ mensen mixen. 
Dat resulteert in een bezoekersaantal van 50 mensen per week die 1 of meerdere dagdelen komen. 
Het aanbod bij DIG050 is heel groot en wordt steeds groter. Dat komt mede door de nieuwe 
initiatieven. Er staat dus veel op het programma. De meest populaire zijn wel de 
Computerondersteuning (spreekuur voor senioren, gratis cursus en les op maat) de maaltijden op 
woensdag en donderdag, het Seniorencafe en de creatieve inloop op 4 dagen in de week. Er gebeurt 
natuurlijk meer! Er is een zwerfvuilteam, er zijn diverse themaweken en er is veel vrijwilligerswerk. 



Wie komen er bij DIG050: 

• Inwoners  van de gemeente die eenzaam zijn en komen voor de ontmoeting. 

• Er zijn deelnemers die reintegreren na een ziekte. 

• Via BWRI worden mensen geholpen die weer in de werkstructuur moeten komen. 

• Ook Sociale Teams verwijzen hun clienten naar DI050 voor ondersteuning. 

• Veel senioren die komen voor computerhulp.(onze oudste cursist is 98) 

Bij DIG050 in Midden-Groningen werken 2 professionals. Dat vinden we erg belangrijk want alleen 
vrijwilligers is niet genoeg. De professional is nodig om te zorgen voor veiligheid, ondersteuning en 
om alles in goede banen te leiden. 

Een algemene voorziening is goedkoper dan een maatwerkvoorziening. Om welke bedragen het gaat 
laat ik graag over aan van de ambtenaren waar we regelmatig contact met hebben. 

Tja, ik denk dat mijn spreektijd van 2 minuten nu wel voorbij is. Ik hoop van harte dat mijn betoog u 
aanleiding geeft om eens langs te komen voor een kennismaking.  

Met vriendelijke groet, 

Hans Huiting 

0631944376 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 


