
 
 

 

Onze enquête over het ontspanningsgeld 
Cliëntenraad Riwis Zorg & Welzijn 
 
 
Ontspanningsgeld is geld waarop cliënten die beschermd wonen recht hebben. Het kan worden 
besteed aan sport, cultuur, vakantie en horeca. 
Ook als je een eigen appartement hebt, heb je recht op ontspanningsgeld. 
Wij van de cliëntenraad vroegen ons echter af hoe binnen Riwis hiermee wordt omgegaan en wat de 
cliënten zelf zouden willen. Daarom hielden we in het voorjaar een enquête hierover onder de 
beschermd wonende cliënten. 
 
We kregen daarop maar liefst 58 antwoorden terug. Naar aanleiding van de uitslag hebben we advies 
uitgebracht aan het bestuur. 
Het heeft allemaal even geduurd, maar nu komt er naar verwachting veel meer duidelijkheid over wat 
het ontspanningsgeld precies is en hoe het besteed mag worden. 
 
Veel dank daarom aan alle cliënten die deze enquête hebben ingevuld! Jullie hebben ons en Riwis 
hiermee enorm geholpen! 
 
Wat is uit de enquête gekomen? 
Uit de enquête bleek onder meer het volgende: 

 Teveel cliënten wisten niet dat ze überhaupt recht hadden op ontspanningsgeld; 
 Op verschillende locaties worden verschillende regels aangehouden over hoe het uitgegeven 

mag worden; 
 De regels worden daarbij niet altijd even duidelijk gecommuniceerd, wat soms tot 

misverstanden kan leiden; 
 Cliënten willen graag zelf bepalen hoe ze het geld uitgeven. Meestal geven ze het daarbij uit 

aan passende bestemmingen. 
 
Daarom hebben we het bestuur onder meer geadviseerd om hierover veel duidelijker te 
communiceren, overal dezelfde regels aan te houden en cliënten voldoende vrijheid te geven in hoe 
ze het kunnen uitgeven. 
 
Wat heeft het bestuur besloten? 
Het bestuur heeft ons advies grotendeels overgenomen. Ze heeft besloten dat: 

 elk begeleidersteam jaarlijks met haar cliënten de invulling van het ontspanningsgeld bepaald 
in een huisraad; 

 daartoe ook bij beschermde woonlocaties waar elke cliënt een eigen appartement heeft 
regelmatig huisraden gehouden moeten worden; 

 begeleiders het duidelijk van tevoren bij de cliënt moeten aangeven als uitstapjes met de 
cliënt betaald moeten worden van het ontspanningsgeld; 

 het ontspanningsgeld wel bedoeld blijft voor gezámenlijke activiteiten met medecliënten; 
 de protocollen over het ontspanningsgeld overal op dezelfde wijze nageleefd moet worden. 

 
 
 



 
 

 
 
Samengevat 
Het ontspanningsgeld is dus bedoeld om samen met je medecliënten leuke activiteiten te 
ondernemen op het gebied van sport, cultuur, vakantie of horeca. Denk aan het samen uit eten gaan, 
een weekendje weg, of het bijwonen van een voetbalwedstrijd. 
Overal horen dezelfde spelregels te gelden en behoren begeleiders jaarlijks met hun cliënten te 
overleggen waaraan het besteed gaat worden. 
Mocht je met je begeleider op stap willen, dan moet hij of zij het van tevoren zeggen als het van het 
ontspanningsgeld betaald moet worden. 
 
Vragen hierover? Mail dan naar cliëntenraad@riwis.nl, of spreek je begeleiding aan. 
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