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Onderwerp

Verlenen subsidie Inloop GGZ 2OI7

Voorstel
Subsidie te verlenen aan Metggz voor Inloop GGZ 20L7, van maximaal € 80.292,-, conform
bijgevoegde concept-beschikking.

Inleiding
Inloop GGZ is een algemene Wmo-voorziening en wordt in onze gemeente uitgevoerd door
Metggz. Op 4 verschillende locaties organiseert Metggz een inloop voor mensen met
psychische kwetsbaarheid. Onderdeel van het vastgestelde Beleidsplan Wmo 2Ot7-2079
Aan de slag met de transformatie is de omvorming van de Inloop GGZ. Die omvorming
willen de gemeenten in Midden-Limburg West (Weert, Nederweert en Leudal) samen
vormgeven. Daarom is er een ontwikkelopdracht geformuleerd in de door de raad
vastgestelde Startnotitie Transformatie Inloop GGZ (zie bijlage 1).

Beoogd effect/doel
Door het verlenen van subsidie aan Metggz kan de inloop GGZ in onze gemeente worden
voortgezet en verder ontwikkeld conform de in de startnot¡tie aangegeven richting.

Argumenten
1.1 Het verlenen van deze subsidie past binnen het door de raad vastgestelde kader.
Inloop GGZ was onder de AWBZ een laagdrempelige voorziening, aanvullend aan
behandeling en begeleiding, een structuurpunt in de week, luisterend oor, veilige
omgeving voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In 2015 is het aanbod Inloop
GGZ vrijwel ongewijzigd overgenomen uit de AWBZ. In 2016 heeft de inloop zich deels al
ontwikkeld tot een aanbod op meerdere locaties, waar mogelijk al geïntegreerd in
wijkvoorzieningen.
De huidige inlopen kennen een relatief beperkt aantal deelnemers. Sluit het aanbod aan
bij de behoefte van mensen met een psychische kwetsbaarheid? Bovendien is de ideologie
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achter de Wmo 2015 dat mensen - met of zonder beperking - integreren in de
samenleving. Dat vraagt om algemene voorzieningen voor een brede doelgroep, waarin
ook mensen met een psychische kwetsbaarheid op een goede manier worden
ondersteund. De Inloop GGZ zal ook onderdeel zijn van de Aanpak verwarde personen
(actie 24 van de Actiematrix 2OL7-20t9 van het Wmo Beleidsplan).
De transformatie van de Inloop GGZ wordt opgepakt als ontwikkelopdracht, samen met de
gemeenten in Midden-Limburg West, andere relevante aanbieders en met inbreng van
cl iëntvertegenwoord i ge rs.

Kanttekeningen en risico's
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In de begroting 2OI7 is binnen de Wmo-exploitatie rekening gehouden met de Inloop
GGZ.

Uitvoering/evaluatie
De transformatie Inloop GGZ is onderdeel van de actiematrix 2OL7-20L9 van het
(concept-)Beleidsplan Wmo Aan de slag met de transformatie. Over de vooftgang van de
acties wordt uw college en wordt de raad periodiek geïnformeerd, hetzij via afzonderlijke
rapportages, hetzij via de planning en control cyclus. Bij de aanvraag tot
subsldlevaststelllnE over de actlvltelten ln 2017 verantwoordt de aanbieder van Inloop
GGZ zich over de behaalde resultaten.

Communicatie/ participatie
Metggz wordt door middel van bijgevoegde concept-beschikking op de hoogte gesteld van
uw besluit. Het collegebesluit wordt ter inzage gelegd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel beleidsadviseur)

Extern:
Beleidsteam Wmo Midden-Limburg West, Metggz.

Bijlagen
1. Startnotitie Transformatie Inloop GGZ;
2. Aanvraag subsidie 20L7 Metggz;
3. Concept-subsidieverlening 2OL7 Metggz.
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GEMEENTE vyEERT

Stichting Metggz
t.a.v dhr. J.A.W. Vermeulen
Postbus 21
6040 AA ROERMOND

Weert, 17 januari 2Ot7

Onderwerp
Ons kenmerk

besch i kki ng su bsid ieverleni ng i nloop GGZ 20 t7
zl16/030933

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
subsidie voor het jaar 2017 voor het uitvoeren van Inloop GGZ op vier locaties in onze
gemeente. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie 2O17 Inloop GGZ onder voorbehoud en ontwikkelopdracht
Wij verlenen u voor het jaar 20L7 een eenmalige subsidie voor een bedrag van maximaal
€ 80.292,- voor Inloop GGZ conform bijgevoegde subsidieaanvraag.
Onderdeel van de subsidieverlening is de deelname aan de ontwikkelopdracht, zoals
beschreven in bijgevoegde Staftnotitie Transformatie Inloop GGZ. Hiervoor worden geen
afzonderlijke middelen beschikbaar gesteld.

Voorschot/Verreken i n g
De subsidie wordt volledig als voorschot verstrekt door middel van kwartaalbetalingen. De
voorschotbedragen zullen wij overmaken op uw bankrekeningnummer
NL06 RABO OL53577428 onder vermelding van "Inloop GGZ 2OL7 Weert". De uit te
betalen bedragen verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw organisatie
aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de afdeling Financiën
van de gemeente.

Verpl ichti n gen / Afsp ra ken
Er is een aantal verplichtingen/afspraken waaraan u tijdens het subsidiejaar 2017 moet
voldoen. Deze worden hieronder opgesomd:

Algemene verplichti ngen
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u aan onderstaande algemene
verplichtingen te voldoen.

- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie.

- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische
verhouding met derden.

- wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de
vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel
van de rechtspersoon.

- U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen

worden verricht.

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: t4 0495 of (0a95) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl



er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening
verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Aanvullende verplichti ngen
Naast de algemene subsidieverplichtingen gelden voor u nog de volgende aanvullende
subsidieverpl ichti ngen :

1. u neemt deel aan de ontwikkelopdracht zoals beschreven in bijgevoegde startnotitie.
Hierover is met dhr. F. van Ool en mevr. F. Backus van uw organisatie al eerder
overeenstemming bereikt;
2. u verstrekt een tussentijdse rapportage in juli 2OL7, waarbij per locatie het aantal
deelnemers en de voortgang van de activiteiten over de periode januari-juni 2017 wordt
beschreven.

Vera ntwoord i ng /Vaststel I i ng
U levert uiterlijk vóór 1 mei 2018 de aanvraag voor de subsidievaststelling Inloop GGZ
20L7 in. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling levert u een inhoudelijk verslag over de
Inloop GGZ in onze gemeente in, met een financiële verantwoording, inclusief
accounta ntsverklari ng.
Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de activiteiten zijn gerealiseerd/uitgevoerd
en of u heeft voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen, voorwaarden en/of eisen
Ook rapporteert u over de ervaren klanttevredenheid.

Het college kan zo nodig bepalen dat ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens
en/of die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgtu ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
L-:^f, Ã------ -----l---! -. i^! L^---.-----L-:A 

-:^! 
-^^- 

l-.---^- L^L--l-l--ultet, lJdcllf ilcc vuulKuillL u udL wu uw uczwcrdl5LlililL ilrgL ilrccl Kuililcil ueildiluclcil.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Saskia Doek-De Rooij. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 575 487 en per e-mail op S.Doek@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met de Inloop GGZ en kijken er naar uit om de
ontwikkelopdracht samen met u en met cliëntverteg enwoord igers op te pakken in 2OL7

Met vriend
burge

M.H.F apen
gemeentesecretaris

roet,
wethouders,

l>c-
A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

1. Subsidieaanvraag Metggz Inloop GGZ 2017;
2. Startnotitie Transformatie Inloop GGZ.
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Bijfage 1 bij Actiematrix Beleidsplan Wmo 2OL7-2OL9 "Aan de slag met de transformatie"

Startnotitie Transformat¡e lnloop GGZ

I ll usÛot¡e : Stu diost¡ft. n I

September 2016

Midden-Limburg West

Gemeente Leudal

Gemeente Nederweert

Gemeente weert

i¡ vccl lcuk¿r
dan alleen!

l4r1^€^



lnhoud

L. lnleiding

2. Huidigaanbod.......

3. Transformatierichting......

4. Ontwikkelopdracht..

5. lnloop cGZ2Ot7...

Bijlage: aanbod lnloop cc120t6 in MLW...

3

4

4

4

5

6

6

2



Samenvatting
Onderdeel van de transformatie is het opnieuw inrichten van de inloop GGZ. lnloop GGZ was onder
de AWBZ een laagdrempelige voorziening, aanvullend aan behandeling en begeleiding, een

structuurpunt in de week, luisterend oor, veilige omgeving voor mensen met een psychische

kwetsbaarheid. De gemeenten in Midden-Limburg West hebben het aanbod onder de AWBZ vrijwel
ongewijzigd overgenomen per 1-L-2015. De huidige inlopen kennen een relatief beperkt aantal
deelnemers. Sluit het aanbod aan bij de behoefte van mensen met een psychische kwetsbaarheid?
Bovendien is de ideologie achter de Wmo 2015 dat mensen - met of zonder beperking - integreren
in de samenleving. Dat vraagt om algemene voorzieningen waarin mensen met een psychische

kwetsbaarheid op een goede manier worden ondersteund. Hoe dit vorm gegeven kan worden, willen
we samen met de aanbieders en cliëntvertegenwoordigers verder verkennen in de vorm van een

ontwikkelopdracht. Daarnaast willen we voor 2Ot7 door middel van subsidie de huidige aanbieders
opdracht geven om het huidige aanbod voort te zetten, waarbij in Leudal al enkele wijzigingen
worden doorgevoerd.
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1,. lnleiding
Een van de vormen van zorg díe is overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo 2015 is de "lnloop GGZ"

Onder de AWBZ gold de volgende definitie voor lnloop GGZ:

De inloopfunctie in de GGZ is bedoeld voor personen met een langdurige psychische stoornis
en daormee samenhongende beperkingen (zools een beperkte sociale redzoamheid). De

inloopfunctie wordt beschouwd als de meest loagdrempelige functie in het koder von dog- en

orbeidsmatige activiteiten. Het goot hierbij dan ook voorol om de beschikboarheidsfunctie.
Dit betekent dot oon de deelnemers over het algemeen geen strikte eisen worden gesteld
voor wat betreft deelname oan de inloop. Er is don ook geen (AWBZ)indicatie vereist voor
deelname.
Bron: Rapportøge HHM: "lnloopfunct¡e GGZ, Onderzoek naor de overheveling von AWBz noil gemeenten",2077

ln het kader van de transítie hebben de gemeenten in Midden-Limburg West de inloopfunctie in
2015 en 2016 vrijwel ongewijzigd overgenomen als onderdeel van de inkoop van
maatwerkvoorzieningen. ln feite is een beschikbaarheidsfunctíe geen maatwerkvoorziening. ln het
Wmo-beleidsplan 2015-2OL6 "Klaar voor de start" is aangegeven dat de huidige organisatie van de
inloopfunctie tegen het licht worden gehouden. Deze notitie vormt daar een eerste aanzet voor.

2. Huidig aanbod
ln de praktijk zien we dat de inloopfunctie binnen ons werkgebied heel divers wordt ingevuld. Soms
gaat het om zelfstandige locaties waar inloop GGZ wordt aangeboden voor de doelgroep "GGT'.
Soms gaat het om een bredere inloop, waar de GGZ-professional fungeert als achtervang voor de

vrijwilligers die de inloop organiseren voor een brede doelgroep, waaronder ook mensen met een
psychische kwetsbaarheid. Ook is er een variant waarbij de inloop als opstapje naar (arbeidsmatige)

dagbesteding wordt ingezet. En in de gemeente Nederweert wordt geen inloop GGZ ingekocht,
omdat die er onder de AWBZ ook niet werd aangeboden. ln de bijlage treft u een beschrijving van
het huidige aanbod aan. De aanbieders in onze regio zijn Metggz en Care+. Het aantal deelnemers is
beperkt. Het is niet bekend waarom er maar zo weinig deelnemers zijn. Mogelijk maakt een deelvan
de doelgroep gebruik van het Zelfregiecentrum Weert. Dat is een algemene voorziening voor open
inloop en activerende dagbesteding, die niet onder de noemer "inloop GGZ" wordt gefinancierd.
Wellicht dat in de dorpen waar een brede inloop voor alle inwoners is, mensen met een psychische

kwetsbaarheid gewoon mee doen in het reguliere aanbod. Of misschien is er geen behoefte aan

inloop GGZ, omdat mensen ofwel zelf hun weg vinden danwel gebruik maken van geïndiceerde

dagbesteding. Ook uit gesprekken met aanbieders blijkt dat het zicht op de doelgroep (omvang,

behoefte) beperkt is.

3. Transformatierichting
Ook voor de doelgroep van de inloop GGZ streven we de doelen na die in de Wmo zijn opgenomen.
ledereen - met of zonder beperking - mag en moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Voor de
inloop GGZ betekent dit dat we deze inloop graag zouden willen integreren in de bestaande
maatschappelijke voorzieningen in de wijk/het dorp. ln lijn met het gedachtengoed dat ten grondslag

ligt aan de ambulantisering van de GGZ willen we mensen met psychische kwetsbaarheid een plek
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bieden in de samenleving. Zelfstandig wonen en deelnemen aan activiteiten in de wijk, samen met
andere wijkbewoners en niet (alleen) met lotgenoten. Om dat te kunnen realiseren, is de
deskundigheid van de GGZ-professional essentieel. Dat blijkt ook uit de gesprekken met aanbieders,
maar ook de vrijwilligers van de diverse inlopen geven aan dat de aanwezigheid van een GGZ-
professionalvan meerwaarde is bij de inloop: de GGZ-professionalweet hoe hij met de doelgroep in
gesprek kan gaan, weet welke oplossingen mogelijk zijn of wanneer meer hulp nodig is en hoe die
ingescha keld ka n worden.

Gelet op bovenstaande komen we tot de volgende richtpunten voor de transformatie van de inloop
GGZ:

Transformatie van de lnloop GGZ gaat vooral over een andere inzet van de deskundigheid
van de GGZ-professional, niet (alleen)om de activiteiten zelf;
Onderdelen van de doelstelling van de vernieuwde functie inloop GGZ:

o Laagdrempelige ontmoetingsplek, waar mensen met psychische kwetsbaarheid een

luisterend oor vinden, informatie en advies kunnen krijgen en - indien nodig -
toegeleid worden naar zorg;

o Activeren van de deelnemers: vanuit een positief mensbeeld, eigen kracht en

zelfregíe, uitdagen om deelte nemen aan activiteiten in de wijk of - indien van
toepassing - toeleiding naar recreatieve of arbeidsmatige dagbesteding;

Door de GGZ-deskundigheid te koppelen aan bestaande inlopen/voorzieningen in de wijk
wordt bevorderd dat deze algemene inlopen ook voor mensen met een psychische

kwetsbaa rheid toegankelijk wordt;
Aanbod bezien in samenhang met andere inlopen, waaronder ook het Zelfregiecentrum
Weert (hier komen nu ook veel mensen met psychische kwetsbaarheid);
Gelet op de toenemende vergrijzing, wordt GGZ-deskundigheid in de toekomst ook
belangrijker bij de inlopen voor ouderen;
Gelet op het gering aantal deelnemers van de huidige inlopen GGZ, zou de GGZ-professional
actiever outreachend moeten zijn naar mensen met psychische kwetsbaarheid, in
samenwerking met aanbieders van GGZ-behandeling/bemoeizorg OGGZ/FACT en andere
verwijzers (huisarts, Wmo-team);
Het opvangen van uitvallers uit het behandeltraject of het bieden van eerste opvang voor
mensen die op de wachtlijst staan voor GGZ-behandeling, zou ook een functie van de

vernieuwde functie inloop GGZ kunnen zijn;

Wat is de behoefte van mensen met psychische kwetsbaarheid?

4. Ontwikkelopdracht
Het beeld van hoe de inloop GGZ er in de toekomst uit zou moeten zien, is nog niet helemaal scherp.
Wel hebben we hierboven de richting geduid. We stellen voor om voor de inloop GGZ een
ontwikkeltraject aan te gaan met de huidige aanbieders van inloop GGZ en cliëntvertegenwoordigers
in ons werkgebied. Een behoeftepeiling maakt onderdeel uit van de ontwikkelopdracht. Doel van het
verandertraject is om samen met de aanbieders én de doelgroep mensen met een psychische

kwetsbaarheid, te komen tot een vernieuwd aanbod "inloop GGZ", volgens de hiervoor genoemde

richtpunten.
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Veranderen doe je niet van vandaag op morgen, zeker niet in de GGZ. Daarom willen we hier een

termijn van 3 jaar voor nemen. Voor de duur van die periode gaan we met de huidige aanbieders en

cliëntvertegenwoordigers aan de slag in de vorm van een werkgroep GGZ Midden-Limburg West. De

huidige aanbieders zijn immers bekend in het werkveld, hebben een relatie met de huidige
deelnemers opgebouwd en waren in 2015 en 2016 via de inkoop gecontracteerd en voldoen dus aan

de eisen die wij stellen aan aanbieders van zorg.

5. lnloop cGZ2017
Voor 2Ot7 betekent dit dat we het huidige aanbod in2017 voortzetten, in de vorm van een

subsidierelatie tussen individuele gemeente en aanbieder van inloop GGZ (dus geen inkoop). Daarbij
worden wel enkele wijzigingen doorgevoerd:

L. ln Leudal zijn op relatief korte afstand 2 afzonderlijke inlopen ontstaan met weinig
deelnemers. Deze worden al in 2OL7 samengevoegd.

2. Eén van de aanbieders in Leudal zet de inloopfunctie gericht in als toeleiding naar

dagbesteding. Deze gerichte inzet wordt verder geïntensiveerd, waarbij een link wordt
gelegd naar de Participatiewet. De financieringsvorm kan hierop in de toekomst worden
aangepast.

Het aanbod in Weert (4 locaties) en Nederweert (geen locatie) blijft in 2017 ongewijzigd.

De middelen voor inloop GGZzijn onderdeelvan de Wmo-exploitatie en hoeven dus niet afzonderlijk
beschikbaar te worden gesteld.

Bijlage: aanbod lnloop GGZ201.6 in MLW

Aanbod Care+ 2016 in Leudal (geen aanbod in Weert en Nederweert)

"Wij combineren de lnloop met onze dagbesteding in Roggel, locatie Bevelantstraat 20.

Deze voorziening is open elke maandag t/m donderdag van 9:30 tot 16:00.

De doelgroep ís mensen met psychiatrische beperking en/of verstandelijke beperking, die geen

indicatie hebben voor dagbesteding, maar wel behoefte hebben aan een praatje, contact, sociaal

netwerkje of hun dag willen invullen met een (zinvolle) dagactiviteit.

Ons aanbod voor dagactiviteit is vrij breed. Dit varieert van kopje koffie drinken, kaartje leggen,

internetten tot houtbewerking, tuinwerk, koken en bakken.

lndien deelname van tevoren aangekondigd wordt of bekend is, dan hebben we de mogelijkheid om
de deelnemers thuis op te halen.

Op dit moment wordt er sporadisch tot géén gebruik van gemaakt van de lnloop. Deelnemers nu

hebben allemaal een indicatie/beschikking voor dagbesteding."
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MetGGZ 2Ot6 overzicht inloop leudal

lntern gestelde doelstelling/ uitgangspunten voor de inloop afgestemd op overheidsbeleid WMO:
L. lnloop voor alle burgers, inclusief kwetsbare burgers met een hulpvraag (ook cliënten van MET ggz) . Wijkbewoners krijgen mogelijkheden om te
participeren in de wijk, hiervoor zijn niches/ gelegenheden geboden. Er is een
o laagdrempelig gelegenheid voor ontmoeting, / sociale contacten / sociale betrokkenheid en/of;
o laagdrempelig gelegenheid voor het doen van activiteiten
2. ln de wijk, wordt aansluiting gezocht met wijk(bewoners) en wijk initiatieven
3. Er is samenwerking met burgers, vrijwilligers, hun organisaties en andere zorgaanbieders. Vanuit professionals wordt vroegtijdig ingespeeld op:
o kansen, mogelijkheden en wensen om te kunnen participeren , vraaggericht
o het bieden van ondersteuning bij het signaleren van knelpunten, zowel t.a.v. het verbinden, de ontmoeting als het activeren
o ondersteuning bieden bij mogelijke (gedrag en/of aansluiting) problemen van deelnemers
o cliënten ondersteuning bieden bij het vergroten van hun participatie kansen ( bijv. t.a.v. dagstructuur, uitbreiding eigen netwerk, uitbreiding activiteiten)
4. Het ondersteunen van vrijwilligers waar nodig in relatie tot de omgang met kwetsbare burgers.

Ondernomen
act¡es MET

- Eind 2015

tevredenheids-
onderzoek
gedaan onder
bezoekers
- Onderzoek
mogelijkheden
samenwerking
met partners

Voortgang

- Er wordt
geflyerd voor
act¡viteiten en
behoefte
¡nventa r¡satie
- Samenwerking
is actief
opgezocht
- Er is een
facebook pagina

opgezet
- Voortgang
wordt gevolgd in
intern overleg

Aantal
bezoekers

Gem.

4-10 bezoekers

Bereik burgers

- Vooral
bezoekers van
MET ggz

- 4-7

regelmatige
bezoekers
- 1-0 unieke
bezoekers

Ureninzet
door anderen

- 2,5 dagdeel
door vrij-williger

Ureninzet MET
gBz

- 2,5 dagdeel

(9 uur per week)

Toegankelijk

- 2,5 dagdeel per
week

(maandag

ochtend tot 14.00

en vrijdag-
ochtend)

Samenwerking
ketenpartners

-ln
samenwerking
met vrijwilliger,
als gastvrouw en
ondersteuner bij
(kook)

act¡viteiten

Locatie inloop
voorzieningen
Open lnloop
Muziekschool
de Nootzaak

Doelstell¡ng
bereikt

- Bezoekers zijn

tevreden
- Samenwerking
verloopt goed
- Matig aantal
bezoekers

7



- Overleg met
ketenpartner
- Eind 2015

tevredenheids-
onderzoek
gedaan onder de
bezoekers.

- Deelnemers van
het Trefcentrum /
PSW lopen
regelmatig
binnen voor een
praatje.
- Er is een
facebook pagina

opgezet
- PSW en MET ggz

zullen gaan

evalueren. En een
pva maken 2017

Gem.

2-3 bezoekers- Vooral
bezoekers van
MET ggz

- 2-3 regelmatige
bezoekers
- 5-8 unieke
bezoekers

- N.v.t.- 1 dagdeel

per week
(3 uur per week)

- 1 dagdeel per
week

(dinsdag-middag)

- Georganiseerd
door MET ggz

- Vind plaats in
het trefcentrum
van PSW in de
wijk

Open inloop
Trefcentrum
PSW

Heythuysen

- Onvoldoende
aantal bezoekers
- Er is tevreden-
heid bij de
bezoekers over
de activ¡teiten.

Metggz 2OL6 Overzicht lnloop WEERT

lntern gestelde doelstelling/ uitgangspunten voor de inloop afgestemd op overheidsbeleid WMO:
L. lnloop voor alle burgers, inclusief kwetsbare burgers met een hulpvraag (ook cliënten van MET ggz) . Wijkbewoners krijgen mogelijkheden om te
participeren in de wijk, hiervoor zijn niches/ gelegenheden geboden. Er is een
o laagdrempelig gelegenheid voor ontmoeting, / sociale contacten / sociale betrokkenheid en/of;
o laagdrempelig gelegenheid voor het doen van activiteiten
2. In de wijk, wordt aansluit¡ng gezocht met wijk(bewoners) en w¡jk initiatieven

3. Er is samenwerking met burgers, vrijwilligers, hun organisat¡es en andere zorgaanbieders

4. Vanuit professionals wordt vroegtijdig ingespeeld op:
o kansen, mogelijkheden en wensen om te kunnen participeren , vraaggericht

o het bieden van ondersteuning bij het signaleren van knelpunten, zowel t.a.v. het verbinden, de ontmoeting als het activeren
o ondersteuning bieden bij mogelijke (gedrag en/of aansluiting) problemen van deelnemers
5. Het ondersteunen van vrijwilligers waar nodig in relatie tot de omgang met kwetsbare burgers.

8



2OL6 Overzicht lnloop WEERT
Doelstelling
bereikt

- Bezoekers zijn
tevreden
- 1 dagdeel
inloop extra door
MET ggz vanaf
okt,15
- Samenwer-king
verloopt goed

- Bezoekers zijn
tevreden
- Samenwer-king
verloopt goed

Ondernomen
acties

- Overleggen

tussen Punt
Welzijn en MET
ggz

- eind 2015

tevredenheid

onderzoek onder
bezoekers
gedaan

- Aansluiten bij
overleggen van

FAZ

- eind 2015

tevredenheid

onderzoek onder
bezoekers van de
huiskamer
gedaan

Voortgang

- inloop breder
toegankelijk
maken
- meer
samenwerking
met nieuwe
partijen aangaan,

inventarisatie
met o.a. PSW,

Zuyderborgh,
SGL) om de
inloop breder te
trekken
- voortgang komt
aan bod tijdens
overleg

- ln januari 2016
is de

openingstijd
aangepast van

de huiskamer
naar de wensen
en behoeften
van de
bezoekers.
- Voortgang
komt aan bod
tijdens
overleggen van

FAZ waar MET
ggz ook bij
aansluit.

Aantal
bezoekers
gemiddeld
2-11. bezoekers
per inloop

Huiskamer:
gemiddeld

10-18 bezoekers
per keer
Wandelclub
Gemiddeld
8-10 deelnemers
per keer.

Bereik
bezoekers

- Gemengde
groep bezoekers
(zowel
kwetsbare
burgers als
wijkbewoners)
- 5-8 regelmatige
bezoekers
- 10-15 unieke
bezoekers

- Huiskamer:
- Gemengde
groep bezoekers
(zowel
kwetsbare
burgers als
wijkbewoners)
- 14 regelmatige
bezoekers
- 30 unieke
bezoekers

- Wandelclub:
- Gemengde
groep

deelnemers
(zowel

Ureninzet
door anderen

- 1 dagdeel door
een vrijwilliger
van Punt Welzijn
- (3 uur per
week)

- 1 dagdeel per
week door twee
vaste vrijwilligers
huiskamer

(initiatief nemers
project
huiskamer van
Fatima) Deze

vrijwilligers
dragen tevens
zorg voor
programmering,

coördinatie, pr,
uitvoering van de
huiskamer.

Ureninzet MET
g$z

- 2 dagdelen per
week

( 6 uur per week)

- 1 dag deel

per week
(3 uur voor
ondersteu-ning
bij huiskamer)
- 2 uur per week
voor ondersteu-
ning bij

wandelclub

Toegankelijk

- 2 dagdelen per
week

(maandag-
ochtend en
dinsdag-
ochtend)

- 1 dagdeel per
week

(zaterdag)
- 2 uur per week

(dinsdag avond).

Samenwerking
ketenpartners

- lnitiatief van
Punt Welzijn
- MET ggz

aa ngesloten
- Professional
MET ggz heeft
een

ondersteunende
rol naar de
vrijwilliger

- initiatief vanuit
samenwerkings-
programma

Fatima Aan Zet
- MET ggz is bij
d¡t
samenwerkingsp
rogramma
aangesloten
- Professional

MET ggz heeft
een
ondersteunende
rol naar de

vrijwilligers van
de huiskamer en
de wandelclub.

locatie inloop
voorzieningen
Open inloop
w¡¡k-
accommodatie
Keenterhart

Huiskamer van
Fatima
Buurthuis
Fatima
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- Bezoekers zijn
tevreden
- Er is een activiteit
georgani-seerd
waar bezoekers uit
de buurt op af zijn
gekomen

- Bezoekers zijn
tevreden
- Samenwer-king
verloopt goed

- overleg

met
ketenpartners
- eind 2015
tevredenheid

onderzoek onder
bezoekers
gedaan

overleg

met ketenpartners
- eind 2015

tevredenheid

onderzoek onder
bezoekers gedaan

- Voortgang
komt aan bod
tijdens
overleggen
- Onderzoek of er
meer
samenwerking
aangegaan kan
worden met
andere partijen.

- Meer ontmoeting met de
buurt
- Vanuit buurt is behoefte aan
meer ontmoeten
- Activite¡ten bespreken in

keten overleg met wijkraden
Leuken, Groenewoud en Biest.
- Voortgang komt aan bod
tijdens intern overleg
- MET ggz gaat onderzoeken of
er samen-werking aangegaan
kan worden met andere
partijen.

gemiddeld 10

bezoekers per
inloop

gemiddeld

5 -11 bezoekers
per inloop

kwetsbare
burgers als
wijkbewoners)

-8-10
regelmatige
deelnemers

- Gemengde
groep bezoekers
(zowel
kwetsbare
burgers als
wijkbewoners)
- 20 regelmatige
bezoekers
- 60 unieke
bezoekers

- 2 uur per week
voor vaste
vrijwilliger
wandelclub

- Bezoekers

vooral van of
bekend met
MET ggz

- 8 regelmatige
bezoekers
- 10-15 unieke
bezoekers

- 2 dagdelen
door OZO (6uur
per week)
- Tijdsinvestering
door beheerster

(de beheerster
van 't Kwintet is

actief en
betrokken/
verbinder.

- 2 dagdelen

per week
(7 uur per week)

- 2 dagdelen

(6 uur per week)

- 2 dagdelen per

week
- (maandag-

middag en

donderdag-
ochtend)

-4 dagdelen per
week

(Dinsdag-

middag,
woensdagmidda
g, vrijdag-
ochtend en
zondag)

- Geen

- lnitiatief van:
- OZO doe ik mee
- MET ggz

- Stichting 't
Kwintet
- Wijkraad
Boshoven

Open inloop
Dr.Kuyper-
straat

Hoeskamer't
Kwintet
Buurthuis't
Kwintet

*NB: Metggz is ook partner in de Flexibele maatschappelijke opvang en op diverse dagdelen aanwezig ¡n het Zelfregiecentrum Weert.
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Hierbij bieden wij /de

Metvriende n¡rloet,

drsì¡.n.W¡ vefÏneulen
Raad v#Bestuur

MGt¡¡E
Postbus 21

60¿l{)AA Roermond

T088 - 114 94 94

info@mctggz.nl

www.metgg¡.nl

KvK 41053814Gemeente Weert
t.a.v. mevrouw 5. Doek

Postbus 950
6000 AZ Wccrt

ondemerp: subsidieaanvraag inloop GGZãALT

Kenmerk: lYlmwlt60L6S
Bijlaee(n): L

Roermond, 27 oktober 2016

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,

subsidieaanvraag lnloop GGZ2OLT voor MET ggz aan.



Activiteiten Meetbare prestaties Beoogde effecten

l.Zicht op en contact met
(kwetsbare) bezoekers leggen,
behouden, signaleren en
verbindingen leggen

Minder snel gebruik hoeven
maken van
m a atwerkvoorzien in ge n

Gericht op preventie en
snel kunnen schakelen
binnen de eigen organisatie
en daarbuiten

2.Samenwerking / aansluiting
met andere partijen aangaan en
behouden/ uitbreiden indien
gewenst en mogelijk.

Samenwerking / aansluiting
aangaan en behouden met
ten minste 1 partij per

inloop en uitbreiden indien
gewenst en mogelijk.

Snel op en af kunnen
schalen tussen
verschillende voozieningen
en korte lijnen met
samenwerkingspartners
behouden.

3. Samenwerkingsmogelij kheden

onderzoeken in activiteiten in de
wük

Meedoen vanuit de open
inloop met verschillende
activiteiten in de buurU wijk

Sociaal maatschappelijk
netwerk creëren en sneller
verbindingen kunnen
leggen in de wijk waardoor
zelfredzaamheid, de

activering en participatie
van de bezoekers
gestimuleerd wordt.

4.Openstelling van de open
!-r^- -- . -- -- 

-:-:---t 
¡ô ...-t---tfil(JPefl vuot flilf lllftaar +o weÁgn

per jaar.

48 weken perjaar open

Zicht houden op het aantal
bezoekers per inloop.

Continuiteit in openstelling
--.---l^-- L^-^^¡---^waatuuut uc¿ueÁefs
regelmaat en structuur
ervaren.

Zo vraaggericht mogelijk de
inloop inrichten en kunnen
inspelen op verandering in
behoeften van bezoekers.

5. Wensen en behoeften
inventariseren bij bezoekers

Minimaal l keerperjaar
een
tevredenheidsondezoek
doen onder de bezoekers

Activiteitenplan*

*Graag zouden ws met gemeente in gesprek gaan ovor dc mestbaro prostat¡s van de
esrsts activiteit, zoals b.v. doorverwijzingen. f/lits de gomoento hier specifieko
informatie ovor zou willen hebben.

met gsu
&



Begroting

ln gemeente Weert is 24 uur per week inloop weggezet op 4 verschillende locaties.
Dit komt neer op € 80.291 ,17 opjaarbasis dat benodigd is aan subsidie om deze inloopuren
te kunnen blijven draaien.

De urenverdeling per locatie staat ín schematisch overzicht in de aanbod beschrijving.

lnlooo 2017 - Weert

24 uur/week
1248 uur/jaar
€ 80.611,44 toezegging 2016
€.80.291,17 begroting 2017

Oobouw kosten 2017

Huur (incl. koffie, thee etc.) € 11.832,00
Personeel e 50.409,22
Overhead € 18.049.95

:==r3=1n1ll

Bij toekenníng van de subsidie voor 3 jaar, zullen de bedragen voor zo18 en 2o1g
geihdexeerd worden.

fnet ggz
CJ}
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2016 Overzicht lnloop WEERT

lntern geetelde doelstelling/ u¡Utangspunten voor de inloop afgestemd op overheidsbeþid WMO:

1. lnloop voor alle burgers, inclusief kwetsbare burgers met een hulpvraag (ook cliènten van MET ggz) .

Wijkbewoners krijgen mogelijkheden om te participeren in de wijk, hiervoor zijn niches/ gelegenheden geboden. Er is een

o laagdrempelig gelegenheid voor ontmoet¡ng, / sociale contacten / sociale betrokkenheid enlol;

o laagdrempelig gelegenheid voor het doen van activiteiten

2. ln de wijk, wordt aanslu¡t¡ng gezocht met w¡jk(bewoners) en wijk initiatieven

3. Er is samenwerking met burgers, vrijwilligers, hun organisaties en andere zorgaanbieders

4. Vanuit professionals wordt vroe4üdig ingespeeld op:

o kansen, mogelijkheden en wensen om te kunnen pert¡ciperen , vraaggericht

o het bieden van ondersteuning bij het signaleren van knelpunten, zowel t.a,v. het verbinden, de ontmoet¡ng als het activeren

o ondersteuning bieden bij mogelijke (gedrag en/of aansluiting) problernen van deelnemers

5, Het ondersteunen van vrijwilligers waar nodig in relatie tot de omgang met kwetsbare burgers.

met ggu:
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e016 Orænicht lnloop W-EERT

Bezoekers

zijn

tevreden
1 dagdeel
inloop extra
door MET
ggz vanaf
okt.15
Samenwer-
king
verloopt
goed

Bezoekers

zrjn
tevreden
Samenwer-
king
verloopt
goed

- Overleggen
tussen Punt
Welzijn en MET

sgz
- eind 2O15

tevredenheid
onderzoek
onder
bezoekers
gedaan

Aãnsluiten b¡j
overleggen van
Ft¿
eind 2015
tevredenhe¡d
onderzoek
onder
bezoekers van
de huiskamer
gedaan

- inloop breder
toegankel¡jk
maken

- meer
samenwerking
m€t nieuwe
partijen

aangaan,

inventarisatie
met o.a. PSW,

Zuyderborgh,
SGL) om de
inloop breder
te trekken

- voortgâng komt
aan bod tijdens
overleg

- ln januar¡ 2016
is de
op€ningst¡jd
aarEepast van

de huiskamer
naar de wensen
en behoeften
van de
bezoekers.

- Voortgang
komt aan bod
tijdens

overleggen van

FAZ wâar MET
ggz ook bij
aansluit.

gemiddeld
z-tl

bezoekers
per inloop

Huiskamer:

6emiddeld
10-18

bezoekers
per keer

Wandelclub
Gemiddeld

8-10
deelnemers
per keer.

Gemengde groep

bezoekers ( zowel
kwetsbare burgers
als wijkbewoners)
5-8 regelmatige
be¿oekers

lG15 unieke
bezoekers

Huiskamer:
Gemengde groep
bezoekers ( zowel
kwetsbare burgers
als wijkbewoners)
14 regelmatige
bezoekers
30 unieke
bezoekers

Wandelclub:

Gemengde groep

deelnemers (zowel
kwetsbare burgers
als wijkbewoners)

8- 10 regelmatige
deelnemers

- 1 dagdeel door
een vrijwilliger van
Punt Welz¡Jn

- (3 uur per week)

- 1 dagdeel per week
door twee vaste
vrijwilligers
huiskamer
(in¡tiãtief nemers
project huiskamer
van Fatima) Deze
vrijwilligers dragen
tevens zorg voor
programmering,

coördinatie, pr,

u¡tvoering van de

huiskamer.

2 uur per week
voor vaste
vrijwilliger
wandelclub

- 2 dagdelen
per week
( 6 uur per

week)

- 1 dag deel
per week
(3 uur voor
ondersteu-
ning bij
huiskamer)

2 uur per
week voor
ondersteu-
n¡ng b¡j

wandelclub

- 2 dagdelen
per week

(maandag-

ochtend en
dlnsdag-
ochtend)

- 1 dagdeel
per week

(zaterdag)

- 2 uur per

week
(dinsdag
avond).

lnitiatief van Punt
Welzijn
MET ggz

aangesloten
Professional MET
ggz heeft een
ondersteunende
rol naar de
vrilwilliger

initiatief vanu¡t
samenwerkints-
programma Fatima
Aen Zet

MET ggz ¡s b¡j d¡t
samenwerkingspro
gramma
aangesloten
Profess¡onal MËT
ggz heeft een
ondersteunende
rol naaf de
vrijwilligers van de
huiskamer en de
wandelclub.
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2016 Ownicht lnloop WEERT

B€zoekers

zrjn

tevreden
Samenwer-
king
verloopt
goed

Bezoekers

zijn
tevreden
Er ¡s een

activ¡teit
georgani-

seerd waar
bezoekers

uit de buurt
op af z¡jn
gekomen

overleg
met
k€tenpârtners
eind 2015
tevredenheid
onderzoek
onder
bezoekers
gedaan

overleg
met
ketenpartners
eind 2015

tevredenhe¡d
onderzoek
onder
bezoekers
gedaan

Voortgang
komt aan bod
tijdens
owrleggen
Onderzoek of
er meer
samenwerking
aangegaan kan

worden met
andere
Derti¡en.

- Meer
ontmoet¡ng
met de buurt

- Vanu¡t buurt ¡s
behoefte aan

meef
ontmoeten

- Activite¡ten
bespreken in
keten overleg
met wijkraden
Leuken,

Groenewoud
en Biest.

- Voortgang
komt âan bd
tûdens intern
overleg

- METgg¿gaat
onderzoeken of
er samen-
werking
aangegaan kan

worden met
andere
part¡ien.

gemiddeld

10
bezoekers
per inloop

gemiddeld
5 -11

bezoekers
per inloop

8e¿oekers vooral
van of bekend met
MET Cgz
I r.egelmat¡ge

bezoekers
1G15 unieke
bezoekers

Gemengde groep

bezoekers ( zowel
kwetsbare burgers
als w'rjkbewoners)
20 rêgelmat¡ge
bezækers
60 unieke
bezoekers

2 dagdelen door
OZO (6uur per

week)
Tijdsinvester¡ng
door beheerster
(de beheerster van

't Kwintet is ectief
en betrokken/
verbinder.

- 2 dagdelen
per week
(7 uur per

week)

- 2dagdelen
(6 uur per

week)

2 dagdelen
per week
(maandag-

middag en
donderdag-
ochtend)

- 4dagdelen
per week
(Dinsdag-

middag
woensdag
middag;
vrijdag-
ochtend en
zondag)

Geen

lnit¡atief van:
OZO doe ik mee
METsgz
St¡chting't Kwlntet
Wükraad
Eoshoven

Open inloop
Dr.Kuyper-
strðst

Hoeskamer

't Xwiñtet

Euurthuis't
Xwintet

met gg21
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