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C.c.:

Roermond, 20 september 2018.

Geachte mevrouw de Graef,

ln bijlage onwangt u, het Aanbodoverzicht en rapportage lnloop Weert over 2018 en de
Subsidieaanvraag Open lnloop Gem eente Weert 2019.

Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn en tekenen, in afwachting van uw berícht,

Met vriendelijke groet,

M. Rovers

Manager MET de wijk
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zOLg Aanbodoverzicht en rapportage lnloop WEERT

lntern gestelde doelstelling/ uitgangspunten voor de inloop afgestemd op overheidsbeleid WMO:

1. 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 w¡jk(bewoners) en wijk initiatieven

3. Ër is samenwerking met burgers, vrijwilligers, hun organisaties 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.

met ggz



2018 Aanbodoverzicht en rapportage lnloop WEERT

- lnloop breder
toegankelijk
maken

- Bezoekers

zijn tevreden
- Samenwer-

king tussen
professional
en

vrijwilligers
verloopt goed

- lnloop wordt
bezocht door
een
gemengde

groep
bezoekers.

- Overleggen

tussen Punt
Welzijn en MET
ggz

- Door personeels-
wisselingen is er
de afgelopen
periode minder
aandacht kunnen
zijn voor het
onderzoeken van
aansluiting en
samenwerking
met andere
mogelijke
partners. Dit
wordt de
komende periode
weer opgepakt.

- Tevredenheid
onderzoek onder
bezoekers

- Ia2xpermaand
wandelen in de
dinsdaginloop

- Meer reclame
maken voor
donderdag-
middag inloop en
actief aansluiting
zoeken met
andere
act¡vite¡ten en
groepen.

- meer
samenwerking met
nieuwe partijen

aangaan,

inventarisatie om
de inloop breder te
trekken

- voortgang komt
aan bod t¡dens
overleg

gemiddeld

5 bezoekers
per inloop

Gemengde
groep

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

- 1 dagdeel door
2 vrijwilligers
van Punt
Welzijn

- (3 uur per
week)

- 2 dagdelen
per week
( 6 uur per

week)

- 2 dagdelen
per week

(dinsdag-

ochtend en
donderdag-
middag)

ln¡tiat¡ef van Punt
Welzijn
MET ggz

aangesloten
Professional MET
ggz heeft een
ondersteunende
rol naar de
vrijwilligers

DoelstellingVoortgangBereik bezoekers

w¡jk-
âccommodâ

l(eenterhart
tie

Geplande
å ct ies

Aantal
bezoeke rs

U reninzet
door a¡rderen

loegankelijk Ureninzet
MFT ggz

Samenwerking
ketenpartners

Locatie
inloop
voorziening

Open inloop

met ggu



2018 Aanbodoverzicht en rapportage lnloop WEERT

Bezoekers

zijn tevreden
Samenwer-
king verloopt
goed tussen

FAZ _ MEÏ
Egz

- Aansluiten bij

overleggen van
FM

- Tevredenheid
onderzoek onder
be¿oekers van de

húskamer
- FAZ zoekt naar

nieuwe
vriiwilligers voor
de huiskamer.

- i.o.m FAZ houdt
MET ggz de
huiskamer open,
n¡et geheel

volgens visie van
MET ggz echter
van belang om de
huiskamer niet
dicht te laten
gaan op zaterdag.

- wellicht wordt in

detoekomst het
gehele pand erbij
betrokken en de
vrlwilligers van
daar.

- MET ggz wil graag

weer overleg met
FAZ om deze

inloop te
eyalueren en een
PMAte mãken

- Vanuit FAZ wordt
gezocht naar
nieuwe vrijwilligers
voor de huiskamer,
terwijl MET ggz de

huiskamer
openhoudt.

- Voortgang komt
aan bod tijdens
overleggen van FAZ

waar MET ggz ook
bij aansluit.

- Voor de huiskamer
zijn de overleggen
tussen FAZ en MEï
ggz intensievervan
aard nu er nog
geen nieuwe
vrijwilligers zijn.

Huiskamer:
gemiddeld
5-8 bezoekers
per keer.

Wandelclub
Gemiddeld
4-5
deelnemers
per keer.

Huiskamer:
Bezoekers
vooral van of
bekend met
MET ggz

6 regelmatige
be¿oekers

30 unieke
bezoekers

Wandelclub:
Gemengde
groep
deelnemers
(zowel
kwetsbare
burgers als
wijkbewoners;
laatste
maanden
minder
wijkbewoners)
6 regelmatige
deelnemers

- ldagdeel per
r¡r¡eek door
twee
vrijwilligers. De

vaste
vrijwilligers zijn
per 1 mei 2017
gestopt. Vanuit
FAZ wordt
gezocht naar
nieuwe
vrijwilligers
voor de
huiskamer.

- 2 uur per week
door vaste
vrijwilliger
r¡t¡andelclub

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

- 2 uur per
week voor
ondersteu-
ning bij
wandelclub

- 1 dagdeel
per week

(zaterdag)

- 2 uur per
week

(dinsdag

avond).

in¡tiatief vanu¡t
samenwerkings-
programma Fatima
Aan Zet
MET ggz is bij dit
sa menwerkingspro
gramma

aangesloten
Professional MET
ggz heeft een

ondersteunende
rol naar de

vrijwilligers van de

huiskamer en de

wandelclub.

Locatie
inloop
voorz ien ing

Huiskamer
van Fatima

Doelstelling
å(tres
6ep: a ndeVoortgangBereik bezoekers Aanlal

be¡oekers
U renirrzet
docr anderen

Toegankeltjl< Ureninzet
MÊì-ggi

Samenwerking
keten pa rt ners

Buurthuis
Fatima

met gsz



2018 Aanbodoverzicht en rapportage lnloop WEERT

- Bezoekers

zijn tevreden
- Ontmoet¡ng

met de buurt
verder
uitbreiden

- Stabiel/stijge
nde opkomst
bezoekers

- Bezoekers uit
de buurt
verhogen

- Overleg
met
ketenpartners

- Tevredenheid
onder¿oek onder
bezoekers

- Activ¡te¡ten
bespreken in
keten overleg
met wijkraden
Leuken,

Groenewoud en
B¡est .

- onderzoek of er
samenwerking
aangegaan kan
worden met
andere partijen
(blijvende actie).

- Meer ontmoeting
met de buurt

- Voortgang komt
aan bod tijdens
intern overleg
er z¡jn ¡n 2018
verschillende
activiteiten
georganiseerd om
buurtbewoners te
betrekken bij de
inloop.

gemiddeld

8 bezoekers
per inloop

Bezoekers

vooral van of
bekend met
MET ggz

8-12
regelmatige
bezoekers
10-15 unieke
bezoekers

2 dagdelen
per week
(7 uur per
week)

2 dagdelen
per week
(maandag-
middag en

donderdag-
ochtend)

Geen

DoelstellingVoortgangBereik bezoekers Gepla nde
¿ cti es

A¿nta I

bezoekers

U ren inzet
door;¡nderpn

ïoegankelijk Ureninzet
MET ggz

Sa nrenwerk ing
ketenparìners

Locatie
inloop
voorzrening

Open inloop
Dr.Kuyper-
straat

fnet ggz



2018 Aanbodoverzicht en rapportage lnloop WEERT

Bezoekers

zijn tevreden.
Samenwer-
king verloopt
goed

Bezoekers

aantal laten
groeien

- Overleg met
ketenpartners

- Onderzoek of er
r€er
samenwerking
aangegaan kan
wrrden met
andere partijen
(Hijvende actie).

- Tevredenheid
onderzoek onder
bezoekers

- lntentie om een
stakholders
bi-ieenkomst te
organiseren om
de bekendheid in
de wijk te
tætsen.

- lntentie om een

bi;eenkomst voor
de intiatief-
nemers van de

Hoeskamer en de
gemeente te
organiseren over
de toekomst en
de voortgang
(ivm mogel'gke

verhuizing
loratie)

- Overleggen

aanhalen met
punt Welzijn voor
het leggen van

m¿er verbinding

- Voortgang komt
aan bod tijdens
overleggen

- Oriënterende
contacten met
Kra8tig en de
werkgroep ouderen
in Boshoven

- Er wordt op
activ¡te¡tenniveau
gepoogd om såmen

te werken met
Willem Litjenshof
(langzaam proces

vanuit bezoekers
van beide
initiatieven)

- Een aantal
bezoekers neemt
deel aan de
plaatselijke

wandelclub
- Perodieke reclame

drnv flyer op
strategische
plaatsen in
Boshoven

- Artikel over
Hoekamer't
Kwintet in Via
Weert (editie okt.)

gemiddeld
10- 15

bezoekers per
inloop. Dit
wisselt per
inloopdag.

Gemengde
groep

bezoekers
(zowel
kwetsbare
burgers als
wijkbewoners)
20 regelmatige
bezoekers

60 unieke
bezoekers

- 2 dagdelen
door PSW(6uur
per week)

- Trjdsinvestering
door
beheerster
(de beheerster
van 't Kwintet
is actief en
betrokken/
verbinder.

- Een vrijwilliger/
bezoeker houdt
de

facebookpagina
tij en maakt
flyers

- Een

vrijwilligster/
bezoekster is

gasWrouw

- 2 dagdelen
(6 uur per
week)

- 4 dagdelen
per week
(Dinsdag-

middag,
woensdag
middag
vrijdag-
ochtend en
zondag)

lnitiatief van:
- MET ggz

- PSW

- Stichting t Kwintet
- Wijkraad

Boshoven

Locatie
inloo p

voor:iening
Hoeskamer

't Kwintet

DoelstellingVoortgangBereik bezoekerç Gep lande
acti:ç

Aa ntal
bezoeke rs

U ren i nzet
door anderen

Toegankelijk [Jreninzet
MET ggz

5amenwerking
ketenpartners

Buurthuls't
Kwlntet

met ggz


