
GEMEENTE WE E RT
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Onderwerp
Ons kenmerk

Subsídieaanvraag activiteit'De Hoeëskamer 2079''t Kwintet Boshoven
595164

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een subsidie voor het jaar 2Ot9.In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2019 een subsidie van maximaal€22.477 ten behoeve van
de activiteit'De Hoeëskamer 2019'in het Kwintet Boshoven. De subsidie wordt verleend
op basis van een begrotingspost en valt onder de regels van de Algemene
Su bsid ieverordening Weert 20 17.

Activiteiten
In samenwerking met Stichting Sociaal Cultureel Werk Boshoven en MET ggz begeleidt u
sinds 2017 de activiteit'De Hoeëskamer' in wijkaccommodatie't Kwintet in Boshoven. De
Hoeëskamer is een open inloop van vier dagdelen per week waar buurtbewoners elkaar
kunnen ontmoeten en activiteiten plaatsvinden. Door de inloop wordt het beroep op een
maatwerkvoorz ien in g voorkomen da nwel verm inderd.
De Hoeëskamer Boshoven is tenminste vier dagdelen per week geopend: twee dagdelen
worden verzorgd door MET ggz en twee dagdelen worden door u verzorgd. Deze subsidie
is bedoeld als bijdrage in de kosten voor de twee dagdelen die u verzorgt.

Voorschot
Het totale bedrag van € 22.471 maken wij over op uw bankrekeningnummer
NL10 RABO OLO2 2499 03 onder vermelding van'subsidie Hoeëskamer Boshoven 2Ot9'.

Het uit te betalen bedrag 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.

Verplichtingen
Er is een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet 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.
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- er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden
voorwaarden en/of verplichtingen zal worden voldaan.

Aanvullende verplichtingen
Naast de algemene subsidieverplichtingen gelden voor u nog de volgende aanvullende
subsid ieverplichtingen :

1. u geeft in 2019 uitvoering aan de ontwikkelopdrachtzoals beschreven in de
"Beleidsnotitie Transformatie Open Inloop, oktober 20L8". Dhr. W. Teunissen van
uw organisatie is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze
beleidsnotitie;

2. u verstrekt elk kwartaal een tussentijdse rapportage waarbij de behaalde
resultaten en de vooftgang van de act¡viteiten over het voorliggend kwartaal
verantwoord worden. De gemeente Weert ontwikkelt een format dat gebruikt dient
te worden voor deze tussentijdse rapportage. Aan deze tussentijdse rapportage
wordt een resu ltaatgesprek gekoppeld ;

3. u verstrekt uiterlijk 1 februari 2019 een rapportage met gegevens over het aantal
(unieke) deelnemers aan de Open Inloop per locatie en het aantal betrokken
vrijwilligers. Het betreft hier een nulmeting over de maand december 20L9,
waarbij de gegevens gebruikt worden om de behaalde resultaten in 2019 te
monitoren. De gemeente Weeft levert een format aan met de gegevens die
aangeleverd dienen te worden.

Vormgeving De Hoeëskamer na 2O19
De Hoeëskamer is een open inloop en valt hiermee onder de Beleidsnotitie Transformatie
Open Inloop van oktober 2018. Met deze transformatie willen wij een impuls geven aan
De Hoeëskamer. 2019 is hierin als overgangsjaar benoemd waarin deze nieuwe richting
geïmplementeerd dient te worden. Afhankelijk van de resultaten die dit oplevert wordt
besloten hoe De Hoeëskamer er na 2019 uit zal gaan zien en in welke vorm dit dan
gefinancierd wordt (subsidie of inkoop).
Wij wijzen er u nadrukkelijk op dat het doorlopen van de ontwikkelopdracht ertoe kan
leiden dat aan de activiteit De Hoeëskamer in de toekomst een andere invulling wordt
gegeven. De huidige subsidieverlening biedt hiermee geen garantie dat u ook na 2019
ingezet wordt voor de activiteit De Hoeëskamer. Medio september 2OL9 zal hierover
besluitvorming plaatsvinden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de
bepalingen uit de Algemene Wet Bestuursrecht ten aanzien van subsidies die voor drie
jaar of meer zijn verstrekt.

Verantwoord ing /vaststel I ¡n g
Voor uw subsidie vindt op grond van a¡tikel 12 van de Algemene Subsidieverordening
Weert 2017 achteraf een vaststelling plaats. U levert hieftoe uiterlijk 1 april 2O2O de
aanvraag voor de vaststelling 2019 in.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling levert u een inhoudelijk verslag over De
Hoeëskamer in, met een overzicht van de behaalde resultaten en doelstellingen en een
financiële verantwoord ing, inclusief accounta ntsverklaring.
Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de activiteiten zijn gerealiseerd/uitgevoerd
en of u heeft voldaan aan de subsidie gebonden verplichtingen, voorwaarden en/of eisen
Ook rapporteert u over de ervaren klanttevredenheid.

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
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

2



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
De Weert 2017 kunt u vinden op de website van www.overheid.nl of op de website van de
gemeente Weeft via www.weert.nl/Verordeningen. U vindt de verordening onder de letter
A.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Merel de Graef. de Zij is bereik-
baar op telefoonnummer (04950 57 59 9696 en per e-mail op M.de.Graef@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw activ

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris

Bijlage(n): BeleidsnotitieTran e Open Inloop, oktober 2018
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1,. lnleiding

Een van de vormen van zorg die 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 longdurige psychische stoornis
en doormee samenhangende beperkingen (zools een beperkte sociole redzaomheid). De

inloopfunctie wordt beschouwd als de meest laagdrempelige functie in het kader von dog- en

orbeidsmotige octiviteiten. Het goot hierbij don ook vooral om de beschikbaarheidsfunctie.
Dit betekent dat oan de deelnemers over het olgemeen geen strikte eisen worden gesteld
voor wdt betreft deelnome oon de inloop. Er is don ook geen (AW9Z)indicotie vereist voor
deelnome.
Bron: Ropportage HHM: "lnloopfunctie GGZ, Onderzoek noar de overheveling vøn AWBZ naør gemeenten", 2O77

ln het kader van de transitie 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
beschikbaarheidsfunctie geen maatwerkvoorziening. ln het Wmo-beleidsplan 2015-2016 "Klaar voor de start"
is aangegeven dat de huidige organisatie van de inloopfunctie tegen het licht wordt gehouden. Er is een
startnotitie geschreven die richting geeft aan deze transformatie en er hebben in20L6 een aantal verkennende
gesprekken plaatsgevonden met de betrokken partijen. Vanwege andere prioriteiten is een verdere uitwerking
van deze transformatie doorgeschoven naar 2018. Betrokken partijen zijn echter wel al beperkt aan de slag
gegaan met een aantal uitgangspunten die genoemd staan in de startnotitie "Transformatie lnloop GGZ":

De inloop is een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar mensen met een psychische kwetsbaarheid
een luisterend oord vinden, informatie en advies kunnen krijgen en -indien nodig- toegeleid worden
naar zorg.

Deelnemers worden geactiveerd om deel te nemen aan activiteiten in de wijk of worden toegeleid
naar recreatieve over arbeidsmatige dagbesteding.

GGZ-deskundigheid wordt gekoppeld aan bestaande inlopen/voorzieningen in de wijk zodat deze
inlopen ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid toegankelijk worden.
De GGZ-professional moet actiever outreachend zijn naar mensen met een psychische kwetsbaarheid,
in samenwerking met verwijzende organisaties.

Het aanbod wordt bezien in samenhang met andere inlopen.

Deze doorontwikkeling heeft geleid tot het huidige aanbod zoals hieronder in paragraaf 2 beschreven.
ln 2018 zijn de gesprekken opnieuw opgestart en zijn de visie en uitgangspunten op een inloopvoorziening
gezamenlijk met de betrokken partijen verder uitgewerkt. Deze beleidsnotitie bevat de resultaten van deze
gezamenlijke verkenning en geeft de richting aan waarin de inloopvoorziening zich in 201.9 dient te
ontwikkelen.

a

a

a

a
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2. Huidig aanbod

De gemeente Weert subsidieert vier open inlopen In Weert, namelijk:

. lnloop Keenterhart (MET gez)

. Inloop de Hoeëskamer Boshoven (MET ggz en PSW)

o Inloop Dr. Kuyperslaan (MET ggz)

¡ Inloop de Huiskamer Fatima (MET ggz)

Daarnaast subsidieert de gemeente Weert het Zelfregiecentrum (ZRC) waar ook dagelijks een open inloop
plaatsvindt.

De inloopvoorzieningen zijn 2 tot 4 dagdelen per week open. Het aantal bezoekers dat gebruik maakt van de

inloopvoorzieningen in Weert varieert van gemiddeld 4 tot 15 bezoekers per inloop. Er zijn ongeveer 50

deelnemers die regelmatig een inloop bezoeken. Er zijn bezoekers die verschillende locaties per week

bezoeken. Het aantal unieke bezoekers van de open inloopvoorzieningen wordt geschat op 80. Dit is gemeten

vanaf de start van deze voorziening. Het ontbreekt op dit moment aan een goede registratie waardoor niet
precies aangegeven kan worden hoeveel unieke deelnemers er zijn.

De gemeente Leudal subsidieert twee open inlopen:

lnloop Roggel(Care+)

lnloop Heythuysen (MET ggz)

Naar aanleiding van de startnotitie Transformatie lnloop GGZ zijn gr stappen gezet om de lnloop GGZ om te

vormen tot een laagdrempelige, brede inloop waar alle wijkbewoners terecht kunnen voor ontmoeting, sociale

contacten cn dcclncmcn aan activitcitcn. Dc term lnloop GGZ is hierbij losgclatcn omdat we toe willen naar

een algemene voorziening waar iedere inwoner met of zonder hulpvraag welkom is; een open inloop. Om dit te
bereiken hebben de zorgaanbieders getracht om samenwerking aan te gaan met andere partners die actief zijn

in de wijk en zoeken zij aansluiting bij wijk(bewoners) en wijkinitiatieven. De open inloop is vraaggericht

opgeze! afhankelijk van de vragen en behoeften van de doelgroep worden er activiteiten georganiseerd.

ln de praktijk zien we dat de inloopfunctie binnen ons werkgebied heel divers wordt ingevuld. Het kan hierbij
gaan om een open inloop binnen een locatie van een zorgaanbieder, een open inloop in een wijkaccommodatie

of een open inloop op een locatie voor dagbesteding. De inloopvoorzieningen worden begeleid door
medewerkers van MET ggz, PSW of Care+, afhankelijk van de locatie. ln de gemeente Weert kennen we vier

locaties waar een inloop wordt georganiseerd. De gemeente Leudal kent twee locaties en de gemeente

Nederweert heeft vooralsnog geen inloopvoorziening in deze vorm. Het aantal deelnemers dat de open inloop

bezoekt is beperkt. Het Zelfregiecentrum kent ook een inloopfunctie in combinatie met dagopvang voor
daklozen. N¡et alle inwoners voelen zich daar thuis vanwege de specifieke doelgroep die gebruik maakt van

deze voorziening en het stigma dat hierop rust.

Als gemeenten hebben we de opdracht om een steunstructuur te organiseren voor mensen met een

psychische kwetsbaarheid, zodat mensen met beperkingen op gelijkwaardige manier kunnen participeren als

mensen zonder een beperking. Vandaar dat wij de open inloop als voorziening willen behouden en verder
willen ontwikkelen.
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3. Transformatierichting

De afgelopen jaren hebben de zorgaanbieders gewerkt aan een omslag van lnloop GGZ naar een open inloop
voor alle wijkbewoners die behoefte hebben aan ontmoeting, sociale contacten en eventueel activiteiten. We
zien echter dat het aantal deelnemers beperkt is en dat er nog altijd met name gebruik wordt gemaakt van de
open inloop door mensen met een psychische kwetsbaarheid die verwezen worden door een GGz-¡nstelling.
Het blijkt moeilijk te zijn om andere wijkbewoners binnen te halen bij de open inloop, terwijljuist de
combinatie van verschillende wijkbewoners van belang is.

3.1 Missie/visie:
Wij gaan voor een hechte samenleving waarin alle inwoners zich thuis voelen en hieraan zelf bijdragen.
Een inclusieve samenleving waarbij mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig kunnen wonen en
deelnemen aan act¡viteiten in de wijk, samen met andere wijkbewoners en n¡et (alleen) met lotgenoten. De
open inloop draagt hieraan bij.

3.2 Doelstelling:
Met de open inloop willen wij de volgende doelstellingen bereiken

Meer sociale contacten en ontmoet¡ng tussen wijkbewoners.
Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid worden geactiveerd om deel te nemen aan
(reguliere) activiteiten in de wijk.
Meer deelnemers aan de inloop zetten zich vrijwillig (naar vermogen) in voor de wijk en de
activiteiten die hier georganiseerd worden.
Er is een toename van het aantal wijkbewoners dat zich vrijwillig wil inzetten voor werkzaamheden
tijdens de open inloop.
Stigmatiserende denkbeelden bij wijkbewoners over (personen met) psych¡atr¡sche ziektebeelden
veranderen in positieve zin.

Er vindt minder vaak/snel een terugval in een psychische crisis plaats doordat er eerder
gesignaleerd wordt wanneer het slechter gaat met ¡emand.
Het beroep op de gespecialiseerde hulpverlening neemt af doordat mensen een luisterend oor
vinden bii lotgenoten, professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij de open inloop en hier
terecht kunnen voor informatie en advies.

3.3 Uitgangspunten:
Om bovenstaande missie en doelstellingen te bereiken hebben wij in gezamenlijkheid met de betrokken
part¡jen (MET ggz, Care+, PSW, Vincent van Gogh en Punt Welzijn) de volgende uitgangspunten voor verdere
transformatie van de open inloop geformuleerd:

o De open inloop moet een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn, waar mensen met psychische
kwetsbaarheid een luisterend oorvinden, informatie en advies kunnen krijgen en -indien nodig-
toegeleid worden naar zorg. Daarnaast dienen deelnemers geactiveerd te worden om deel te nemen
aan activiteiten in de wijk of - indien van toepassing- toegeleid te worden naar recreatieve of
arbeidsmatige dagbesteding.

De huídige inlopen moeten, nog meer dan nu al gebeurt, de verbinding aangaan met activiteiten en
voorzieningen in de wijk. Doel van deze verbinding is dat de inloop geïntegreerd wordt binnen het
netwerk van wijkvoorzieningen. Op die manier wordt het makkelijk om mensen naar de inloop te
verwijzen en kan andersom vanuit de inloop naar andere voorzieningen en verenigingen verwezen
worden.

a

a

a

a

a

a
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a De open inloop moet een plek zijn waar alle wijkbewoners zich thuis voelen. Een goede locatie die niet

stigmatiserend werkt is hierbij essentieel. Uit ervaring blijkt dat een open inloop in een GGZ-instelling

geen wijkbewoners aantrekt. De inloop moet geïntegreerd worden in de bestaande maatschappelijke

voorzieningen in de wijk en het dorp. De inloop wordt georganiseerd in een wijkaccommodatie, zodat

de inwoners met en zonder een kwetsbaarheid, ongeacht hun achtergrond, elkaar kunnen ontmoeten,

versterken en zich kunnen ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat er gelijktijdig met de inloop ook

andere activiteiten plaatsvinden. Het is niet voldoende als er in de betreffende accommodatie op

andere tijdstippen ook andere activiteiten plaatsvinden omdat er dan alsnog geen sprake is van

ontmoeten. Wanneer er gelijktijdig verschillende activiteiten plaatsvinden gaan bezoekers elkaar

ontmoeten en kan er verbinding ontstaan.

Wederkerigheid moet, veel meer dan nu gebeurt, geïntegreerd worden in de open inloop. Deelnemers

moeten gestimuleerd worden om hun talenten in te zetten om iets terug te doen voor de wijk.

Hiermee wordt de participatie bevorderd, mensen worden erkend in hun talent, leveren

maatschappelijke waarde en zijn van betekenis voor zichzelf en voor elkaar.

De open inloop moet wijkbewoners iets te bieden hebben, prikkelen en uitdagen om te participeren

bij activiteiten die in de wijk en de accommodatie gebeuren. Ze moeten er iets kunnen leren en hun

talenten kunnen ontwikkelen.

Samenwerking met andere partners in de vorm van duurzame, structurele samenwerkingsafspraken

zijn van groot belang, bijv. met organisaties die kunnen verwijzen. Maar ook met de

(sport)verenigingen in de wijk omdat zij deelnemers aan de inloop op kunnen nemen. Bij het aangaan

van samenwerkingsrelaties wordt ook gekeken naar nieuwe creatieve partners die met vernieuwende

ideeën kunnen komen.

We gaan meer werken met vrijwilligers die de professionals ondersteunen. Daar waar dit mogelijk is

worden vrijwilligers ingezet op deeltaken afhankelijk van de kwaliteiten en competenties van de

betreffende vrijwilliger. Hier gaat een normaliserende werking vanuit en professionals worden ontlast.

Hierdoor ontstaat bij de professional ruimte om meer op individueel niveau maatwerk te leveren en

met deelnemers te kijken waar hun behoeften liggen. De professional krijgt de mogelijkheid om

deelnemers te ondersteunen en toe te leiden naar reguliere wijkvoorzieningen of verenigingen.

We kijken kritisch welke rol door een professional vervuld moet worden en waar een vrijwilliger

ingezet kan worden bij de inloop. De mogelijkheden om een professional op afstand in te zetten wordt
onderzocht. Het patroon dat alleen professionals de inloop kunnen begeleiden moet doorbroken

worden. Een goede facilitering van de vrijwilligers is hierbij essentieel.

De open inloop kan een rol spelen in de-stigmatisering en acceptatie van bijzondere doelgroepen in de

wijk. Door meer contact tussen wijkbewoners verandert de beeldvorming over mensen met

psychische problematiek.

De functie van de huidige inloop is op dit moment met name ontmoeting, sociale contacten en

signalering wanneer het slechter gaat met mensen. We willen deze functie verbreden zodat er ook

tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van wijkbewoners die nu geen gebruik maken van de

inloop. We werken toe naar een multifunctionele opzet van de open inloop en gaan actief op zoek

naar andere functies die de inloop zou kunnen vervullen.

a

a

o

O

a

a
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4. Ontwikkelopdracht

Samenvattend kunnen bovenstaande uitgangspunten vertaald worden in een aantal onderwerpen

o Verbinding zoeken met bestaande wijkvoorzieningen, verenigingen en activiteiten.
o lnzet van vrijwilligers.
o Multifunctioneleopzetgenereren.
o Samenwerking met andere organisaties.
¡ Wederkerígheidinbouwen.
o lnclusievesamenleving.

2019 wordt een overgangsjaar waarin de uitvoerende organisaties (Vlef ggz, Care+, PSW, Punt Welzijn,
Synthese) aan de slag gaan met het implementeren van bovenstaande thema's in de Open lnloop. Hierbij dient
aansluiting te worden gezocht met het beleid voor algemene voorzieningen in de Wmo, waar in 2018 een start
mee is gemaakt.

De volgende randvoorwaarden zijn van belang bij implementatie van bovenstaande thema's:

Bij de inzet van vrijwilligers is het van belang om een goede selectie uit te voeren. Deze vrijwilligers
moeten getraind worden (bijvoorbeeld met een cursus Mental Health First Aid) en moeten tijdens de
uitvoering van hun vrijwilligerswerk gecoacht en ondersteund worden. Verantwoordelijkheden
moeten goed afgedekt worden en het is belangrijk dat zij ten alle tijden terug kunnen vallen op een
professional (eventueel op afstand).

a De Open lnloop zal meer verbindingen moeten aangaan met andere voorzieningen en activiteiten in
de wijk. Opbouwwerkers kunnen hierbij ondersteunen, zij hebben een uitgebreid netwerk en hebben
de competenties om verbindingen te leggen tussen verschillende partijen. De kennis en expertise van
Punt Welzijn en Synthese kan hierbij ¡ngezet worden.

We werken aan een inclusieve samenleving. Met verenigingen en wijkvoorzieningen wordt het
gesprek aangegaan wat voor rol zij kunnen spelen bij de acceptat¡e van bijzondere doelgroepen in de
wijk. Deze verenigingen en wijkvoorzieningen moeten meegenomen worden in onze missie en visie en
moeten enthousiast gemaakt worden om hun rol te pakken in deze uitdaging. Dit maakt het voor
mensen met een psychische kwetsbaarheid ook makkelijker om aansluiting te vinden bij een
vereniging. Opbouwwerkers of leefbaarheidscoördinatoren kunnen hier een rol in pakken.

a

a

a

a Er wordt een behoeftepeiling uitgevoerd waarbij niet alleen de huidige deelnemers aan de inloop
bevraagd worden. Dit geeft namelijk een te eenzijdig beeld. We willen juist horen waar de behoeften
van de wijkbewoners liggen die nu geen gebruik maken van de open inloop. Ook bij potentiële
verwijzers kan informatie opgehaald worden. Organisaties bepalen zelf hoe ze deze informatie op
willen gaan halen.

De contacten met netwerkpartners die een verwijzende rol kunnen hebben naar de inloop moeten
verstevigd worden, zodat er meer nieuwe aanloop op gang komt. FACT-teams, IHT-teams, ambulante
begeleiders e.d. worden uitgenodigd om zo nodig met hun cliënt samen naar de inloop te komen.

Maar ook Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Vluchtelingenwerk, huisartsen,
praktijkondersteuners, klantregisseurs en De Vraagwijzer moeten beter op de hoogte zijn van de open
inloop zodat zij kunnen verwijzen.
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5. Monitoren

2019 is een overgangsjaar waarbij we grote stappen verwachten in de doorontwikkeling van de open inloop en

het is essentieel om deze vorderingen goed te monitoren. We willen meer zicht krijgen op het effect van de

gepleegde inzet. Deze informatie is nodig om te beoordelen of de activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan het

behalen van de doelstellingen en of het beleid dus effectief is. Wanneer blijkt dat de doelstellingen niet
behaald dreigen te worden biedt dit ons de kans om tijdig bij te sturen.

Voor deze monitoring zijn een aantal zaken van belang

Het ontbreekt nu aan een kwantitatief goede nulmeting. Er is onvoldoende zicht op het aantal
(unieke) deelnemers aan de inloop en het aantal actieve vrijwilligers. Uitvoerend partijen dienen
hierover gegevens te verzamelen en aan te leveren, uiterlijk 1 februari 2019 over de maand december

20L8.

Er wordt een format uitgewerkt dat de uitvoerende organisaties dienen te gebruiken bij de

verantwoordingvan de behaalde resultaten. De behaalde resultaten dienen elk kwartaal verantwoord
te worden middels dit format. Hieraan gekoppeld volgt een resultaatgesprek waarin wordt besproken

welke interventies zijn ingezet en wat hier de resultaten van zijn geweest.

ln dit format komen vragen terug over:
- Het aantal (unieke) deelnemers aan de inloop.
- Achtergrond van de deelnemers ( uit welke wijk komen zij, hebben zij een psychische

kwetsbaarheid, wie is de verwijzer).
- Welke resultaten zijn bereikt bij individuele deelnemers.
- Welke activiteiten zijn uitgevoerd om invulling te geven aan de wederkerigheid.
- Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de open inloop.
- Welke activiteiten zijn uitgevoerd om stigmatiserende denkbeelden bij wijkbewoners te

veranderen.
- Met welke organisaties is contact geweest over onderlinge samenwerking en verbinding en wat is

hier het resultaat van.

6. Open lnloop 2019 en verder

ln deze beleidsnotitie zijn uitgangspunten en een ontwikkelopdracht opgenomen. ln 2019 zal gezamenlijk met

de partners een nadere invulling worden gegeven aan de uitvoering hiervan. De gemeente zal hierin de regie
pakken en met partners afspraken maken over evaluatie en monitoring.

ln 2019 zal er elk kwartaal een evaluatie van de behaalde resultaten en geleverde inspanningen plaatsvinden

met MET ggz, Care+ en PSW. Tijdens deze evaluatie zullen de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die

verzameld zijn besproken worden. Partijen dienen uiterlijk één maand na afloop van het kwartaal deze

gegevens via de mail aan te leveren bij de betreffende ambtenaar. Op basis van de mate waarin de

doelstellingen behaald zijn en de inspanningen die hiervoor geleverd zijn, wordt besloten hoe de Open lnloop
na 2019 een vervolg krijgt. Besluitvorming hierover zal uiterlijk 15 september 2019 plaatsvinden.

De transformatie wordt vorm gegeven binnen de bestaande financiële middelen die beschikbaar zijn voor de

open inloop en zoals vastgelegd in de subsidieverleningen 2019. Met deze transformatie willen wij een impuls
geven aan de Open lnloop. 2019 is hierin als overgangsjaar benoemd waarin deze nieuwe richting
geimplementeerd dient te worden. Afhankelijk van de resultaten die dit oplevert wordt besloten hoe de Open

lnloop er na 2019 uit zal gaan zien en in welke vorm dit dan gefinancierd wordt (subsidie of inkoop). De huidige

subsidieverlening aan MET ggz, Care+ en PSW biedt hiermee geen garantie dat zij ook na 2Ot9 ingezet worden
voor de activiteit Open lnloop.
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