
Subsidieaanvraag Open lnloop gemeente Weert 2019

Doelstelling inloop GGZ- Open inloop

Begin september 2018 is een bijeenkomst geweest tussen gemeente Weert, Leudal,
betrokken zorgaanbieders, waaronder MET ggz en Punt Welzijn als hernieuwde aftrap voor
de doorontwikkeling Open lnloop. Dit is een vervolg op de eerdere aanzeteind 2016. De
insteek is om in gezamenlijkheid te onderzoeken hoe de bestaande verschillende
voorliggende voorzieningen, waaronder het huidige aanbod open inloop GGZ, meer in
samenhang gebracht en omgevormd kunnen worden naar een meer algemene voorziening,
waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid op een goede manier worden
ondersteund. Een inloopvoorziening die meer geïntegreerd is in bestaande maatschappelijke
voorzieningen in de wijk/dorp. De insteek is om de goede, reeds bereikte elementen te
behouden en aan te sluíten bij de uitgangspunten van de Wmo en de laatste ontwikkelingen.
Alvorens een verandertraject is bepaald zal de huidige open inloop voortgezet worden op de
huidige koers met de daarbij bepaalde activiteiten van ontwikkeling.

MET ggz is in 2014 en2015, als onderdeelvan het omvormen van het
Dagactiviteitencentrum, begonnen met het anders organiseren van de inloop GGZ, hierna te
noemen open inloop. MET ggz heeft de open inloop wijkgericht opgezet en open voor
iedereen. Ðit houdt in dat de samenwerking er is en wordt gezocht met de wijk en
samenwerkingspartners om krachten te bundelen en vooral ook elkaar aan te vullen. De
inlopen vinden in buurthuizen plaats in de wijk.

De open inloop is er voor iedereen, voor ontmoeting, een leuke activiteit, een plek waar je
informatie kunt krijgen, etc. De inloop is vraaggericht opgezet; zo wordt er onder de
bezoekers navraag gedaan waar wensen en behoeften liggen en worden mensen
uitgenodigd om iets bij te dragen aan de inloop, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De open inloop
is een laagdrempelige voorziening gericht op preventie waar iedereen met en zonder
hulpvraag gebruik van kan maken en is vaak de eerste stap voor mensen om te werken aan
hun herstel. Vanuit de inloop kunnen de mensen beginnen en oefenen met het opbouwen
van hun structuur en activiteiten om zo (weer) meer deel te kunnen nemen aan de
maatschapptj, te kunnen participeren in dé maatschapprj en zo lang mogelijk te kunnen
functioneren in de eígen omgeving. Het weer aanleren / wennen van de eigen burgerkracht
om deze op een juiste manier (te leren) inzetten is een van de ondenrerpen waarmee de
bezoeker uitgedaagd wordt om zijn zelfredzaamheid te vergroten. Ðe open inloop is
daarnaast gericht op het behoud van vaardigheden bij de bezoekers en de professional heeft
een signalerende rol in terugval bij de bezoekers. De professional coacht de vrijwilligers
indien nodig tijdens de open inloop daar waar vrijwilligers een rol hebben in de inloop.

De open inloop geeft kansen aan bezoekers om met of zonder ondersteuning de stap te
nemen om deel te nemen aan activiteiten, die tijdens de inloop plaatsvinden. Hierdoor kan
de kwaliteit van leven, zingeving bevorderd worden en groeimogelijkheden plaats vinden.
Dit maakt de open inloop tot een zogenoemde 'oefensetting'. MET ggzziet het als een
belangrijke uitdaging om als vervolgstap deze oefensetting naar meer deelname aan de
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maatschappij door te ontwikkelen, waar mogelijk meer resultaatgericht waardoor er een
proces op gang komt. Dit moet een continu proces worden van instroom van nieuwe
bezoekers en doorstroom van de huidige bezoekers naar meer zelfredzaamheid en
participatie in de maatschappijwaar het mogelijk is. MET ggz wil in gezamenlijkheid met
gemeente, welzijn en andere zorgaanbieders onderzoeken hoe deze doorontwikkeling
ingezet kan worden, met als uitgangspunt dat het goede behouden blijft. Ook moeten we
zorg dragen dat de bestaande kwetsbare deelnemers niet afhaken door nieuwe
ontwikkelingen en daarmee uit het oog verloren worden. MET ggz gaat graag met de
gemeente en partijen de uitdaging aan om dit verder vorm te geven.

De bezoekers van de open inloop zijn veelal kwetsbare burgers. Omdat er in de open inloop
veel verschillende bezoekers komen en regelmatig mensen met een specifieke vraag of
ondersteuning, is het nodig dat er een GGZ professional aanwezig is tijdens de open inloop.
De professional ondersteunt de bezoekers, legt verbindingen tussen de verschillende
bezoekers, bezoekers uit de buurt, vrijwilligers, wijk en andere instellingen,

METggz wil signaleren en waken voor de meest kwetsbare bezoekers dat deze een (flexibel)
passend aanbod krijgen. Steeds zoekend, stimulerend en waar nodig ondersteunend naar
het reguliere aanbod. Maar ook bij terugval of blijvende zwaardere kwetsbaarheid een inloop
bieden met passend aanbod en professionele ondersteuning.

Activiteiten ten aanzien van de ontwikkelopdracht inloop GGZ:

Activíteiten Meetbare prestaties Beoogde effecten

1. Ðeelnemen aan de

ontwikkelopdracht voor de

omvormen inloop GGZ

Nader te bepalen in het
ontwikkeltraject tot omvorm ing

inloop GGZ

Door middel van gesprekken

met de betrokken partijen

komeri tot verdere richtlijnen
en een plan van aanpak voor
de omvorming van de inloop
GGZ met als doel te komen tot
een concreet aanbod voor
inloop van mensen met een
psychische kwetsbaarheid, dat
aansluit bij de uitgangspunten
van de WMO.
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Activiteitenplan

lnhoudelijke activiteiten voor het huidige aanbod van inloop

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
maatwerkvoorzien ingen

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

2.Samenwerking i aansluiting met
andere partijen aangaan en
behouden/ u itbreiden indien
gewenst en mogelijk,

Samenwerking / aanslu iting
aangaan en behouden met
ten minste 1 partij per inloop
en uitbreiden indien gewenst

en mogelijk.

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

3.Sam enwerki ngsm ogelij kheden
onderzoeken in activiteiten in de
wrjk

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
zel'f r edzaamheid, de activering
en participatie van de
bezoekers gestimuleerd wordt.

4.Openstelling van de open inlopen
voor minimaal 48 weken per jaar.

48 weken per jaar open

Zicht houden op het aantal
bezoekers per ínloop.

Continuileit in openstelling
waardoor bezoekers
regelmaat en structuur
ervaren.

5. Wensen en behoeften
inventariseren bij bezoekers

Minimaal 1 keer per jaar een
tevredenheidsonderzoek doen
onder de bezoekers

Zo vraaggericht mogelijk de

inloop inrichten en kunnen
inspelen op verandering in
behoeften van bezoekers.
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Begroting

f n de gemeente Weert wordt 24 uur per week inloop ingezet op diverse locaties.
Dit komt neer op € 85.289,84 op jaarbasis dat benodigd is aan subsidie om deze inloopuren
te kunnen blijven draaien.

De urenverdeling per locatie staat in schematisch overzicht in de aanbod beschr[vlng

lnlooo 2019 - Weert

24 uur/week

Opbouw kosten 2019

Aangevraagd Weert
Personeel € 46.262,99
lndirecte kosten en overhead € 39.026,85
Waarvan huur € 9.100,00

€ 85.289,84
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SCHRTFTELIJK INDIENEN 8 WEKEN VOOR AANVANG VAN DE ACTIVITEIT(EN)

Drs. S.C.|.H. Bodde

nvt

Aan het college van
Burgemeester en wethouders van Weert
t.a.v. afdeling OCSW
Postbus 950
6000 AZ WEERT
A.
Naam organisatie Stichring PSW

SUBSID.'IEVERLENING
Eenmalige subsidie

.lWmo;y..grnieuwende
acüiviteiten'

Inschrijvingsnummer KvK
lKamer van Koonhandel) :

t3032969

Postadres (straat, postcode,
plaats) volgens inschrijving
KvK:

Postbus 420, 604A AK Roermoncl

E-mail adres volgens
inschriivino KvK:

info@psw.nl

Bank- of gironummer
volqens inschrijvinq KvK

NLIO RABO 01022499 03

Naam contactpersoon van
de organisatie voor
subsidies:

J. Reijnders (Sector Controller)

Telefoonnummer van deze
contactpersoon;
E-mail van deze
contactpersoon:
De gemeente Weert is verplicht om alle correspondentie over de subsidieverstrekking naar het postadres van de
organisatie te sturen dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Als wij vragen hebben over uw aanvraag voor subsidieverlening, dan nemen wij telefonisch of per e-mail contact
op met de door u aangegeven contactpersoon. Lukt d¡t niet, dan sturen wij een e-mail naar het e-mail adres
volqens inschriivinq Kamer van Koophandel of vraqen de informatie schriftelijk op.

De onder C genoemde bestuurders verklaren:
. Als actueel bestuurder van de organisatie te zijn ingeschreven in het Handelsregister van de

Kamer van Koophandel en de organisatie door onderstaande ondertekening rechtsgeldig te
vertegenwoordigen;

. Kennis genomen te hebben van het bepaalde in de'Algemene Subsidieverordening Welzijn
en evenementen 2013'en in de 'Deelsubsidieverordening Wmo vernieuwende activiteiten
20L6',;

. Dit formulier met bijbehorende bijlage(n) ter verkrijging van een gemeentelijke subsidie
naar waarheid te hebben ingevuld;

. Aan de daartoe bevoegde instantie alle inlichtingen te zullen verstrekken, welke benodigd
zijn voor de toepassing van de 'Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen
20 1 3' en de' Deelsubsid ieverordeninq Wmo vernieuwende activiteite n 20L6' .

Functie: Naam -dãn¿têReninq
Voorzitter: :=> Dient te

zijn bestuurder
Secreta ris

Penning meesten
llvt



D. N
Kruis aan wat van toepassinq is, Ja Nee

1 de activiteit is in hoofdzaak gericht op inwoners van de
qemeente Weert:

X

2 de activiteit gaat binnen een half jaar na aanvraag van de
subsidie daadwerkelijk van start;

X

X
3 de activiteit is gericht op het structureel vergroten van het

aanbod van sociaal-maatschappelijke activiteiten op het
gebied van welzijn, sport en cultuur voor de nieuwe
doelqroeoen vallend onder de Wmo 2015;

^ de activiteit draagt bij aan de integratie van de nieuwe
doelgroepen vallend onder de Wmo 2015 in de
samenlevino:

X

5 de activiteit draagt bij aan de integratie van de nieuwe
doelgroepen vallend onder de Wmo 2015 in de
samenlevino;

X

6 Indien sprake is van een aanvraag voor een opleiding: de
opleiding wordt verzorgd door een erkende
zorgprofessional, een erkend opleidingsinstituut of een
daartoe deskundige medewerker van MEE NML, AMW ML.
Punt Welzijn, RICK. Bibliocenter, Munttheater, De Bosuil,
het Erfooedcluster of het Zelfreoiecentrum Weert.
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Onze statuten zijn al eerder ingediend bij de gemeente
Weert en zijn in de tussentiid niet qewijziqd: X

Indien het antwoord op vraag 2'nee'is, dient u de statuten als bijlage bij aanvraag
toevoeEen!

E" DE SUBSIDIE ,AANG

Hier dient u te beschrijven:
- voor welke activiteit(en) u subsidie aanvraagt, en:
- een begroting van de te maken kosten en de dekking daarvoor, en:
- een aanduíding van het gevraagde subsidiebedrag, en:
- een motivering waarom de activiteit(en) naar uw oordeel in aanmerking komen voor subsidie

door de gemeente Weert. Hierbij dient u in ieder geval aan te geven: voor wie zijn de
act¡viteiten bedoeld (doelgroep)¡ waarom zijn deze als'nieuw'te bestempelen, waaruit
bestaat het structurele karakter van de activiteiten en - indien van toepassing - een
toelichting op de deskundige professional die u bij de activite¡ten of de voorbereiding daarvan
ondersteunt.

U mag de beschrijving van de activiteit(en) ook als bijlage bij deze aanvrãag voegen. Indien nodig
nemen wij contact met u op voor aanvullende gegevens.

De activiteit bestaat uit het begeleiden van ile activiteit De Hoeëskamer
in wijkaccornodatie't Kwintet in Boshoven. Deze activiteit wordt in
samenwerking met Stichting Sociaal Cultureel Werk Boshoven en

MetGGZ georganiseerd voor burgers van de wijk. De open inloop
heeft het doel om de leefbaarheid van de wijk te vergroten door
verbindingen tussen burgers te creiiren. l)oor deze verbindingen
worden kwetsbare burgers wellicht minder kwetsbaar omdat mensen
iets voor elkaar kunnen betekenen. elk contact is er een en kan leicien
tot meer.
PSW begeleidt twee van de 4 dagdelen.

2.



Deze ruimte kunt u gebruiken voor eventuele vragen. Wij nemen dan contact met u op.

Het opsturen van één ondertekend exemplaar. Het tweede exemplaar kunt u behouden
voor uw eigen administratie.
l'let bijvoegen van de statuten (tenzij deze al in het bezit van de gemeente zijn)
Het biJvoegen van de begroting (inkomsten/uitgaven).

Bij de verwerking van de persoonsgegeveRs moet de gemeente rekening houden met de Wet
bescherming persoonsgegevens. Meer ¡nformatie over deze wet is verkr¡jgbaar via het Infocentrum
van het stadhuis of de gemeenteliJke website onder www.weert.nl
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Begroling De Hoeeskomer Weert PSW 2019 per eenheici inclusief btw ,ì- . t:i , . ;,c, ¡;1.., per jocrr inclusief blw

https://stpsw.sharepoint.com/sites/cb-docs/Gedeelde documenten/Verkoopteam/2At9/Midden_Limburg/Subsidies/Weert
Hoeska mer/PSW_Begroting_2019_HoeeskamerBlad 1 3-10-20181"7:18
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