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Zelfr esiecentrum Weert

Verbinden van mensen en functies faciliteren van ontmoeting
tr'aciliteren van ontmoeting verbinden van mensen en functies

...Mensen verleiden om in beweging te komen en van betekenis te zijnt.

EenZelfuegiecentrum is een integrale voorziening. Integraal zowel in de betekenis van het verbinden
van verschillende functies, als in de betekenis van het verbinden van verschillende doelgroepen.

L Inleiding
Een Zellregiecentrum heeft zowel een functie binnen het sociale domein als binnen het domein van het
Regionaal Kornpas. Door de methodiek en de innovatieve werkwijze om functies tc vcrbindcn cn door
te werken met ervaringswerkers bereikt een Zelfregiecentrum óók de 'bijzondere reiziger' .

Door de integrale werkwijze ontstaat een voordeligere kosþrijs per uur per bereikte burger, dan door
de percelen apart te berekenen.
Zelfregiecentrum Weert is derhalve een combinatie van functies/percelen.

Een Zelfregiecentrum behelst de volgende percelen:
f . inloop GGz
2. integrale laagdrempelige dagbesteding
3. ondersteunen en trainen van vrijwilligers
4. onaftrankelijke cliëntondersteuning GGz
5. preventie-activiteiten
6. maatschappelijke dagopvang
7. meldpunt voor mensen die dak- enlof thuisloos zijn of dreigen te worden
8. bedden voor de nacht

Bereik in aantallen
o Binnen gemeente Weert gaan we uit van een gemiddeld bezoekersaantal van 60-80 bezoekers

per dag.
¡ Het Zelfregiecentrum is 7 dagen per week geopend.
¡ Het bereik zal + 150 unieke vaste bezoekers (komen gemiddeld 2-3 dagdelen per weeþ zijn.
¡ Daarnaast gaan we uit van + 500 unieke bezoekers die een cursus volgen, gemiddeld I x per

maand komen of met een gerichte vraag voor cliëntondersteuning, voor informatie en advies

komen of bereikt zullen worden via voorlichting.
o Er zullen gemiddeld 20 actieve vrijwilligers zijn.

3 Doelgroepen
Opgesplitst naar doelgroepen (en uit ervaring) zalhet bereik per doelgroep ongeveer als volgt zijn

- GGz(40%)
- l|40(2s%
- LVG (10%)
- Mensen van niet-Nederlands afl<omst (10 %)
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Mensen behorend bij andere doelgroepen en/of zónder lidmaatschap van een doelgroep (15
%)

4 BeschrijvingZelfregiecentrum Weert
In de hiernavolgende tekst wordt hetZelfregiecentrum Weert beschreven. De nummering van de
functies/percelen zal terug komen in deze tekst.

Medewerkers
InhetZelfregiecentrum werken voornamelijk opgeleidde ervaringswerkers en zij zijn werkzaam op
MBO-niveau. De ervaringswerkers zijn gastheer/-vrouw, zij ondersteunen zowel bezoekers als
wijwilligers in het groeien op de participatielader. Zij worden ondersteund en gecoacht door een
professional en dit is een IIBO-SPH-er, een SPV-er of een zeer eryaren ervaringswerker met een HBO-
niveau.
De ervaringswerker is in 'the lead', de professional fungeert als vangnet en coach in het uitvoerende
werk.
De projectleider van het Zelfregiecentrum is een overduidelijke generalist die verantwoordelijk is voor
het realiseren van de doelen. Hij/zij werkt vanuit de overtuiging dat de beste wijsheid om te
participeren in mensen zélf zitt Van hieruit bewaakt hij/zij de visie en werkwijze binnen het
Zelfregiecentrum.
Conform het competentieprofiel dat opgesteld is door de 7 Noordelijke gemeenten beschikt de
projectleider over de volgende kwaliteiten:

- aanpassingsvermogen
- creativiteit
- durf
- coachen
- netwerken
- samenwerken
- zelfontwikkeling
- overtuigingskracht

Funclie s/perce le n, werloújze en opbrengsten
Het Zelfregiecentrum is een laagdrempelige, grotendeels algemene voorziening voor burgers met een
waag of een idee op het gebied van hun eigen óf andermans welzijn. De voorziening is toegankelijk
voor alle burgers maar op voorhand óók geschikt voor mensen met psychische, psychiatrische,
verslavings enlof (ernstige) psycho-sociale problemen (1).
De ervaring na zes jaar Zelfregiecentra leert ons dat een brede groep burgers de weg naar het
Zelfregiecentrum weet te vinden, waaronder ook mensen met een verstandelijke beperking, mensen
van niet-Nederlands afl<omst alsook mensen zónder lidmaatschap van een doelgroep (1).

De laagdrempeligheid wordt gerealiseerd door:
- Het werken met ervaringswerkers; mensen die zélf ervaring hebben (gehad) met

bovengenoemde problemen en bovenal ervaring hebben met het (weer) herstellen van hun
rollen in de maatschappij.

- De methodiek 'Halen én Brengen' waarbij de burger op voorhand nadrukkelijk niet in de rol
van hulpwager wordt gepositioneerd, maar uitgenodigd wordt om op basis van diens
kwaliteiten en wens om van betekenis te zijn juist een rol van brenger kan innemen.

- De activiteiten die binnen hetZelfregiecentrum worden aangeboden, worden door de
bezoekers zelf aangeboden. De medewerkers faciliteren en ondersteunen, het eigenaarschap
ligt maximaal bij de bezoekers (2).



Toegang tot het Zelfregiecentrum is idealiter op initiatief van de burger zelf. Hierdoor kan meteen
aangesloten worden bij de eigen regie en w€ns tot participeren. De toegang kan ook via een

zorgleefrlan of een besluit tot een maatwerkvoorziening. Belangrijk blijft dat de bezoeker zich
geholpen voelt door de uitnodiging van en de mogelijkheden binnen hetZelfregiecentrum.
De activiteiten zijn grotendeels op basis van de ideeën, kwaliteiten en mogelijkheden van de

bezoekers. Voor een klein deel zaI een meer 'besloten' activiteitendeel worden ingericht voor die
mensen die voor hun participatie meer behoefte hebben aan structuur en gegarandeerde continuiteit (2).

Binnen het Zelfregiecentrum is de cursus 'Zelfregie' een vast onderdeel endeze is toegankelijk voor
iedereen. Zowelbezoekers die aan de slag willen met hun persoonlijke ontwikkeling als mensen die de

wens hebben om als vrijwilliger (bijvoorbeeld binnen het Zelfregiecentrum) aan de slag te gaan

kunnen deelnemen aan de cursus. Gemiddeld kunnen er binnen het Zelfregiecentrum in Weert zo'n20
wijwilligers aan de slag. Vrijwilligers kunnen op allerlei manieren en binnen allerlei vonnen van
betekonis zijn en groeien wat betreft hun zelfuertrouwen, sociaal netwerk en vaardigheden. Gemiddeld
ontvangen wijwilligers binnen het Zelfregiecentrum, naast de çursus Zelfregíe er/of andere cursussen
en/of workshops, I uur begeleiding per 2 weken (3).

De ontmoetingen die mogelijk worden binnen het Zelfregiecentrum, of dat nu biruren de inloop, de
activiteiten of de cursussen is, zijn iedere keer kansen om wijzer te worden van andermans
ervaringskennis. De rol van de medewerkers is om mensen steeds weer in die ervaringskennis te
steunen; eigenaar te maken van hun eigen wijsheid om van daaruit nog beter passende keuzes voor
zichzelf te maken.
De geschoolde ervaringswerkers zijn in staat om bezoekers te ondersteunen door het geven van
informatic en advies, bij het in kaart brengen én versterken van hun sociale netwerk, het verhelderen
van hun vraag en verkennen van de mogelijkheden om zelfactiefeen bijdrage te kunnen leveren aan

het eigen welzijn en de maatschappelijke participatie. Ook kunnen ervaringswerkers een brugfunctie
vervullen tussen de reguliere zorg en de bezoeker; soms behelst dit het maken van een 'vertaalslag'
tussen beiden. De methodiek 'Halen én breng' van het Zelfregiecentrum maakt dat medewerkers in
gesprek met bezoekers wagen stellen als:
- waar zou jij je door geholpen voelen?
- wat maakt dat je je nu niet/minder geholpen voelt?
- wanneer sta jij in je kracht?
- door wie in jouw omgeving voel jij je gehoord,/begrepen?

- wat doet die persoon waardoor jij je gehoord/begrepen voelt?
- wat wil je bereiken / waar word jij blij van?
- waar wil je naar toe?
- wat werkt voor jou?
- erc. (4).

Daarnaast is er binnen het Zelfregiecentrum aanbod gericht op herstel, denk aan de cursussen
'Herstellen doe jezelf en ''WRAP'. Uit divers onderzoek is gebleken dat beide cursussen een positief
duurzaam effect hebben op de kwaliteit van leven, het gevoel van eigen regie en het vóórkomen van
terugvallen.
We organiseren themabijeenkomsten op waag van bezoekers, waarbij ontmoetcn en het delen van
onderlinge ervaringskennis, naast het vergoten van kennis en vaardigheden, een belangrijk doel is
(3+5).
Vanuit het Zelfregiecentrum wordt actief samengewerkt met andere initiatieven van informele zorg
zoals het Crisiskaart Steunpunt, alsook met vormen van formele zorg zoals Algemeen Maatschappelijk
Werk, Vincent van Gogh, Leger des Heils, Moveoo, MetGGz, Maatman Zorggroep, CMA en

Veiligheidshuis. Signaleren, verwijzen, maar ook het informeren over de mogelijkheden op het gebied
van herstelbevordering wordt actief door de medewerkers van het Zelfregiecentrum opgçakt. Op het
gebied van preventie en ontzorging zien de medewerkers van het Zelfregiecentrum voor zichzelf een
rol weggelegd om te anti-stigmatiseren en kwartier te maken. Vy'e richten ons hierbij op zowel



hulpverleners, maatschappelijke partners, mantelzorgers én burgers. Het met regelmaat organiseren
van bijeenkomsten waarin aandacht en begrip voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, is een
onderdeel daarvan (5).

Ervaringswerkers zijn steeds op zoek naar kansen voor persoonlijk en maatschappelijk herstel van de
bezoeker.

Biruren het Zelfregiecentrum Weert is een aparte huiskamer voor mensen die dak- erlof thuisloos zijn.
In de praktijk is gebleken dat dit een veilig én uitnodigend kader biedt voor zowel deze bezoekers als
de andere bezoekers om in een passend tempo elkaar te ontmoeten en positieve en/of leerzame
verbindingen aante gaan. De goede voorbeelden zijn er inmiddels te over:

- MO-bezoekers die de cursus Zelfregie volgen
- MO-bezoekers die meedoen aan activiteiten
- Andere bezoekers die juist door gesprekken met MO-bezoekers zich weer van betekenis zijn

gaan voelen
- MO-bezoekers die voor uitdagingen én voor inzichten zorgen bij andere bezoekers
- Andere bezoekers die voor MO-bezoekers een maatje zijn geworden en/of perspectief op

hoop hebben kunnen geven
- Gesprekken over stigma en zelf-stigma die leiden tot herstel

Kortom: juist de onfnoeting tussen deze twee ogenschijnlijk verschillende groepen zorgt voor
inspiratie, inzichten en groeikansen over en weerlt (6)

Vanwege de dagopvang MO, de laagdrempeligheid en de bekendheid met de doelgroç is er sinds
medio 2014 een 'Meldpunt voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn' gesitueerd binnen het
Zelfregiecentrum Weert. Er is iedere dag 1 medewerker van Moveoo beschikbaar voor het meldpunt.
Werkzaamheden zijn: leggen van het eerste contact; papiererVregistratie; samen met bezoeker naar
instanties; vervolg-mogelijkheden onderzoeken en realiseren; outreachende actviteiten.
Ervaringswerkers zijn gericht op het coachen van bewoners om van betekenis te worden voor elkaar in
het kader van zelfbeheer. Hierin zitten veel kansen voor bewoners om te groeien m.b.t. persoonlijk en
maatschappelijk herstel.
Verder zijn in de afgelopen jaren diverse spreek-/wagenuurtjes gerealiseerd om de drempel naar
instanties nog verder te verlagen. AMW verzorgt wekelijks eør spreekuur, maandelijks zijn er
wagenuurtjes mbt uitkering, schuldhulpverlening, WMO en sinds kort een juridisch spreekuur verzorgt
door een advocaten kantoor uit Weert. Iedere maand vinden er 9 bijeenkomsten plaats van
zelftrulpgroepen en daarnaast ook een ontmoetingsdag voor ouders met een kind met een beperking
(down syndroom, autisme).


