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voorztent en voor ouderen
Aanleiding
De Stichting Dagopvang is opgericht in 1989 en heeft als doel om ouderen een gezellige ochtend
en/of middag te geven en zodoende familieleden en mantelzorgers tijdelijk te oñflasten. Zij doen
dit in de vorm van huiskamers voor ouderen.
In 2018 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en het bestuur van de

Stichting Dagopvang Weert. Hierin is naar voren gekomen dat met name het organisatorische
onderdeel van de Stichting erg kwetsbaar is geworden en dat dit de continuiteitîan de huiskamers
niet ten goede komt. Met name de voorzitter van de Stichting is bijna dagelijks bezig om de
activiteiten in de verschillende huiskamers te coördineren (chauffeurs a wl¡willigersinplannen),
inkopen doen voor de maaltijden, voorbereiding en ondersùeuning van act¡v¡te¡tãn en de
intakegesprekken voeren met nieuwe deelnemers.
Punt Welzijn is door de Stichting Dagopvang Weert benaderd voor het werven van vrijwilligers voor
de stichting. Ter ontlasting van de vrijwilligers heeft de Stichting Dagopvang de samenwerking
gezocht met VIRTUS (kleinschalige dagbesteding voor jongeren en
¡óngvolwassenen met een wA¡
die eveneens in het C-kwartier is gevestigd. Daarnaast is èr ook ééñ teãrting van de Widdonck als
vrijwilliger actief, hierbij dient opgemerkt te worden dat deze vrijwilligers zãlf begeleiding nodig

hebben.
Het aanleveren van vrijwilligers door de gemeente, vanuit de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, zijn
veelal vrijwilligers met een'beperkte houdbaarheid'. De vrijwilligers ãangeOragen door Goed Bezig
Weert brengt niet die vrijwilligers die de Stichting voor ogen neeft. Oe nu¡¿¡gã bestuursleden en
vrijwilligers zijn momenteel met te veel taken belast, hetgeen de stichting kñretsbaar maakt.
In september 2018 heeft de Stichting Dagopvang Weert een beleidsplan õpgesteld met een
beschrijving van het toekomstbeeld van de Stichting . Zij zouden professionãle krachten willen

inzetten voor de wekelijke organisatorische taken, die als aanspreekpunt voor bestuur en
vrijwilligers dienen. Daarnaast kunnen zij de continuiteit van de vrijwilligers waarborgen en het
vrijwilligersbestand uitbreiden. Het bestuur kan zich dan richten opbeleìds- en administratieve

zaken.
Er is vanuit het klooster Birgittinessen belangstelling om een huiskamer voor ouderen te starten.
Dit initiatief is besproken met het bestuur van de Str:chting Dagopvang Ouderen Weert.

Schaalgrootte/gebied
Met behulp van ongeveer 50 vrijwilligers worden er wekelijks zo'n 140 gasten opgevangen.
Er zijn 5 huiskamers van de Stichting Dagopvang in Weerl:
1

2
3
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Huiskamer'de Roos', Beekstraat 54 Weert
Huiskamer'Keent/Moesel', Nassaulaan 5 Weert (de toekomst van deze huiskamer is op dit
moment onzeker in verband met de ontwikkelingen rondom de Stegel/Microbar)
H u iskamer'Groenewoud/Leu ken', Wozoco Nedermazehof Weert
Huiskamer'Zuyderborgh', Wozoco Zuyderborgh
Huiskamer'Centrum Rode Kru

Doelstelling
Toekomstbestendig maken van voorzieningen voor ouderen in Weert, waarbij de samenwerking
tussen ketenpartners wordt gezocht en verbindingen worden gemaakt met bãstaande initiatievãn

Ontwikkelingen/risico's om rekening mee te houden

.
.
¡
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Toename vergrijzing
Steeds meer alleenstaande ouderen
Ouderen die op latere leeftijd scheiden
Mensen moeten langer doorwerken, waardoor vrijwilligers op latere leeftijd pas meer ruimte
voor vrijwi lligerswerk krijgen/ervaren
Groei alloc
ouderen

Opdracht aan Punt Wetzijn
1' Maak, in nauwe samenwerking
2.
3.

met de Stichting Dagopvang Weert, een plan van aanpak voor
toekomstbestendige voorzieningen voor ouderen in Weert.
De looptijd van de opdracht is maximaal 6 maanden. Punt Welzijn start zo snel mogelijk na
het besluit van B&W met de uitvoering van deze opdracht.
In het plan van aanpak wordt in ieder geval duidelijk:
a
Op wel ke wij ze de plan n ng e n co o rd inatie a n de hui s ka m rS tijdel ¡jk wordt overg enom e n
te r ontl a
VA n de voo rzitter en hoe dir o termi
du U rzaa m
wordt bi n nen d e

¡
.
4.

Stichting Dagopvang Weert;
Wat er nodig is om een zesde huiskamer in het Birgittinessenklooster op te zetten en wat
hier voor nodig is;
Een behoeftepeiling bij bezoekers (en indien aanwezig de mantelzorgers¡'naasten van de
bezoekers)

Breng het volgende in kaart:
a. Wat zijn het aantal unieke bezoekers per huiskamer?
b. Wat z¡jn de criteria om bezoeker te worden en hoe verhouden zich deze criteria met
de toegangsbeoordeling voor een indicatie dagopvang vanuit de Wmo?
c. Zijn er bezoekers mct een Wmo-indicatic voor begêleldlng?
d. Zijn er bezoekers met een Wlz-indicatie?
e. Hoeveel bezoekers worcjen door de Stichting gehaaid en gebracht? En hebben deze
bezoekers een regionale vervoerspas (Omnibuzz)?
f. Welke huiskamers worden het beste bezocht? Welke huiskamers niet?
S. Welke dagdelen sluiten het beste aan bij de behoefte van de bezoekers?
5 ôn welke wiize kan er rrerbindino worden cezocht
met bestaande
a---'
initiatieven/voorzien ingen?
6. Organiseer een klankbordgroep met ervaringsdeskundigen en mantelzorgers/naasten die
kunnen fungeren als sparringpaftner;
7. Op welke wijze de opdrachtgever meegenomen wordt in de ontwikkelingen en vorderingen.
8. Als eirrdproduct leveû Punt Welzijn een document op waarin concrctc aanbcvclingcn
worden gedaan die nodig zijn om toekornstbestendige voorzieningen voor ouderen te
organiseren met de daarbij behorende (íinancièie) consequenties;
9. Wordt rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen;
10. Wees innovatief!

Tussentijds wordt er minimaal twee keer een evaluatiegesprek gevoerd met Punt Welzijn, de
Stichting Dagopvang en de gemeente. Na zes maanden volgt er een uitgebreide evaluatie met alle
betrokken partijen.
Offerte

Deze projectopdracht valt deels binnen twee thema's vart ttet trasispakket van Punt Welzijn,

namelijk 1) mantelzorg en informele zorg, en 2) vrijwilligersondersteuning. Met name de reguliere
vrijwilligersondersteuning door Punt Welzijn biedt veel aanknopingspunten (informatie en advies
geven aan vrijwilligers, makelen van vraag en aanbod, werven en binden van nieuwe vrijwilligers
en het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid).
Geef in de begroting expliciet aan waar er synergie is met bestaande taken/uren en waarin de extra
u
aan zitten

