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met
Vaststelli ngsovereenkomst inloop 2018.

Metggz heeft in 2018 de inloop verzorgt zoals afgesproken in de subsidieaanvraag is afgesproken' De

werkwijze is voortgezet zoals afgelopen jaren de gang van zaken was. ln de loop van 2018 zijn er

gesprekken ontstaan waaru¡t naar voren kwam dat er behoefte was aan verandering'

óeze gesprekken vonden plaats met de gemeente en andere aanbieders van deze functie en de

wijkteams en welzijn organisaties.

De ,,oude,, inloop moêt nu echt een open inloop gaan worden voor iedereen. Het moet drempelloos

en in de inlopen moet er sneller geschakeld worden. De inloop is de eerste start op de

participatie ladde r.

Metggz is op dit moment met alle pärtljen ln gesprek om bovenstaande te realiseren ert daarlnee het

doel van de inlopen te veranderen'

Afgelopen jaar is nog de traditionele aanpak geweest en kunnen we de vaststellingsovereenkomst

g.ii,¡fttutt"n aan die van 2017. De subsidie aanvraag van 2019 is ook nog traditioneel opgesteld, maar

op dit moment zijn de ontwikkelingen deze manier van werken in aan het halen. De nieuwe

ontwikkelingen zijn te lezen in de nieuwe subsidieaanvraag. Welke grotendeels is overgenomen

vanuit de beleidsnotitie van gemeente Weert. Tevens is het schrijven van Movísie; GGz in de wijk een

goede onderligger om de verandering in gang te zetten. Zie bijlage'

ln Weert is Metggz in 2018 betrokken bij vier inlopen,

. Kwintet.
r Dokter KuiPerstraat.
¡ Keenterhart.
¡ Fatima,

Kwintet.
Gelegen in de wijk Boshoven.

Kwintet is een inloop welke samengedraaid wordt met PSW. Op woensdag middag elleen door MET

ggz en op vrijdagochtend en zondagochtend om de week met PSW'

Ln deze inloop komen gemiddeld 15 mensen waarvan er 7/8 mensen met een psychische

kwetsbaarheid en 6/7 mensen uit de wijk.

Er was sprake dat deze inloop gesloten zou worden omdat in het huidige pand een supermarkt komt,

ondertussen zijn er ontwikkelingen dat deze inloop in een ander pand zal gaan plaatsvinden. De

samenwerking met PSW verloopt prima wel is de vraag vanuit MET ggz of de inloop in de weekenden

door professionals gedraaid moet worden of dat het ook een initiatief vanuít de bewoners kan zijn'

ln de bijlage zit een tevredenheidsonderzoek.

Dokter Kuiperstraat.
Onderstaand stuk is uit een overleg welke gehouden is in januari van dit iaar. Het beschriift goed hoe

deze inloop nu draait. Op dit moment komen er tussen de 5 tot 10 deelnemers. Allen mensen met

een psychische kwetsbaarheid. Op dit moment zijn er twee momenten van inloop, op de maandag

middag en de donderdagochtend.
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De voorziening leent zich niet om inwoners uit de wijk naar binnen te halen. Er is op deze locatie ook
1 keer per maand een repaircafe, wat goed wordt bezocht en de mensen daarvan zouden het prettig
vinden om op deze locatie wel te mogen blijven. We zijn op dit moment met hun in gesprek om te
kijken hoe het verder ingedeeld kan worden. Op dit moment is er contact geweest met PSW om te
kijken of de inloop bij hun kan, daar is nog geen uitsluitselover.
Andere reden om hier te stoppen is ook dat MET ggz uit dit pand gaat dit jaar.

Andere locaties zijn nog niet bezocht, staat in de planning. ln de bijlage zit een tevredenheid
onderzoek.

De Open lnloap in Groenewoud wordt georganiseerd binnen het pond van MET ggz. Gezomenlijk
hebben we de conclusie getrokken dot dit geen wenselìjke situotie is omdat je hier heel moeilijk
wijkbewoners noor binnen krijgt. De verwøchting is dot deze locatie omstreeks juni/juli gaat sluiten.
MET ggz moet dus octief op zoek noar een olternotieve ruimte woor zij de Open lnloop onder kunnen
brengen.

¡ Voor de wijk Groenewoud is het belongrijk om de Open lnloop in de wijk te behouden. Er zijn

een aontal opties besproken. Een optie is het gemeenschopshuis Groenewoud (dit heeft niet
de voorkeur, is geen gezeltige locotie en commerciële huurprijzen). Een ondere optie is

onderbrengen bij Ontspanwoter op de Kessenichstroot. Deze stichting wil nomelijk ook een

open korokter krijgen. Maor het is nu nag onduidelijk wanneer dit open goot, woorschijnlijk

duurt dit nog lang. Een derde optie is om somenwerking oan te gaon met HetTref van PSW.

Dit is een mooie locatie, in de wijk woar ol allerlei open activiteiten plootsvinden woor ook

wijkbewoners naortoe komen ( denk oon het eetpunt). Doordot in dit gebouw ook een winkel
gevestigd is is het voor wijkbewoners wearschijnlijk ook niet een te hoge drempel om hier

nøar binnen te goøn. Monique gaot dit met Wolter bespreken.
o Einnen de locotie op de Dr. Kuijperstraat vinden nog een aantal andere activiteiten plaats die

ergens ondergebrocht moeten worden. Denk oon het Repolrcafé (optie is het Kwodront) en de

teken- en schildergroep von MET ggz (mogelijkheden zijn het Ríck, Kwadrant, de school, PSW

of het ZRC) Joost goot hiermee oan de slø1.

o Vonuit Punt Welzijn zijn er vrijwilligers octief die huisbezoeken øfleggen in de wijk. Deze

vrijwilligers zien veel eenzaomheid in de wijk Groenewoud. Ðot is ook de reden waorom we

groog een inloop in Groenewoud behouden en gqûn inzetten om deze doelgroep door noør

toe te \eiden.

o Het vrijwilligersteam dot de huisbezoeken aflegt wordt door Therø gei'nstrueerd over de Open

lnloop, zodat zij dit onder de øondocht kunnen brengen bij de wijkbewoners. MET ggz wordt
voortaøn ook gei'nformeerd over de olgemene informatie die wordt opgehaold tijdens de

huisbezoeken.

o ln de wijk Groenewoud worden weinig octiviteiten øangeboden en dit wordt als een gemis

ervoren. ldee is om bij de Open lnloop in Groenewoud bewust dus wel wot meer octiviteiten

oan te bieden, zodat je tegemoet komt oon de behoefte van wijkbewoners.

Keenterha rt.
De inloop bij Keent telt op dit moment 1O tot 15 deelnemers. Gemiddeld komen er 4 tot 5 per keer

Er is nog weinig aansluiting met de buurt en buurtbewoners. Wat jammer is want er wordt veel
georganiseerd,
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Daarop is er een overleg geweest met verschillende partijen om te k¡jken waar verbindingen gemaakt

kunnen worden

Hieronder een stuk uit de notulen wat weergeeft welke richting MET ggz op wilt in de samenwerking,

De start is gemaakt en het zou mooi zijn als in 2019 al de verbinding verder tot stand komt.

Samenwerking:
Er wordt gezocht noor somenwerking met ondere portiien. Voor de hønd liggend zou dit "Keent

onderneemt" kunnen zìjn. Dit is een initiatief van vrijwilligers die een inloop ziin gestart zonder

budget.
Hoe kunnen we met deze groep samenwerken/verbinden/somenvoegen?

Huidlge situatie:
Momenteel vindt er een inloop plaots in de centrale ruimte die begeleid wordt door MET qgz op;

dinsdagochtend van 9.00 - 72.00 uur
Donderdagmiddog von 73.00 - 76/77.00 uur

Deelnemers von deze Ìntoop ziin er niet veel (gemiddeld 4)

Ze geven aøn dot ¿e het huiskomergevoel missen. Het is gehorig, niet gezellig en onpersoonliik,

Ideeën:
t Ontmoetinasrui{,nte:
Bij de vroog wot er døn gemist wordt in de ruimte, kwomen er veel ìdeeën op tofel. Met wot
aonpossingen zools een paor boekenkasten, doek ols zwevend plofon, gezellige bonk om op te ploÍfen

etc.

¡ "Keent onderneemt":
Doornaost ís er gesproken over de mogeliikheden met "Keent onderneemt".

Zii zitten in een ondere ruimte die te bereiken is vio een ingang aon de voorkant van het gebouw' Er

is geen doorgong intern naar de open ontmoetíngsruimte (- punt)

Het is wel een echte huiskømer. Geschitderde stoelen, zelfgemookt handwerk, persoonlijke

oonkledíng, keukentje voor koÍfie en thee maar geen kookgelegenheid (wel kan er iets opgewormd

worden).
De beheerder geeft oon dot het uiteindelijk doel is dqt "keent onderneemt" op termiin goot

oonsluiten bii de inloop op keenterhart in de centrate ruimte.

Verdere ideeën ziin:
o aonsluiting bij schoal "Het Dol* Dlr' Yvonne Voas.

t Minimoçroep
. ggjmte-L dit is nu nog een steriele ruimte moar ook hier mag gebruik von gemaokt worden. Het

voordeel van deze ruimte is dot hij grenst oan de centrale ruimte waar ook de keuken aon vast

ligt en uitzicht op een nog te creëren groentetuin,

o Groentetuin: Buiten is er een stuk tuin wat gebruikt mog goan worden voor een groentetu¡n met

bakken.

Plan van oanpak:
Jos Mestrom, activiteitenbegeleider gaat met deze ideeën oan de slog en bespreken met ziin

ochterbon, wot voor hem het beste aansluit. Hierop volgend, zol er weer teruggekoppeld worden

noor alle betrokkenen.



frret
Fatima.
ln de wijk Fatima is er een inloop welke door MET ggz op zaterdag ochtend wordt uitgevoerd. ln deze

inloop zíjn er zoveel mensen met een psychische kwetsbaarheid als mensen uít de buurt.
Gemiddeld komen er 10 tot 14 deelnemers op deze locatie. Waarvan de samenstelling in deze groep

zijn ongeveer 6 tot 8 wijkbewoners, 3 deelnemers van PSW en 2 deelnemers van MET ggz. Op

dinsdagavond is er nog een wandelgroep welke in 2018 nog begeleid werd door een professional van

MET ggz, op dit moment wordt deze groep begeleid door een vrijwilliger onder verantwoordelijkheid

van MET ggz.

Hieronder een stuk uit een eerder overleg welke de situatie goed schetst.

Ðe Open tnloop in Fotímo bestaot uit een wondelclub op dinsdagovond en een inloopmoment in het
buurthuis op de zaterdag. Er zijn de loøtste tijd al een oontal acties in gong gezet om verbeteringen
door te voeren bij de Open lnloop in Føtima. Vondaag zijn daor oanvullende afsproken over gemaokt.

o MET ggz is op dit moment bezig om een inlaopteam op te zetten dat roulerend íngezet wordt

tijdens de weekenden. Hier is voor gekozen omdat het moeilijk blijkt om één voste persoon de

inloopmomenten în het weekend te loten drøaien. Døt betekent dot deze persanen nu gaon

rouleren over de hele regio Mídden-Limburq,

. MET ggz heeft de laotste tijd ook ingezet op meer vaste mensen in ploats von

uitzendkrachten. Hierdoor wordt het stroks makkelijker voor de begeleiders om onderling of
te stemmen. Nu wos dit vaok niet mogelijk omdat mensen geen telefoonnummer of
emoiladres van MET ggz hodden. Op korte termijn zal dit wel mogelijk zijn en kunnen

begeleiders onderling afstemmen over ontwikkelingen tiidens de inloop.

o Vanøf januarí 2079 wordt de wondelclub niet meer begeleid door een professional van MET

ggz moor door een vrijwilliqer. Op korte termijn komt er nog een tweede vrijwilliger bìj. Deze

vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid von MET ggz ( MET qgz heeft immers de

opdracht en finønciële middelen gekregen om deze wondelclub te begeleiden en zij besteden

dit uit aan een vrijwilliger). Dot betekent dot MET ggz ook verantwoordelijk is vaor een goede

beqeleiding en faciliteríng van deze vrijwilligers en dat er een achterwacht beschikboor moet
zijn die bereikboar is bij vrogen of incidenten. Als gemeente zijn w| blij met deze ontwikkeling

omdat de professionele octiviteitenbegeleiders op deze monier meer t¡jd krijgen om te

werken aan de doelstellingen uit de beleidsnotitie Tronsformatie Open lnloop. Tijdens het

eerste resultaotgesprek willen we don ook groog horen wot dit heeft opgeleverd.

. Op www.goedbezigweert.nl wordt een vocoture uitgezet om nieuwe vrijwilligers te werven

voor de Open lnloop. We hopen op meer kruisbestuiving als er meer vrijwilligers actief
worden. Vrijwilligers trekken namelijk ook nieuwe bezoekers aan wøordoor je hopelijk een

nieuwe adnwos krijgt van mensen die binnen komen lopen tiidens de inloop.

o MET ggz gaot actief aon de slag om meer verbinding te leggen met de øndere activiteiten die

ploatsvinden bij FotÌmo aan Zet.

Al met al wilt MET ggzzich conformeren aan de nieuwe plannen welke staan benoemd in de not¡t¡e

Transformatie Open lnloop van de Bemeente. Ook wilt Met ggz het ondersteunen dat de inloop echt
een open inloop wordt waar iedereen gebruik van kan maken. Voor de huidige deelnemers zal dat
aanpassen worden, maar in het normalisatie proces en de ontwikkeling van de burger hoort het erbij
en zouden de mensen met een psychische kwetsbaarheid gewoon moeten kunnen opgaan in het
geheel.
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