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Inleiding
MET ggz organiseert al een lange periode de open inloop in Weert. Dat doet MET ggz vanuit 
verschillende wijkvoorzieningen, in samenwerking met de deelnemers, vrijwilligers en andere 
organisaties. De afgelopen periode hebben we bij meerdere inlopen in de regio een 
verschuiving gezien waar vrijwilligers, inwoners uit wijken en bezoekers van inlopen diverse 
rollen op zich hebben genomen en de “professionele” ondersteuning langzaam overbodig 
werd. In 2022 wil MET ggz deze beweging versterken en toewerken naar een situatie waarin 
inwoners en bezoekers zelf hun ontmoetingsmoment organiseren. 

Dienstverlening MET ggz: van zorgen voor naar zorgen dat
Onze dienstverlening zal in 2022 verschuiven. In het eerste en tweede kwartaal organiseren 
we de inloop oude stijl. Deze periode gebruiken we om met bezoekers, vrijwilligers en 
inwoners afspraken te maken over de inloop nieuwe stijl. Deze afspraken sluiten aan op de  
vrijwilligers en inwoners. Alleen bezoeker zijn bestaat dan niet meer. Van iedereen wordt 
verwacht dat ze ook iets brengen in de inloop. Het zal onder meer gaan over de verschillende 
rollen die nodig zijn in de inloop. MET ggz zal de inwoners bij deze ontwikkeling coachen. In 
het derde en vierde kwartaal ondersteunen we de inloop nieuwe stijl. En met ondersteunen 
bedoelen we dat we er zijn om vrijwilligers en inwoners coachen bij het nemen van hun rol in 
de inloop en het oplossen van problemen en knelpunten.

Ureninzet 2022 per week
Deze manier van werken is van invloed op het aantal uren dat nodig is voor de inloop. De 
ureninzet per week ontwikkelt zich per kwartaal als volgt:

  Weert Weert Weert
gefaseerde afbouw huidige 
opzet Inloop  Kwintet Keenterhart Fatima
Q1 conform voor corona 6 6 4
Q2 conform voor corona 6 6 4

Q3
overdracht naar 
vrijwilligers 4 4 4

Q4
ondersteuning 
vrijwilligers 2 2 2

Gemiddelde ureninzet per 
week  

                                                 
4,50 

                                                 
4,50 

               
3,50 

Begroting
Gemiddelde ureninzet per week 12,50 
Personeelskosten  €   26.200,42 
Huisvestingskosten    €    10.475,40 
Bedrijfskosten  €     1.572,03 
Organisatiekosten  €  13.362,21 
Indirecte Personeelskosten  €    2.096,03 
Totaal Kosten  €  53.706,09 

De subsidieaanvraag bedraagt in totaal € 53.706,09. MET ggz vraagt de gemeente Weert deze 
toe te kennen. Randvoorwaardelijk is wel dat de gemeente wijkaccomodaties faciliteert zodat 



vrijwilligers en inwoners een inloop kunnen organiseren. We plannen een overleg met mevr. 
Merel Ghijsen om dit nader te bespreken.


