
Aangepaste begroting subsidieaanvraag gemeente Weert

Om invulling te kunnen geven aan de ambities zoals in de aanvraag omschreven zijn er drie 
deelprojecten geformuleerd met daarbij welke middelen worden gevraagd. Het totale 
subsidieverzoek bedraagt € 438.125,-.

Deelproject 1: sociale kaart (kennisproduct)
Bekendheid van OCO bij inwoners en professionals is de belangrijkste voorwaarde om 
cliëntondersteuning zo optimaal mogelijk te benutten. Om cliëntondersteuners zo goed mogelijk te 
faciliteren is een sociale kaart essentieel. Deelproject 1 vormt daarom de basis voor deelproject 2 
en 3. Om hier op een creatieve wijze invulling aan te geven vragen wij het Stadslab 0495 om met 
dit thema aan de slag te gaan, samen met inwoners, ketenpartners en andere belanghebbenden. 
Het Stadslab 0495: 

- Maakt een plan van aanpak om te komen tot een duurzame “sociale kaart” 
waardoor  cliëntondersteuning voor inwoners en professionals goed vindbaar is 

- Betrekt actief bestaande en nieuwe cliëntondersteunende partijen bij elkaar.
- Uitvoering geven aan het door alle partijen gedragen plan van aanpak.

Wat Tijdsbesteding Kosten Planning 
Inzet Stadslab 0495 500 uur op jaarbasis  € 37.500,-- 

(500 uur x € 75,- )
Start september 
2020

Uitvoeren/maken en 
implementeren van de 
“sociale kaart”

Afhankelijk van de 
uitkomst van het traject 
van het stadslab en de 
beperkende maatregelen 
door de Corona-crisis 
wordt hiervoor minimaal 
6 maanden uitgetrokken. 
1

€ 15.000,-- Start oktober 
2021

Totaal: € 52.500,--

Deelproject 2: overbruggingsproblematiek
Vanwege de ervaring die Deurne als koplopergemeente heeft opgedaan met de 
overbruggingscoach Wmo/Wlz, is de gemeente Deurne een samenwerkingspartner voor dit 
onderdeel. Hun input dient als basis voor het onderdeel Wmo/Wlz. De gemeente Weert gaat verder 
aan de slag met het onderdeel overbruggingsproblematiek 18-/18+ .

Wat Tijdsbesteding Kosten Planning
Fase 1: doorontwikkeling 
overbruggingscoach

500 uur op jaarbasis 
voor de duur van 2 
jaar. 

€ 75.000,--
(500 uur x € 75,- x 2 
jaar)

Start in 2020

Fase 2: implementatie 
Weert

1 jaar x 50 weken x 
20 uur x €75

€ 75.000,--

Fase 3: implementatie 
Weert verbreden naar de 
samenwerkende 
gemeenten in Midden-
Limburg West

€ 25.000,-- Start 2de helft 
2021

Bijkomende kosten € 15.000,--
Totaal: € 190.000,--              

1 Afhankelijk van het resultaat wordt er rekening gehouden met coördinatie en implementatie van ongeveer 60 
uur, een promotiecampagne en een eventuele website.



Deelproject 3: Cliëntondersteuning verbreden naar de sectoren werk, inkomen, 
minimabeleid
De tijd en dus de kosten zullen vooral zitten in het samenbrengen van de huidige gescheiden 
takken van sport. We gaan op zoek naar een kwartiermaker die voor Weert een plan ontwikkelt en 
implementeert. Dit wordt gekoppeld aan de resultaten van deelproject 2.

Wat Tijdsbesteding Kosten Planning
Inzet kwartiermaker 1,5 jaar x 50 

weken x 9 uur x € 
75

€ 50.625,-- Start september 
2020

Bijkomende kosten (o.a. 
deskundigheidsbevordering)

€ 25.000,--

Totaal:  € 75.625,--

Coördinatie van de drie deelprojecten
Het totale project is groot en complex. Het bestaat uit drie zeer uiteenlopende deelprojecten. Daar 
komt bij dat deelproject 2 deels is gebaseerd op ervaringen van de gemene Deurne en dat we in 
de deelprojecten 2 en 3 samen gaan werken met Deurne. De resultaten van alle 3 de 
deelprojecten worden verbreed naar de gemeenten in Midden-Limburg West waarmee Weert 
intensief samenwerkt. Dit vraagt om een coördinator en ondersteuning. 

Wat Tijdsbesteding Kosten Planning 
Externe coördinator 2 jaar x 50 weken x 8 

uur x € 100
€ 80.000 Per direct

Assistent-coördinator 2 jaar x 50 weken x 8 
uur x € 50

€ 40.000 Per direct

Totaal: € 120.000,--


