
Inhoudelijke en financiële rapportage Buurtcirkel Weert

Inleiding

MET ggz is in 2020 in samenwerking met Punt Welzijn gestart met een Buurtcirkel in Weert. Deze 
wordt gesubsidieerd door de gemeente Weert. Punt Welzijn is projectleider en MET ggz levert een 
buurtcirkelcoach voor het project. Met deze rapportage legt MET ggz verantwoording af over de 
besteding van de subsidie en de resultaten. Corona en alle genomen maatregelen hebben een grote 
impact gehad op de uitvoering van de activiteiten en de bezoekers. In dit verslag geven we inzicht in 
die impact en de alternatieve dienstverlening die we hebben geboden.

Waarom een Buurtcirkel?

Een buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 kwetsbare burgers die elkaar in een buurt opzoeken en 
samen activiteiten ondernemen. Deelnemers geven zelf invulling aan de Buurtcirkel. Een vrijwilliger 
uit dezelfde wijk helpt de deelnemers in de onderlinge samenwerking en maakt hen bekend met de 
buurt. Zo komen deelnemers in contact met andere mensen en bouwen ze een eigen netwerk op. De 
vrijwilliger kun je eigenlijk zien als een goede buur die je helpt om dit ook te zijn. Aan de Buurtcirkel 
is ook een Buurtcirkelcoach verbonden. De coach volgt de groep vanaf de zijlijn. Hij of zij ondersteunt 
het groepsproces en de vrijwilliger én staat voor hen klaar als er meer professionele ondersteuning 
nodig is. In principe is deelname aan een Buurtcirkel tijdelijk. Het doel van Buurtcirkel is dan ook dat 
deelnemers helemaal zelfstandig leven. Deelnemers kunnen zelf ook vrijwilliger worden van een 
Buurtcirkel.

Buurtcirkel in het kort
 Buurtcirkel is er voor mensen met een ondersteuningsvraag
 Je ontmoet veel nieuwe buurtgenoten en kunt samen leuke dingen doen
 Je kunt bij elkaar terecht voor vragen of problemen
 Je zet jouw eigen talenten en vaardigheden in
 Waar nodig krijg je ondersteuning van een vrijwilliger of Buurtcirkelcoach

Enkele feiten over de resultaten van buurtcirkels:1

 Deelname leidt tot actieve sociale netwerken, waardoor deelnemers zich veiliger en meer 
gewaardeerd voelen. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van leven

 Een hogere kwaliteit van leven leidt tot minder verslaving, afname van medicatiegebruik en een 
gezondere levensstijl

 Deelname aan een Buurtcirkel kan een besparing van meer dan 90% realiseren op de zorgkosten
 Er ligt minder druk op de mantelzorgers en er is minder vereenzaming doordat de Buurtcirkel 

zorgt voor een actief sociaal netwerk

Welke activiteiten zijn georganiseerd?

 Kenningsmakings gesprekken: De buurtcirkelcoach heeft een op een contact met 
geïnteresseerden. Dit meestal door samen een wandeling maken vanuit hun eigen woonsituatie. 
Een aantal mensen zijn verwezen door begeleiding of hulpverlening. Anderen hebben 
gereageerd op het krantenartikel. 

1 Netwerken-in-de-buurt-MOV-12687804-1.0.pdf (buurtcirkel.nl) en MBC-Buurtcirkel-met-samenvatting-
Xpertise-Zorg.pdf

https://buurtcirkel.nl/wp-content/uploads/2017/06/Netwerken-in-de-buurt-MOV-12687804-1.0.pdf
https://buurtcirkel.nl/wp-content/uploads/2017/06/MBC-Buurtcirkel-met-samenvatting-Xpertise-Zorg.pdf
https://buurtcirkel.nl/wp-content/uploads/2017/06/MBC-Buurtcirkel-met-samenvatting-Xpertise-Zorg.pdf


 Kick-off: In september 2020 hebben we voor alle deelnemers een bijeenkomst georganiseerd. 
Hier stond vooral kennismaking centraal. De meeste mensen die interesse hadden waren hier 
ook bij aanwezig. We hebben in het Keenterhart geleerd hoe je Marrokaans kunt koken. 
Tussentijds kon men kennis maken met elkaar, evt. ondersteunt door een spel. Het was een 
geslaagde avond en vrijwel iedereen besloot om door te gaan met Buurtcirkel.

 Fysieke bijeenkomsten: Er zijn een paar bijeenkomsten geweest voor de tweede lockdown. Hier 
hebben we ons vooral gericht op ontmoeten, elkaar leren kennen. Tijdens deze bijeenkomsten is 
ook aandacht geweest voor ieders behoeften. Verder zijn allerlei praktische onderwerpen 
besproken, zoals waar de deelnemers elkaar kunnen ontmoeten, op welk moment etc.  
Daarnaast is besproken hoe we met elkaar in contact komen. Hieruit is een appgroep ontstaan. 
Helaas zit hier niet iedereen in.  In het begin werd deze appgroep nog niet actief gebruikt. Later is 
besloten dat deelnemers afwisselend iets schrijven over de bijeenkomst. Op deze manier werd 
iedereen op de hoogte gehouden. Ook hebben we samen Weert in kaart gebracht, welke 
voorzieningen zijn er, waar de deelnemers graag komen. Ook hieruit blijkt dat er nog veel 
onderlinge verschillen zijn. Mensen waren niet van alles op de hoogte.

 Online bijeenkomsten via teams, later via Jitsi-meet: Door Corona zijn er ook  online 
bijeenkomsten georganiseerd. Hier kon/wilde niet iedereen aan deelnemen. De online 
bijeenkomsten waren divers van aard. Van een spelletje tot het uitwisselen van recepten. Maar 
ook nog verder ingezet op het leren kennen van elkaar. Voor de buurtcirkelcoach was dit een 
grote uitdaging, achterover leunen was hier erg lastig. Ook de opkomst bij de online 
bijeenkomsten verschilde erg veel, van zes deelnemers tot slechts een enkele deelnemer.

 Actieve bijeenkomsten: Binnen de Coronamaatregelen zijn er actieve bijeenkomsten 
georganiseerd, afgewisseld met activiteiten. De ideeën hiervoor komen uit de groep zelf. Te 
denken aan samen wandelen, bezoek aan een moestuinen complex waar een van de deelnemers 
een tuintje heeft, beugelen in de tuin van een van de deelnemers (en deze van te voren eerst 
samen in orde maken), genieten van een van de recepten van een deelnemer die graag kookt 
etc. 

Hoeveel unieke mensen hebben deelgenomen aan de buurtcirkel?

Vanaf eind mei zijn er met 18 personen gesprekken gevoerd over Buurtcirkel. Van hen hadden maar 
liefst 16 personen serieuze interesse en deze zijn ook gaan deelnemen aan de Buurtcirkel. Inmiddels 
zijn er van hen 4 mensen gestopt om diverse redenen (van verslaving tot verhuizing). Opvallend aan 
Buurtcirkel Weert is dat er veel verschillen zijn tussen de deelnemers. Dit in de mate van 
kwetsbaarheid, maar ook op andere vlakken zoals de financiële situatie en arbeidssituatie. Dit kan 
deelnemers onderling helpen, maar het kan ook leiden tot verdeeldheid binnen de groep. 

Er is tot op heden nog geen vrijwilliger gevonden. De wervingsactiviteiten hebben geleid tot een 
gesprek met een geïnteresseerde, maar de verwachtingen liepen te ver uiteen. Er is een vacature 
geplaatst op de website van Punt Welzijn en we benaderen potentiële vrijwilligers actief. Een andere 
mogelijkheid is dat er binnen de Buurtcirkel iemand is die zich kan/wil ontwikkelen tot vrijwilliger. 
 
Wat was de impact van Corona? Hoe is de dienstverlening aangepast?

De impact van Corona was erg groot. Dit loopt dan ook als een rode draad door het eerste jaar van 
Buurtcirkel Weert. Doordat het moeilijker was een onderling band te creëren, heeft de 
kennismakingsfase langer geduurd dan gebruikelijk. Vanwege de angst voor besmetting hebben een 
aantal deelnemers gewacht met deelname aan fysieke bijeenkomsten totdat het risico op besmetting 



kleiner is en ze gevaccineerd zijn. De buurtcirkelcoach heeft voortdurend moeten zoeken naar de 
mogelijkheden binnen de geldende maatregelen. Corona was dan ook een veelbesproken 
onderwerp. Zowel in de individuele contacten als in de groepsmomenten.

Ook de online bijeenkomsten waren voor een aantal deelnemers een belemmering voor deelname. 
Dit had te maken met het ontbreken van digitale middelen en/of vaardigheden. Op individueel 
niveau is er gekeken of er toch mogelijkheden waren. Een enkeling heeft zijn computer kunnen 
vervangen. Daarnaast heeft de buurtcirkelcoach met deelnemers geoefend met beeldbellen. Ook is 
er contact geweest met begeleiding om te kijken wat zij hierin konden betekenen. Een paar 
deelnemers gaven aan dat online contact simpelweg niet hun voorkeur had. 

De buurtcirkel is gestart, maar het groepsproces is dus verre van voltooid. Binnen de groep is er een 
deel dat elkaar al redelijk kent maar er zijn ook deelnemers nog niet aangesloten op de groep. De 
Buurtcirkelcoach heeft individueel contact onderhouden met de deelnemers die nog niet konden of 
wilden deelnemen aan activiteiten. 

Hoe is de samenwerking met Punt Welzijn gegaan?
De samenwerking met Punt Welzijn is goed verlopen. We hebben structurele overlegmomenten en 
hebben tussendoor contact via telefoon en /of mail. De lijntjes zijn kort en dat is erg prettig. We 
zoeken elkaar op om te sparren en komen samen tot ideeën. Ook hebben we in de samenwerking 
onze netwerken goed kunnen benutten, waardoor we bij de start van de buurtcirkel goed aan de 
publiciteit van de buurtcirkel hebben kunnen werken.  Ook op momenten dat het tegen zat, wisten 
we elkaar te inspireren en te motiveren. Door Corona was dit wel eens nodig. 

Welke samenwerking is er met andere organisaties?
We hebben in het netwerk veel aan promotie gedaan over de Buurtcirkel Weert. De samenwerking is 
opgebouwd met collega-organisaties die kandidaten voor de Buurtcirkel hebben verwezen. 
Verwijzers zijn Vincent van Gogh, Wonen Plus, Maatman Zorggroep en MET ggz. Na verwijzing is er in 
een aantal gevallen nog afstemming geweest met de verwijzer. 

Door Corona is er nog een stap te zetten in de samenwerking met de sociale basis en lokale 
voorzieningen in Weert. We attenderen deelnemers op de vele mogelijkheden die er in Weert zijn. 
Als de situatie dit toelaat is het wel de bedoeling deze actiever te betrekken in het programma van 
de Buurtcirkel.

Hoe is de buurtcirkel geïmplementeerd?
De buurtcirkel is op dit moment nog niet modelgetrouw geïmplementeerd vanwege Corona. 
Bijeenkomsten vinden vanwege de grootte van de groep plaats in grote ruimtes. Daar ontmoeten de 
deelnemers alleen elkaar, er is nog geen contact met andere mensen in de buurt. Zodra er weer 
mogelijkheden zijn, zullen we contacten leggen in de buurten met lokale activiteiten en 
voorzieningen. 

Wat is het ontwikkelpotentieel van de buurtcirkel?
Het ontwikkelpotentieel van de Buurtcirkel Weert is groot. Ondanks alle beperkingen en maatregelen 
hebben we veel mensen kunnen interesseren voor deelname aan de Buurtcirkel. En de deelnemers 
hebben samen stappen kunnen zetten in het groepsproces. Als de maatregelen verder versoepeld 
worden, kunnen de contacten binnen de groep geïntensiveerd worden en kan er actief contact 
gelegd worden met lokale voorzieningen en activiteiten. 



Begrootte kosten

Aantal weken 30
Uren per week 10
Totaal aantal uren 300
Tarief per uur € 40,84 
Begrootte kosten € 12.252,00 

Werkelijke kosten

Totaal aantal gerealiseerde uren 185
Tarief per uur € 40,84 
Totaal kosten € 7.555,40 

Totaal

Aangevraagde subsidie €  12.252,98
Totaal kosten €    7.555,40
Te verrekenen €   -4.696,60 


