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Programma 

1. Aanzet transformatie Wmo

2. Zelfregiecentrum Weert

a. Flexibele maatschappelijke opvang

b. Zelfregiecentrum Weert

c. Financiële onderbouwing/inkoop Wmo

3. Burgerinitiatieven

a. Beleidskaders

b. Twee initiatieven

4. Samengevat



Participatiesamenleving………



Transformatie Wmo



Zelfregiecentrum Weert….

• Iedereen beschikt over eigen kracht, hoe beperkt ook

• Niet de beperking of het probleem staat centraal, je 
mag er zijn

• Indicatie of geen indicatie is niet van belang, iedereen 
is “doelgroep”

• Open inloop, luisterend oor, kopje koffie

• Activiteiten door de deelnemers zelf

• Maar ook: samen de afwas doen, samen koken, etc.

• Zelfregiecentrum is een voorbeeld van transformatie!



Maatschappelijke opvang in Weert onder druk

• Centrumgemeente Venlo kondigt bezuiniging aan voor 
2014 en verder.

• Nieuwe Wmo: eigen verantwoordelijkheid
• Meer doorstroom, meer flexibiliteit, meer 

maatschappelijk rendement

• Bezetting bij start (2005) 
80%, daalt naar 30% 
(2008): gem.6 personen

• Aanpak + locatiekeuze 
waren goed: nauwelijks 
tot geen overlast

• Coalitieprogramma 2010-
2014: innovatief en 
goedkoper



Anders denken, anders doen

• Flexibilisering van de nachtopvang: 

aanhaken bij bestaande 24 uurs-

voorzieningen in Weert:

• Kleinschalig en flexibel

• Integraal kijken naar de burger:

• Ruimte voor zelfregie/eigen 

verantwoordelijkheid, maar ook:

• Vastpakken en niet meer loslaten, er zijn.

• Dagopvang combineren met Zelfregiecentrum

• Versterken van aanpak “eigen regie”

• Activering, sociaal netwerk

• Verhogen maatschappelijk rendement: trajectbed



Nieuwe werkwijze maatschappelijke opvang in 
Weert (sinds 1-4-2014)

Aanmelding bij 
Zelfregie 

Centrum Weert

Bed-voor-de-
nacht

“bed-bad-brood”

Trajectbed
leefzorgplan gericht op 

uitstroom

Calamiteitenbed
spoed

• aanmelding en registratie
• ervaringsdeskundigen
• 7 dagen per week

• eigen bijdrage 12,50
• eigen sleutel (12 weken)*
• intake+leefzorgplan+begeleiding
• uitstroom huisvesting

• vaste aankomst en vertrektijden 
(nachtopvang)
• eigen bijdrage 6,50
• sober
• begeleiding vanuit Zelfregie

• geen crisis en geen 
openbare orde, maar wel 
onmiddellijk dakloos (o.a. 
politieverwijzing)

Samenwerkende partners: Zelfregiecentrum Weert, MetGGZ, 
MOVEOO, Vincent van Gogh, CMA, gemeente Weert, gemeente 
Venlo



Zelfregiecentrum Weert

• Dagopvang daklozen

• Aanmeldpunt daklozen

• Zelfregiecentrum

• Betekenis Zelfregie

• Meerwaarde Zelfregie en 
opvang daklozen



Toelichting Zelfregie

Jozé Moonen/Sonja Visser



Mensen hoeven niet beter te 

worden....

Ze zijn al fantastisch!!



Wie worden bereikt

Mensen die ontmoedigd zijn geraakt;
Niet meer zo geloven in hun eigen kracht;
Vooral in contact zijn met hun kwetsbaarheden;
De oplossingen heel graag weer in zichzelf willen 
vinden!



Naar doelgroep:
(150 vaste bezoekers in 2014)

� GGz (30 %)
� MO ( 23%)
� LVG (12 %)
� LG (2 %)
� Niet-Ned. afkomst (20 %)
� Ouderen (5 %)
� Geen lidmaatschap v.e. Doelgroep (14 %)



Wat wordt bereikt

� Gemiddeld 15 activiteiten per week aangeboden 
door bezoekers en in totaal 20 vrijwilligers, allen 
afkomstig uit alle bovengenoemde doelgroepen; 
mensen zijn van betekenis voor elkaar geworden

� Mensen klimmen op de participatieladder: bouwen 
een sociaal netwerk op, nemen deel aan activiteiten, 
gaan vrijwilligerswerk doen

� Persoonlijk en maatschappelijk herstel: mensen 
komen voorbij hun cliënt-rol en gaan weer geloven 
in hun rol als burger, vriendin, collega, buurman, etc.



Méér voor minder

� Niet alleen maatschappelijk maar ook financieel 
rendement: hoe beter de algemene 
voorzieningen, hoe minder behoefte aan cq 
aanspraak op maatwerkvoorzieningen

� Rekenvoorbeeld: 30 mensen met indicatie 4 
dagdelen = € 249.000,- + 10 mensen met 
indicatie 8 dagdelen = € 166.400,-. Met de 
‘zorgwaarde’ van deze 40 mensen kunnen 
binnen een ZRC 200 mensen hun vangnet, 
participatie, betekenisgeving en herstel vinden.



Financiën zelfregiecentrum

2013
• Startsubsidie Zorgkantoor: 75.000

• 4 maanden zelfregiecentrum met beperkte openstelling

2014
• Centrumgemeente Venlo 370.000

• Ontwikkeling dagopvang en aanmeldcentrum

• Begeleiding bedden voor de nacht

• Groei zelfregie (inloop, activiteiten) naar 7 dagen/week

2015
• Venlo: 330.000, aanmeldcentrum, dagopvang en 

begeleiding bedden voor de nacht

• Weert: 150.000, activerende inloop en dagbesteding



Begroting Zelfregiecentrum



Transformatie Wmo/inkoop

• Inkoop 2015: “klaar voor de start”

• 92% voor “2014”, 8% bedrijfsvoeringskosten

• Weinig ruimte voor innovatie

• Inkoop: 2016 richten op vernieuwing en verbreding

• Aanbod: Uitgangspunt: palet aan inloopmogelijkheden

• Toegang: Het Gesprek: arrangementen met minder 
individueel maatwerk en meer gebruik van algemene 
voorzieningen



Transformatie Wmo

0e lijn

1e lijn

2e lijn



Vragen?

Opmerkingen?  



Transformatie Wmo: burgerkracht







Fatima aan Zet

• Initiatiefnemers: wijkraad Fatima, Wonen Limburg

• Doelstelling(en):

• Ontmoetingsplek (steun halen en brengen)

• Vraag en aanbod (informele hulp, Wmo-servicetaken)

• Samenwerking van bewoners en partijen

• Bereik en activiteiten

• eetmogelijkheden (bakken met kinderen, wereldkoken, 
eetpunt en thuisafgehaald), 

• wandelen (samen met bewoners PSW en MET ggz) en 

• De Huiskamer (laagdrempelige ontmoeting voor alle 
bewoners)

• De deelnemende organisaties (MetGGZ, Risse, PSW, 
Punt Welzijn, SGL, Land van Horne) dragen bij.

• Van de gemeente wordt een bijdrage gevraagd. 
Voorstel college: € 10.000,-.



Hoeskamer ‘t Kwintet

• Initiatiefnemers: wijkraad Boshoven, OZO Doe ik mee

• Doelstelling: 

• laagdrempelige inloop, 

• activiteiten voor ontmoeting, 

• elkaar kennen en iets voor elkaar betekenen

• Bereik en activiteiten:

• 2 dagdelen per week: di 13-16u en zo 11-14u

• 7 à 10 bezoekers (gestart 9 december 2014)

• Buurtbewoners, o.a. mensen met GGZ achtergrond

• Activiteiten: praatje maken, koken, handwerk, spellen

• Ruimte voor ondersteuning n.a.v. individuele vragen

• Financiën: kan na startsubsidie uit substitutie 
maatwerkvoorzieningen Wmo.



Samengevat

Transformatie



Vragen?

Opmerkingen?  


