Doorontwikkeling dagbesteding Inloophuis 2018/2019 in nieuwe accommodatie van der Duyn van
Maasdamstraat, bijgesteld 07-06-2017

Samenvatting verzoek
Het bestuur van het Inloophuis verzoekt de gemeente Rheden om de voor 4 jaar toegekende subsidie
in het kader van Inloop GGZ voor de jaren 2018 en 2019 op te hogen van €6.700 naar € 16.700/€
21.700
Beleid Inloophuis
Enkele jaren geleden stelde het bestuur van het Inloophuis een nieuw beleidsplan vast. In dit kader
werd besloten dat:
-

In het licht van de veranderingen in het sociaal domein gestreefd moet worden naar
uitbreiding van het inlopersbestand en naar een pluriformere samenstelling

-

Principieel werd de keus gemaakt een activiteitenprogramma voor inlopers /en voor nieuwe
bezoekers te ontwikkelen

-

Het werd nodig geacht het vrijwilligersbestand uit breiden, ook hiervan trouwens de
samenstelling te verjongen en ook activiteitenbegeleiders te werven

Omdat het bestuur geen mogelijkheden zag deze doorontwikkeling geheel op eigen kracht te
volbrengen werden fondsen gezocht om 2 part-time krachten aan te trekken. Met behulp van
bijdragen van het Kansfonds en het Sociaal Innovatiefonds van de gemeente Rheden werd hierin
voor 2016 en 2017 voorzien.
Hoewel het wenselijk leek de doorontwikkeling parallel op te laten lopen met verhuizing naar een
definitieve accommodatie, was het noodzakelijk medio 2016 te verhuizen naar een andere, wederom
tijdelijke accommodatie. Inmiddels is verhuizing naar een definitieve accommodatie aan de Van der
Duyn van Maasdamstraat voorzien per 1 september 2017.
Medio 2016 heeft de gemeente gezien de extra kosten van de aanstaande verhuizing, zich bereid
getoond in het kader van de Subsidie Inloop GGZ voor 4 jaar van een bijdrage van € 6.700 jaarlijks te
voorzien.
Eind 2016 heeft de gemeente het Inloophuis gevraagd nadrukkelijk een rol te gaan spelen op het
terrein van dagbesteding in de vorm van doorontwikkeling van ons opgestarte
activiteitenprogramma. Inmiddels hebben we daar met een 4 tal zorginstellingen, werkzaam in
Dieren, een regelmatig overleg over. Ook hebben andere geïnteresseerden in deze doorontwikkeling
zich bij ons gemeld. In het vervolg van deze notitie expliciteren wij de vorderingen op dit terrein.
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Activiteitenverloop in 2016
Ten gevolge van enerzijds de hectiek van een plots noodzakelijke tussentijdse verhuizing en
anderszijds het later dan gepland in dienst treden van onze 2 tijdelijke part-timers, is eerst in de loop
van 2016 de uitbouw van ons activiteitenprogramma gestart.
Onze activiteiten worden bekend gemaakt via Facebook, directe mailing, flyers en via artikelen in de
Regiobode.
Basis voor ons functioneren zijn natuurlijk onze dagelijkse, ook in de weekends, inloopuren geweest.
Het bezoekersaantal is gedurende het jaar gestegen van gem. 10 tot gem. 20 per dag, ca 40
verschillende personen.
De meeste van onze activiteiten trokken vooral ook nieuwe bezoekers/deelnemers. De activiteiten
hebben bestaan uit:
-

Een periodieke lunchtafel (vanaf sept. 2 maal per mnd., gem. 10 bezoekers)

-

Een periodieke soosmiddag met creatieve activiteiten ( vanaf sept. wekelijks, gem. 7
bezoekers)

-

Een periodieke spelletjesavond (8 vanaf juni maandelijks, gem. 10 bezoekers)

-

Een periodieke naaicursus, enkele malen gestart met een nieuwe cursus (vanaf mei 2 maal
per week, gem. 6 deelnemers)

-

Een periodieke schildercursus ( 2 maal per maand, gem. 5 deelnemers)

-

Tweemaal het auti-café ( gem. 9 bezoekers)

-

Eenmaal een themacafé voor mensen met een beperking ( 9 deelnemers)

-

Driemaal een begeleide fietstocht ( gem. 3 deelnemers)

-

Tweemaal een begeleide wandeltocht ( gem. 7 deelnemers)

-

Een periodieke kookgroep ( maandelijks, gem. 8 deelnemers)

-

De jaarlijkse excursie, dit maal met speciale gids naar Burgers Zoo, incl. gezamenlijke maaltijd
(16 deelnemers)

-

De Paasbrunch (20 deelnemers)

-

De Kerstmaaltijd en soos (12 resp. 14 deelnemers)

-

De Sinterklaasviering ( 59 bezoekers)

-

Het jaarlijks bezoek van buitenlandse studenten(17 studenten en 10 mensen van de
gastgezinnen waar zij verbleven)

-

Een ontmoetingsdag voor de groep Naastenhulp (11 deelnemers)
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-

Een huiskamerconcertje ( 13 bezoekers)

-

Een workshop kaarten maken ( 6 deelnemers)

-

Een workshop kerststukjes maken (20 deelnemers)

Vrijwilligers, bezoekers, deelnemers, betrokkenen in 2016
Aan het eind van het jaar telden wij voor onze inloopuren en activiteiten rond 30 vrijwilligers, naast
een zestal bestuursleden.
Het totaal aantal te onderscheiden individuele bezoekers is niet als zodanig bijgehouden, maar zal zo
rond de 80 gelegen hebben. Dat betekent dat het totaal aantal betrokkenen bij het Inloophuis
inmiddels ruim boven de 100 personen zal liggen.
Ontwikkelingen 2017
Ondanks de nadelen van het huidig onderkomen, wat weggestopt op een bovenverdieping, zeer
beperkte ruimte voor activiteiten, naast het voordeel van de centrale ligging, blijkt dat we de groei
aan inlopers en vrijwilligers dit jaar kunnen vasthouden en zijn er een aantal activiteiten, waaronder
de soos, de spelletjesavond en het auti-café, waar het aantal bezoekers gestaag toeneemt.
Nadrukkelijk is de verdere uitbouw van het programma aangehouden gezien de beperkte ruimte en
het perspectief van de verhuizing.
Voorbereiding dagbestedingsprogramma in nieuwe accommodatie
Inmiddels is in overleg met zorginstellingen als Siza, Zozijn, Attent en het RIBW en met de gemeente
het navolgende het kader vastgesteld:
Er vallen straks zo mogelijk een aantal verschillende dagbestedingsactiviteiten te
onderscheiden:
a. Door het Inloophuis te organiseren recreatieve dagbestedingsactiviteiten, waaraan
cliënten van zorginstellingen ook kunnen deelnemen
b. Door zorginstellingen te organiseren recreatieve dagbestedingsactiviteiten voor hun
cliënten, waaraan ( op den duur ) ook andere bezoekers kunnen deelnemen
c. Door het Inloophuis/het schoolgebouw gearrangeerde arbeidsmatige dagbesteding,
waarvoor cliënten van zorginstellingen en andere bezoekers kunnen worden ingezet
d. Door derden te organiseren recreatieve dagbestedingsactiviteiten voor hun eigen
achterban, mits deze (op den duur) ook toegankelijk zijn voor andere bezoekers uit de
doelgroep
Voorop staat dat de doelgroep bestaat uit mensen die om één of andere reden ( fysieke,
mentale, psychische, sociale of economische beperkingen) minder weerbaar zijn in de
huidige samenleving, zonder dat hiermee op voorhand anderen zijn uitgesloten. Daarnaast is
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er het oogmerk de nieuwe accommodatie een broedplaats voor activiteiten op het gebied
van duurzaamheid te laten zijn.
Centraal staat, dat de doelgroep behalve de mogelijkheid tot dagbesteding te bieden, ook de
mogelijkheid krijgt zijn eigen locale netwerk te verwerven en/of uit te bouwen.
Bij door de vrijwilligers van het Inloophuis te runnen recreatieve dagbestedingsactiviteiten
speelt ontegenzeggelijk een begrenzing van wat van hun aan zorg gevraagd kan worden. Het
Inloophuis denkt trouwens alleen aan de inzet van vrijwilligers hiervoor, waar hoogstens een
reiskostenvergoeding cs aan geoffreerd kan worden.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling met activiteiten elders, ook al hebben deze een
overlappende doelgroep, te concurreren ook al zal met betrekking tot de door het Inloophuis
te hanteren tarieven gekozen worden voor hoogstens een heel beperkte vergoeding. De tijd
zal moeten uitwijzen hoe hier on the long run mee om te gaan.
In regelgevingstaal: Ook al staat het karakter van een algemene voorziening centraal, er is
ook ruimte voor maatwerk voorzieningen, met als toekomstideaal deze de kans te geven
door te ontwikkelen naar een algemene voorziening.
De zorginstellingen zullen in de accommodatie dan ook verschillende rollen kunnen spelen:
-

coach van vrijwilligers die moeten leren met een complexere doelgroep om te
gaan

-

supervisor op afstand van cliënten, die deelnemen aan recreatieve of
arbeidsmatige dagbestedingsactiviteiten die door het Inloophuis/het
schoolgebouw gearrangeerd worden

-

supervisor van recreatieve dagbestedingsactiviteiten die door cliënten van hun in
de accommodatie gearrangeerd worden

-

verantwoordelijk uitvoerder van recreatieve dagbestedingsactiviteiten voor hun
eigen cliënten die de zorginstellingen in de accommodatie organiseren

Het Inloophuis is inmiddels de werving van vrijwilligers om een en ander te begeleiden gestart en ook
is overleg met een drietal instellingen/verenigingen in een afrondend stadium om na de zomer met
hun activiteiten te starten in het nieuwe gebouw. De lopende activiteiten worden natuurlijk
doorgezet en verder ontwikkeld
Daarnaast gaat momenteel natuurlijk veel aandacht uit naar de inrichting van de nieuwe
accommodatie.
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Begroting dagbesteding 2018/2019 op jaarbasis

Huisvestingskosten

(huur nevendeel)

€ 6.000

Begeleidingskosten

€ 24.400

Aanschaf materialen

€ 5.000

Aanschaf meubilair

€ 5.000

Reiskosten vrijwillige begeleiders

€ 1.000

Reiskosten deelnemers

€ 1.500

Totaal

€ 42.900

Subsidie gemeente van € 6.700 naar

€ 16.700/€ 21.700

Te verkrijgen via fondsen

€ 24.450/€ 19.450

Bijdragen deelnemers

€ 500

Te verkrijgen via zorginstellingen/verenigingen

€ 1.250

(€ 7,50 nevenruimte (dagdeel) 100 maal € 750
€ 10 huiskamer (dagdeel)
Totaal

50 maal € 500)
€ 42.900
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Huisvestingskosten
Met het bestuur van het Verzamelgebouw is voor het nevendeel een huur overeen gekomen
van € 6.000
Begeleidingskosten
De eerste 2 jaar is voor de doorontwikkeling van het huidig activiteitenpakket naar een
dagbestedingsprogramma een part-time beroepskracht (ZZP/soc. werker niveau 3, 48 weken,
12 uur p/wk, incl. btw) noodzakelijk voor:
-

Het werven van vrijwilligers

-

De contacten met zorginstellingen en verenigingen

-

Het monitoren van de activiteiten op zich en de aansturing van de vrijwillige
activiteitenbegeleiders

-

Het ontwikkelen van een uitgebalanceerd programma

Aanschaf materialen
De variëteit aan activiteiten noodzaakt tot aanschaf van:
-

Plantgoed en tuingereedschap

-

Spelletjes en vergelijkbare attributen

-

Materialen voor de naaicursus, schildercursus etc.

-

Materialen voor de Bibliotheek van Dingen

Voor de aanschaf van de keukenuitrusting cs is reeds een subsidietoekenning van het Rabo
Stimuleringsfonds van € 4.000 beschikbaar.
Aanschaf meubilair
De nevenruimten moeten worden ingericht met meubilair en kasten
Reiskosten vrijwillige begeleiders
Hoewel wordt uitgegaan van vrijwillige begeleiders is vergoeding van reiskosten van
betrokkenen noodzakelijk.
Reiskosten deelnemers
In geval van excursies zijn er reiskosten van de deelnemers
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Bijdragen deelnemers
Gangbaar is voorshands dat met betrekking tot enkele activiteiten er uitgegaan wordt van
een (beperkte) bijdrage van de deelnemers.
Bijdragen fondsen
Eerste contacten zijn gelegd met het R.D.O., het Oranjefonds, Zorgbelang Gelderland/Prov.
Gelderland, het VSB fonds, de Buurtschap Dieren. Behalve over bijdragen aan de
dagbesteding kan dit ook de inrichting van de nieuwe keuken betreffen.
Voor het continueren van de huidige part-timer, die zich primair op de Inloop richt, wordt
voor 2018 opnieuw een beroep gedaan op het Kansfonds.

Namens het bestuur van het Inloophuis
Frits van Aggelen, voorzitter
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