
20120216 Afspraken met het expertteam (Amersfoort) 

 

Afspraken Werkwijze expertteam 

 

Intake 

Telefonische intake door Marjanne van Loon: 

 Bewonersgroep? 

 Is het een initiatief dat bewonersbeheer van een gebouw voor ogen heeft? 

 Is het een initiatief dat ook maatschappelijke ruimtes ter beschikking wil stellen? 

 Welk gebouw hebben ze op het oog? 

 

Indien drie keer ja, dan geef ik de contactgegevens door van de expertteam leden aan de 

bewonersgroep. 

 

Startgesprek 

Expertteam regelt een startgesprek van circa 3 uren. De gemeente is niet aanwezig bij dit gesprek. 

Tijdens dit gesprek komen de volgende punten aan de orde: 

 Wat is er voor nodig om het initiatief haalbaar te maken? 

 Wanneer koersen op realisatie? 

 Past het initiatief binnen de uitgangspunten van maatschappelijke overname wijkcentra of 

heeft de groep een ander gebouw op het oog? 

 Verslaglegging met een advies dat ook naar de gemeente (Gert Boeve en Marjanne van Loon) 

gaat. 

 Indien het expertteam vindt dat het initiatief niet haalbaar te maken is, dan stopt de rol van het 

expertteam op dit punt. 

 

Coaching 

Er is ruimte voor circa 16  uren coaching per bewonersgroep. Het expertteam bepaalt samen met de 

bewonersgroep aan het einde van het startgesprek welke ondersteuning nodig is. Ze maken hiervoor 

een urenverdeling. De gemeente heeft deze urenverdeling nodig om de betaling goed te kunnen 

regelen. De ondersteuning is er op gericht de bewonersgroep zelfstandig te laten opereren. We vinden 

het als gemeente van belang dat de bewonersgroep dan ook een juridische status heeft (stichting of 

vereniging). Indien de bewonersgroep bepaalde informatie van de gemeente nodig heeft om verder te 

kunnen komen, dan kan Marjanne van Loon als ingang gebruikt worden. 

 

Financiën 

De gemeente maakt een verplichtingnummer aan. De experts kunnen factuur sturen van 4 uren na elk 

Startgesprek. Tevens is dan duidelijk wat de urenverdeling wordt tussen de experts voor de coaching.  

 

De experts ontvangen nog een opdrachtbevestiging per brief, waarin precies aangegeven staat hoe de 

facturering kan plaatsvinden. 

 

Informatie uitwisseling 

Afgesproken is dat de experts de informatie over een bepaalde bewonersgroep uitwisselt via een 

dropbox. De gemeente kan niet bij deze dropbox komen. 

1x per kwartaal of eerder als de situatie zich daartoe leent heeft het expertteam overleg met de 

gemeente (Marjanne van Loon) over de voortgang van de gesprekken en de bevindingen. 


