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Inleiding 

 
Voor u ligt het rapport Sociaal Makelaar Goirle. 1 november 2013 is de Sociaal Makelaar 

Goirle gestart met de uitvoering van de opdracht. De opdracht is afgerond op 28 februari 

2014. 

In dit rapport leest u de uitwerking van de opdracht. 

 
Opdrachtgevers zijn de gemeente Goirle en het bestuur van de Stichting Sociaal Culturele 

Centra Goirle. In het plan staan de kansen en mogelijkheden die de transities bieden. Er zijn 

met professionele instanties gesprekken gevoerd over deze kansen en zijn de mogelijkheden 

tot samenwerking geconcretiseerd. 

In het vervolgtraject wordt de opzet van het Participatiecentrum Goirle verder uitgewerkt 

evenals de opzet van nieuwe activiteiten en aansluiting bij reguliere activiteiten. 



 

1.    De opdracht 

 
Vraagstelling en beoogd resultaat 

 
De opdracht is erop gericht om, samen met maatschappelijke partners, te onderzoeken hoe 

het bestaande aanbod van algemene WMO-voorzieningen toegankelijker gemaakt kan wor- 

den voor kwetsbare groepen en of uitbreiding van het aanbod nodig en wenselijk is. Ook is 

onderzocht of er nieuwe activiteiten ontwikkeld kunnen worden die een alternatief zijn voor 

de duurdere vormen van zorg en ondersteuning en welke combinaties van activiteiten moge- 

lijk zijn om te komen tot ontschotting en vernieuwing van het aanbod. 

 
Dit rapport moet helderheid geven op de volgende punten: 

1. Inzicht in de behoeften van de doelgroep Begeleiding. 

2. Een advies over de kansen en mogelijkheden om (delen van) het bestaande aanbod van 

sociaal-culturele en educatieve activiteiten meer toegankelijk te maken voor kwetsbare 

groepen (waaronder de doelgroep Begeleiding) en een plan van aanpak op te stellen 

voor implementatie. Hierbij gaat het met name om de activiteiten die plaatsvinden in de 

wijkcentra. 

3. Een rapport met: 

a. een overzicht van nieuw te ontwikkelen laagdrempelige en (meer) voorliggende acti- 

viteiten voor de doelgroep die begeleiding ontvangt en die een alternatief bieden 

voor de duurdere vormen van zorg en ondersteuning; 

b. een aanbeveling wie deze activiteiten gaan opzetten en welke randvoorwaarden (o.a. 

in tijd en geld) hiervoor nodig zijn. 

4. Een rapportage over de mogelijkheden om het professionele aanbod van begeleidingsac- 

tiviteiten slim te combineren en een plan van aanpak voor de implementatie. Het gaat 

hierbij met name om de begeleidingsactiviteiten voor de doelgroep waarvoor het meer 

voorliggende aanbod niet passend is. 

 
Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk bekeken wordt welke toekomstige rol de wijkcentra kun- 

nen spelen in het organiseren en/of bieden van huisvesting voor (nieuwe) activiteiten. 



 

2. Doelgroep begeleiding 
 

 
2.1. Begeleiding en de transities 

 
Er zijn grote veranderingen in gang gezet in het kader van de WMO, de transitie AWBZ, de 

Participatiewet en de transitie Jeugdzorg: 

 De extramurale AWBZ (dagbesteding) vervalt. Gemeenten worden verantwoordelijk voor 

ondersteuning en begeleiding. 

 De WMO wordt gewijzigd per 2015. 

 
De transitie en de nieuwe WMO gaan gepaard met bezuinigingen. Deze beide wijzigingen 

hebben grote gevolgen voor de doelgroep begeleiding. 

De belangrijke wijzigingen kunnen niet los worden gezien van de volgende twee decentrali- 

saties: 

 Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De gemeente wordt vanaf die 

datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig 

hebben. 

 Het nieuwe jeugdstelsel gaat in 2015 in werking. Dan komt de gehele jeugdzorg onder 

verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

 
In dit rapport richten we ons vooral op de doelgroep Begeleiding, de groep mensen die sterk 

te maken krijgen met de transitie AWBZ en de nieuwe WMO (Opdracht Resultaten 1 t/m 4). 

In de bijlage staat een beschrijving van de ontwikkelingen. 

 
2.2 Gevolg ontwikkelingen voor Goirle in relatie met de wijkcentra? 

 
A. Doelgroepen 

 
Wie betreft het? 

 Mensen die individuele en groepsbegeleiding ontvangen. 

 Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of mensen met een 

geriatrisch of psychiatrisch probleem. 

 
Wat is ‘Begeleiding’: 

 Praktische hulp, structuur en regie in persoonlijke levenssfeer versterken. 

 Bevorderen zelfredzaamheid om verwaarlozing en opname te voorkomen. 

 
Wat is de behoefte (opdracht Resultaten 1): 

 Het bieden van een ondersteuningsstructuur zoveel mogelijk in en vanuit de eigen woon- 

en leefomgeving. 

 Bieden van opvang en ondersteuning van mensen van allerlei leeftijden bij bestrijding 

van eenzaamheid en voorkoming van sociaal isolement. 

 Gelegenheid tot ontmoeten en het leggen van sociale contacten dicht bij huis. 

 Participatie  en  zo  lang  mogelijk  behoud  van  zelfstandigheid  in  verbinding  met  de 

buurt/wijk, zoals het kunnen deelnemen aan (reguliere) activiteiten in de wijkcentra. 

En in aansluiting daarop: 

 Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. 

 
Onderstaand plaatje maakt de gevolgen duidelijk voor de doelgroepen die begeleiding ont- 

vangen. 



 

Over wie hebben we het? 

 
+ 25%  blijft volledige verzorging 

ontvangen 

+ 25% blijft zorg ontvangen maar gaat 

meer participeren 

+ 25% krijgt nog minimale ondersteuning 

uit de zorg en participeert 

+ 25% krijgt onterecht zorg gaat op eigen 

kracht participeren (eventueel met ondersteuning) 

 
 

 
 

Binnen de WMO heeft de gemeente dus een belangrijke taak voor 75% van de oorspronkelij- 

ke doelgroep Begeleiding. Volgens opgave van de gemeente Goirle zou het hierbij gaan om 

ongeveer 320 inwoners. 

 
B. De dagbesteding (begeleiding) 

Laagdrempelige toegang tot dagbesteding voor mensen met een lichte beperking, beginnen- 

de dementie of psychosociale problemen, is niet meer mogelijk onder de paraplu van de 

AWBZ. 

 
‘WMO’ Dagbesteding als een van de mogelijke antwoorden op de leemtes in bege- 

leiding. 

 
Doelstelling is het organiseren van een collectieve ondersteuningsvorm in de wijk voor bur- 

gers met lichte beperkingen, gericht op participatie en het aangaan van sociale contacten. 

Bedoeling is het in stand houden of creëren van een voor hen zinvolle dagbesteding, mede in 

relatie tot andere activiteiten. Door middel van het aanbieden van sociale dagbesteding van 

meerdere dagen, worden onder de doelgroep de volgende effecten bereikt: 

 Bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement. 

 Participatie  en  zo  lang  mogelijk  behoud  van  zelfstandigheid  in  verbinding  met  de 

buurt/wijk. 

 Voorkomen of verminderen van overbelasting van mantelzorgers. 

 Doorverwijzing indien nodig. 

 
Mogelijke doelgroep 

Mensen met: 

 een lichte lichamelijke beperking; 

 verminderde zelfredzaamheid; 

 beginnende vergeetachtigheid; 

 problemen met eenzaamheid; 

 lichte psychosociale problemen zoals bij rouwverwerking; 

De doelgroep bestaat in eerste instantie uit mensen die niet in aanmerking komen voor 

AWBZ Dagbesteding. 

 
Probleemformulering en werkdoelen 

Door de Pakketmaatregel en de aangekondigde overheveling van de functie Begeleiding van 

AWBZ naar WMO is er een groep, zoals hierboven benoemd, die tussen wal en schip dreigt te 

vallen wanneer er geen tijdige maatregelen worden genomen. 
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De WMO Dagbesteding heeft een participatiedoelstelling. Binnen dit project is de ondersteu- 

ning collectief en stopt de participatieladder na een paar treden voor de deelnemers. Voor de 

vrijwilligers van de dagbesteding kan sociale activering als doelstelling worden geformuleerd. 

De aangekondigde overheveling van de functie Begeleiding naar de WMO, geeft mogelijkhe- 

den tot het ontwikkelen en inzetten van andere lokale ondersteuningsvormen in samenhang 

met andere voorzieningen en burgerinitiatieven. Onderlinge uitwisseling en doorverwijzing is 

het uiteindelijke doel. 

 
C. Algemene voorzieningen: de wijkcentra 

 
Geheel in lijn met de opzet van de WMO wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden en de 

eigen kracht van de burger. Wat kan hij zelf of wat kan hij zelf regelen? Heeft hij een net- 

werk, kan dat er komen of kan het eventueel verstrekt worden? Kan dat meehelpen bij het 

oplossen van de problemen? Onder het eigen netwerk verstaan we onder meer mantelzor- 

gers. Informele netwerken kunnen een belangrijke rol spelen in de versterking van de eigen 

regie. 

Voorzieningen kunnen in deze sfeer helpen om oplossingen te bereiken. 

 
In de gemeente is sprake van een voorzieningenaanbod waarvan iedereen, of een bepaalde 

groep burgers, gebruik kan maken, soms met een lichte toets. De buurt- en wijkcentra kun- 

nen een rol spelen als algemene ‘voorliggende’ voorziening in preventie en uitgestelde zorg. 

 

 
Toelichting op de cirkel 

Vanuit de ‘Eigen kracht’ speelt vooral het ‘Sociaal netwerk en steunsysteem’ rondom de bur- 

ger een grote rol in de directe leefomgeving. Direct daarop volgend spelen ‘Algemene voor- 

zieningen’ als de wijkcentra een rol in de wijk en het dorp. Daarna komt ‘Maatwerk en speci- 

alistisch aanbod’ (lokaal, bovenlokaal). 

De wijkcentra kunnen een verbinding realiseren: van Eigen kracht naar Maatwerk en anders- 

om. 

De wijkcentra kunnen daarnaast voor iedere burger in de gemeente Goirle een rol vervullen 

op de terreinen ondersteuning zelfredzaamheid, ontmoeting, ontplooiing, ondersteuning par- 

ticipatie, initiëren van nieuwe activiteiten, ondersteuning mantelzorg, cliëntenondersteuning, 

beschermd wonen en dagopvang. 

Zij legt verbindingen tussen gebruiker en verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten 

van de wijkcentra in het kader van ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting. 



 

In eerste instantie biedt zij de faciliteiten en in tweede instantie kan dit leiden tot het binden 

en verbinden van diverse groepen mensen. De groep inwoners die gebruik maakt van de 

huidige begeleiding en dagbesteding kan gebruik maken van het reguliere aanbod van deze 

verenigingen en gebruikers. 

Er liggen kansen en mogelijkheden voor nieuwe activiteiten voor kwetsbare mensen. 

De wijkcentra kunnen ook een rol gaan vervullen voor de inwoners die de AWBZ Begeleiding 

blijven ontvangen. Kennis en ondersteuning van zorginstellingen (Thebe en Amarant) kan 

ook binnen de wijkcentra ingezet worden voor deze groeperingen. 



 

3. Het participatiecentrum, de kansen en mogelijkheden 

 
In een overleg tussen het bestuur van SCCG en de Sociaal Makelaar zijn de mogelijke opties 

bekeken voor de toekomst. Gekeken is naar een concept aan de hand waarvan de toekomst 

kan worden uitgestippeld. (Uitwerking van opdracht 2 t/m 4) 

 
In onderstaand schema wordt dit uitgebeeld. 

 

 
Er wordt gestreefd naar een Participatiecentrum Goirle. Dit participatiecentrum heeft twee 

wijkcentra. In en vanuit deze centra worden activiteiten ontplooid voor inwoners van Goirle. 

Aangesloten wordt op de nieuwe ontwikkelingen i.c.m. de transities WMO en AWBZ. 

 
De doelgroep wordt gevormd door alle inwoners uit Goirle, de kwetsbaren en niet- 

kwetsbaren. Er wordt ingezet op en gebruik gemaakt van de eigen kracht en burgerkracht 

van de inwoners van Goirle. 

Centraal staan activiteiten en initiatieven waarin aandacht is voor ontmoeting, ontplooiing, 

versterken zelfredzaamheid, uitbreiden van personele netwerken, informatie/advies en prak- 

tische hulp. 

Er wordt gezocht naar nieuwe kansen en mogelijkheden, zoals creëren van een (of meerde- 

re) eetpunten, opzet van dagbesteding voor inwoners die buiten de boot gaan vallen, opzet 

van een talentenbank, de opzet van een digitaal ontmoetingsplein, opzet van een groep info 

en advies vrijwilligers, het geheugensteunpunt, een Repair-café, enz. 

Amarant en Thebe zijn uitgenodigd deel te nemen aan of aan te sluiten bij het Participatie- 

centrum met activiteiten vanuit hun huidige aanbod. Of om mee te zoeken naar passende 

ondersteuningsvormen en samen te werken in de wijkcentra. 

 
Het bestuur van SCCG faciliteert het participatiecentrum. Nu met twee centra maar er kan 

ook worden samengewerkt met andere centra zoals locaties van Thebe of Amarant waar 

activiteiten gaan plaatsvinden vanuit dit concept. Beheer en organiseren worden uit elkaar 

gehaald. 

Er wordt een groep mensen georganiseerd die deze activiteiten gaat opzetten en in uitvoe- 

ring nemen. Deze groep bestaat uit mensen van SCCG in aanvulling met vrijwilligers uit het 

netwerk in Goirle. De organiserende groep en SCCG werken samen t.a.v. borgen huidige 



 

activiteiten, ontwikkelen nieuwe activiteiten, vormen van een vrijwilligersbeleid, afstemming 

en samenwerking met alle partijen. 

De regie ligt bij SCCG en de werkgroep die de organisatie op zich neemt. 

 
Het Vrijwilligerssteunpunt ondersteunt het Participatiecentrum bij het werven en ondersteu- 

nen van vrijwilligers. 

 
Vanuit dit concept worden stappen gezet uit dit plan van aanpak. In onderstaande tekening 

is dit geconcretiseerd. Hierbij is o.m. het uitgangspunt: aansluiten bij behoeften van de doel- 

groep Begeleiding. 

 
Toelichting 

De activiteiten in het rode carré kunnen worden ontwikkeld en uitgewerkt. 

De zwarte cirkel staat voor het ontwikkelen van een digitaal dorpsplein. Via het dorpsplein 

worden vraag en aanbod onder de inwoners gebracht. 

 
Deze en andere mogelijkheden zijn met de professionele instanties in Goirle besproken en 

geconcretiseerd. Uitgangspunt daarbij was de behoefte onder de doelgroepen van deze in- 

stellingen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het activiteitenpakket zoals dat in hoofdstuk 6 en 

de bijlage wordt uitgewerkt. 



 

4. Gesprekken met instanties in Goirle 

 
In november en december 2013 zijn gesprekken gevoerd met professionals, instellingen en 

vrijwilligersorganisaties in Goirle. Hieronder belangrijke aanbieders in de zorg zoals Amarant, 

Thebe, RIBW en Buro Maks. 

Er is een presentatie over het conceptplan gegeven aan vrijwilligersorganisaties met onder 

meer Platform Minima, KBO Goirle enz. 

Er is gesproken met ‘Samenkracht’ (projectvoorzitter ContourdeTwern) en met het bestuur 

van de Stichting Sociaal Culturele Centra Goirle. 

Op 4 januari 2014 is een presentatie gehouden voor de gebruikers met hun leden van de 

beide wijkcentra. 

Er is een stimuleringsbijdrage mogelijk gemaakt voor drie verenigingen of vrijwilligersinitia- 

tieven die het leukste plan indienen om mensen met een beperking (en/of die kwetsbaar 

zijn) te betrekken bij hun activiteit(en). 

Gezien de beperkte tijdspanne voor dit project is er voor gekozen om de directe doelgroep 

(zoals de gebruikers van de wijkcentra) op een later moment rechtstreeks te betrekken. 

 
Met de volgende personen is gesproken over concrete samenwerking en mogelijkheden: 

Thebe: Coise Op ’t Hoog, Piet van Gils (management) en Elly van der Veeken (maaltijdcon- 

sulent) 

Amarant: Marcel Beerens (clustermanager) 

Ribw: Chris van Geloven (relatiebeheerder) 

Buro Maks: Jan de Laat (management). 

 
Gespreksonderwerpen waren de opzet van het Participatiecentrum en de opzet van nieuwe 

activiteiten en aansluiting bij reguliere activiteiten. Zonder uitzondering zijn deze instellingen 

bereid tot samenwerking en gebruik van elkaars mogelijkheden. 

 
De doelgroep bestaat uit jeugd tot 18 jaar, jongeren vanaf 18 jaar, volwassenen en ouderen. 

Wie betreft het? 

 De mensen die Individuele en Groepsbegeleiding ontvangen. 

 Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of mensen met een 

geriatrisch of psychiatrisch probleem. 

 
Behoeften van de doelgroep (Opdracht Resultaten 1): 

De behoeften die zijn opgesomd in hoofdstuk 3 Doelgroep begeleiding pagina 4, worden door 

de professionals onderschreven. 



 

In het volgend schema is een samenvatting gegeven van de concrete uitkomsten van de 

gesprekken. 

 

 
 

Conclusie 

De instellingen zien graag samenwerking met SCCG en zijn positief over de insteek zoals 

hiervoor beschreven (Opdracht Resultaten 4). 

Er zijn concrete gesprekken over: 

 Opzet van een wijkteam met en door doelgroep Amarant. 

 Deelname doelgroep aan een Repair-café door Ribw 

 Opzet van een eetpunt met deelname van de doelgroep van Amarant ,Thebe en Ribw. 

 Bijdragen aan dagbesteding Amarant, Thebe en Ribw met voorlichting, training en ver- 

voer. Rondom signalering is het mogelijk slim te combineren van de mogelijkheden van 

deze instanties. 

 De opzet van reguliere activiteiten/integratie voor bredere doelgroep. Buro Maks wijst 

erop dat een inhoudelijke bijdrage t.b.v. de eigen doelgroep, zeker wanneer het een lan- 

gere periode betreft, niet kosteloos kan. 

 Het geheugensteunpunt dat reeds in functie is vanuit wijkcentrum de Wildacker. Thebe 

overweegt vanuit ‘Ledenservice’ te starten met een spreekuur in het kantoor aan het 

Oranjeplein voor kwetsbare ouderen met o.a. Screening kwetsbare ouderen. Samenwer- 

king tussen de instanties is hierin waardevol. 

 Vrijwilligers uit de doelgroep Begeleiding die kunnen worden ingezet bij de uitvoering van 

activiteiten. 

De uitwerking van de hierboven genoemde ideeën moet nog plaatsvinden. 



 

5. Stappenplan van het participatiecentrum: 

 
Dit plan van aanpak beschrijft de stappen die genomen moeten worden om te bereiken dat 

Participatiecentrum Goirle in combinatie met het digitaal dorpsplein wordt vormgegeven 

(Opdracht Resultaten 2,3,4). 

De organisatie wordt opgepakt door een daartoe in te stellen Werkgroep Participatiecentrum 

Goirle. 

Deze werkgroep wordt gevormd door een of meerdere bestuursleden van de SCCG aange- 

vuld met daartoe te werven bewoners van Goirle. Aanbevolen wordt om daartoe contact te 

leggen met de zelforganisaties van Goirle (KBO, Platform Minima, enz.) 

De oprichting van de werkgroep heeft de eerste prioriteit. ContourdeTwern zal daarbij onder- 

steunen. 

 
5.1. Activiteiten 

De doelstellingen richten zich op alle inwoners, organisaties, vrijwilligers en verenigingen van 

Goirle in alle leeftijdsgroepen. Deze sluiten aan bij de behoeften van de doelgroep Begelei- 

ding, de impact van de transities AWBZ, de WMO en de uitgangspunten voor het Participatie- 

centrum. 

 
We presenteren de volgende nog door te ontwikkelen voorstellen: 

 
a. Instelling Werkgroep Participatiecentrum Goirle 

De werkgroep neemt de organisatie op zich van de hierna genoemde activiteiten. Er 

worden nieuwe activiteiten ontwikkeld, beide wijkcentra nemen daarbij een centrale rol 

in. 

 Actieve netwerkpartners worden benaderd en deelgenoot gemaakt van de plannen. 

 De werkgroep ondersteunt en draagt bij aan de verbreding van reguliere activitei- 

ten t.b.v. kwetsbare en niet kwetsbare burgers. 

 Er wordt samenwerking gezocht met Amarant, Thebe, Ribw en Buro Maks om deze 

activiteiten te realiseren. 

 Voor de opzet en uitvoering van de concrete activiteiten kunnen werkgroepen wor- 

den ingesteld die een specifieke taak uitvoeren. 

 
b. Goirle Ontmoet 

De Werkgroep Participatiecentrum Goirle organiseert een vijftal bijeenkomsten voor inwoners 

van Goirle. Per buurt/wijk worden inwoners benaderd en wordt de vraag geïnventariseerd. 

Wat zijn de wensen, zijn er suggesties voor activiteiten, hoe wordt de leefbaarheid in de 

eigen woon- en leefomgeving ervaren, hoe wordt tegen de voorzieningen aangekeken en wat 

kunnen en willen inwoners zelf bijdragen bij vormgeving van de ideeën en suggesties? 

Ontmoeting wordt gestimuleerd. ’t Loket wordt gevraagd aan de gesprekken deel te nemen. 

Daarna worden vraag en aanbod gematcht. 

 
Internet kan een goed hulpmiddel zijn om ouderen zowel 65+ als 75+ gericht te ondersteu- 

nen en te informeren. Tablets en internet kunnen ook hulpmiddelen zijn om eenzaamheid te 

bestrijden en om mensen (m.n. ouderen) uit het isolement te halen. Ouderen, internet en 

(mantel-)zorg zijn een geslaagde mix. (José van Berkum, in Zorgen voor Morgen, Platform 

voor inspiratie in de Ouderenzorg). 

Ouderen en mantelzorgers worden aan internet gekoppeld voor informatie, advies en ont- 

moeting. 

Niet enkel ouderen hebben hier baat bij. Aan de inwoners van Goirle die er behoefte aan 

hebben, kunnen cursussen worden aangeboden. Er wordt samenwerking gezocht met de 

KBO-Goirle. 

 
c. Wijkteam Goirle (dagbesteding) 



 

Met de doelgroep van Amarant (mensen met een beperking) wordt een wijkteam opgericht. 

Dit team gaat op nader te bepalen plaatsen in Goirle onderhoud en reparaties plegen aan 

groen en gebouwen. De groep wordt aangestuurd door een werkgroep met vrijwilligers welke 

ondersteund wordt door Amarant. Gestart kan worden met twee dagdelen per week. 

Werkzaamheden: beheer tuinen wijkcentra, groenonderhoud in de wijk, onderhoud sociaal 

culturele accommodaties. Uitvalsbasis is wijkcentrum de Deel. 

 
d. Realiseren eetpunt(en) 

Met de opzet van een eetpunt stimuleert de Werkgroep Participatiecentrum Goirle het ont- 

moeten van inwoners onderling. Een werkgroep gaat de mogelijkheden van de eetpunten 

ontwikkelen en uitvoeren. 

Er zijn meerdere vormen: koken/dineren, aanbieden in buffetvorm en aanbieden van dag- 

verse maaltijden. Thebe is bereid daaraan mee te werken. Ook vrijwilligers uit doelgroep van 

bijv. Ribw kunnen worden ingezet. 

De vorm Koken en dineren wordt momenteel (januari-februari 2014) voorbereid. Daarnaast 

is het mogelijk een eetpunt op te zetten door dagverse maaltijden in het wijkcentrum op te 

warmen en aan te bieden. Een variant daarop is het aanbieden van het diner in buffetvorm. 

Bij deze opzet worden de maaltijden uitgeserveerd door vrijwilligers. Thebe geeft aan dat 

met deze werkwijze goede ervaringen zijn opgedaan. 

De mogelijkheden zijn besproken met Thebe en Amarant. Beiden hebben zich gepresenteerd 

tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2014 in wijkcentrum De Deel. 

In de bijlage is een Plan van Aanpak opgenomen. 

 
e. Dagbesteding 

Via het project dagbesteding Goirle wordt aan kwetsbare mensen die in een isolement drei- 

gen te raken, twee dagdelen per week dagbesteding aangeboden in het wijkcentrum. In 

principe kan iedereen hier aan deelnemen. De Werkgroep Participatiecentrum Goirle organi- 

seert deze dagbesteding i.s.m. ContourdeTwern. Met Amarant en Thebe worden afspraken 

gemaakt, daar waar nodig geven zij advies. 

Tweewekelijks bezoeken zij de dagbesteding om te observeren of er een (her-)indicatie no- 

dig (ZZP 5) kan zijn. Betrokkenheid van deze instanties is nodig omdat onder deelnemers de 

noodzaak tot indicatie kan ontstaan. Aansluiting zal worden gezocht met de dagbestedingen 

van Amarant en Thebe. 

I.s.m. de professionele organisaties wordt deze opzet uitgewerkt. Er wordt een verbinding 

gemaakt met het Geheugensteunpunt dat in de Wildacker reeds actief is. 

Daarnaast wordt een koppeling gemaakt met het eetpunt. Tijdens de dagbesteding wordt 

gezamenlijk een diner genuttigd. In de bijlage is een Plan van Aanpak opgenomen. 

 
f. Borging en ontwikkeling reguliere activiteiten 

Veel inwoners van Goirle dreigen tussen wal en schip te vallen wanneer er geen aandacht 

wordt besteed aan de bereikbaarheid van reguliere activiteiten voor de doelgroep begelei- 

ding. 

Gesprekken worden belegd met de huidige organisaties en verenigingen die gebruik maken 

van de wijkcentra om met hen te bekijken of er mogelijkheden zijn voor de doelgroep Bege- 

leiding. De 

(on-) mogelijkheden zullen in beeld worden gebracht. De professionals die gesproken zijn 

door de sociaal makelaar, zien extra mogelijkheden voor de inzet bij activiteiten als ko- 

ken/eten, ontmoeten, sport en bewegen. Er wordt nagegaan of en op welke wijze ondersteu- 

ning nodig is en kan worden geboden door professionele organisaties. 

Door enkele gebruikers van de wijkcentra zijn drie concrete ideeën ingediend die zullen wor- 

den uitgewerkt. ContourdeTwern en gemeente gaan daaraan ondersteuning geven. 

 
g. Repair-café 

Het Repair-café wil ‘repareren’ op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenle- 

ving. Het café stelt zich ten doel reparatiekennis te behouden en te verspreiden. Ook  is het 



 

Functie 

Bestuur SCCG 

doel de sociale cohesie te bevorderen door buurt- en dorpsgenoten met heel verschillende 

achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende 

en laagdrempelige bijeenkomsten. 

Hierbij draait het eenmaal in de maand om repareren. Hiervoor worden vaklieden geworven: 

elektriciens, naaisters, timmerlieden, klusjesmannen en een fietsenmaker kunnen gratis hel- 

pen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die 

het Repair-café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, 

föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies en alles wat het niet meer doet, maakt kans op 

een geslaagde reparatie. Uit de doelgroep van o.m. Ribw kunnen handige jongeren en vol- 

wassenen worden ingezet die de reparaties uitvoeren. 

 
h. Talentenbank 

Vanuit een talentenbank worden burgers (vragers en vrijwilligers) die dicht bij huis behoefte 

hebben aan betaalbare praktische hulp op velerlei terreinen aan elkaar gekoppeld. 

Via de vraagbaak op internet komen vraag en aanbod bij elkaar. Inwoners plaatsen zelf be- 

richten op de talentenbank Er zijn twee soorten gebruikers: 

 de vrager die dicht bij huis behoefte heeft aan betaalbare praktische hulp in en om huis 

zoals boodschappenhulp, formulieren invullen, klusjes, schoonmaak, reparaties enz.; 

 de aanbieder die iets kan en wil betekenen voor de ander. 

Er wordt samengewerkt met het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern. 

 
i. Ontwikkeling digitaal dorpsplein ‘Goirle ontmoet’ 

Via internet worden op een gebruiksvriendelijke wijze informatie en mogelijkheden tot con- 

tactlegging met de omgeving aangeboden. Items: wonen, welzijn, zorg, inkomen. Een der- 

gelijke website kan uitgroeien tot een platform voor een bredere doelgroep en een groter 

bereik voor alle diensten in en uit Goirle. Op dit moment oefent ContourdeTwern samen met 

enkele andere sociale partners met ‘Wikiwijk’. Deze portal zou ook voor Goirle doorontwik- 

keld kunnen worden. 

 

 
5.2. . Organisatie 

 
Rol Naam 

Opdrachtgever Bestuur SCCG 

 

Stuurgroep 
 

 
 

Projectleiding + ondersteuning 
 

Rol Naam Functie 

Projectleiding ….. Werkgroep Participatiecentrum 

Goirle Goirle 

Financieel controller ….. Penningmeester SCCG 

 

5.3. Overlegstructuren 

 
Locatie: Wijkcentra de Deel en de Wildacker 

 

 

Naam overleg 

Doel 

Werkgroep Participatiecentrum Goirle 

Overleg, afstemming stappen Participatiecentrum 

Rol 

Het algemeen bestuur van de SCCG fungeert als stuurgroep 



 

 

Onderwerp(en) Goirle-breed (incl. digitaal dorpsplein) 

Samenstelling Werkgroep Participatiecentrum Goirle-leden, vrijwilligers en ContourdeTwern 

Ondersteuning Op afroep Amarant, Thebe, Ribw en Buro Maks 

Frequentie 1x per week 



 

5.4. Prioriteiten 

 
Er moeten prioriteiten worden gesteld. Het is immers voor een nog op te richten werkgroep 

niet mogelijk om deze reeks van activiteiten gelijktijdig op te zetten. 

Prioriteit 1 is het zoeken en werven van inwoners en vrijwilligers die zich in willen zetten 

voor de organisatie van de activiteiten en de opzet van het Participatiecentrum Goirle. 

Prioriteit 2 is een overleg met potentiele participanten, de gemeente Goirle, de verenigingen 

en organisaties van Goirle, vrijwilligers die reeds ingezet worden en de huidige gebruikers 

van de wijkcentra, om draagvlak te creëren voor deze plannen. 

Na de inrichting van de werkgroep moet een keuze worden gemaakt in de soort en hoeveel- 

heid activiteiten die kunnen worden opgepakt. 

 
De volgende uitgangspunten zijn relevant voor het stellen van prioriteiten: 

 Bestaat er behoefte onder de beoogde doelgroep. 

 Matchen vraag en aanbod bij uitgangspunten participatiecentrum. 

 Aansluiting bij transities WMO en AWBZ: aansluiting bij de ‘kanteling’. 

 Stimulering zelfregie en burgerkracht. 

 Verbinden en ondersteuning bij de vraag van de burger. 

 De wijkcentra als voorliggende wijkvoorziening. 

 Het moet ‘behapbaar’ zijn. 

 
Het is belangrijk aan te sluiten bij de behoeften die er leven onder de inwoners. De instellin- 

gen Amarant, Thebe, Ribw en Buro Maks en de participanten in Samenkracht Goirle, hebben 

deze behoeften m.b.t. de doelgroepen begeleiding (t/m ZZP4) benoemd. De klanten van 

deze professionele instellingen maken nu gebruik van dagbesteding en voorzieningen die na 

de totstandkoming van de transities niet meer beschikbaar zullen zijn. Ze hebben aangege- 

ven dat ongeveer de helft van de doelgroep (nieuwe indicaties) aanspraak zal gaan maken 

op de voorzieningen via de gemeenten. 

De gemeente Goirle acht het noodzakelijk dat ingezet wordt op het voorkomen van het val- 

len van leemten als gevolg van de transities AWBZ en WMO. Zij spreekt in dit geval over een 

doelgroep van ongeveer 320 inwoners die aanspraak kunnen gaan maken op de WMO. 

 
Een aantal van eerder genoemde activiteiten heeft rechtstreeks betrekking op de doelgroep 

begeleiding. De WMO en transities bieden kansen en mogelijkheden om naar een nieuwe 

opzet te werken. 

Genoemde activiteiten in het vorige hoofdstuk voldoen aan de genoemde uitgangspunten. 

Advies voor het vervolg: 

 Voorkom de leemten die ontstaan n.a.v. de transities voor de doelgroep begeleiding. 

 Zoek aansluiting bij een combinatie van doelgroepen in en vanuit de wijkcentra. 

 Kies voor de volgende volgorde van activiteiten: 
 

Fase 1 Periode 

 opzet en inrichting Werkgroep 
Participatiecentrum Goirle 

maart-augustus 2014 

 creëren draagvlak verenigingen/ or- 

ganisaties Goirle 

verenigingen/organisaties Goirle 

Fase 2 Periode 

 ontwikkeling reguliere activiteiten 
voor bredere doelgroep + uitwerken 
‘beste ideeën’ 

september ‘14 –maart ‘15 

 realiseren eetpunten september ’14-maart ‘15 

 realiseren dagbesteding september ’14-maart ‘15 

 realiseren wijkteam september ’14-maart ‘15 

 info en advies: inventariseren van de 
vraag  onder inwoners per buurt/wijk 

maart ‘ 15 – november ‘15 



 

 

  
 cursus internet en tabletgebruik september’15 

Fase 3 Periode 

 Opzetten Repair café vanaf september ‘15 

 Talentenbank vanaf september ‘15 

 Digitaal Dorpsplein vanaf september ‘15 
 

Fase 3: 

 Opzetten Repair café vanaf september ‘15 

 Talentenbank vanaf september ‘15 

 Digitaal Dorpsplein vanaf september ‘15 

 
In de bijlagen worden de concrete stappen uitgewerkt. 



 

7.    Begroting 

 
In de begroting komen verschillende posten voor. Eenmalige kosten t.b.v. de opstart van 

werkgroepen en activiteiten, kosten die gemaakt worden t.b.v. de uitvoering en opbrengsten 

uit exploitatie. 

Binnen de eenmalige kosten die gemaakt worden voor de opstart van werkgroepen en activi- 

teiten, evenals bij de kosten voor de uitvoering, zijn onder meer de kosten meegenomen 

voor zaalhuur en consumpties. Deze kosten komen ten goede aan de exploitatie van de bei- 

de wijkcentra. 

 

Eenmalige kosten t.b.v. de opstart van werkgroepen en activiteiten € 7.700,- 

Kosten die gemaakt worden t.b.v. de uitvoering € 14.265,- 

Kosten voor de coördinatie voor dagbesteding (optioneel) € 9.750,- 

Opbrengsten wijkcentra eenmalig € 4.215,- 

Opbrengsten wijkcentra jaarlijks op exploitatie 

 
Op de volgende pagina staat de uitgewerkte begroting. 

€ 13.255,- 



 

 

Activiteit Kosten 

Opstart: eenmalige kosten 

Werkgroep participatiecentrum € 1.000 

Goirle Ontmoet 

buurtbijeenkomsten 5x € 2.000 

Wijkteam Goirle € 200 

Eetpunten 

werkgroep € 400 

Dagbesteding 

werkgroep € 400 

Repair café 

werkgroep € 400 

Talentenbank 

werkgroep € 400 

Dorpsplein 

werkgroep € 400 

PR 

stelppost nieuwsbrieven 2x € 2.500 
 
 

Uitvoering jaarbasis 

werkgroep participatiecen- 

trum € 700 

25 bijeenkomsten 

Cursus tablets 

eigen bijdrage 

wijkteam 

2x/weekx42 weken € 880 

consumpties € 462 

Eetpunten** 

huur (+ cons.) 52 weken 5dgn € 5.775 

Dagbesteding*** 

zie PvA € 3.360 

Repair café 

huur 11x € 138 

consumpties € 50 

Reguliere activiteitenondersteuning 

Consultatie stelpost € 1.900 

Vergaderkosten werkgroepen € 1.000 

Tota 
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7.700 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14.265 

Inkomsten, bruto, eenmalig wijkcentra aan zaalhuur/consumpties 

Inkomsten, bruto, wijkcentra op jaarbasis aan zaalhuur/consumpties* 

€ 4.215 

€ 13.255 

 

* Exclusief opbrengsten aan activiteiten reguliere activiteiten 

** Exclusief inkomsten als opslag op de maaltijdprijs 

*** Optioneel coördinatie opzet dagbesteding € 9.750,00 

 


