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naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Ja Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Nee 

Anders:  
  

 
Onderwerp : Pilot Trefpunt (werkatelier Dagopvang dichtbij Huis) 
  
Advies  : Instemmen met de start van de pilot Trefpunt in het Cultuurhuis. 

Hiervoor een bedrag van €750,-beschikbaar te stellen uit het Innovatiebudget 

Sociaal Domein.  
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Inleiding 

Eind 2017 werd helder dat het regionale zorggebruik en zorgkosten de budgetten fors gingen 

overschrijden. Om die reden heeft de gemeente een bestuurlijke opdracht afgegeven om het 

zorggebruik en de kosten voor 2017 nader te analyseren en hiervoor maatregelen op te 

voeren. Eén van de maatregelen is een stevige inzet van preventie/transformatie sociale 

basisinfrastructuur. Eén van de onderdelen van deze maatregel is in het werkatelier 

Dagopvang dichtbij huis uitgewerkt. De naam die aan deze voorziening is gegeven luidt 

Trefpunt. 

 

Centrale vraag 

Stemt het college in met de start van de pilot Trefpunt in het Cultuurhuis en hiervoor een 

bedrag van €750,-beschikbaar te stellen uit het Innovatiebudget Sociaal Domein? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Trefpunt is een laagdrempelige ontmoetingsplek, bedoeld voor sociaal contact, zingeving, 

daginvulling en persoonlijke groei. De deelnemers kunnen meedoen aan activiteiten, maar ook 

een bijdrage leveren vanuit eigen talenten en interesses. 

Het is een plek waar men zich gewaardeerd, gekend en nuttig kan voelen en waar men 

vaardigheden kan aanleren of bijhouden. Eigen regie, verantwoordelijkheden, wensen, 

behoeften, ideeën en ondersteuningsvragen van deelnemers staan voorop. Deelnemers 

kunnen op deze plek (weer) mee (blijven) doen in de samenleving. 

 

Het volgende willen we bereiken: 

1. Dat deelnemers andere mensen kunnen ontmoeten.   

2. Dat mensen met een WMO beschikking gebruik gaan maken van Trefpunt en dus de 

beschikking/indicatie geheel of gedeeltelijk niet verzilveren, zodat op zorgkosten 

bespaard wordt. 

3. Dat mensen die we niet in beeld hebben, maar die wel ondersteuning nodig hebben, 

gebruik gaan maken van Trefpunt. 

4. Dat Trefpunt een plek is waar iedereen binnen kan lopen, een praatje kan maken, waar 

een ongedwongen sfeer is. Mensen andere mensen kunnen ontmoeten en andere 

mensen mee naar toe kunnen nemen.  

5. Dat deelnemers hun sociale netwerk kunnen uitbreiden. 

6. Preventieve werking om bijvoorbeeld eenzaamheid te voorkomen/verminderen.  

7. Een plek waar mensen van betekenis kunnen zijn door hun talenten in te zetten.  

8. Een plek waar “gezelligheid” is, waar je kan zijn wie je bent. 

9. Dat mantelzorgers ontlast worden. 

Het werkatelier meent dat de pilot geslaagd is als er een kring van deelnemers ontstaat, die 

daadwerkelijk bevestigen dat Trefpunt in hun behoefte voorziet, dat ze het gevoel hebben erbij 

te horen en dat ze zolang het gaat willen blijven deelnemen. En dat het aantal deelnemers 

groeiende is.  

 

Kader 

Collegebesluit Plan van Aanpak Maatregelen zorgkosten (Verseon 215409) d.d. 13-11-2018 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 

Beleidskader sociaal Domein 2019-2022 

 

Argumenten 

Totstandkoming pilot Trefpunt in Cultuurhuis 

In een werkatelier is het idee ontstaan om een collectieve voorziening te creëren tussen 

dagactiviteiten (zoals bijvoorbeeld SWO aanbiedt) en dagbesteding (zoals bijvoorbeeld Charim) 

met als doel om minder zorgkosten aan dagbesteding uit te geven. Een benchmark is gedaan 

bij soortgelijke voorzieningen elders in het land.  
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Om een start te maken heeft het Werkatelier Dagopvang dichtbij huis een plek gekozen voor 

een pilot (te weten Trefpunt binnen Cultuurhuis) tot eind december 2019. De bedoeling is een 

plek te kiezen waar ontmoeting, activiteiten en samenzijn verder ontwikkeld, verdiept en 

verbonden worden in samenwerking met deelnemers, vrijwilligers en professionals. 

 

Er is een voorkeur om de pilot zoveel als het kan los te koppelen van traditionele beelden van 

gebruikelijke bezoekers en of ondersteunings- of zorggerelateerde plekken. Na vergelijking van 

verschillende mogelijkheden kwam het werkatelier uit op het Cultuurhuis.  

Het Cultuurhuis wil zich ontwikkelen tot een centrale ontmoetingsplek in Woudenberg 

(huiskamer van Woudenberg). Trefpunt past mooi in deze ontwikkeling. 

 

Doel 

Trefpunt als algemene voorziening heeft tot doel het bieden van een zinvolle daginvulling, het 

voorkomen van eenzaamheid en tegengaan van een sociaal isolement, het aanbrengen van 

dagstructuur, het stimuleren gebruik te maken van de vaardigheden die nog intact zijn en het 

ontlasten van mantelzorgers. Er wordt aangesloten bij de mogelijkheden en wensen die er zijn. 

Het zijn groepsgerichte activiteiten. Het Trefpunt vindt plaats in het Cultuurhuis. 

Er is lichte ondersteuning nodig om sociaal te functioneren. De ondersteuning is gericht op 

erkenning, stimuleren van mogelijkheden en acceptatie in de groep. 

 

Doelgroep en Toewijzingscriteria  

De algemene voorziening Trefpunt is bedoeld voor volwassenen die niet meer zelfstandig zijn 

in het opbouwen en onderhouden van sociaal contact en waarbij sprake is van het (deels) 

ontbreken van een betekenisvolle daginvulling of overbelasting van de mantelzorger. 

In verband met verminderd fysiek, mentaal of psychosociaal functioneren is begeleiding nodig 

in sociaal contact en het functioneren in een groep. Als er meer ondersteuning nodig is, dan 

gaat dit in overleg. 

De voorziening is algemeen toegankelijk, er is geen beschikking nodig. Er vindt een 

kennismakingsgesprek plaats. 

 

Resultaatgebieden 

- Activiteiten gericht op het behouden van mogelijkheden en aansluiten bij interesses 

- Behouden en verbeteren van de mentale en fysieke conditie 

- Sociaal netwerk opbouwen en versterken 

- Delen van kennis en ervaringen 

- Bieden van structuur 

- Ontlasten van de mantelzorger 

- Langer thuis kunnen wonen 

- Eenzaamheid en sociaal isolement terugdringen 

 

Voorliggend/ Opvolgend 

Voorliggend zijn (inloop)activiteiten georganiseerd door maatschappelijke partners  

Opvolgend is een maatwerkvoorziening passend: 

- Indien er sprake is van gedrag dat meer begeleiding vraagt om het beheersbaar te houden 

in de groep (voortdurend storend gedrag of dwaalgedrag)  

- Indien een persoonlijk begeleidingsplan noodzakelijk is 

- Indien ADL (algemeen dagelijkse levensverrichtingen) ondersteuning nodig is 

- Indien extra begeleiding nodig is in verband met achteruitgang 

 

Risico’s 

 Bij het realiseren van een voorziening kan continuïteit door inzet van vrijwilligers een risico 

zijn. Dit risico willen we beperken door ervoor te zorgen dat vrijwilligers zich drempelloos 

ondersteund voelen door de welzijnswerker/ouderenwerker van de Kleine Schans. Ook is 

een goede samenwerking en direct bereikbare achtervang voor eventuele (gezondheids-) 

problemen nodig, bijvoorbeeld met bestaande zorgaanbieder, huisartsen. Een 

wijkverpleegkundige kan in consult bevraagd worden als er behoefte is aan overleg. 
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 Verschillende belangen van mogelijke samenwerkingspartners in dit project. De aanbieders 

van dagbesteding op basis van indicatie verliezen hierdoor inkomsten. 

 Aanzuigende werking. Ervaringen van andere initiatieven is dat het in het begin een 

aanzuigende werking heeft voor inwoners die al dagdelen dagbesteding hebben. 

 

Duurzaamheid en inclusie 

Trefpunt draagt bij aan de gezondheid en participatie van inwoners. Zie ook het beoogd 

resultaat.  

Trefpunt maakt gebruik van aanwezig (spel)materiaal.  

 

Maatschappelijke participatie 

Het werkatelier bestaat uit een diverse groep personen vanuit diverse organisaties, te weten 

Seniorenbelangen, PCOB, SWO, Beweging 3.0, Coalitie Erbij,  Inwonersraad, gemeente. 

Trekker van dit werkatelier is Herman van Bussel (ALV). 

Aanverwante partijen zijn Steunpunt Vrijwilligerswerk, Cultuurhuis, De Kleine Schans, 

zorgorganisaties etc. Deze partijen zijn eveneens betrokken in de vormgeving van Trefpunt. 

De ALV van de Coöperatie De Kleine Schans, de Stuurgroep Maatregelen verminderen 

zorgkosten en de gemeente hebben een rol in de besluitvorming en zijn via Plan van aanpak 

en rapportage periodiek geïnformeerd.  

In mei is een informatieavond voor de gemeenteraad gepland over de maatregelen 

verminderen zorgkosten en worden de werkateliers ook toegelicht.  

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Minder inzet aan specialistische zorg op de producten dagbesteding ouderen en vervoer naar 

dagbesteding.  

Deelname aan Trefpunt. 

 

Financiële consequenties 

 

Uitgaven Afwijking t.o.v. 

begroting (€) 

Programma/ 

Product 

Incidenteel/ 

Structureel 

Rapporteren aan 

raad d.m.v. 

€ 750 € 0 1. Samenleving Incidenteel N.V.T. 

 

Bedrag is opgebouwd uit: 

 Kosten voor PR: voor o.a. het ontwikkelen van flyers en posters is een bedrag van Euro 

500,- nodig. 

 Inzet van vrijwilligers: Er zal geen vrijwilligersvergoeding worden uitgereikt. Wel is het 

raadzaam om een bedrag van Euro 250,- te reserveren voor eventuele 

onkosten/scholing. 

De dekking van de kosten komt voor uit het innovatiebudget Sociaal Domein. 

 

Incidenteel 

De extra uitgaven zijn incidenteel. 

 

Mogelijke opbrengsten 

 Er is uitgezocht hoeveel volwassenen op dit moment gebruik maken van een 

dagbesteding en een indicatie welke kosten hierbij gemaakt worden (Dagactiviteiten 

Ouderen: ongeveer €250.000 per jaar). Als we ervan uitgaan dat we 10% van deze 

kosten kunnen vervangen door inzet van Trefpunt (bestaande uit toename door 

vergrijzing en verschuiving van deelnemers dagbesteding naar Trefpunt) hoeft er 

€25.000 per jaar minder kosten gemaakt te worden.  

 Per jaar zijn de vervoerskosten ongeveer €20.000 per jaar. Als we hier ook 10% van 

deze kosten niet hoeven uit te geven omdat er dichterbij een passende voorziening is 

dan besparen we hier ongeveer €2.000 per jaar. 
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Aanpak/uitvoering 

In de bijlage is een plan van aanpak en meest recente rapportageformulier bijgevoegd. De 

stappen Plan van aanpak maken en uitwerking Plan van aanpak zijn inmiddels gerealiseerd.  

De volgende stappen zijn implementatie van Trefpunt (besluitvorming pilot, werkafspraken 

maken met locatie en andere betrokkenen, vrijwilligers zoeken, doelgroep benaderen, 

bedrijfsvoering organiseren) en start uitvoering pilot (scholing, inwerken vrijwilligers, groep 

samenstellen, startbijeenkomst en monitoring) 

 

Conclusie 

Instemmen met de start van de pilot Trefpunt in het Cultuurhuis. 

Hiervoor een bedrag van €750,-beschikbaar te stellen uit het Innovatiebudget Sociaal Domein.  

 

Communicatie 

Kernboodschap luidt: 

Trefpunt is een laagdrempelige ontmoetingsplek bedoeld voor sociaal contact, zingeving, 

daginvulling en persoonlijke groei. Mensen die zelfstandig wonen, geen indicatie voor 

dagbesteding hebben en waarbij sprake is van het (deels) ontbreken van een betekenisvolle 

daginvulling of waar de mantelzorger overbelast is kunnen naar het Trefpunt komen.  

Deelnemers kunnen meedoen aan activiteiten en een bijdrage leveren vanuit eigen talenten en 

interesses. Het is een plek waar men zich gewaardeerd, gekend en nuttig kan voelen en waar 

vaardigheden worden aangeleerd of bijgehouden. Eigen regie, verantwoordelijkheden, wensen, 

behoeften, ideeën en ondersteuningsvragen van deelnemers staan voorop. Deelnemers 

kunnen op deze plek (weer) mee (blijven) doen in de samenleving. 

 

Er wordt een persbericht opgesteld en posters en flyers ontwikkeld. De ketenpartners zullen 

worden geïnformeerd en er zal informatie op de website van CDKS, gemeente komen te staan. 

Daarnaast zal van social media gebruik worden gemaakt om het verder onder de aandacht van 

te brengen.   

 

Bijlage(n) 

Businesscase Trefpunt 

Plan van aanpak en rapportage werkatelier 

 


