
 

Opdrachtomschrijving Overige diensten  
 

In onderstaande paragrafen staan percelen benoemd die de Overige diensten beschrijven.  

Het is mogelijk om op één of meerdere percelen in te schrijven. 

  

1. Ondersteunen en trainen van vrijwilligers (1); 

2. Vergroten draagkracht informele zorg (2); 

3. Onafhankelijke cliëntondersteuning (3); 

4. Maatschappelijke opvang (w.o. gebruikersruimte verslaafden) (4); 

5. Preventie-activiteiten (5); 

6. Ondersteuning algemene (buurt-/wijk-/dorps-) voorzieningen (6); 

7. Individuele begeleiding asielgerechtigden (7); 

8. Welzijn, enkel v.w.b. de gemeente Venlo (8).  

 

NB!: uitgesloten van deze aanbesteding: 

 

Lokale regeling Peel en Maas 

De gemeente Peel en Maas maakt afspraken met Welzijnsstichting Vorkmeer over het 

welzijnswerk breed 2015. Vorkmeer is niet de enige aanbieder die deze producten, diensten of 

voorzieningen levert of gaat leveren in Peel en Maas. De gemeente Peel en Maas , als onderdeel 

van deze aanbesteding, sluit mogelijk ook raamovereenkomsten met partijen die regionaal op de 

percelen intekenen. 

1 Ondersteunen en trainen vrijwilligers 

We willen dat de kracht van onze inwoners meer benut en zichtbaar wordt en dat het zelfsturend 

vermogen van gemeenschappen toeneemt. Gevraagd wordt om op maat trajecten aan te bieden 

voor vrijwilligers die zich inzetten op het gebied van informatie en advies, ontplooiing en 

ontspanning en het bouwen en verbinden van (een) netwerk(en) van vrijwilligers. De trajecten 

richten zich op: 

 vergroten van het zelfsturend vermogen van groepen vrijwilligers;  

 vergroten van de kennis en competenties van de vrijwilliger(s), aansluitend bij de behoefte van 

vrijwilligers;  

 matchen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. 

 
Venlo heeft binnen dit perceel behoefte aan een aanbod op twee concrete producten te weten:  
 
Vrijwilligerscentrale dit betreft een totaalconcept waar vraag en aanbod rond vrijwilligers bij 
elkaar komt. Vrijwilligers en organisaties kunnen hier terecht voor vragen en informatie over 
vrijwilligerswerk. Daarnaast coördineert de vrijwilligerscentrale het trainingsaanbod voor 
vrijwilligers (vrijwilligersacademie). 
 
Informatie & Advies 
Informatie & Advies is het eerste loket voor vragen van inwoners uit de wijk. De vrijwilligers van 
I&A inventariseren vragen van inwoners, beantwoorden deze of leiden deze door. We streven naar 
wijken en dorpen in Venlo waar mensen zich belangeloos in zetten voor elkaar of voor de wijk. I&A 
draait dan ook op vrijwilligers. De vrijwilligers voelen zich verantwoordelijk voor hun I&A, maken 
hun eigen keuzes.  
Gevraagd wordt begeleiding van deze vrijwilligers te bieden. De begeleider I&A ondersteunt de 
vrijwilligers bij ondersteuningsvragen van inwoners uit de wijk en zorgt samen met de vrijwilligers 
dat de toegang richting de Sociale wijkteams goed verloopt.  
De begeleiders worden functioneel aangestuurd door coördinatoren wijkteams; 1 coördinator 
begeleidt het totale team van begeleiders I&A. De taken van de begeleiders zijn:  

- Verantwoordelijk voor een goed functionerend I&A als toegangspoort voor de SWT’s.  
- Eerste aanspreekpunt van de vrijwilligers bij ondersteuningsvragen van inwoners uit de wijk.  
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- Desgewenst coaching, learning on the job, bij nieuwe vrijwilligers.  
- Faciliteren van de samenwerking van de I&A’s onderling en met de mid-office en de wijkteams. 

2 Vergroten draagkracht informele zorg 

 

Hierbij wordt u gevraagd om op maat trajecten aan te bieden gericht op op het vergroten van de 

draagkracht van informele zorg (mantelzorgers en zorgvrijwilligers) door:  

 bieden van ondersteuning, training en waardering (blijkend uit de houding van de professional) 

voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers; 

 bieden van informatie voor mantelzorgers over o.a. regelgeving en mogelijkheden tot ontlasting 

en respijtzorg; 

 bieden van mogelijkheden tot ontlasting voor mantelzorgers. 

 

De gemeente Venlo wil binnen dit perceel nadrukkelijk een doorontwikkeling maken en binnen dit 

perceel graag aanbiedingen hebben om te komen tot:  

 Het bieden van de functie steunpunt mantelzorg / kenniscentrum mantelzorg. De steunpunten richten 

zich niet zozeer op de ondersteuning van de individuele mantelzorger. Integrale 

mantelzorgondersteuning wordt uitgangspunt. Dat betekent dat de steunpunten kennis en expertise 

geven aan beroepskrachten over mantelzorg. Bijvoorbeeld het trainen en ondersteunen van 

professionals in zorg en welzijn, zoals de leden van de wijkteams. Daarnaast hebben de steunpunt 

een taak in het agenderen van aandachtspunten rond mantelzorg en brengen zij het netwerk bij 

elkaar rondom mantelzorg.  

Naast het steunpunt valt onder dit perceel  het uitvoeren van de gemeentelijke 
waarderingsvorm voor mantelzorgers uit. 

3 Onafhankelijke cliëntondersteuning 
 
Hierbij wordt u gevraagd om diensten te leveren in het kader van onafhankelijke 
cliëntondersteuning in de vorm van een onafhankelijke belangenbehartiger van een burger 
(inwoner van de regio). Cliëntondersteuning is ondersteuning met informatie, advies en algemene 
ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en  participatie en het 
verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. 
Clientondersteuning kan onnodig beroep op zorg en ondersteuning voorkomen. Natuurlijk is het 
altijd mogelijk dat mensen zelf ondersteuning regelen, zoals een familielid, een andere naaste of 
een vrijwillige adviseur. Maar voor deze vormen van informele cliëntondersteuning verstrekt de 
gemeente geen opdracht. 
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning moet op deskundige wijze worden geboden en is zoveel 
mogelijk gebaseerd op expertise over alle domeinen van het leven. De cliëntondersteuner moet in 
staat zijn om de achterliggende factoren van de kwetsbaarheid te kunnen herkennen en erkennen 
en over vaardigheden te beschikken om de cliënt te kunnen ondersteunen.  De onafhankelijke 
cliëntondersteuner staat ‘naast de cliënt’ en helpt met het formuleren van de hulpvraag, het maken 
van keuzes, het oplossen van problemen en behartigt de belangen van de betreffende inwoner. 
Hierbij richt de onafhankelijke cliëntondersteuning zich op het gebruik maken van de eigen 
mogelijkheden, het eigen netwerk en aan de eigen regie van de inwoner.  

4 Maatschappelijke opvang 
 
Om meer duidelijkheid te geven wat er nu precies wordt gevraagd binnen dit perceel, is dit perceel 
uitgesplitst in een aantal onderdelen (sub-percelen). Er kan per sub-perceel een aanbod worden 
gedaan.  
4.1 Nachtopvang (functiebekostiging)  
Kerntaak van de maatschappelijke opvang is het bieden van tijdelijk verblijf aan mensen zonder 
dak boven hun hoofd, gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of het verhelpen van crisis ( 
omschrijving Federatie Opvang) 
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Dit is een laagdrempelige voorziening gericht op bed-bad-brood en basale begeleiding. De cliënt 
kan hier tegen een kleine vergoeding slapen, eten, douchen en kleding laten wassen. (6,50 p.n.) 
en mag hier maximaal 6 weken verblijven. Na (tussentijds) beëindiging van het gebruik, mag de 
cliënt gedurende 10 dagen geen gebruik maken van de voorziening. Indien cliënt korter dan 5 
dagen geen gebruik maakt van de voorziening en zich dan weer meldt, blijft de lopende periode 
van 6 weken doorlopen. 
 
We hanteren hiervoor ook de landelijke afspraken voor toegang en regiobind ing. Tevens afspraken 
vastleggen over indicatoren en monitoring. Met de organisaties gaan we in 2016 meer sturen op de 
termijn van 6 weken. 
 
Venlo 
Op dit moment hebben we 20 bedden in Venlo. We willen de nachtopvang gaan beperken. Het 
gaat dan om het deel functiebekostiging. Dus minder aantal vaste bedden. We denken daarbij aan 
het in stand houden van 1 zaal voor manen en 1 kamer voor vrouwen. Daarnaast willen we de 
mogelijkheid houden om aanvullend bedden in te zetten tot een maximaal af te spreken aantal.  
Hiervoor kunnen de bedden ingezet worden die nu voor de winterregeling gelden  
Cliënten mogen hier maximaal 6 weken blijven en dienen uiterlijk na die tijd door te stromen naar 
een trajectbed, dan wel een andere vorm van wonen. Van de aanbieder wordt gevr aagd locatie(s) 
te bieden waar trajectbedden aanwezig zijn.  
 
Roermond 
Nachtopvang (8 bedden) 
In blijven kopen als functiebekostiging. Gebruik maximaal 6 weken. Daarna doorstromen naar 
vervolgvoorziening (trajectbed) 
 
4.2 Dagopvang (functiebekostiging) 
Dit is een laagdrempelige voorziening die fungeert als dienstencentrum. Hier wordt hulp en 
bemiddeling geboden bij onder meer huisvesting, daginvulling, inkomen en zorg. Er is aandacht 
voor o.a. het aanleren van structuur, sociale vaardigheden en arbeidsrehab ilitatie. 
 
Venlo 
Er is in 2014 een afname te zien in het aantal bezoekers aan de dagopvang. Dit komt onder meer 
doordat de doorstroom naar kamers is toegenomen. Daarbij zijn er met diverse cliënten individuele 
afspraken gemaakt om, na de doorstroom naar een kamer, geen gebruik meer te maken van de 
dagopvang. In plaats daarvan zijn de medewerkers van de dagopvang meer ambulant gaan werken.  
Veel bezoekers die in het verleden, voor de verhuizing vanuit het centrum van VenIo, de 
dagopvang bezochten, blijven weg. Deze oud-cliënten zijn voornamelijk in de binnenstad te vinden. 
In vergelijking met 2013 (gemiddeld 31 dagen) is er een duidelijk daling te zien van de 
verblijfsduur. In 2014 is deze gemiddeld 18 dagen. Dat komt door de steeds betere samenwerking 
met externen en doordat cliënten sneller kunnen doorstromen naar een passende woonvorm in de 
particuliere sector. 
 
In Venlo zijn voldoende alternatieven voorhanden. We willen de dagopvang in Venlo gaan sluiten 
per 1-1-2016.  
Alternatieven voor de cliënten van de dagopvang zijn: 
Cliënten die nog gebruik maken van de nachtopvang kunnen terecht bij de stedelijke inloop  
 
Roermond 
De dagopvang in Roermond blijft in gebruik zoals deze nu is. Is hiervoor in Roermond een 
alternatief? 
Gaan we deze los inkopen van de nachtopvang? Zo ja dan moeten we dat apart uitvragen. Is in 
2015 niet gebeurd. Geeft wel meer inzicht in de kosten. Wat is hier de handigste keuze?  
 
4.3. Gebruikersruimte (functiebekostiging) Venlo 
Wettelijk bestaat er geen verplichting tot het bieden van een gebruikersruimte voor verslaafden. De 
Wmo zegt hier niets over. Zolang we de nachtopvang aan de Garnizoenweg open is, kunnen 
cliënten die daar gebruik van maken, ook gebruik maken van de gebruikersruimte tijdens de 
openingsuren van de nachtopvang. Bij het sluiten van de dagopvang zal deze ruimte overdag 
gesloten zijn. 
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4.4 Trajectbedden (nu functiebekostiging als onderdeel van de maatschappelijke opvang)  
Cliënt krijgt een trajectbed voor 12 weken toegewezen op basis van een leefzorgplan. Bij een 
trajectbed heeft de cliënt een eigen plek waar hij vrijelijk naar toe kan, ook gedurende de dag. Hij 
betaalt hier een vergoeding voor. Hij wordt begeleid en samen met hem wordt een leefzorgplan 
voor de periode na 12 weken opgesteld. Dit leefzorgplan moet leiden tot een vorm van wonen (al 
dan niet met begeleiding of beschermd wonen). Dit traject duurt maximaal 12 weken. Uitgangspunt 
is dat begeleidingstraject maximaal 3 uur per week vraagt. Start traject moet gemeld worden bij 
Zorg en Veiligheidshuis (ZVH), zodat ook het traject tot het opstellen leefzorgplan gestart kan 
worden. 
 
Venlo 
Venlo kent nog geen trajectbedden. Hier willen we wel per 1 januari 2016 naar toe.  
 
Roermond 
Roermond kent wel al trajectbedden in de vorm van de vervolgopvang. (20 bedden)  
Deze voorziening biedt laagdrempelig een eigen kamer. Naast de ondersteuning en begeleiding die de 
mensen krijgen in de dag- en nachtopvang, biedt de vervolgopvang een plek waar zij niet meer de onrust 
hoeven ervaren om steeds weer vanuit de opvang de straat op te moeten.  
 
Op dit moment zijn de trajectbedden nog ingekocht als functiebekostiging. Hoe zetten we dit om naar 
prestatiebekostiging? Dus wat kost 1 bed per nacht? En willen we dat? We willen dit wel apart inkopen 
van de dag/nachtopvang. Als we er voor kiezen om dit los van de nachtopvang in te kopen kunnen we dit 
dan opnieuw aanbesteden, zodat ook andere partijen deel kunnen gaan nemen? 
 
4.5 Crisisopvang (functiebekostiging) 
Dit is een 24-uursvoorziening voor acute opvang van volwassenen (en hun kinderen) die ten 
gevolge van een crisissituatie niet langer thuis kunnen verblijven. De verblijfsduur is maximaal 12 
weken, waarna een vervolgtraject plaatsvindt (terugplaatsing thuissituatie of doorplaatsing binnen 
een andere voorziening intern of extern). 
In principe willen we de crisisopvang niet gebruiken voor gezinnen. Deze moeten direct geplaatst 
worden in een woning of appartement, van waar gewerkt kan worden naar een eigen 
woonvoorziening. 
Hiermee ontlast je de crisisopvang, maar het vraagt wel dat er  voldoende woningen beschikbaar 
zijn. Daarnaast draag je het gezin dan direct over naar lokaal en komen de kosten daar ook te 
liggen. 
 
Venlo 
Crisisplaatsen (15) 
Kindplaatsen (5) 
 
Roermond 
Crisisopvang (15) 
 
4.6 Daderbedden (2) (functiebekostiging) 
Indien een dader van huiselijk geweld acuut de woning moet verlaten kan hij geplaatst worden op 
een daderbed. Er zijn altijd 2 bedden beschikbaar in Venlo. Deze zijn voor de hele regio Noord- en 
Midden-Limburg beschikbaar. 
 
4.7 Woonvoorziening Roermond (is nu ingekocht als functiebekostiging. Zou volgens mij 
prestatiebekostiging moeten zijn/worden) 
16 plaatsen.  
Vanuit deze voorziening wordt begeleiding en hulp geboden bij het (opnieuw) aanleren van vaardigheden 
die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren. Enkele van de woonvoorzieningen beschikken over 
kamers met een eigen kookunit. De verblijfsduur is maximaal één jaar. Hierna volgt doorplaatsing naar 
een vervolgvoorziening of naar zelfstandig wonen. Is dit begeleid wonen of beschermd wonen? Hiervoor 
is een leefzorgplan nodig.  
 
4.8 Wonen Horn (Is nu ingekocht als functiebekostiging. Zou volgens mij prestatiebekostiging 
moeten zijn/worden) 
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14 plaatsen. Cliënten kunnen maximaal één jaar verblijven bij Wonen Horn. Moet gaan gebeuren op 
basis van een LZP. We blijven dit in 2016 nog wel zien als maatschappelijke opvang, maar gaan wel de 
omslag maken naar prestatiebekostiging.  
 
4.9 Calamiteiten bed 
Er zijn in de regio Noord- en Midden-Limburg altijd  calamiteitenbedden beschikbaar. Deze zijn 
gesitueerd in Roermond en Venlo (moet Weert eigenlijk nog wel een calamiteiten bed hebben?) 
Kunnen de calamiteiten bedden geconcentreerd worden op 1 locatie? 
 
4.10 Vrouwenopvang 
Vrouwenopvang, 6.570 dagen (18 bedden BBB en basisactiviteiten functiebekostiging)  
 en individuele begeleiding (3.744 uur) 1

e
 6 weken mag zonder LZP ingezet worden daarna alleen 

met LZP. Declaratie op basis van werkelijk besteedde uren. 
 
4.11 Crisiszorg huiselijk geweld 
Inzet op verzoek van Veilig Thuis en voor maximaal 6 weken: 
Casemanagement 109 trajecten  
Bemoeizorg 90 trajecten  
Inzet GGZ, inclusief hoofdbehandelaar 
Voor alle drie de posten geldt declaratie achteraf op basis van werkelijke uren  
De gemeenten in Midden-Limburg hebben gevraagd om de opdracht voor deze crisiszorg te 
gunnen Algemeen Maatschappelijke Werk.  
 
Begeleiding (prestatiebekostiging lokaal) 
Deze vorm van begeleiding is gericht op cliënten in de eigen thuissituatie en wordt, indien gewenst 
c.q. noodzakelijk, geboden aan cliënten die na een verblijf binnen Moveoo  weer zelfstandig gaan 
wonen. Ook wordt deze begeleiding preventief geboden aan mensen die nog zelfstandig wonen, 
ter voorkoming van uithuiszetting of opname. Met deze vorm van begeleiding speelt Moveoo in op 
het belang voor mensen om deel uit te maken van de samenleving, maatschappelijk actief te zijn 
en zo volledig mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. 
Betreft ambulante individuele begeleiding. (lokaal product) Moet dus door elke gemeente 
zelfstandig ingekocht worden bij Moveoo of andere aanbieders. Dus geen product vanuit ons 
cluster. => Onderdeel perceel 5.1 begeleiding individueel, mogelijk beschrijving 
aanvullen/aanpassen.  
 
4.12 Zwerfjongeren (functiebekostiging/prestatiebekostiging)  
Er is dringend behoefte aan de opvang van zwerfjongeren. We vinden het niet wenselijk dat deze 
in een (algemene) nachtopvang terecht komen, maar kiezen voor opvang middels begeleid 
kamerbewoning. Dus direct een eigen plek met de nodige begeleiding. Organisaties moeten zelf 
zorgen voor de woonruimte en organiseren de juiste begeleiding. Doel is dat de jongere binnen 
een periode van maximaal 2 jaar doorstromen naar vorm van zelfstandig wonen met begeleiding.  
 
4.13 Inloop GGZ 
Inloopvoorzieningen zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Hier voor is geen 
leefzorgplan of beschikking voor nodig. Elke gemeente zorgt zelf voor de inloopvoorzieningen 
binnen zijn eigen gemeente. 
Op dit moment bestaan er nog een inloop GGZ waar voornamelijk cliënten van Vincent van Gogh 
gebruik van maken. Deze laten we per 1-1-2016 vervallen. Met Vincent van Gogh / Zelfregie wordt 
gekeken of deze cliënten gebruik kunnen maken van een vorm van dagbesteding dan wel de 
bestaande inloopvoorzieningen 
Inloop GGZ onder de algemene inkoop van inloop laten vallen. Wel kijken wat er nog specifiek aan 
andere documenten toegevoegd moet worden. 
 
 
5 Bemoeizorg (voorheen Preventie) 
Voor 2016 willen we geen nieuwe partijen vragen om een aanbod te doen, maar aan bestaande 
partijen vragen om op basis van onderstaande aangescherpte tekst  een aanbod te doen, op basis 
van dit aanbod zullen met partijen nadere afspraken worden gemaakt over de inzet van dit aanbod.  
 



 

 Pagina 6 van 7 

Preventie en bemoeizorg activiteiten voor de OGGZ-doelgroep worden door Venlo ingekocht voor 
de gehele regio Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van Gennep en Mook en Middelaar.  
 
Onder bemoeizorg wordt verstaan het vinden, binden en (uiteindelijk middels warme overdracht) 
toe- dan wel terugleiden (overtuigen) naar zorg van mensen met complexe, ernstige psychische 
en/of psychosociale problematiek. Bijkomende aspecten zijn vaak verslaving, dak - en 
thuisloosheid, verwaarlozing en sociaal isolement 
 
Deze activiteiten worden ingekocht met de volgende doelen: 
 

a. Te informeren over de OGGZ problematiek (bewustwording en sensibiliseren) 
b. Bieden van platform voor uitwisseling voor de omgeving van de betrokken burger. 
c. Het vinden, binden en toe- dan wel terugleiden naar zorg 

 
Ad a. Informeren over de OGGZ problematiek: 

 Geven van algemene voorlichting over de OGGZ 

 Door sensibiliseren werken aan vroegsignaleren van kwetsbare burgers 

 Bewustwording van medewerkers in het onderwijs en bij opvoedkundige taken over zorgelijke 
signalen door leerlingen /kinderen 

 Voorlichting over ondersteuning bij verslaving 

 Voorlichting over ondersteuning bij kindermishandeling 

 Voorlichting over ondersteuning mensen met psychiatrische problemen en hun omgeving 
(OGGZ, mantelzorg, dementie). 

 Vroegsignalering (signalering en bestrijding risicofactoren; gericht op het voorkomen van) 
calamiteiten en interventies. 

 
Ad b: bieden van een platform voor uitwisseling van ervaringen 

 Opzet en begeleiding gespreksgroepen voor ervaringsuitwisseling tussen mantelzorgers, 
vrijwillige begeleiders van mensen met psychiatrische problemen, dementie of depressies. 

 

6 Ondersteuning algemene voorzieningen 

 
Om te komen tot de totstandkoming van algemene voorzieningen in dorp, wijk en stad (-sdeel)  is het 

soms noodzakelijk om met een projectleider te werken die binnen een dorpsgemeenschap of wijk burgers 

stimuleert om als vrijwilligers initiatief te nemen om zo te komen tot voorzieningen binnen wijk of dorp die 

bijdragen aan de sociale cohesie binnen wijk of dorp (bijvoorbeeld dorps(dag)voorzieningen, eetpunten, 

gezamenlijke sociale bustrips etc.)   

 

De projectleider is de bruggenbouwer tussen de verschillende mensen en instanties die binnen dit project 

samenwerken. De aanbieder biedt een medewerker met de volgende kerncompetenties aan: 

- Visie 

- Affiniteit met het onderwerp 

- Antenne hebben voor signalen vanuit wijk of dorp en signalen vanuit professionele ketenpartners 

- Sterk zijn in communicatie – zowel de taal van de burger in de wijk of het dorp kunnen spreken als de 

taal van professionele ketenpartners  

- Het kunnen enthousiasmeren 

- Het kunnen opzetten en onderhouden van een netwerk 

- Beschikt over de nodige overtuigingskracht 

 

De projectleider vormt de 'ogen en oren' van de projectgroep. Hij / zij werkt stukken uit en ziet erop toe 

dat deze ook bij de leden van de projectgroep terecht komen. Daar waar zich problemen voordoen, zoekt 

de projectleider naar een oplossing. Hij / zij ziet erop toe dat de vergaderingen plaatsvinden, dat er 

notulen gemaakt worden en dat de planning wordt bewaakt.  

7 Individuele begeleiding asielgerechtigden (enkel Venlo) 
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Het gaat om inburgeringsplichtige asielgerechtigden en inburgeringsplichtige  narei zende 

gezinsleden, die een verblijfsvergunning “voor bepaalde tijd asiel” hebben en zich in Venlo hebben 

gevestigd (niet zijnde een AZC) als eerste gemeente van vestiging.  

 

De noodzakelijke individuele begeleiding vindt plaats op basis van het vastgestelde  leefzorgplan of 

soortgelijk en is gericht op de volgende elementen: 

 

- Integratie in de samenleving met als eerste insteek het welzijn van betrokkene(n); 

- Deelnemen aan de samenleving door begeleiding bij het betrekken van de woonruimte/ huurcontract, 

het vinden van school, huisarts, tandarts, thuiszorg, kraamzorg, consultatiebureau, etc. gericht op het 

thuis voelen in Nederland; 

- Wegwijs maken in de eigen woonplaats en buurt, waaronder het gebruik maken van openbaar 

vervoer en verenigingsleven. 

 

De gevraagde begeleiding wordt bij voorkeur gegeven door vrijwilligers.  

De individuele begeleiding leidt ertoe dat betrokkene zo spoedig mogelijk zelfstandig zijn of haar 

‘weg’ in de Nederlandse maatschappij weet te vinden, zich daar wel bevindt en zelfstandig gebruik 

kan maken van de (algemene) voorzieningen die beschikbaar zijn.  

 

Achtergrond informatie: 

Te vinden bij het ministerie van sociale zaken en COA. 

8 Bewonersondersteuning (enkel Venlo) 

 

Welzijn is de mate waarin het in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht goed gaat met mensen of 

gemeenschappen. Bewonersondersteuning in Venlo richt zich op het bevorderen van het welzijn 

van alle inwoners van Venlo middels de ondersteuning van vitale gemeenschappen (voorheen 

opbouwwerk, jongerenwerk, en ouderenwerk). Het maximaal beschikbare budget onder 

voorbehoud van een daartoe strekkend besluit van de gemeenteraad bij de vaststelling van de 

gemeentebegroting voor dat jaar (in november van het voorafgaande jaar) voor 

bewonersondersteuning bedraagt € 2 miljoen per jaar.  

 

Met de uitvoering van bewonersondersteuning worden de volgende resultaten beoogd:  

- inwoners van Venlo zetten zich in voor een ander of hun omgeving; 

- in iedere wijk, buurt of dorp is één of zijn meerdere netwerken van inwoners actief; 

- groepen jongeren die ongewenst groepsgedrag vertonen, zijn in beeld en krijgen zo mogelijk 

ondersteuning vanuit de buurt of wijk (jongerenwerk). Hiervoor spreekt de betreffende medewerker 

individuele jongeren die (al dan niet binnen de groep) afwijkend gedrag vertonen aan op dat gedrag 

en leidt hen waar mogelijk en nodig naar het sociaal wijkteam voor het opstellen van een leefzorgplan 

(straathoekwerk); 

- het vergroten van het vertrouwen dat mensen in elkaar en hun omgeving/wijk/buurt hebben;  

- het versterken van het besef dat inwoners (mede)zeggenschap hebben over het beheer en de 

ontwikkeling van hun woonomgeving. 

 

De bewonersondersteuner stelt de vraag van/uit de wijk centraal en richt zich op het versterke n 

van de potentiële kracht van groepen mensen (jong en oud) en levert een bijdrage aan het 

vergroten van de participatie (meedoen naar vermogen) van de betrokkenen. De 

bewonersondersteuner ondersteunt omstandigheden, structuren en relaties. Hij is een natu urlijk 

aanspreekpunt in de wijk, werkt (rechtstreeks) met groepen en kent globaal hun leefsituatie 

waardoor hij ook een ‘vindplaats’ is voor vroegtijdige signalering bij het sociale wijkteam of 

anderszins. De bewonersondersteuner is in staat om vanuit de leefwereld en (potentiële) kracht 

van de wijk ondersteuning te bieden en mensen te activeren en te coachen.  

 


