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1. Wmo  

 
 Ontwikkelen meer activiteiten en diensten in het kader van de Wmo en slim 

combineren van bestaande voorzieningen (samenwerking) 
o Vooruitlopend op de mensen met indicatie ‘extramurale begeleiding’ die  

van AWBZ naar Wmo gaan (vanaf 2013), hetgeen samenvalt met het 
wegvallen van AWBZ-zorg voor cliënten met een IQ van 70 en hoger.  
Met een groter beroep op collectieve i.t.t. individuele oplossingen. 

o Kans: versterking probleemoplossend vermogen van cliënten.  
o Naast Wmo invoering Wet werken naar vermogen (vanaf 2013). 

 Werken aan integratie (mensen met een beperking) van individu tot individu en op 
groepsniveau. In De Deel is al op zondag een spelletjesmiddag, waarbij een 
beroepskracht van Amarant zich vrijwillig inzet en andere aanwezige vrijwilligers 
begeleidt. Werken aan integratie is trouwens breder: ook eenzaamheidsbestrijding 
en als import-bewoner worden geaccepteerd i.t.t. buitengesloten.   

 Werken aan toevallige, spontane ontmoeting voorafgaand aan en na afloop van de 
eigen activiteiten (verenigingen, cursussen). Bevordert dat mensen elkaar op zijn 
minst van gezicht kennen. Versterkt gevoel van prettige leefomgeving: 
Leefbaarheid en sociale samenhang (prestatieveld 1 van de Wmo). Hoe meer 
activiteiten tegelijkertijd in een wijkcentrum, des te meer kans op toevallige 
ontmoeting. Dat is meer dan ontmoeting als inloop. Bekend is dat mensen niet zo 
maar ergens binnen stappen; er moet iets te doen zijn. Beleidsmatig tegengaan 
van segregatie: ontmoeting tussen alleen gelijkgestemden, wat steeds meer 
voorkomt.   

 Bevorderen meer in het algemeen dat het wijkcentrum er voor iedereen is, niet 
alleen voor bepaalde groepen waardoor andere zich buitengesloten voelen. Dus 
(blijven) combineren van sociale met culturele activiteiten om iedereen te blijven 
aanspreken. 

 Inzetten van maatschappelijke stagiaires voor het bedenken van nieuwe 
activiteiten.  

 
Voorbeelden van activiteiten; gebruik van de binnen- en buitenruimte: 

 Den Hout, gemeente Oosterhout: iemand met een verstandelijke beperking 
gebruikt het buurthuis als uitvalsbasis: doet eenvoudige klusjes, bijvoorbeeld  
voor de basisschool in het buurthuis, onder begeleiding en brengt ze later naar de 
basisschool. Het mes snijdt aan twee kanten: de basisscholen verliezen 
binnenkort gesubsidieerde banen. 

 Ondersteuning mantelzorgers: gespreksgroep, cursus voor mantelzorgers die het 
steeds zwaarder zullen krijgen. 

 Vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt die ervaring en werkritme opdoen 
door werkzaamheden in het wijkcentrum te verrichten. Dat kan variëren van klein 
onderhoud tot het meehelpen met koken voor en opdienen van een eenvoudige 
maar voedzame maaltijd voor alleenstaanden: gezond eten. 

 Cursus omgaan met geld voor mensen met een verstandelijke beperking of 
psychische aandoening (mensen die gemakkelijk schulden maken).   

 Bijeenkomsten voor vrijwillige begeleiders informele zorg. 
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 Klussencursus voor mensen met een smalle portemonnee door mensen van de 
Hobbysoos. 

 Reparatie gereedschap. 
 Loket voor uitlenen tuingereedschap. 
 Samen schilderen voor mensen met en zonder beperking.   
 Cursus gezond eten voor weinig geld; tuinieren, onderhouden collectieve moestuin; 

vergeten groenten, streekproducten (ook verkoop); kindertuin.  
 Voorlezen van mensen met een fysieke beperking aan kinderen.  
 Vormen van dienstverlening: vindplaats van voedingsdeskundige (spreekuur) 
 Uitvalsbasis voor bewegen. 
 Intergenerationele uitwisseling, zoals: breien, banden plakken, computerhulp.  

 
 
2. Actief burgerschap 
 
Toelichting 
Maatschappelijke ontwikkeling: De overheid treedt terug ten faveure van vrijwillige inzet. 
Vrijwillige inzet zit al helemaal in de genen, past bij de cultuur van Goirle. Geen professionele 
maar vrijwillige inzet, ondersteund door een beroepskracht (bijv. ouderenadviseurs). 
 
De Wildacker en De Deel: erkenning als maatschappelijke organisatie  
 Zijn wijkcentra met een vrijwilligers bestuur en daarmee realiseren zij actief 

burgerschap. Ze zijn een maatschappelijke organisatie, evenals bijvoorbeeld een 
woningcorporatie en zorginstelling maar dan een maatschappelijke organisatie met 
vrijwillige inzet (en betaald beheer van geringe omvang), waar wederzijdse afspraken 
mee te maken zijn (geven en nemen). 

 De besturen zijn niet louter gericht op facilitair beheer, beschikbaar stellen van 
ruimte. Ze willen:  
o Instrument van overheidsbeleid zijn. Werken aan de mogelijkheden van de Wmo en 

daarmee instrument zijn van overheidsbeleid. Daar hoort ook programmeren en 
binnenhalen van activiteiten bij. 

o De blik naar buiten richten door samen te werken. Samenwerken met organisaties 
die al bezig zijn met de Wmo.  

 
 
Voorwaarden – uitgangspunten – organisatie 
 
 De Wildacker en De Deel werken samen aan de opdracht: 

o Daartoe richten ze een gezamenlijke Werkgroep Wmo op. De Wildacker en De Deel 
stellen een werkgroep in die de nog te ontwikkelen ideeën op papier uitwerkt. 

 Nieuwe naast bestaande activiteiten: 
o Dit houdt in dat bestaande activiteiten niet worden vervangen door nieuwe 

activiteiten (dus: geen nieuw voor oud).  
o Wel is er oog voor eventuele verschuiving van activiteiten van bepaalde groepen 

naar een ander tijdstip (bestaande rechten gaan niet per definitie voor; 
verschuiving is geen taboe).  

o Nieuwe en bestaande activiteiten samen houdt in verbreding van de 
maatschappelijke functie en meer kans op ontmoeting (win-win-situatie).  

o Identiteit van beide centra blijft bestaan. 
 Vrijwilligers zijn gelijkwaardig aan beroepskrachten. Gelijkwaardig is niet hetzelfde 

als gelijk.  
o De laatste 40 jaar is het opleidingsniveau sterk gestegen. De vrijwilliger van nu is 

goed opgeleid en van vele markten thuis. Bij elkaar heeft een vrijwilligersbestuur 
veel expertise in huis. Dat op afroep – altijd tijdelijk – een beroep kan doen op 
beroepskrachten voor niet aanwezige expertise.  
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o Gelijkwaardigheid en het beleid van de gemeente uitvoeren betekent serieus 
genomen worden en meegenomen in het beleidstraject, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van de aanwezige expertise en praktijkervaring. Dit wordt steeds belangrijker 
omdat vrijwillige inzet, betrokken burgerschap voor het beleid steeds belangrijker 
wordt. 

o Actief burgerschap houdt in: naast verantwoordelijkheid geven zeggenschap 
hebben  i.t.t. de vrijwilliger eenzijdig opleggen wat hij moet doen, hem als 
goedkope kracht beschouwen. Waar zakelijke afspraken mee te maken zijn, met als 
motto: voor wat hoort wat; geven en nemen.  

 Het in stand houden van accommodaties door de gemeente is geen doel op zich. 
Dat zijn de wijkcentra in Goirle zeker niet: zelfs het beschikbaar stellen van de 
ruimten is geen doel op zich. Dat betekent echter  niet dat maatschappelijke 
organisaties als woningcorporaties en zorginstellingen de taken van de gemeente 
dienen over te nemen (KplusV). Tenminste als daaronder impliciet wordt verstaan 
professionele maatschappelijke organisaties. Zij trekken zich terug op hun 
kerntaken als ze er financieel minder goed voorstaan en zijn geen hoeder van het 
algemeen belang zoals de gemeente. De inzet van vrijwilligersbesturen 
vertegenwoordigt sociaal kapitaal, draagt op zich al bij aan de leefbaarheid en 
sociale samenhang van Goirle.    

 
Immers: we hebben prachtige voorzieningen in het dorp, sociaal cultureel 
verenigingsleven staat op hoop peil, is zeer divers en dat moeten we zo houden. 
De organisaties functioneren prima en dragen in hoge mate bij aan de doelstellingen van 
“Back to Basics”.  
Samenwerking tussen deze voorzieningen levert nieuw “sociaal kapitaal ”op. 
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