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Projectplan

• Projectplan is na gedegen voorbereiding en 
overleg op 18 augustus 2008 vastgesteld

• Persoonsgebonden budget voor Welzijn nu 
ook voor en met de GGZ 

• Individuele gemeentelijke w elzijnssubsidie 
van max. €450 voor vrijet ijdsbesteding op 
maat



Voor wie is het PGB Welzijn 

GGZ bedoeld?

• Zelfstandig w onende burger van 

gemeente Almelo 

• Chronisch psychiatrische 

beperking

• IN EEN SOCIAAL ISOLEMENT

• Aanmelding door intermediair



Verloop van het proces

• Intermediairs zijn geïnformeerd en mailen 
aanmelding naar gemeentelijk project leider

• Deelnemer ontvangt brief gemeente

• Consulent gaat op huisbezoek, rapportage 
en aanvraag 

• Gemeente beslist en stuurt 
subsidiebeschikking

• Consulenten houden om de drie maanden 
contact

• Na 1 jaar afsluit ing



Stuurgroep:

• Brede samenstelling: zorgaanbieders 
GGZ, zorgvragers, MEE, w elzijn, 
zorgkantoor, gemeente

• MEE voorzit ter, gemeente secretariaat en 
project leiding

• Projectuitvoering monitoren en bijsturen

• Inhoudelijke discussies en informatie 
uitw isseling

• 5 vergaderingen in verslagperiode



Consulenten

• 4 consulenten gaan op huisbezoek

• Consulenten van Dimence, ZGT, RIBW 
Tw ente en gemeente 

• Consulent via gemeente is 
ervaringsdeskundige

• Begeleiding: diverse trainingen, intervisie, 
consultat ie van de project leider en van 
MEE 

• Trainingen door Hogeschool HAN, MEE en 
NLP-trainer

• Eén consulente heeft een w orkshop 
meeverzorgd op een landelijk congres



31 aanmeldingen via :

• ZGT: 9

• Dimence: 5

• RIBW Tw ente: 4

• Steunpunt Informele Zorg: 5

• Gemeente Ww b/Wmo: 5/1

• Huisarts: 2



Stand van zaken 

31 aanmeldingen:

• Subsidiebeschikking: 12 

• In behandeling: 17

• (Nog) niet in behandeling door 

privé situatie: 1

• Verw ezen naar andere 

regeling: 1



Wat er nog meer gebeurde:

• Deelnemers, die beschikking hebben 
ontvangen, w orden voortaan uitgenodigd 
voor collect ieve bijeenkomsten voor alle 
PGB Welzijn cliënten

• 1 netw erklunch voor alle PGB Welzijn 
(GGZ) consulenten en verw ijzers

• Verantw oording subsidie aan provincie

• Informatieverstrekking aan 
belangstellenden, w orkshop in Amsterdam

• Contact met onderzoekers: Arcon, UT, 
Trimbos Inst ituut, Research voor Beleid



Enkele resultaten op een rij:

• Eerste maanden intermediairs en 
consulenten geïnformeerd resp. getraind

• Na aarzelende start relat ief veel 
aanmeldingen (31) ontvangen in het eerste 
jaar 

• Cliënten: relat ief veel vrouw en en 
veert igers

• Cliënten gaan zelf  act ief op zoek en gaan 
doen w at ze leuk vinden: veel cursussen

• Consulenten zien mooie resultaten als ze 
mensen laten dromen en leren van elkaar

• Organisaties leren elkaar beter kennen

• Belangstelling van buiten Almelo



Heeft het project toekomst?

• JA! 

• Najaar 2009 discussie of GGZ 

project apart door moet gaan of 

samen met het basisproject PGB 

Welzijn


