Eindrapportage Basisontmoetingsplek Wmo en Wmo-Jeugd
Eindrapportage
Kwalitatieve verantwoording Basisontmoetingsplek
Uw kwalitatieve verantwoording (ook wel: activiteitenverslag) en kwantitatieve verantwoording
volgens het voorgeschreven format over het volledige kalanderjaar maken onderdeel uit van uw
verzoek tot vaststelling van de subsidie. Deze dient u in vóór 1 mei van het volgende kalenderjaar.
Naam Basisontmoetingsplek
1.
Toelichting

Onderbouwing

2.
2a.

Onderbouwing

Kalenderjaar
Vormgeven ondersteuning
Geef aan hoe de ondersteuning op de Basisontmoetingsplek bijdraagt aan het
ontwikkelen en vergroten van vaardigheden gericht op zelfredzaamheid.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
- De wijze waarop er aandacht is voor de ondersteuningsbehoefte van de
individuele bezoekers, bijvoorbeeld in het contact met individuele
bezoekers bij collectieve activiteiten.
- De aard van de individuele hulpvragen, wijze van signalering en
doorverwijzing.
- De mate waarin gewerkt wordt met leerdoelen en ondersteuningsvragen.
- Hoe uw aanbod bijdraagt aan het versterken van het eigen netwerk.

Integraal aanbod op de Basisontmoetingsplek en in de wijk
Hoe zorgt u ervoor dat uw aanbod blijft aansluiten op de behoefte van de
(potentiële) bezoekers?
Denk hierbij aan:
- Hoe u onderzoek doet naar de behoefte.
- Welke activiteiten zijn ondernomen om de bekendheid van de
ontmoetingsplek te vergroten en het aantal bezoekers te verhogen.
- Welke acties zijn ondernomen om bewoners meer verantwoordelijk te
maken voor activiteiten op de ontmoetingsplek.

2b.

Onderbouwing

3.
3a.
Onderbouwing

3b

Hoe zorgt u ervoor dat uw aanbod is afgestemd op andere voorzieningen in uw
stadsdeel/ dorp en gemeente (geen overlap of lacunes)?
Denk hierbij aan:
- de samenwerking met de formele en informele hulpverleners in de wijk.
- De afstemming met andere Basisontmoetingsplekken, Samen055 en
overige hulpverleners over het realiseren van een passend aanbod voor
de verschillende doelgroepen.

Veiligheid
Aantal en aard van incidenten en klachten op de Basisontmoetingsplek en hoe
hierop is gehandeld

Voor de Basisontmoetingsplekken met de doelgroep jeugd: aard en aantal
afgegeven signalen in de verwijsindex.

Onderbouwing

4.
4a.
Onderbouwing

Doorontwikkeling
Wat waren de focuspunten voor de afgelopen periode en in hoeverre zijn deze
gerealiseerd?
Focuspunt 1:
Realisatie:

Focuspunt 2:
Realisatie:

Focuspunt 3:
Realisatie:

4b.
Onderbouwing

Zijn er voor de komende periode nieuwe focuspunten en zo ja, welke acties
worden hier op ingezet?
Focuspunt 1:
Actie:

Focuspunt 2:
Actie:

Focuspunt 3:
Actie:

4c.
Onderbouwing

Voor de Basisontmoetingsplekken met de doelgroep jeugd:
Benoem opvallende trends en signalen ten aanzien van jeugd en jongeren.

5.
Toelichting

Onderbouwing

Ervaringen bezoekers
Een analyse van de bezoekerservaringen maakt ieder jaar onderdeel uit van de
verantwoording. In 2020 wil de gemeente in afstemming met de aanbieders
zoeken naar manieren om het verkrijgen, beschrijven en analyseren van
ervaringgegevens te vergemakkelijken. Voor de ingang van de subsidie (1 januar
2021) biedt de gemeente duidelijkheid over de wijze van jaarlijkse rapportage.
Wordt nog nader ingevuld.

