Tussentijdse- en eindrapportage Inwonersondersteuning
Tussentijdse- en eindrapportage – kwalitatieve verantwoording inwonersondersteuning
Dit formulier dient u twee keer per subsidiejaar in te vullen en aan te leveren.
Tussentijdse verantwoording
De tussentijdse verantwoording over de periode 1 januari tot 1 juli dient u in vóór 1 september van
het betreffende kalenderjaar. Naast de kwalitatieve verantwoording maakt ook de kwantitatieve
verantwoording (excel-bestand) volgens het voorgeschreven format onderdeel uit van de
tussentijdse verantwoording.
Eindrapportage
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.
Stadsdeel
1.
Toelichting

Kalenderjaar
Vormgeven ondersteuning
Geef aan hoe de Inwonersondersteuning bijdraagt aan het ontwikkelen en
vergroten van vaardigheden gericht op zelfredzaamheid en wat daarbij uw
aandacht heeft.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
- Welke (nieuwe) aanpak, methodieken of (collectieve)
ondersteuningsvormen zijn ingezet en wat hier de aanleiding voor was.
- Welke bijzonderheden of aandachtspunten u heeft gesignaleerd en welke
acties u hierop heeft ondernomen.
- Welke successen u heeft bereikt.

Onderbouwing

Aandachtspunt 1:
Actie:

Aandachtspunt 2:
Actie:

Aandachtspunt 3:
Actie:

2.

Aanbod aansluiten op de behoefte

Toelichting

Hoe zorgt u ervoor dat uw aanbod blijft aansluiten op de behoefte van de diverse
doelgroepen op verschillende levensgebieden?
Denk hierbij aan:
- Hoe u zorg heeft gedragen voor een passend aanbod voor, en kennis van
de verschillende doelgroepen.
- Hoe u onderzoek doet naar de behoefte van de verschillende
doelgroepen.
- Welke activiteiten zijn ondernomen om de bekendheid van de
inwonersondersteuning te vergroten bij de diverse doelgroepen.
- Welke veranderingen of overige aandachtspunten u zijn opgevallen, en
wat u hiermee heeft gedaan (bijvoorbeeld veranderingen qua vraag/
doelgroep of verschuivingen in aanbod ).

Onderbouwing

3.
Toelichting

Onderbouwing

Functioneren in de keten
Beschrijf de behaalde resultaten en effecten van de focuspunten ( en eventuele
focusgebieden en acties voor dit stadsdeel in afstemming met de
stadsdeelmanager, het netwerk Samen055 waaronder, Wmo-loket en CJG.
Onderbouw eventuele bijzonderheden op basis van kwantitatieve gegevens.
Focuspunt 1:
Focusgebied:
Onderbouwing:

Actie:

Focuspunt 2:
Focusgebied:
Onderbouwing:

Actie:

Focuspunt 3:
Focusgebied:
Onderbouwing:

Actie:

4.
Toelichting
Onderbouwing

5.
Toelichting
Onderbouwing

6.
Toelichting

Aantal klachten en aard van de klachten over de inwonersondersteuning
Geef een nadere duiding van de ontvangen klachten en beschrijf acties en
aandachtspunten voor het lopende jaar.

Kwantitatieve gegevens
Verklaar eventuele bijzonderheden op basis van de kwantitatieve gegevens en
beschrijf acties en aandachtspunten voor het lopende jaar.

Het effect van de samenwerking tussen aanbieders inwonersondersteuning
in een stadsdeel en samenwerking met Basisontmoetingsplekken,
dagbesteding en Samen055 partners
a. Wat gaat goed en wat kan beter in de samenwerking binnen het netwerk
Samen055 en met de aanbieders maatwerk begeleiding (individueel en groep) en
aanbieders van algemene voorzieningen waaronder Basisontmoetingsplekken.

Onderbouwing

Wat gaat goed

Wat kan beter

Onderbouwing

b. Wat levert deze samenwerking op voor de bewoners? Maak inzichtelijk welke
effecten de samenwerking tussen de aanbieders van inwonersondersteuning in
een stadsdeel oplevert voor bewoners.

c. Beschrijf hoe inwonersondersteuning aantoonbaar bijdraagt aan het
verminderen van het aantal of de omvang van maatwerkvoorzieningen?

