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Jaarlijkse evaluatie dagbestedingscentrum ‘De Ontmoeting’

Inleiding
De gemeente Asten participeert vanaf september 2008 in het project ‘Dagbestedingscentrum
De Ontmoeting’. Het dagbestedingscentrum is gevestigd aan de Acaciaweg in Someren. De
doelgroep bestaat uit mensen met een psychiatrische achtergrond uit Someren, Asten
en directe omgeving die een CIZ-indicatie hebben. Het dagbestedingscentrum biedt deze
mensen activiteiten aan gericht op dagbesteding en educatie. De looptijd van het project is
van 3 september 2008 tot 31 december 2013. De gemeente betaalt per jaar een bijdrage van
€ 3.250,=. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats.
Evaluatie
Tijdens de evaluatie is gekeken of de targets na het eerste jaar zijn behaald:
- Doel: 4 dagdelen open als inloopmoment;
- 40 mensen die minimaal 1 dagdeel per week betrokken zijn bij ‘De Ontmoeting’.
Tegelijkertijd is gesproken over de haalbaarheid van de targets na het tweede jaar.
Targets na eerste jaar
De Ontmoeting is sinds medio oktober 2008 4 dagdelen geopend en trekt een vast aantal
bezoekers. In het afgelopen jaar zijn er 42 bezoekers geweest waarvan 15 woonachtig in
Someren, 3 woonachtig in Asten en 2 woonachtig in Lierop. De overige zijn afkomstig uit de
regio. De bezoekers komen bij ‘De Ontmoeting’ voor: ontmoeting van lotgenoten en activering
via diverse activiteiten. Hiernaast ontvingen 7 bewoners van Asten, 12 bewoners van Someren
en 1 bewoner van Lierop zorg in Helmond bij het activiteitencentrum aldaar.
De target van 40 mensen die minimaal 1 dagdeel per week betrokken zijn bij ‘De Ontmoeting”
is weliswaar gehaald, maar niet met bezoekers uit Asten en Someren.
Bezoekers mogen in principe ieder activiteitencentrum in de regio bezoeken, men is niet
verplicht om naar het dichtstbijzijnde activiteitencentrum te gaan. Primair is het
dagbestedingscentrum ‘De Ontmoeting’ wel gericht op de doelgroep uit Asten en Someren.
Het aantal bezoekers uit Asten is heel mager. In de programmabegroting 2009 Gemeente Asten
is aangegeven dat wij tevreden zouden zijn als op 31 december 2009 20 mensen uit Asten
minimaal 1 dagdeel per week gebruik zouden maken van het dagbestedingscentrum. Dit is niet
gehaald.

-2Met partijen is afgesproken dat voor het komende jaar meer wordt ingezet op PR. Vanuit het
activiteitenteam zal er contact gezocht worden met de lokale loketten, De Boei organiseert
samen met GGZ Oost Brabant een informatieavond (voor verwijzers en ook voor
ouderverenigingen) en er komen folders voor o.a. de gemeenten. Er zal hierbij extra aandacht
zijn om ook in contact te komen met mogelijke bezoekers uit de gemeente Asten.
In het eerste jaar hebben zich een aantal personele ontwikkelingen voorgedaan. Het vertrek
van de coördinator is voor de bezoekers een flinke overgang geweest. Het bezoeken van
activiteitencentra heeft veel te maken of deelnemers veiligheid ervaren om te zijn wie ze zijn,
zonder vooroordelen. Inmiddels is een nieuwe coördinator aangesteld en twee
activiteitenbegeleiders GGZ. De nieuwe coördinator treedt op als contactpersoon voor de
externe organisaties. Zij zal o.a. de contacten leggen met het Lokaal Loket in Asten. Dit moet
er toe bijdragen dat meer burgers uit Asten de weg weten te vinden naar ‘De Ontmoeting’ in
Someren. Het Lokaal Loket in Someren verwijst veel mensen door naar ‘De Ontmoeting’.
Voor u ligt ter inzage
- Verslag jaarlijkse evaluatie dagbestedingscentrum ‘De Ontmoeting’, november 2009;
- Samenwerkingsovereenkomst dagbestedingscentrum ‘De Ontmoeting’, september 2008;
- Projectplan ‘De Ontmoeting’, november 2008.
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