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Met dit raadsbericht willen wij u informeren over de transformatie van de inloopvoorziening 

GGz. We gaan kort in op wat de inloopvoorziening GGz is, welk proces doorlopen is om te 

komen tot een nieuwe vorm, welke kenmerken de nieuwe vorm heeft en op het aanbeste-

dingstraject in de regio Groningen, Haren en Ten Boer.   

 

Inleiding  

De inloopfunctie GGZ is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd van de AWBZ naar de WMO. 

Hiermee zijn gemeenten ook verantwoordelijk geworden voor deze vorm van zorg aan 

kwetsbare burgers.  

 

De inloopfunctie wordt beschouwd als de meest laagdrempelige functie in het kader van 

activering-dag- en arbeidsmatige activiteiten. Er is geen indicatie vereist voor deelname. In 

de praktijk komen en gaan deelnemers op het moment dat zij daaraan behoefte hebben en 

contacten aankunnen. 

 

Proces  

Op 10 april 2015 hebben de wethouders zorg van de 10 regioclusters opdracht gegeven om 

de inloopvoorziening GGz op een andere manier te regelen.  De wens van de wethouders 

was om de inloopvoorziening beter aan te laten sluiten bij het lo kale/regionale sociale do-

mein. We hebben er voor gekozen om deze opdracht samen met de bezoekers van de in-

loopvoorziening op te pakken. In december 2015 is een nieuwe missie en visie aan de be-

zoekers en professionals gepresenteerd en besproken. De resultat en van deze sessie zijn 

verwerkt in de nieuwe aanpak. De wensen en ideeën van de bezoekers zijn hierin nadrukke-

li jk meegenomen. 

 

Visie en doel  

De inloopvoorziening is een algemene voorziening die fungeert als een ontmoetingsplek – 

zonder indicatie - voor mensen die bekend zijn met psychische, psychiatr ische en/of ver-

slavingsproblematiek en moeite hebben zich staande te houden in de samenleving. Met de 

inloopvoorziening willen wij maatschappelijke steunstructuren en ontmoeting organiseren. 

We streven daarbi j naar maximale zelfredzaamheid en participatie. We willen de zorg lo-

kaal/regionaal bieden waar dat kan en centraal waar dat nodig is.  
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Transformatie Inloopvoorziening GGz 

De invull ing van de inloopvoorziening is gebaseerd op onze missie, het doel wat we willen 

bereiken en de ideeën van de bezoekers. Zo zijn we gekomen tot een inloopvoorziening die 

voldoet aan de volgende kenmerken: 

1.  Goed aangesloten bij het lokale/regionale sociale domein; waar inloopvoorziening eerder 

een soort eilandjes waren, is onze vraag nu aan de aanbieder om te kijken welke moge-

li jkheden de bezoekers hebben om zich verder te ontplooien en opnieuw te participeren. 

Dit betekent begeleiding op maat voor iedere bezoeker.  

 

2.  Veilige haven; juist voor deze doelgroep is het belangrijk om een plek te hebben waar je 

jezelf kan zijn en waar je gewoon een kopje koffie met lotgenoten kan drinken.  

 

3.  Inzet ervaringsdeskundigen: We kiezen voor ervaringsdeskundigen omdat zij begrijpen 

wat de bezoekers doormaken. Uiteraard zijn deze ervaringsdeskundigen geschoold en is 

alt i jd een professional aanwezig.  

 

4.  Geen indicatie, geen behandeling; De inloopvoorziening is een laagdrempelige algemene 

voorziening en heeft geen medische insteek. Dit betekent niet dat professionals geen 

signaleringsfunctie hebben, als het minder goed met iemand gaat, kan hij/zij worden 

doorverwezen naar een behandelaar.  

 

5.  Bereikbaar; We hebben gekozen voor het niveau van de regio om voldoende bezoekers 

per locatie te waarborgen. De meeste inloopvoorzieningen bevinden zich ten 

(noord)oosten van de stad Groningen. Om de inloopvoorziening voor iedereen bereik-

baar te maken, kiezen we voor een betere spreiding. Dan komen we uit op minimaal 

acht inloopvoorzieningen (min. per cluster van gemeenten één).  

 

6.  Bovenregionale voorziening; Een voorziening voor specif ieke doelgroepen (EPA-groep, 

jongeren en vrouwen) in de stad Groningen. Met het realiseren van een bovenregionale 

voorziening komen we tegemoet aan de wens van de bezoekers. Aan deze voorziening 

wordt (f inancieel) door alle gemeenten bijgedragen en de voorziening is dus ook voor 

elke Groninger toegankelijk.  

 

7.  Provinciale toegankelijkheid; De bezoekers gaven aan dat zij niet alt i jd in hun eigen ge-

meente naar de inloopvoorziening wil len vanwege anonimiteit. Door uit te gaan van pro-

vinciale toegankelijkheid ondervangen we dit.  

 

Aanbestedingstraject regio Groningen, Haren en Ten Boer  

Voor de aanbesteding is gekozen voor een meervoudige onderhandse aanbesteding. Ixta 

Noa bleek uiteindelijk degene te zijn die de meeste punten scoorde ti jdens de beoo rdeling.  

 

Naast het openstellen van twee locaties gaan zij ook een kortdurende logeermogelijkheid 

op één van de locaties openen. Op minimaal één locatie wordt de bovenregionale functie 

voor specif ieke doelgroepen georganiseerd (vrouwen, EPA en jongeren).  
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Samenvattend 

Op basis van de missie en het doel van de inloopvoorziening GGz is in gesprek met de be-

zoekers de nieuwe werkwijze geformuleerd. De huidige zeven inloopvoorzieningen worden 

getransformeerd naar minimaal acht regionale voorzieningen om tegem oet te komen aan de 

wens van bezoekers tot een betere spreiding. Daarnaast zal er voor specif ieke doelgroepen 

(EPA, vrouwen en jongeren) een bovenregionaal aanbod bli jven. Hieraan wordt (f inancieel) 

door alle gemeenten bijgedragen en de voorziening is dus ook voor elke Groninger toegan-

keli jk. Ook gaan we uit van provinciale toegankelijkheid, dit betekent dat iedere inwoner 

van de provincie in iedere inloopvoorziening terecht kan. Vanuit de inloopvoorziening kun-

nen allerlei trajecten, in samenwerking met andere organisaties, gestart worden met als 

doel zingeving en welbevinden van de bezoeker. De eigen kracht van de bezoekers kan op 

deze manier zo optimaal mogelijk benut worden.  

 

Informatievoorziening 

Uw Raad wordt op de hoogte gehouden van het functioneren van de nieuwe invull ing van de 

inloopvoorziening GGz.   


