Scenario’s en kosten weekendopenstelling Bouwerskamp Emmeloord in 2022
Inleiding
De Bouwerskamp is een algemene inloopvoorziening in Emmeloord voor alle inwoners van
Noordoostpolder. De Bouwerskamp biedt een laagdrempelige, gastvrije inloop waar iedereen terecht
kan voor contact met andere inwoners, een betaalbare gezonde lunch of avondmaaltijd, spelletjes,
koffie/thee, computergebruik of waar je vragen kan stellen en een gesprek kan hebben met iemand
van de begeleiding. In de praktijk zien we dat de inloop met name wordt gebruikt door inwoners met
een (psychische) kwetsbaarheid, (licht) verstandelijk beperking, met psycho sociale-problematieken
en/of verslavingsproblematiek. Vaak gaat het om inwoners met complexe problematiek. Het verkrijgen
van sociale contacten en gezien en gehoord worden zijn de belangrijkste taken van de inloop. Het
doel is om preventief te werken en het vroegtijdig signaleren van psychische ontregelingen, hier
interventies op in te zetten en om zo (waar mogelijk) totale ontregeling te voorkomen. Er worden
activiteiten georganiseerd, zoals het samen gebruiken van een maaltijd. Ook wordt gewerkt aan
herstel en om een volgende stap te zetten in het meedoen in de maatschappij. Kwintes ontvangt als
penvoerder van het project, van de gemeente subsidie voor de inloopvoorziening en bijbehorende
activiteiten. De Bouwerskamp is echter een samenwerkingsverband van professionals van diverse
zorgaanbieders. Meerwaarde van deze samenwerking is dat expertise uitgewisseld wordt en de inloop
voor een bredere doelgroep toegankelijk is. De bezoekers ervaren de inloop als een veilige plek.
Vaste gezichten zijn belangrijk voor het gevoel van veiligheid. Het biedt ook structuur. Het weekend
wordt als te lang ervaren. In coronatijd is gebleken dat het gevoel van eenzaamheid onder de
doelgroep is vergroot. Mensen zijn angstig over corona, vaste activiteiten of contacten zijn
weggevallen, wat bijdraagt aan een stuk ontregeling. Het vast kunnen houden van structuren en het
kunnen ontmoeten van anderen in een veilige omgeving is dan ook van essentieel belang. De
weekendopenstelling draagt hieraan bij. Het gaat in het weekend om inloop en inloopactiviteiten en
niet om het bieden van maatvoorziening.
Scenario’s voor de weekendopenstelling
Bij alle scenario’s geldt dat er altijd twee professionals aanwezig moeten zijn, met minimaal MBO 4.
Uit gesprekken met de cliënten is naar voren gekomen dat het belangrijk is om wel vaste gezichten te
hebben op de inloop, omdat dit veiligheid geeft en vertrouwen. Voorkeur hierbij heeft echter wel dat er
een vaste medewerker van de inloop is en een van de samenwerkende partijen, zodat ook voor de
andere doelgroepen de stap naar de Bouwerskamp verkleind wordt, omdat er dan ook voor hun een
bekend iemand zal zijn.
Samen eten is belangrijk, dus tijdens de openingstijden wordt een maaltijd aangeboden. Dit zijn echter
‘makkelijke’ maaltijden, omdat het gerealiseerd moet worden met een minimum aan personeel en
eventueel aangevuld met vrijwilligers.
Voor de toekomst wordt onderzocht of de ervaringsdeskundigen die er zijn opgeleid kunnen worden
zodat zij ook mee kunnen draaien in het rooster. Niet als vrijwilliger, maar als medewerker. Om op die
manier wel de ‘garantie’ van aanwezigheid te hebben, die je met vrijwilligers niet altijd hebt. Het
inzetten van ervaringsdeskundigheid heeft een meerwaarde in een team.
Scenario 1
Zondag open van

15.00 - 19.00

5 uur * € 198,80 = € 994 per week
52 weken * € 994 = € 51.688 per jaar

Werktijden van 14.30-19.30
5 werkuren, geen verplichte pauze.
Tijdens deze openingstijden kunnen de bezoekers ook gebruik maken van een warme
maaltijd.
Voordeel:
- Het weekend wordt verkort.
- Er blijft ruimte voor het oppakken van contacten buiten Bouwerskamp voor de bezoekers
die daar behoefte aan hebben en dit kunnen.
- De mogelijkheid om te kunnen ventileren en plannen te maken voor de momenten waarop
Bouwerskamp gesloten is.
- Mensen hebben een dag in de week extra een gezonde maaltijd

Nadeel:
- Bezoekers worden minder gemotiveerd om netwerk buiten de Bouwerskamp op te bouwen
als ze bijna alle dagen terecht kunnen op de Bouwerskamp. Dit geldt alleen voor de
bezoekers die de mogelijkheid/vaardigheden al hebben dit te kunnen.
- De zaterdag blijft ook een moeilijke dag voor de bezoekers.
Scenario 2
Zaterdag open van
Zondag open van

15.00 – 19.00
15.00 - 19.00

5 uur * € 198,80 * 2 dagen = € 1.988 per week
52 weken * € 1.988 = € 103.376 per jaar

Werktijden van 14.30-19.30
5 werkuren, geen verplichte pauze.
Tijdens deze openingstijden kunnen de bezoekers ook gebruik maken van een warme
maaltijd.
Voordeel:
- Beide dagen in het weekend hebben de mensen de mogelijkheid om naar Bouwerskamp te
komen, om onder de mensen te zijn. Eenzaamheid vermindert.
- Er blijft ruimte voor het oppakken van contacten buiten Bouwerskamp voor de bezoekers
die daar behoefte aan hebben en dit kunnen.
- De mogelijkheid om te kunnen ventileren en plannen te maken voor de momenten waarop
Bouwerskamp gesloten is.
- De tijden dat de Bouwerskamp gesloten is, zijn te overzien.
- Mensen hebben twee dagen extra in de week een gezonde maaltijd.
Nadeel:
- Bezoekers worden niet gemotiveerd om netwerk buiten Bouwerskamp op te bouwen als ze
alle dagen terecht kunnen op de Bouwerskamp. Dit geldt alleen voor de bezoekers die de
mogelijkheid/vaardigheden al hebben dit te kunnen.
Scenario 3
Zaterdag open van
Zondag open van

09.00 -16.30
09.00 -16.30

8 uur * € 198,80 * 2 dagen = € 3.180,80 per week
52 weken * € 3.180,80 = € 165.401,60 per jaar

Werktijden van 08.30-17.00
Met een half uur pauze is 8 werkuren
Deze dagdelen zijn gelijk aan de openingstijden van de inloop op de doordeweekse dagen.
Tijdens de lunch zal er een gezonde ‘makkelijke’ maaltijd te gebruiken zijn.
Voordeel:
- De hele week zijn dan de openingstijden gelijk. Dit maakt dat het voor de bezoekers
overzichtelijk en helder is wanneer de inloop open is.
- Vaste structuren kunnen worden vastgehouden.
- Ruime openingstijden maakt dat mensen kunnen komen wanneer hun behoefte het grootst
is.
- Een groot deel van het weekend wordt afgedekt, waardoor mantelzorgers optimaal worden
ontlast.
- Eenzaamheid vermindert, omdat mensen naar Bouwerskamp kunnen komen voor
ontmoeting.
Nadeel:
- Geen warme avond maaltijd.
- Bezoekers worden niet gemotiveerd om netwerk buiten de Bouwerskamp op te bouwen als
ze alle dagen terecht kunnen op de Bouwerskamp. Dit geldt alleen voor de bezoekers die
de mogelijkheid/vaardigheden al hebben.
- Hogere kosten

