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De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is 
in 2007 ingevoerd en heeft nu en in de toekomst 
grote gevolgen voor de sociale samenhang in 
de maatschappij. Gemeenten zijn bezig met de 
concrete uitwerking en invulling ervan, zoals de 
ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantel-
zorg evenals de toegankelijkheid voor ouderen en 
gehandicapten. Ze richten loketten in om mensen 
dicht bij huis van informatie te voorzien. Met als 
doel dat iedereen volwaardig in de samenleving 
mee kan doen. 

Noord-Brabant telt ruim 500 gemeenschapshuizen. 
Zij staan in buurten, dorpen en wijken en zijn van 
groot maatschappelijk belang voor de leefbaar-
heid. Gemeenschaphuizen vormen een onmisbare 
schakel in de lokale situatie. Het is tijd – één jaar 
na de invoering - om de relatie van de Wmo en 
de gemeenschapshuizen eens onder de loep te 
nemen. Vandaar deze Wmo-special, waarin vanuit 
verschillende invalshoeken op die relatie wordt 
ingegaan met voorbeelden uit de praktijk. De Wmo 
biedt nieuwe kansen met behoud van de colour 
locale. Hopelijk staan er in deze special voldoende 
handvatten om mee aan de slag te gaan!

Voor vragen, advies en ondersteuning kunt u bij  
’t Heft terecht.
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De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is sinds 1 januari 2007 van kracht. De overheid wil hiermee bevorderen, dat 
mensen zolang mogelijk in de eigen buurt blijven wonen. De zelfredzaamheid staat in de nieuwe wet voorop. Er wordt dus 
meer verwacht van het eigen initiatief van de burger. Daarnaast moeten burgers elkaar onderling meer zorg en ondersteuning 
bieden. ‘Meedoen’ is kort samengevat het maatschappelijk doel van de Wmo. Voor de gemeente is in deze wet een grote rol 
weggelegd, ook gemeenschapshuizen zijn belangrijke spelers in het veld.

Gemeenten
In de Wmo staan de randvoorwaarden voor gemeenten gefor-
muleerd om lokaal hun eigen beleid in te richten. De gemeente 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Zij heeft de 
regierol in deze en heeft de vrijheid om zelf in te vullen welke 
voorzieningen ze wil realiseren. Er zijn 9 prestatievelden waarvoor 
de gemeente verantwoordelijk is en waarop zij haar beleid moet 
inrichten.  

Prestatievelden

Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaar-
heid van dorpen, wijken en buurten
Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan 
jongeren met ‘opgroeiproblemen’ en aan ouders met 
‘opvoedproblemen’
Het geven van informatie, advies en cliëntonder-
steuning
Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
Het bevorderen van maatschappelijke deelname en 
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, 
een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal 
probleem
In het kader daarvan verlenen van voorzieningen aan 
mensen met een beperking, een chronisch psychisch 
probleem of een psychosociaal probleem 
Maatschappelijke opvang, waaronder die voor vrou-
wen en slachtoffers van huiselijk geweld
Het bevorderen van de openbare geestelijke ge-
zondheidszorg, met uitzondering van het bieden van 
psychosociale hulp bij rampen
Het bevorderen van verslavingsbeleid

Gemeenschapshuizen 
Leven in de buurt is meer dan alleen wonen. Het gaat erom, dat 
mensen elkaar ontmoeten. Daar zijn voorzieningen voor nodig, 
zoals een gemeenschapshuis. 
Zo’n ontmoetingscentrum moet dan wel toegankelijk zijn, een 
lage drempel hebben en een centrale plaats in lokale gemeen-
schap innemen. Sleutelwoorden zijn: ontspannen, ontmoeten 
en ontwikkelen. Op deze wijze worden sociale verbanden 
bevordert en neemt de leefbaarheid in de buurt toe. 
Het bestuur van een gemeenschapshuis kan zich op de Wmo 
voorbereiden door na te denken over de betekenis van het 
gemeenschapshuis, nu én in de toekomst. Wat zijn mogelijke 
kansen en bedreigingen? Zijn er (nieuwe) samenwerkings-
partners denkbaar? Biedt het gemeenschapshuis voldoende 
faciliteiten voor verschillende organisaties en doelgroepen? Is 
de dienstverlening op orde of uit te breiden? Zijn er voldoende 
financiële middelen beschikbaar? Zijn er voldoende mensen - 
vrijwillig en betaald-  om alle werkzaamheden te verrichten?
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Voor de gemeenschaphuizen zijn vooral de volgende vier 
prestatievelden van belang:

Prestatieveld 1 
Leefbaarheid, sociale cohesie en samenhang
Basisvoorziening, aansluiting bij beleid, 
nieuwe activiteiten nieuwe doelgroepen

Prestatieveld 3 
Informatievoorziening, advies en 
cliëntondersteuning
Servicepunt, steunpunt, participatie

Prestatieveld 4 
Vrijwilligers en mantelzorgers
Vrijwilligersbeleid, ontmoeting en ondersteuning

Prestatieveld 5 
Meedoen van mensen met een beperking
Activiteiten en faciliteiten om deel te nemen

Het is belangrijk om samen na te denken over de toekomst van 
de wijk, buurt of dorp, de belangen te bundelen en in gesprek te 
gaan met de gemeente. Die moet natuurlijk wel weten wat be-
stuurders en gebruikers van accommodaties belangrijk vinden! 
In het kader van de Wmo treedt de gemeente actief in contact 
met de burgers, bijvoorbeeld in de vorm van adviesraden. Bestu-
ren kunnen daar namens het gemeenschapshuis hun stem laten 
horen! Als het om het bevorderen van de sociale samenhang 
gaat, is het gemeenschapshuis een onmisbare schakel. Vrijwil-
ligers en het verenigingsleven komen er immers samen. 



NieuwsHeft

WMOSPECIAL

Gemeente  
Door de invoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning zijn gemeenten druk bezig met het 
vormgeven van nieuwe structuren en verbanden 
om beleid voor wonen, welzijn en zorg gestalte 
te geven. De gemeente is subsidieverstrekker 
en heeft de regierol in deze. Zij zoekt naar een 
goede, zonodig nieuwe invulling om er voor te 
zorgen, dat mensen voldoende gefaciliteerd en 
gestimuleerd worden om zelfstandig te handelen. 
Gemeenschapshuizen zijn basisvoorzieningen 
en zij kunnen gemeenten behulpzaam zijn als 
instrument van beleid.
De gemeente kan accommodaties hier op ver-
schillende manieren bij betrekken; van actief tot 
passief en daartussen in een geleide vorm, waarbij 
de gemeente het vrijwilligersbestuur stimuleert 
om met nieuwe plannen te komen. Veel gemeen-
ten kijken momenteel met andere ogen naar het 
gemeenschapshuis. Zij beseffen dat het ‘logische’ 
ontmoetingsplaatsen zijn. Mede naar aanleiding 
van de Wmo zijn ze bezig met het formuleren van 
een accommodatiebeleid.

Goirle

In de gemeente Goirle is enkele jaren geleden het ge-
meentelijk subsidiebeleid herzien, waarbij een aantal 
basisvoorzieningen is geformuleerd, waaronder de ge-
meenschapshuizen. Het voortraject voor die herziening is 
in nauwe samenwerking met de besturen van de gemeen-
schapshuizen gebeurd, met ondersteuning door Stichting 
Zet. Het resultaat is dat er door de gemeenteraad kaders 
zijn vastgesteld: de gemeente blijft de accommodaties 
subsidiëren, maar ze brengt wel een onderscheid aan. 
Voor alle centra geldt, dat zij samen dienen te werken met 
hun omgeving. Wijkgericht en vraaggericht werken horen 
daarbij, evenals openstaan voor ontwikkelingen in de wijk 
en nieuwe doelgroepen. Afspraken over efficiëntie en 
beheer om de kosten te kunnen dekken worden met de 
gemeente gemaakt, die vervolgens faciliteert. Daarnaast 
worden er per accommodatie afspraken gemaakt, die 
verband houden met hun specifieke functie. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan educatie, brede school en een regionale 
functie. De besturen blijven zelfstandig en de gemeente 
stimuleert hun onderlinge samenwerking om zo schaal-
voordeel te krijgen. 

Volgens Hans van Poppel, hoofd Welzijn en Burgerzaken, 
heeft dit alles geleid tot een goede inbedding in de sociale 
structuur van Goirle. De herijking van het subsidiebeleid 
heeft geleid tot een accommodatiebeleid, dat goed aansluit 
bij de Wmo. Als één van de factoren die bepalend zijn ge-
weest voor het succes, noemt hij het feit dat de gemeente 
heel helder is geweest over de herziening.  

Landerd

De gemeente Landerd kent drie gemeenschapshuizen. De 
exploitatie daarvan bleek niet beheersbaar. Elk jaar was er 
een discussie in de gemeenteraad over de tekorten en de 
gemeente paste die vervolgens bij. Hoofd Welzijn Chris 
Remmen legt uit hoe de gemeente hier beleidsmatig ver-
andering in heeft aangebracht.

Als eerste is gekeken naar het gemeentelijk beleid. Bijvoor-
beeld naar de scheiding van verantwoordelijkheden tussen 
de gemeente en accommodatiebesturen. De gemeente 
is eigenaar van de panden en verantwoordelijk voor het 
grootonderhoud. De besturen waren zelf verantwoordelijk 
voor de activiteiten en ontvingen een exploitatiesubsidie. 
In 2006 heeft Landerd een brede commissie uit de gemeen-
teraad ingesteld met de opdracht om aanbevelingen te 
doen om de beheersbaarheid van de exploitatie van de 
drie gemeenschapshuizen te verbeteren. Als eerste advi-
seerde die commissie om voortaan budgetsubsidies te gaan 
verstrekken. En de hoogte daarvan ligt vast. Verder is het 
voorstel gedaan om één beheerstichting voor alle accom-
modaties op te richten. Die stichting werkt met één begro-
ting, zij regelt zelf hoe zaken binnen de drie accommodaties 
geregeld worden. De aansturing is zo veel beter, het bestuur 
en de gemeente vormen gelijkwaardige overlegpartners. 
Voor deze constructie is het natuurlijk wel nodig, dat er voor 
dit nieuwe bestuur leden gevonden worden. 

De vooruitzichten zijn gunstig. Op dit moment werken de 
huidige besturen aan de implementatie van het nieuwe 
beleid. De gemeente biedt hierbij ondersteuning. Naar 
verwachting treedt begin 2008 een nieuw bestuur aan.WMOSPECIAL
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Beleid 
Verenigde Vrijwilligersbesturen 
Accommodaties

In Eindhoven heeft de VVA een aantal jaren geleden een 
vernieuwend beleid geformuleerd, als reactie op het 
ontbreken van een duidelijk accommodatiebeleid van de 
gemeente. De VVA vertegenwoordigt een groot aantal 
vrijetijdsaccommodaties. Door dit particulier initiatief is men 
een gesprekspartner van de gemeente geworden. Voorzit-
ter Frits van Geffen schetst de stand van zaken.

In 2000 is de VVA opgericht om de inwoners van de stad 
nadrukkelijk te betrekken bij en medeverantwoordelijk te 
maken voor de vrijetijdsaccommodaties. Een accommodatie 
moet méér zijn dan enkel een zalencentrum, dat verhuurd 
wordt. Zij vormt een basisvoorziening in de wijk en kent 
een ontmoetingsfunctie. Wijkbewoners nemen er een 
prominente plaats in.
Zij worden er actief bij betrokken en de bestuursverant-
woordelijkheid ligt bij hen, in de wijk. Voor de continuïteit 
is een goede mix van betaald en onbetaald beheer nodig, 
mede afhankelijk van de accommodatie. De vereniging is 
in contact met de gemeente, met wisselend succes.
De VVA is steeds de nadruk blijven leggen op de inhoude-
lijke kant: activiteiten vormen de doelen en op basis daarvan 
zou moeten worden bepaald of er al dan niet bezuinigd 
wordt. Inhoud gaat dus boven beheer. In de huidige discus-
sie staan ook de rollen van woningcorporaties en de afde-
ling welzijn op de agenda. Frits van Geffen vindt het van 
essentieel belang dat de bewoners mede verantwoordelijk 
zijn voor de wijk- en buurthuizen, zo houd je binding met 
de buurt. Daarbij zijn vrijwilligersbesturen onmisbaar en 
dragen zij verantwoordelijkheid.

Bestuurders hebben het vaak erg druk met het beheren van 
het gemeenschapshuis. Ze moeten aan allerlei regels voldoen 
zoals arbo, de horecawet en met de paracommercie als het 
gaat om (nieuwe) activiteiten, die extra inkomsten genereren. 
Het rondkrijgen van de begroting is vaak een hele kluif. Daar-
naast is er de verantwoordelijkheid voor de accommodatie 
zelf: zorgen dat het dak niet lekt, dat de wc werkt en schoon 
is, dat er van tijd tot geschilderd wordt, dat de verwarming 
werkt enzovoorts.
Nu de gemeenschapshuizen meer in de belangstelling staan, 
is het belangrijk dat ze ook voldoen aan de eisen van deze tijd. 
Om alle veranderingen goed op te kunnen vangen en tijdig zelf 
klaar te zijn met nieuwe plannen is het voor de besturen van 
de gemeenschapshuizen goed om een visie op de toekomst 
te ontwikkelen.

Stichting ‘t Heft

Gemeenschapshuizen moeten zich voorbereiden op de 
toekomst, zeker in het licht van de Wmo. Als belangenbe-
hartiger van de Brabantse gemeenschapshuizen geldt dat 
natuurlijk ook voor ’t Heft. De afgelopen tijd hebben het 
bestuur en de adviseurs van Stichting Zet een fors aantal 
ideeën en gespreksonderwerpen verzameld, die te maken 
hebben met de rol en de positie van ’t Heft in de samen-
leving en daaruit voortvloeiend het eigen functioneren. 
Wat kunnen de Wmo en ‘t Heft voor elkaar betekenen? 
Met welke producten en diensten kan ’t Heft de Brabantse 
gemeenschapshuizen ondersteunen? Maar ook: wat voor 
organisatie wil ’t Heft zijn?

Maatschappelijke ontwikkelingen vereisen reacties en initi-
atieven van overheden en instellingen, van gemeenschaps-
huizen en ’t Heft. Naast de Wmo 
kun je hierbij denken aan ver-
grijzing, individualisering, (stil-
le) armoede, vrijwilligerswerk, 
mantelzorg, maatschappelijke 
stages, sociale activiteiten en 
nieuwe doelgroepen.

Enerzijds wil ‘t Heft een platform 
zijn, met goede, directe lijnen 
met de gemeenschapshuizen. 
Vandaar dat ’t Heft aan relatie-
beheer doet door accommoda-
ties te bezoeken. Daarnaast wil 
het bestuur de achterban goed 
kunnen vertegenwoordigen bij 
de overheid, in de pers en op 
conferenties. Het bestuur zal 
zich inzetten om het signale-
ren van de behoeften van de 
achterban te verbeteren, ook 
door zelf nieuwe ideeën aan te 
dragen en deze af te tasten.
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Geld  
De invoering van de Wmo heeft veel 
gevolgen, onder meer op het terrein van 
de financiering. Met de invoering van 
de wet heeft er een grote verschuiving 
van gelden plaatsgevonden. Rijkssub-
sidies zijn vervallen en middelen gaan 
voortaan naar de gemeente. Het totaal 
aan gelden die in verband staan met de 
uitvoering van de Wmo beslaan in de 
meeste gemeenten zo’n 40 % van de to-
tale gemeentebegroting. Het is duidelijk 
dat veel gemeentelijke beleidsterreinen 
met de Wmo te maken hebben, zoals 
welzijn, zorg, educatie, informatievoor-
ziening en accommodaties. Ook allerlei 
organisaties die in het verleden subsidie 
ontvingen, zullen merken dat de subsi-
diebronnen en –regels veranderd zijn.

Fondsen

Naast gemeentelijke subsidiemoge-
lijkheden bestaan er talloze fondsen 
voor extra middelen. Voorbeelden 
zijn: Oranjefonds, Skanfonds, VSB-
fonds en Stichting Doen. Ook de 
provincie Noord-Brabant en de Euro-
pese overheid kennen subsidierege-
lingen. Stichting ’t Heft en Stichting 
Zet kunnen gemeenschapshuizen 
ondersteunen bij het vinden van ge-
schikte geldbronnen en/of het maken 
van een goed projectplan op basis 
waarvan de subsidie kan worden 
aangevraagd. 
Een andere mogelijkheid om geld te 
vergaren voor nieuwe activiteiten is 
het benutten van de lokale of regi-
onale mogelijkheden om middels 
maatschappelijk betrokken onderne-
merschap middelen en menskracht 
te verkrijgen. Het blijkt dat met een 
gerichte doch geringe investering 
lokale bedrijven en organisaties graag 
laten zien dat zij verankerd zijn in en 
betrokken zijn met de plaatselijke 
situatie.

www.theft.nl	 	 	
www.zet-brabant.nl		 	
www.brabant.nl
www.oranjefonds.nl	 					
www.skanfonds.nl						
www.vsbfonds.nl									
www.doen.nl
 

Subsidie

Wie eerder (jaarlijks) subsidie ontving, zal nu op basis van de Wmo nieuwe pro-
jectgelden moeten aanvragen. Bij de invoering er van zijn er nauwelijks gelden 
geoormerkt, dit betekent dat iedere gemeente zelf een nieuwe invulling moet 
geven aan het beleid. Bij voorkeur in overleg met allerlei lokale, maatschappelijke 
organisaties maakt de gemeente een Wmo-plan.
Voor organisaties ontstaan zo kansen om voor diverse activiteiten de financiering 
rond te krijgen. Zo kunnen zij een projectplan indienen om specifieke activiteiten 
te organiseren. Als dit plan aansluit bij de wensen voor de komende periode is 
de kans groot dat zo een extra financieringsbron gevonden is.

Vrijwilligersorganisaties hebben de meeste kans om subsidie te krijgen als ze zelf 
initiatief nemen, zelf een nieuwe activiteit bedenken die aansluit bij de voorne-
mens van de gemeente. Kortom, de gemeenten formuleren beleid waarin ze 
aangeven aan welke onderdelen, activiteiten en/of doelgroepen de komende 
periode met extra aandacht en inzet gewerkt dient te worden. Voor een goede in-
vulling van dit beleid is het voor elke gemeente nodig dat de lokale (vrijwilligers–) 
organisaties daar een aandeel in leveren. Als een gemeente bijvoorbeeld een 
beleidsvoornemen heeft om eenzaamheid te bestrijden, kun je denken aan het 
opzetten van een eigen vervoersmeldpunt voor mensen die overdag of ’s avonds 
niet alleen de deur uit kunnen of durven om naar het gemeenschapshuis te gaan. 
Zo kunnen activiteiten die nu beperkt bezocht worden weer succesvol zijn.
Het aangaan van nieuwe combinaties biedt ook goede subsidiemogelijkheden: 
ouderen verzorgen activiteiten voor jonge ouders met kinderen. Dit biedt goede 
kansen voor een speelvoorziening in en bij het gemeenschapshuis. Of jongeren 
geven ouderen computerles in een geschikte ruimte met een internetverbinding. 
Het aanvragen van een keuken gaat gemakkelijker als er een plan onderligt om 
een brug te slaan tussen verschillende culturen door het oprichten van een 
multiculturele kookclub. 

WMOSPECIAL
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Functies   
Wethouders en andere bestuurders staan vaak verbaasd over de hoeveelheid en de diversiteit aan activiteiten die plaatsvinden 
in de accommodaties in hun gemeente.
Kijkend naar het gemeenschapshuis als basisvoorziening zullen er altijd minimaal drie functies aanwezig zijn, omdat ze een 
wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Het gaat dan om de functies: Ontmoeten, Ontspannen en Ontplooien (of 
ontwikkelen). Vooral door de ‘Vermaatschappelijking van de zorg’ komt er nog een vierde functie in beeld: opvang. 

ontmoeten 
ontspannen
ontplooien
opvang

activering
afhaalpost
belangenbehartiging
buurtbeheer
cultuur
debat 
dienstverlening
faciliteren kantoorruimte derden
gastvrouw / gastheer
informatievoorziening, zoals loket, ICT, zuil, spreekuur
maatschappelijk werk
opslag
opvang
oarticipatie burgers
servicepunt
tentoonstelling
uitvalsbasis 
vrije inloop
zorg


























Activiteiten
inloopmogelijkheden krantje/koffie/internet

	 vrije	inloop
intergenerationele activiteiten

	 jongeren	geven	computerlessen	aan	ouderen
interculturele activiteiten

	 allochtonen	en	autochtonen	bereiden	samen	maaltijd
aansluiten bij mantelzorgers en vrijwilligers

	 ontmoetingsruimte	De	Driehoek	in	Tilburg	is	er	voor	álle		
	 wijkbewoners.	In	het	gebouw	is	onder	meer	een	steunpunt		
	 voor	mantelzorgers.	

opvoedingsondersteuning
	 in	’s-Hertogenbosch	kent	men	in	wijken	een	Ouder	Kind	
	 Centrum,	waar	iedereen	vrij	kan	binnen	lopen.	Het	heeft		
	 een	speciaal	aanbod	gericht	op	ouders.

opvang buitenschoolse kinderopvang
maatschappelijke opvang
activiteiten gerund door speciale groep

 ‘In	de	Roos’	is	een	lunchcafé	met	vergaderfaciliteiten	in		
	 ’s-Hertogenbosch.	Er	werken	mensen	met	een	verstan-	
	 delijke	of	lichamelijke	beperking.	Het	functioneert	als		
	 leer-	/	werkbedrijf.
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Partners 
Als het om de Wmo gaat is sa-
menwerking van cruciaal belang. 
Naast de gemeente als ‘logische’ 
partner zijn er nog vele andere 
samenwerkingspartners en -ver-
banden mogelijk. Bijvoorbeeld 
met en tussen woningcorpora-
ties, welzijn- en zorginstellingen. 
De lokale situatie is uiteraard 
bepalend voor de mogelijke 
samenwerkingspartners en con-
crete invulling van de plannen. Zo 
worden door een lokale integrale 
aanpak nieuwe voorzieningen 
gerealiseerd, die de leefbaarheid 
ten goede komen. Ook partners 
uit de directe omgeving bieden 
volop mogelijkheden. Naast een 
school kan dat bijvoorbeeld ook 
een kunstenaarscollectief zijn.

Gemeenschapshuis Overloon 

De accommodatie van de Stichting Gemeenschapshuis 
Overloon voldoet niet meer aan de eisen van de huidige 
tijd en er bestaan capaciteitsproblemen. Grenzend aan het 
terrein van het Gemeenschapshuis ligt een kleinschalig 
zorgcentrum van Pantein Wonen, dat ook aan vernieuwing 
toe is. Pantein is een grote instelling met als werkgebied het 
Land van Cuijk en is bekend met het realiseren van verschil-
lende soorten zorg, welzijn en wonen. Gezamenlijk heb-
ben de twee organisaties bekeken of vanuit het oogpunt 
‘Vermaatschappelijking van de zorg’ een multifunctioneel 
gebruik van de nieuwe accommodatie mogelijk is en op 
deze manier zorg en welzijn te combineren. Voorzitter Fons 
van Mill vertelt over zijn ervaringen. Als toekomstbeeld 
schetst hij een multifunctionele accommodatie met een 
gezamenlijke ingang en een aanbod voor iedereen of het nu 
om zorg of om welzijn gaat. Gedacht wordt aan kinderop-
vang, apotheek, huisarts, thuiszorg en dat allemaal samen 
in hun eigen accommodatie.

Alle gebruikersgroepen hebben een intentieverklaring on-
dertekend en het globale ontwerp is met hen besproken. De 
gemeenteraad is inmiddels akkoord. Het bestuur runt het 
gemeenschapshuis en de nieuwbouw als een onderneming, 
compleet met afschrijvingen en reserveringen. 
Voor de uiteindelijke realisatie van de nieuwbouw zijn nog 
extra gelden nodig, de fondswerving staat hoog op de 
agenda. Al met al duurt het proces al enkele jaren, mede 
door de gemeentepolitiek. Intussen blijven de bouwkosten 
maar stijgen en moeten toezeggingen van fondsen veilig-
gesteld worden. Volgens Fons van Mill moet je over een 
behoorlijk doorzettingsvermogen beschikken wil je zo’n 
proces volhouden, maar zegt hij: Wat er ook gebeurt, het 
moet doorgaan!

De Driehoek

In Tilburg heeft de samenwerking tussen WonenBreburg, 
De Wever en de Twern een bijzondere accommodatie op-
geleverd: ontmoetingscentrum De Driehoek in Reyshoeve, 
een zorg- en wooncomplex voor senioren. De Wever is 
een zorginstelling, de Twern is de lokale organisatie voor 
welzijnswerk. WonenBreburg heeft als woningcorporatie 
expertise als beheerder van vastgoed. Maar daarnaast, 
vertelt manager beheer Jacqueline Spiering, heeft Wo-
nenBreburg ook een rol ten aanzien van de leefbaarheid in 
wijken en buurten en de zorg voor kwetsbare groepen. Bij 
nieuwe projecten denkt men steeds na over een wijkfunctie 
in relatie tot zorg en wonen. 

Naast enkele servicepunten, zoals een audiologisch cen-
trum en logopedie, is in de Reyshoevepassage De Driehoek 
gevestigd. Het ontmoetingscentrum is er voor iedereen in 
de wijk, dus ook voor bewoners van de Reyshoeve, bewo-
ners van de inleunwoningen en senioren en hun mantel-
zorgers uit de wijk. Ontmoeting, ontspanning en informatie 
zijn sleutelwoorden met verder voorzieningen als advies, 
spreekuur en consultatie. Ook de ontmoeting tussen jong 
en oud staat hoog op de agenda. Er zijn daarvoor contacten 
met het ROC, zodat jongeren activiteiten gaan organiseren, 
bijvoorbeeld computerlessen voor senioren. Verder zijn de 
basisschool en het wijkcentrum vlakbij gelegen. Op deze 
manier komt er een uitwisseling tussen voorzieningen in 
de wijk en tussen bewoners onderling. Het professionele 
beheer wordt bijgestaan door vrijwilligers, vaak ouderen 
die gastheer of gastvrouw zijn. De Driehoek is nog maar 
net open, dus de buurtbewoners moeten het nog weten te 
vinden. Maar je merkt dat mond-tot-mondreclame werkt, 
aldus Jacqueline Spiering.



NieuwsHeft

WMOSPECIAL

Personeel  
De mensen die in gemeenschapshuizen werken worden lang 
niet altijd betaald. Als accommodaties al iemand in vaste 
dienst hebben, dan is dit vaak een beheerder. Regelmatig 
gaat het hier om een baan via een werkstimuleringsmaatre-
gel. Het meeste werk binnen een gemeenschapshuis wordt 
echter vrijwillig en onbetaald uitgevoerd. Denk hierbij aan 
taken als bestuurswerk, activiteiten begeleiden, gastvrouw 
of gastheer.
Zowel het betaalde als het onbetaalde werk betekent de 
nodige verantwoordelijkheid voor het bestuur, bijvoorbeeld 
als het gaat om Arbo, CAO, horecawet en paracommercie. Er 
zal in ieder geval altijd veel georganiseerd moeten worden 
om te zorgen voor de goede (arbeids-)voorwaarden. De Wmo 
doet hier nog een schepje bovenop: als huizen een rol van 
betekenis gaan vervullen, zal er meer werk verricht worden 
en zal er in sommige gevallen ook een bepaalde deskundig-
heid nodig zijn.

Vrijwilligerswerk 

Voor bestuurders betekent de invoering van de Wmo in elk 
geval een actief vrijwilligersbeleid. Er gaat meer aandacht 
uit naar het werven van vrijwilligers en naar het vinden en 
binden van de vrijwilligers. Wat hebben zij zoal nodig om 
zich verbonden te voelen met het gemeenschapshuis? Daar 
hoort waardering bij, regelmatig een gezellig moment met 
elkaar en misschien wel een vrijwilligersvergoeding. De 
omstandigheden waarin de vrijwilligers hun werk doen 
moet goed geregeld zijn: een veilige en gezonde werkplek, 
met oog voor hun welzijn en welbevinden. 

Nieuwe doelgroepen binnenhalen betekent ook meer en 
vooral een andere zorg voor de vrijwilligers in de accommo-
datie. Het zou goed zijn als vrijwilligers hier vaardigheden 
in ontwikkelen en vervolgens ook signalen leren kennen. 
Vervolgens kunnen ze die doorsluizen naar professionele 
organisaties die hier daadwerkelijk iets mee kunnen. Ook 
voor beheerders vraagt dit meer vaardigheden. Die zijn hier 
niet altijd sterk in, omdat ze merendeels gedetacheerd zijn 
vanuit een sociale werkvoorziening met beperkte (inhou-
delijke) begeleiding. 
Meer en andersoortige activiteiten organiseren en wellicht 
ook voor andere doelgroepen vraagt een bepaalde exper-
tise die je niet zomaar kunt en mag veronderstellen bij een 
welwillende vrijwilligersorganisatie. Het zijn geen agogen, 
dus hoe kunnen ze bijvoorbeeld eenzame mensen uit de 
wijk naar het gemeenschapshuis krijgen? Deze vraag kan 
beter met hulp van professionals worden ingevuld. Het is 
verbazingwekkend om te zien hoe weinig direct contact 
er soms is tussen de professionals en de bestuurders en 
vrijwilligers van de accommodatie.

Betaald werk 

Voor het ontwikkelen en opzetten van nieuwe activiteiten 
is in veel situaties een agogisch werker nodig, zoals een 
welzijnswerker of een jongerenwerker. Zij hebben de des-
kundigheid om een (nieuwe) doelgroep te activeren. Veel 
gemeenten en gemeenschapshuizen worstelen met de 
vraag: hoe kunnen we bijvoorbeeld de eenzame mensen 
uit de wijk meer betrekken bij de buurtactiviteiten? 

Ook op andere terreinen zien we een vraag naar professio-
naliteit ontstaan. Het beheren van een gemeenschapshuis 
vraagt veel: het tijdig open en afsluiten van de deur; de 
bar laten functioneren; het gebouw onderhouden; het 
coördineren en faciliteren van de activiteiten; de ontmoe-
tingsruimte gezellig en aantrekkelijk 
inrichten; gemakkelijk kunnen om-
gaan met verschillende groepen, 
zowel de bezoekers als de vrijwil-
ligers. Voor veel beheerders vraagt 
dit zeker meer vaardigheden dan nu 
in de regel aanwezig is. Vanuit het 
bestuur en/of de detacheringsorga-
nisatie vraagt dit om extra scholing, 
aandacht en meer begeleiding. 
Zorgdragen voor de juiste arbeids-
voorwaarden, het volgen van de CAO 
en het vervullen van plichten van 
een goed werkgeverschap kunnen 
voor een vrijwilligersbestuur (te) veel 
gevraagd zijn. 
Het is verstandig om uit te kijken naar 
een constructie waarbinnen de taken 
en zaken met gemak en deskundig-
heid kunnen worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld via de gemeente, het 
lokale welzijnswerk of een organisa-
tie voor werkvoorziening.
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Pilot
’t Heft wil de Brabantse gemeenschapshuizen ondersteu-
ning bieden zodat zij goed zijn voorbereid op ontwikke-
lingen, zoals de invoering van de Wmo. Om er achter te 
komen welke rol de gemeenschapshuizen in het kader 
van de Wmo kunnen vervullen, heeft ’t Heft aan Stichting 
Zet de opdracht gegeven voor een pilotproject, met als 
doel om de mogelijke kansen en belemmeringen in kaart 
te brengen. Het eindresultaat is een plan van aanpak 
waarin beschreven staat welke onderdelen verder uitge-
werkt dienen te worden om de kansen te verzilveren. De 
pilot is uitgevoerd in Sociaal Cultureel Centrum Servaes in 
Heeswijk-Dinther, samen met de gemeente Bernheze.
De medewerking van de gemeente was een belangrijke 
voorwaarde voor de pilot. Juist in wisselwerking tussen 
accommodatie en gemeente komen de cruciale punten 
naar voren: wat is gewenst, wat vormt een belemme-
ring?
Naar aanleiding van deze pilot heeft de gemeenteraad 
besloten om de lokale gemeenschapshuizen extra finan-
ciële mogelijkheden te bieden om de ontmoetingsfunctie 
verder te kunnen uitbouwen. 

Onderdelen van de pilot

overzicht kenmerken van het gemeenschapshuis
overzicht relevante beleidsthema’s van de gemeente
overzicht functies gericht op kansen en belemmeringen
beelden en behoeften van vrijwilligers en gebruikers van het gemeenschapshuis
ontwikkelen en formuleren van de visie van het gemeenschapshuis
rollen van de gemeente, gemeenschapshuis en welzijnswerk
checklist Wmo en gemeenschapshuizen
conclusies en aanbevelingen
voorstel plan van aanpak











Tijdens de pilot kwam duidelijk naar voren dat de gemeente 
allerlei wensen en ideeën heeft op het gebied van lokaal 
sociaal beleid. Er zijn genoeg beleidsthema’s te noemen 
die van belang zijn om een leefbare samenleving te heb-
ben. De gemeente gaf aan dat niet voor alle onderwerpen 
direct beleid gemaakt wordt. De gemeente wil niet alles van 
boven af opleggen, niet alles aangeven en dichttimmeren, 
maar juist bewust de ruimte open laten voor eigen initiatief 
vanuit de burgers. Uit de praktijk blijkt dat bij een sterke be-
leidsgeoriënteerde overheid, burgers sterk (blijven) leunen 
en steunen op de overheid. De gemeente Bernheze wil het 
eigen initiatief en de invulling van onderaf op gang brengen. 
Burgers en vrijwilligersorganisaties vinden dat op zich goed, 
ze moeten soms wel wennen aan die nieuwe opstelling van 
de overheid. Het in beeld brengen van de lokale problema-
tiek geeft de gemeenschapshuizen ook een impuls, het 
vormt ook een kans. De gemeente wil deze kans stimuleren. 
Het aanbieden van gepaste faciliteiten zorgt ervoor dat dit 
initiatief tot leven kan komen. Kortom, een nieuwe rol van 
overheid is die van de uitnodigende overheid: de gemeente 
faciliteert burgers en vrijwilligersorganisaties bij het ontwik-
kelen van initiatieven.

Verder kwam bij de pilot boven tafel dat het actief oppakken 
van sociale thema’s voor vrijwilligersorganisaties - zoals een 
gemeenschapshuis - vaak teveel gevraagd is en bovendien 
te ingewikkeld. Voor kennis en continuïteit is nogal eens een 
professionele organisatie nodig die een deel van het werk 
op zich neemt. Het gebruik (kunnen) maken van het lokale 
welzijnswerk kan hierbij een logische stap zijn. Bestuurders 
van gemeenschapshuizen zijn zelf immers geen agogen, ze 
zijn breed bezig. In de accommodatie en bij alle vrijwilligers-
organisaties is echter wel veel ervaring aanwezig. Samen 
optrekken dus!

Gedurende het pilotproject zijn de verschillende elementen 
die een mogelijke rol (kunnen) spelen voor gemeenschaps-
huizen bij de positionering en invulling van de Wmo vastge-
legd in een checklist. De checklist is als handvat geschikt voor 
gemeenschapshuizen en gemeenten en laat zien in hoeverre 
het gemeenschapshuis Wmo-proof is. De checklist staat op 
achterpagina van  deze Wmo-special.
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Toegankelijkheid  

Gemeenschapshuis Den Aord

BTB-Bouwadvies is een bouwkundig adviesbureau, gespeci-
aliseerd in het geven van bouwkundige en infrastructurele 
adviezen met betrekking tot bereikbaarheid, toegankelijk-
heid en bruikbaarheid voor mensen met een lichamelijke 
functiebeperking. BTB-Bouwadvies is een onderdeel van 
Stichting Zet. Het bureau heeft geadviseerd over de uit-
breiding van Gemeenschapshuis Den Aord in Casteren in 
opdracht van Woningstichting De Zaligheden in Eersel. 
Jan Kusters was er als voorzitter van het bestuur van Den 
Aord bij betrokken. In 2001, vertelt hij, waren er twee ini-
tiatieven. De werkgroep Woonzorgzone-ouderen van de 
dorpsraad had plannen, het gemeenschapshuis wilde een 
podiumvoorziening. Zij zijn samen verder gegaan met als 
uiteindelijk resultaat een combinatie van een dienstencen-
trum en een gemeenschapshuis. De Woningstichting is 
eigenaar, de gemeente is huurder en het bestuur van Den 
Aord heeft het gebouw in bruikleen. BTB-Bouwadvies is 
ingeschakeld en heeft zich onder meer gebogen over de 
entree, lift en de toiletten.

Het uitgangspunt bij de beoordeling van voor het publiek 
toegankelijke gebouwen zoals een gemeenschapshuis 

Bij toegankelijkheid denken mensen vaak aan rolstoelge-
bruikers. Maar het gaat om veel meer, denk bijvoorbeeld 
aan aanpassingen voor ouderen. Of aan toepassingen zoals 
geleiding in gangen en trappen om visueel gehandicapten te 
ondersteunen of aandacht voor het geluid in de grote zaal voor 
slechthorenden. Bij toegankelijkheid speelt ook de uitstraling 
en openheid een rol. Het gebouw zal uitnodigend moeten zijn 
om binnen te gaan en in te verblijven – sociale toegankelijk-
heid. Een integraal toegankelijke accommodatie is er voor 
iedereen. Om dat mogelijk te maken is het laten opstellen van 
een deskundig bouwkundig advies aan te raden.

ITS

Ten behoeve van het Internationaal Toegankelijkheidssym-
bool (ITS) is het project getoetst aan de hand van de ge-
bruiksfunctie/categorie: Wijk- en dienstencentra. Uitgaande 
van de genoemde functie dient het gebouw van De Aord 
voor toekenning van het ITS minimaal voorzien te zijn van 
onderstaande hoofdonderdelen: 

algemene invalidenparkeerplaats
invalidentoilet
een verlaagd onderrijdbaar gedeelte in een balie, 
kassa, loket of bar
een verlaagd onderrijdbaar werkblad/tafel;
een voorziening voor slechthorenden in ruimtes > 50m²
aangepaste doucheruimte
aangepaste kleedruimte
aangepaste toeschouwersplaatsen

Het advies van BTB bestaat uit twee gedeelten: een 
algemeen en een specifiek. In het algemene stuk staan 
richtlijnen over de bereikbaarheid: zoals over de toe-
gangspaden, buiteninrichting, verlichting, bewegwijzering 
en de voorzieningen voor auto’s, fietsen en scootmobielen.  
Bij de toegankelijkheid wordt nader ingegaan op alle deuren 
die toegang bieden tot (semi-)openbare ruimten en waar 
die aan moeten voldoen. Die punten gelden bij voorkeur 
ook voor nooduitgangen. Wat de bruikbaarheid betreft 
moet je denken aan adviezen over bedieningselementen, 
zoals displays en automaten en verder over obstakels, 
glasvlakken, verlichting en de informatievoorziening. In 
het gebouw zijn enkele trappen en liften, ook die dienen 
aan bepaalde eisen te voldoen. Speciale aandacht gaat uit 
naar voorzieningen voor Slechthorenden. In het specifieke 
gedeelte wordt gedetailleerd ingegaan op elke afzonder-
lijke ruimte in De Aord.











dient te zijn dat deze bereikbaar, 
toegankelijk en bruikbaar zijn voor 
iedereen.
Tevens dient bij het beoordelen op 
de toegankelijkheid voor mensen 
met een lichamelijke functie-
beperking ervan uitgegaan te 
worden dat het gewenst is dat bij 
de bouw en inrichting er rekening 
mee gehouden wordt dat er ook 
gehandicapten werkzaam kunnen 
zijn en dat deze gebouwen op 
zelfstandige wijze kunnen worden 
bereikt, er binnengegaan kan wor-
den en er gebruik van kan worden 
gemaakt. In het calamiteitenplan 
moeten één of meerdere functio-
narissen aangewezen worden die 
speciaal belast zijn met hulp aan 
gehandicapten.
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Vormen
Naast functies als ontmoeten, ont-
spannen, ontplooien en verhuren van 
ruimte zien we steeds meer functies 
gebundeld worden in een gemeen-
schapshuis. Veel voorzieningen, 
verschillende vormen van dienstverle-
ning staan onder druk omdat ze vaak 
financieel een flinke belasting zijn. 
Om te voorkomen dat ze (moeten) 
verdwijnen is het goed om nieuwe 
mogelijkheden tijdig te onderzoeken. 
Gemeenschapshuizen gaan ruimten 
meervoudig benutten of zoeken in 
een vroegtijdig stadium al aansluiting 
bij partijen die ook uitkijken naar het 
bundelen van de mogelijkheden. Niet 
alleen het bundelen van de ruimte 
maar ook het optimaler benutten van 
menskracht. Zo kan door samenwer-
ken en inroosteren een loket beter 
bemenst worden. Dit vraagt om een 
goede afstemming en uitwisseling.

De Gouden Helm

In Helenaveen in de gemeente Deurne staat het ingrijpend 
gerenoveerde gemeenschapshuis De Gouden Helm. De ver-
bouwing is aangegrepen om ook aan andere organisaties 
een nieuw onderdak te bieden. Zo is er De Peelbascule: een 
winkeltje met tal van streekproducten. Het Dorpsservice-
centrum is een goed voorbeeld hoe in de kleine kernen het 
voorzieningenniveau op peil gehouden kan worden. Het 
herbergt een VVV-informatiepunt, internetpunt, stomerij-
dienst en een postagentschap. Verder vinden kruisvereni-
ging, huisarts, bibliotheek er nog onderdak. De feestzaal is 
tevens de gymzaal voor de leerlingen van de basisschool. 
De barexploitatie in De Gouden Helm is verpacht. 

Voorzitter Martien Arts van de beheersstichting om-
schrijft het als een ‘gemeenschapshuis nieuwe stijl’. Het 
bestuur heeft een toezichthoudende rol, het faciliteert 
alle vaste huurders en gebruikers. Men kent een Raad van 
Aangeslotenen als gesprekspartner voor het bestuur. Het 
accommodatiebeleid van de gemeente Deurne heeft in 
2004 voor voldoende budget gezorgd om de verbouwing 
te kunnen realiseren. In dat beleid was ruime aandacht 
voor het buitengebied en oog voor de kleine kernen. Alles 
overziend is Martien Arts tevreden en dat geldt ook voor 
de verenigingen. Het gehele traject is tot in detail met hen 
doorgesproken. Vanaf het begin was het doel voor iedereen 
duidelijk. Hij spreekt niet meer over een gemeenschapshuis 
maar over een Dorpscentrum. Dát geeft veel beter weer 
wat voor functie het gebouw heeft. Hij roemt de hoge 
toegevoegde waarde van het Dorpsservicecentrum en De 
Peelbascule, zodat het aanbod heel breed en veelzijdig is. 

Gemeenschapshuis Het Buurthuis

Het Buurthuis maakt onderdeel uit van een multifunctioneel 
gebouw, ontstaan vanuit het concept Brede School voor 
de gemeenschap van Elsendorp, gelegen in de gemeente 
Gemert-Bakel. In 2000 hebben Het Buurthuis en de basis-
school het initiatief hiervoor genomen. Ook de bibliotheek 
en de peuterspeelzaal werden partners. Alle organisaties 
zitten tegenwoordig in één gebouw om zo de samenwer-
king te bevorderen, de sociale binding te versterken en een 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. 
Vroeger zat Het Buurthuis apart en hadden de ruimtes veelal 
vaste gebruikers. In de nieuwe, multifunctionele situatie 
kan men veel beter schuiven en efficiënter inplannen. Het 
aantal verenigingen dat gebruik maakt van de ruimtes is 
sindsdien toegenomen. 

Willy Donkers is voorzitter van Stichting Dorpsoverleg Elsen-
dorp, de eigenaar van Het Buurthuis. Trots vertelt hij over 
‘het kloppend hart in het dorp’, waar basisvoorzieningen 
zijn en waar onderwijs wordt genoten. Het is een plek waar 
iedereen zich thuisvoelt. Kenmerkend voor de accommoda-
tie is dat alle mensen gebruik maken van één hoofdingang 
naar de hal. Iedereen komt daar door naar binnen, zoals 
senioren, schoolkinderen en bibliotheekbezoekers. Ideaal 
dus voor de ontmoeting tussen mensen, tussen jong en 
oud. Overdag houdt de conciërge van de school toezicht. 
’s Avonds zijn de verenigingen verantwoordelijk voor de 
bar en het schoon achterlaten van de accommodatie. Zij 
regelen dan alles zelf. Doordat er geen beheerder achter 
de bar staat bespaart men hierop. Een beheerscommissie 
is uiteindelijk verantwoordelijk.
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COLOFON

Checklist
In hoeverre is een gemeenschapshuis Wmo-proof?

Is het gemeenschapshuis toegankelijk voor iedereen?
	 rolstoelgebruikers,	visueel	gehandicapten

Is het gemeenschapshuis bereikbaar voor iedereen? 
 (openbaar)vervoer,	oversteekplaats,	parkeergelegenheid,	verlichting.

Is de informatievoorziening op een goede plek? 
	 open	uitstraling,	voldoende	privacy,	zowel	telefonisch,	digitaal	als	mondeling

Zijn er activiteiten voor iedereen? 
 alle	groepen	voelen	zich	uitgenodigd,	imago	en	uitstraling	

Vinden de activiteiten plaats zowel in clubverband als vrije inloop?
Sluiten de activiteiten aan bij verschillende functies en behoeften van de lokale 
gemeenschap?
Is de ruimte geschikt voor verschillende activiteiten en organisaties? 
Hoe is het gebruik van computer, spreekkamer, vergaderruimte, opslagruimte?

 podium	met/zonder	kleedruimte,	verplaatsbaar	biljart,	aparte	ontmoetingsruimte	
Biedt het gemeenschapshuis goede faciliteiten? 

 internet,	schone	ruimten,	goed	meubilair,	kopieermogelijkheid,	(beperkte)	keuken
Biedt het huis kwalitatief goede ruimte? 

	 zowel	voor	vrijwilligersorganisaties	als	voor	professionele	organisaties
Zijn er mensen die voldoende kennis en vaardigheden hebben om nieuwe 
doelgroepen goed te begeleiden en te ondersteunen, zoals mensen met een 
beperking?
Als het gemeenschapshuis als uitvalsbasis gaat dienen voor mantelzorgers en 
(zorg)vrijwilligers, zijn er dan mogelijkheden om professionele ondersteuning te 
bieden? 
Hoe ziet de communicatie er uit?

	 e-mail,	website	of	informatiebord,	bekendheid	van	bestuur	en	gebruikersraad	
Zijn er normen te benoemen waaraan het gemeenschapshuis moet voldoen om 
een basisvoorziening in de gemeente te zijn?
Heeft het bestuur zicht op nieuwe samenwerkingspartners?






























