
Maatschappelijke SteunSystemen

en de Wmo

Op weg naar meer participatie van psychisch 

kwetsbare burgers



Indeling presentatie 

• Voorstellen

• Korte wervende inleiding op de presentatie: waarom moet u met 

ons komen praten?  

• Open space bijeenkomst 

• Discussie en nagesprek 



Waarom met ons komen praten? 

In de regio Breda 

• hebben we jarenlange ervaring met de ontwikkeling van MASS. 

• werken we heel intensief samen met de gemeenten aan de 

ontwikkeling van MASS

• zijn interessante koppelingen tussen MASS en de Wmo ontstaan

• worden MASSen in de meest brede zin van het woord tot 

ontwikkeling gebracht

• zien we MASS als een voertuig om zowel de instellingen, 

overheid en burgers in beweging te krijgen 



U kunt bij ons horen

• Hoe we beleid en uitvoering met elkaar verweven

• Hoe we verschillende beleidsvelden met elkaar verweven

• Hoe we met overheden, andere aanbieders en vragers samen 
aan de zelfde doelstelling werken

• Welke verschillende activiteiten we ontwikkeld hebben 

• Hoe we in concrete situaties samenwerken met de gemeente in 
wmo beleidsvelden (bijv. kwartiermaken)

• Wat de doegroep zelf van onze inspanningen vindt

• Hoe we dat allemaal betalen 



GGZ Regio Breda

• In 1999 ontstaan door fusie van APZ Hooghuys, RIBW, STAP, De 

Mark en RIAGG Breda

• Ongeveer 1100 medewerkers

• Vijf zorgnetwerken; Zorgnetwerk Voordeur als open verbinding 

met samenleving en Zorgnetwerk Carea (care en reactivering)

• Fusie met GGZ Midden Brabant tot GGZ Breburg Groep



De regio Breda en haar gemeenten 

• Twaalf gemeenten

• Ongeveer 460.000 inwoners

• Breda als centrumgemeente met 165.000 inwoners

• Variatie gemeenten 6.500 tot 57.000 inwoners

• Uitgestrekt gebied

• Veel variatie in gebied, stedelijk tot zeer ruraal/ verschillende 

levensovertuigingen/ veel forensenverkeer 

• Van oudsher weinig OGGZ activiteiten



Ontwikkeling MASS® Regio Breda

• Vóór 2002 weinig samenwerking met de gemeenten

• Wel al met beperkt aantal maatschappelijke partners 

samenwerking 

• GGZ werd ‘ivoren toren gedrag’ verweten

• Start MASS eind 2002

• Start in één gemeente (Oosterhout)

• Vooruitopend op Wmo: regie gemeente



MASS® activiteiten hebben tot doel:

• Beeldvorming te bevorderen en kwartier te maken 

• De doelgroep te ondersteunen in hun participatie

• Ondersteuning netwerk cliënten 

• (bemoei)Zorg te leveren indien nodig

• Samenwerking en ketenvorming tussen organisaties tot stand te 

brengen of te intensiveren

• Lijkt dat niet heel erg op de uitgangspunten van de Wmo?



MASS® in de regio Breda

• Regie : Gemeenten

• Financiering: vanaf de start is de 

ontwikkeling van MASS®

gefinancierd vanuit de OGGZ; 

activiteiten worden geborgd in de Wmo 



Een dekkend netwerk van MASS® activiteiten 

• Netwerken, netwerken, netwerken 

• Stuurgroepen

• Jaarplannen

• Netwerkbijeenkomsten 

• Ambtelijke contacten

• (Overleg met) ervaringsdeskundigen 

• Stapsgewijze ontwikkeling (blokje op blokje bouwen)

• Werken op alle 3 niveaus: macro/meso/micro

• Bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend



Opbouw in de regio Breda

• Start met het lokaal casuïstiekoverleg MASS®

• Koppeling met bemoeizorg 

• Ontmoeting mogelijk maken (inloop, eetpunten, vriendendienst 

etc)

• Ondersteuning netwerk

• Beeldvorming en kwartiermaken



Wat betekent dit voor de GGZ?

• Meer zichtbaar aanwezig in de regio

• Oog en begrip krijgen voor de behoeften en doelen van andere 

partners, waaronder de locale overheid

• Ivoren toren beeld verdwijnt heel langzaam maar wel zeker

• Input van informatie voor eigen beleid

• Noodzakelijke verbindingen en veranderingen intern



En voor de gemeente?

• Hulpverlening aan kwetsbare burgers in de gemeente aanwezig

• Instituut GGZ wordt als gezicht en als betrokken organisatie 

herkenbaar 

• Meer zicht op kennis en mogelijkheden zorg

• Meer zicht op mogelijkheden en kansen bij de 

ervaringsdeskundigen zelf

• Noodzakelijke verbindingen en veranderingen intern 

• Meer zicht op omvang doelgroep en bij te stellen procedures



Financiering

• Structurele financiering vanuit de OGGZ budgetten (ontwikkeling 

en coördinatie)

• Inkoop via centrumgemeente

• Uitvoering voor alle gemeenten

• Ontwikkeling neergelegd bij GGZ

• Financiering activiteiten door gemeente en samenwerkende 

organisaties 



Kwartiermaken 

• Opgenomen in Wmo beleidsnota: uitvoering hoeft niet meer te 

worden goedgekeurd door de gemeenteraad

• Verschillende beleidsvelden met elkaar verbonden (sport, spel, 

cultuur, gezondheid, welzijn, onderwijs)

• Beschikbaar stellen media/ gebouwen

• Meedoen met alle activiteiten 

• Alle kennis is evenredig waard  

• Betrokkenheid bestuur, beleid en uitvoering 


