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INLEIDING  
 
Ruim een jaar geleden hebben een aantal burgers uit de gemeente Veghel en maatschappelijke 
organisaties de koppen bij elkaar gestoken om met elkaar te verkennen of en vooral hoe twee 
ontwikkelingen konden worden samen gebracht. Enerzijds betrof dit de ontwikkelingen rond de 
Wmo-transitie en de zorg, aanvankelijk met name met betrekking tot dementie, anderzijds ging dit 
om de ontwikkelingen rond het voormalig pand van Instituut Pieter Brueghel, tegenwoordig 
Phoenix Cultuur. Uit de eerste verkenningen ontstond al snel een droom: een “inloop-
/ontmoetingscentrum” voor mensen met een chronische aandoening én hun mantelzorgers, een 
veilige plek waar mensen “zorg” kunnen delen, waar wordt uitgegaan van ieders mogelijkheden, 
talent wordt aangesproken en mensen geïnspireerd worden de focus te verleggen. Eén ding 
hebben alle betrokken initiatiefnemers gemeen: de overtuiging dat ook mensen met een 
chronische aandoening én hun mantelzorgers graag een betekenisvolle rol in het leven willen 
vervullen. En dat dit helpt om een nieuw levensevenwicht te vinden en te handhaven.  
Kortom een centrum voor balans & perspectief (werktitel). 
 
Hierna volgde een jaar van onderzoeken en uitwerken, overleggen en advies inwinnen bij een 
groot aantal verschillende direct en minder direct betrokkenen, deskundigen, maatschappelijke 
organisaties, onderwijs en ondernemers uit de gemeente Veghel. Er is meegedaan aan 
programma’s van fondsen, (maatschappelijke) awards, innovatieprijzen en sponsoracties. En niet 
in de laatste plaats: er is diverse keren overleg gevoerd met de gemeente Veghel, zowel over de 
verwerving van het pand, als over de beste manier om de droom te realiseren.  
 
Langzaam maar zeker werd duidelijk dat uitwerking van het PieterBrueghelHuis als algemene 
voorziening voor dagbesteding, informatie en begeleiding het beste aansluit bij de visie en 
ambitie van de initiatiefgroep, zowel als de financieringsmogelijkheden van de gemeente. Met deze 
aanpak kan een maatschappelijke opbrengst worden gerealiseerd die substantieel en relevant is. 
Met de verwerving van het pand in zicht, heeft het initiatief definitief de naam het 
PieterBrueghelHuis gekregen en is de Stichting het PieterBrueghelHuis opgericht.  
 
In lijn met deze conclusie treft u in dit projectplan de onderbouwing aan voor de exploitatie van het 
PieterBrueghelHuis.  
 
Opbouw projectplan: 

1. Initiatiefgroep 
2. Aanleiding: ontwikkelingen en kansen 
3. Doel 
4. Resultaten  
5. Organisatie 
6. Plan van aanpak 
7. Activiteitenplan voor eerste jaar van uitvoering 
8. Begroting 
9. Risico-inventarisatie 
10. Maatschappelijk rendement 
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1. INITIATIEFGROEP 
 

In het burgerinitiatief van het PieterBrueghelHuis werken burgers op persoonlijke titel samen met 
de volgende stakeholders: 
- Stichting Alzheimer Nederland, afdeling Oss, Uden, Veghel 
- Hulpdienst Diakonie 
- Brabant Zorg 
- Wmo raad 
- ONS welzijn (voorheen Vivaan) 
- Op Andere Gedachten 
- Vanderlande Industries Holding B.V. 
 
Daarnaast is gesproken met diverse adviseurs uit bedrijfsleven en maatschappelijke middenveld, 
het onderwijs en de gemeente Veghel 
 

 

2. AANLEIDING 
 
De initiatiefgroep voelt zich betrokken bij de volgende ontwikkelingen: 

- De gevolgen van het transitiespeerpunt “langer zelfstandig wonen”. Mensen met een 
chronische aandoening en hun mantelzorger(s) staan zondermeer achter dit uitgangspunt, 
maar we weten uit onderzoek en persoonlijke ervaring ook dat bij aandoeningen zoals 
dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en kanker de belasting van mantelzorgers 
bovengemiddeld is, waardoor zij een verhoogd risico lopen op gezondheidsproblemen. 
Mantelzorgen overkomt je en je kunt er ook niet zomaar mee stoppen. Ontlasten en 
ondersteunen van de mantelzorger, zowel met informatie, (lotgenoten-)contact, als met 
respijtzorg, is daarom een belangrijk aandachtspunt in de realisatie van het speerpunt 
“langer zelfstandig wonen”. 

- De groep mensen met een zorg- en begeleidingsvraag zal de komende jaren sterk 
toenemen. Door de vergrijzing zal bijvoorbeeld het aantal mensen met dementie in de 
toekomst explosief stijgen. Door de ontwikkelingen in de medische wetenschap worden 
kanker en NAH steeds meer een chronische aandoening.  

- Informatie, advies en begeleiding voor mensen met een chronische aandoening en hun 
mantelzorgers in de fase vóór verpleeghuiszorg (bij o.a. dementie) en in de fase tijdens en 
na behandeling (bij bijvoorbeeld NAH en kanker), is versnipperd en veelal niet afgestemd 
op de behoefte. Met name bij dementie ervaren velen een gat en geen passende 
ondersteuning / voorzieningen tussen het moment van diagnose en het begin van 
professionele zorg.  

- Mensen met een zorg- en begeleidingsvraag worden vaak benaderd vanuit hun ziekte en 
niet vanuit hun mogelijkheden. Er is grote behoefte aan hervinden van zingeving en 
mogelijkheden om (zo lang het kan) een betekenisvolle rol te vervullen. Dat vraagt om een 
omgeving die de gevolgen van de aandoening snapt, hier rekening mee houdt, maar niet 
centraal stelt. 
 

De initiatiefgroep ziet de volgende kansen: 
- Uit onderzoek van het VUmc; “zorgnetwerken van kwetsbare ouderen” blijkt dat een 

geïntegreerd ondersteuningsprogramma c.q. ontmoetingsprogramma voor mensen met 
dementie én hun mantelzorgers en naasten in een laagdrempelige voorziening in 
vergelijking met de reguliere dagbesteding een aantoonbaar positief effect heeft op de 
draagkracht van de mantelzorger, zowel als het functioneren van mensen met een vorm 
van dementie. 

- In het kader van de transities in het sociale domein is de functie begeleiding en 
dagbesteding “overgeheveld” naar de Wmo en daarmee onder verantwoording van de 
gemeente gekomen. Dit biedt mogelijkheden tot ontschotten en betere afstemming van 
voorzieningen op de plaatselijke maat en behoefte. 
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- Samen kunnen we meer: losstaande initiatieven, zoals het Atelier Bijzondere 
Ontmoetingen, Wandelgroep Blijf Actief, Stichting Op Andere Gedachten, het 
Alzheimercafé en diverse lotgenotengroepen kunnen meer door samen te werken. 

- Het gebouw en de groene omgeving van het pand Pieter Brueghel leent zich uitstekend 
voor allerlei activiteiten op het terrein van zinvolle tijdsbesteding. Jong en oud kunnen met 
elkaar zowel in als buiten het gebouw aan de slag in het opknappen, ontwikkelen en 
onderhouden van diverse ruimtes in het pand en een pluk- en moestuin.  

- Gemeente Veghel kan zich, met het initiatief, nog meer dan ze al doet profileren als 
dementievriendelijke gemeente. 

 
 

3. DOEL 
 
Het realiseren van een algemene laagdrempelige voorziening voor dagbesteding, informatie en 
begeleiding voor burgers van de gemeente Veghel, met de focus op: 

- thuiswonende mensen met dementie, niet-aangeboren hersenletsel, kanker, chronische 
ziekte zoals MS en ALS, psychische aandoening of verstandelijke beperking  

- én hun naasten en mantelzorgers,  
- kwetsbare werkzoekenden om werkervaring op te doen, waardoor zij makkelijker kunnen 

doorstromen naar betaald werk. 
- vrijwilligers 
 

Hierbij hanteert het PieterBrueghelHuis de volgende uitgangspunten: 
- De voorziening is een zogenaamde zelforganisatie (het initiatief tot en de 

verantwoordelijkheid voor doelrealisatie ligt bij burgers) 
- De rechtsvorm van de voorziening is een uitvoerende stichting en een beheerstichting 
- Er wordt gewerkt volgens het concept van met en door: samendoen door delen van talent 

van deelnemers en vrijwilligers, zowel waar het gaat om de uitvoering van activiteiten, 
geven van informatie/advies, als het in stand houden van het PieterBrueghelHuis (diverse 
rollen op vlak van organisatie, keuken, (tuin-)onderhoud, enz.) 

- De programmering van activiteiten komt in dialoog met deelnemers en vrijwilligers tot stand 
- Uit oogpunt van bundeling van krachten en tegengaan van versnippering wil het 

PieterBrueghelHuis graag onderdak bieden aan initiatieven en bestaande activiteiten met 
een zelfde doelstelling / focus en onderlinge samenwerking bevorderen 

- Het PieterBrueghelHuis gaat werken met een beperkte professionele formatie, i.c. een 
coördinatiefunctie en een beheerfunctie. Deze professionals komen in dienst van de 
uitvoerende stichting  

- Bij de realisatie wordt gericht samenwerking gezocht met het (beroeps-)onderwijs. Met het 
onderwijs wordt een overeenkomst uitgewerkt voor het PieterBrueghelHuis als 
leerwerkbedrijf, waar leerlingen van allerlei opleidingen terecht kunnen voor hun 
beroepspraktijkvorming (BPV), 
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Ambitie 
Ambitie is dat er in en rond het PieterBrueghelHuis een dusdanige sterke, veilige en ter zake 
deskundige community ontstaat dat ook deelnemers die “minder” worden nog steeds in het 
PieterBrueghelHuis terecht kunnen. Daarnaast zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor 
gezamenlijke huisvesting en samenwerking met een zorgondernemer, waardoor voor deelnemers 
een drempelloze overgang naar een maatwerkvoorziening binnen het PieterBrueghelHuis kan  
worden gerealiseerd.  

 
 

4. RESULTATEN 
 
De beoogde resultaten zijn onder te verdelen in twee soorten resultaten: output en outcome. 
Output is te definiëren als het onmiddellijke resultaat van het PieterBrueghelHuis. Bij outcome gaat 
het om de impact of het effect van het PieterBrueghelHuis. 
 
Output 

- Groei van het aantal deelnemers (mensen met een aandoening / beperking én mantelzorgers) 
naar 80 unieke deelnemers per maand (zie overzicht ontwikkeling deelnemersaantallen 
hieronder) 

- Uitstroom van kwetsbare werkzoekenden naar betaald werk: 2 personen per jaar 
- Parallelle groei van het aantal vrijwilligers naar 30 unieke personen per maand 
- Parallelle groei van het aantal leerlingen / stagiaires naar 10 unieke personen per maand 
- Ontwikkeling naar een openstelling van minimaal 8 dagdelen per week.  
- Bestaande activiteiten voor mensen met een chronische aandoening en mantelzorgers 

hebben onderdak gevonden in het PieterBrueghelHuis en werken samen 
- Er is een samenwerkingsovereenkomst met de zorgaanbieders in de regio gericht op 

ondersteuning van het initiatief en warme overdracht 
- Er is een samenwerkingsovereenkomst met ONS welzijn gericht op vroegsignalering van 

onbalans en/of sociaal isolement bij mensen met een (beginnende) chronische aandoening of 
bij hun mantelzorgers 

 

  2017 2018 2019 2020 

Gemiddeld aantal deelnemers (mensen met 
aandoening) per maand 

20 30 40 40 

Gemiddeld aantal dagdelen totaal per maand 240 360 480 480 

Gemiddeld aantal deelnemers (mantelzorgers) 
per maand 

20 30 40 40 

Gemiddeld aantal dagdelen totaal per maand 
(daarnaast zijn mantelzorgers actief als 
vrijwilliger) 

50 75 100 100 

Gemiddeld aantal vrijwilligers per maand 20 25 30 30 

Gemiddeld aantal dagdelen totaal per maand 160 200 240 240 

 
Outcome 
In onderzoek van het VUmc is de vorm van flexibele combinaties van praktische, emotionele en 
activerende vormen van steun, zoals deze wordt gerealiseerd in het soort voorzieningen als het 
PieterBrueghelHuis vergeleken met het aanbod van reguliere dagbehandeling / -begeleiding.  
Hieruit valt af te leiden dat het PieterBrueghelHuis de volgende outcome kan realiseren: 
 

- positief effect op draagkracht-draaglastbalans van mantelzorger:  
o minder ervaren van belasting,  
o langer en beter volhouden van de mantelzorg,  
o uitbreiding van sociaal netwerk 
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- positief effect op functioneren zorgvrager: 
o minder gedragsproblemen c.q. onbegrepen gedrag 
o minder sociaal isolement / verlies van zingeving 
o uitstel van verpleeghuisopname 

 
Daarnaast zijn er effecten te benoemen voor vrijwilligers, beroepsbeoefenaars in opleiding en 
kwetsbare werkzoekenden:  

- positief effect op draagkracht-draaglastbalans van vrijwilligers: 
o minder sociaal isolement / uitbreiding sociaal netwerk 
o minder gezondheidsproblemen (mensen die actief participeren zijn gezonder) 

- positief effect op voorbereiding en toerusting van leerlingen / stagiaires op hun 
beroepspraktijk 

- positief effect op zelfbeeld, zelfvertrouwen en werkervaring van kwetsbare werkzoekenden 
 
Monitoring 
Beoogd wordt de effecten van het PieterBrueghelHuis jaarlijks in kaart te brengen via 
klanttevredenheidsonderzoek en het doorlichten van 3 casussen met de effectencalculator (zie 
www.werkplaatsensociaaldomein.nl).  

 
  

http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/


6 
 

 
5. ORGANISATIE 
 
De organisatie van het PieterBrueghelHuis is als volgt vormgegeven: 
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6. PLAN VAN AANPAK 
 

Zoals al in de inleiding aangegeven is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de uitwerking van het 
initiatief, is de wenselijkheid en haalbaarheid onderzocht, draagvlak in de Veghelse samenleving 
verkend en financieringsmogelijkheden en de mogelijkheden voor verwerving van het pand Pieter 
Brueghel uitgezocht. Nu de verwerving van het pand in zicht komt, breekt een nieuwe fase aan: 
het zo snel mogelijk starten met de realisatie van de gestelde doelen.  
We willen dit als volgt faseren: 

 

Tijd Fase Activiteiten 

Vanaf moment 
van 
verwerving 
pand 

Gebruiksklaar 
maken 
accommodatie 

 Afsluiten van contracten met leveranciers 

 Voortzetten verwerving van financiën voor 
noodzakelijke investeringen 

 Voortzetten verzamelen / aanschaf van inventaris en 
apparatuur 

 Uitvoeren van noodzakelijke bouwtechnische 
aanpassingen 

 Stofferen en inrichten accommodatie in fasering die 
snelle instroom van deelnemers mogelijk maakt 

Vanaf 
ontvangst 
subsidie 
beschikking 

Wervingsfase   Werving / aanstellen personeel (in principe per 1 
november 2016) 

 Afsluiten contracten met samenwerkingspartners 

 Opzetten en uitvoeren promotie t.b.v. werving 
vrijwilligers en deelnemers  

Vanaf 
aanstelling 
personeel 

Voorbereidingsfase  Inwerken personeel 

 Opleiden en teambuilding vrijwilligers 

 Voorbereiden ontvangst deelnemers  

 Voorbereiden “verhuizing” bestaande activiteiten naar 
het PieterBrueghelHuis 

Minimaal 
vanaf 2 
maanden na 
aanstelling 
personeel  

Start  Voortzetting voorbereiding 

 Bieden onderdak aan bestaande activiteiten 

 Start uitvoering activiteitenplan met deelnemers 

 Voorbereiding feestelijke opening 

Ambitie: 1 
maart 2017 

Opening Uitvoeren feestelijke opening 

 
 
 
Bestuur 
PieterBrueghelHuis 
 
Veghel, augustus 2016 
 


