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Voorwoord 

 

Voor u ligt de nota Opvang en Ondersteuning in West-Brabant.  

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor beschermd wonen. Daarvoor waren gemeenten al 

verantwoordelijk voor dak- en thuislozen opvang en voor de opvang en zorg van slachtoffers van 

huiselijk geweld / vrouwenopvang.  

 

Breda en Bergen op Zoom zijn centrumgemeenten voor beschermd wonen en dak- en 

thuislozenopvang en ontvangen beiden van het rijk twee decentralisatie uitkeringen om opvang en 

ondersteuning op deze velden te realiseren voor respectievelijk 12 en zes gemeenten. Breda is 

daarnaast nog centrumgemeente voor aanpak huiselijk geweld / vrouwenopvang en ontvangt hiervoor 

een uitkering van het rijk voor 18 gemeenten.  

 

De drie beleidsvelden kennen vele raakvlakken maar ook uitdagingen, bijvoorbeeld in de vorm van 

taakstellingen. Het beleid beschermd wonen moet verder worden ontwikkeld, de transitie is net achter 

de rug. Voor de dak- en thuislozenopvang (het Stedelijk Kompas) loopt het huidige beleidskader af en 

moeten er met regiogemeenten en maatschappelijke organisaties nieuwe afspraken gemaakt worden. 

De aanpak huiselijk geweld / de vrouwenopvang is geconfronteerd met een krimpend budget. De 

decentralisatie uitkering krimpt in de periode 2016 t/m 2018 met 2,5 miljoen euro. Dat noodzaakt tot 

beleidsaanpassing die in de transformatiefase moet worden vormgegeven.  

 

De uitdaging is om door beleidsmatige aansluiting van deze drie beleidsonderdelen de uitvoering van 

het beleid voor kwetsbare groepen kwalitatief hoogwaardig uit te blijven voeren binnen de financiële 

kaders van het decentralisatiebudget. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten te waarborgen 

dat er voldoende opvang en ondersteuning is voor die inwoners in West-Brabant die vanwege diverse 

problemen dakloos worden en dat mensen die dat nodig hebben beschermd (én veilig) kunnen 

wonen. Begeleiding naar herstel hoort hier nadrukkelijk bij. 

 

Niet alleen zorgen voor opvang is belangrijk. Ook ervoor zorgen dat zo min mogelijk mensen dakloos 

worden is dat. Hiervoor is samenwerking nodig van alle gemeenten in de regio en de 

maatschappelijke organisaties. Het is belangrijk dat alle mogelijkheden die er zijn in zorg bekend zijn 

bij de mensen die dat moeten weten, en dat de inwoners goede toegang hebben tot die zorg.  

Vanuit de inwoners betekent dit dat we ervoor moeten zorgen dat een inwoner weet waar hij terecht 

kan en dat er een vertrouwd aanspreekpunt is die samen met hem nagaat wat hij het beste kan doen 

of laten en wie daarbij het beste kan helpen.  

Er zijn echter ook inwoners die niet uit zichzelf op zoek gaan naar hulp. Die mensen hebben soms in 

hun directe omgeving ook geen mensen die dat voor hen doen. Om te voorkomen dat zij in de 

problemen komen tot aan dakloosheid toe is het van belang dat we deze mensen in beeld krijgen en 

houden,. 

 

Voor de korte termijn werken we aan dit doel samen met partners door vanuit de bestaande situatie zo 

goed mogelijk opvang en ondersteuning voor kwetsbare groepen te realiseren. In deel I van deze 

notitie wordt beschreven waar we vanuit de drie beleidsvelden,  de vrouwenopvang, de  

maatschappelijke opvang en het beschermd wonen voor de korte termijn voor staan. 

 

Om dit doel voor de langere termijn te realiseren willen we samen met alle gemeenten, organisaties 

en de inwoners aan de slag met het scheppen van kaders, richting en duidelijkheid over wat er nodig 

en mogelijk is op het gebied van opvang en vooral ook wat er nodig is om zoveel als mogelijk te 

voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op opvang. De start hiervoor is al gemaakt: met 

alle gemeenten in de regio en met de aanbieders zijn we in gesprek over hoe we dit doel kunnen 

realiseren. Deel II van dit document is een start, waarin we nadrukkelijk samen met alle betrokkenen 

in de regio West-Brabant willen komen tot duurzame en passende oplossingen voor de inwoners die 
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dat nodig hebben. Immers: alleen als we alle kennis, kunde en betrokkenheid samenbrengen kunnen 

we de ondersteuning die nodig is zo goed mogelijk (blijven) bieden. 

Samen werken, samen ontwikkelen en samen leren dus, zodat we straks met recht kunnen zeggen: 

West-Brabant geeft thuis!  

 

 

Patrick van Lunteren 

coördinerend wethouder stedelijk kompas, beschermd wonen regio Breda 

en aanpak huiselijk geweld en vrouwenopvang regio West-Brabant 
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1. Inleiding  
 

Mensen worden niet zomaar dakloos. Dakloosheid is vaak het gevolg van diverse problemen waar 

iemand mee geconfronteerd wordt. Ons doel is om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk inwoners in 

West-Brabant dakloos worden en dat mensen die dat nodig hebben beschermd kunnen wonen. Om 

dit doel te realiseren willen we komen tot duurzame samenwerking van gemeenten, ketenpartners en 

cliënten / inwoners in onze regio. Hiervoor is tijd nodig. In deel II laten we zien hoe we aan de hand 

van een ontwikkelagenda aan dit doel gaan werken. Dit is een proces van samen werken, samen 

leren en samen doen.   

 

In de tussentijd gaat het werken in de opvang gewoon door. Op de drie beleidsvelden waar deze nota 

over gaat ‘vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen’ is de winkel dus open. 

Op korte termijn is op onderdelen behoefte aan onderhoud. Om het proces voor de langere termijn 

niet te frustreren actualiseren we het beleid en de uitvoering voor de komende twee jaar.   

 

In dit deel geven we aan wat er nodig is om gedurende het ontwikkelproces de zorg voor mensen die 

dat nodig hebben te garanderen.  We benoemen de belangrijkste uitgangspunten en ontwikkelingen 

op de drie beleidsvelden. Deze brengen we al zoveel mogelijk in lijn met de ontwikkelopgaven die we 

in deel II formuleren. Hiermee bieden we voldoende basis voor het uitvoeren van alle taken, en voor 

het zorgvuldig toekennen van subsidie of inkopen van diensten.  

 

Breda en Bergen op Zoom zijn nu als centrumgemeenten in West-Brabant aangewezen om opvang 

en ondersteuning te verzorgen voor alle (18) gemeenten in de regio. De regio Bergen op Zoom wordt 

gevormd door de zes gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen 

en Woensdrecht. De regio Breda wordt gevormd door de 12 gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, 

Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, 

Woudrichem en Zundert.  

 

Het rijk stelt middelen beschikbaar aan de twee centrumgemeenten vanuit drie invalshoeken: 

- Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg aan Bergen op Zoom en aan Breda; 

- Vrouwenopvang en aanpak van Huiselijk Geweld aan Breda;  

- Beschermd Wonen, vanaf 1 januari 2015 aan Bergen op Zoom en aan Breda.   

 

Bergen op Zoom heeft voor de eigen regio het Regionaal Kompas vastgesteld. Het gaat hier om 

beleid voor de maatschappelijke opvang / verslavingszorg en het beschermd wonen.  

In deze nota gaan we daar verder niet op in.  

Het beleid in de volgende hoofdstukken heeft voor de maatschappelijke opvang / verslavingszorg 

(Stedelijk Kompas) en het beschermd wonen betrekking op de regio Breda (12 gemeenten). Het 

beleid voor de aanpak van huiselijk geweld en vrouwenopvang heeft betrekking op alle gemeenten in 

West-Brabant (18 gemeenten).   

 

Mensen wonen, werken en recreëren in onze wijken / buurten en in de dorpen. Als iemand zorg en 

ondersteuning nodig heeft dan bieden we dat zoveel als mogelijk lokaal, dichtbij, in de eigen 

leefomgeving. Als dat niet meer lukt en opvang is nodig, dan is het belangrijk dat dit naadloos aansluit 

op wat er lokaal wordt georganiseerd; ook al wordt deze opvang regionaal georganiseerd. Vooral ook 

omdat het streven erop gericht is dat inwoners zo kort mogelijk in de opvang verblijven en weer 

terugkomen in de eigen omgeving, al dan niet met ondersteuning. 

 

Wie waar verantwoordelijk voor is schetsen we in het volgende schema. Dit schema is niet uitputtend, 

maar geeft een beeld van hoe de verhouding en verdeling tussen de verschillende groepen 
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betrokkenen is geregeld. Daarbij is het uitgangspunt de hulpvrager: waar heb ik behoefte aan, en hoe 

wordt dat georganiseerd? 

 

Mijn vraag en het 

antwoord 

WMO 

Algemene voorliggende 

voorzieningen 

 

Maatwerkvoorzieningen Opvang 

 

Ik red het even 

niet meer en ben 

West-Brabander 

 

Ik zoek hulp in mijn 

directe omgeving 

 

 

Ik zoek intensievere 

begeleiding van een 

hulpverlener bij mijn 

probleem 

 

 

Ik kan niet meer thuis 

wonen en heb (even) 

intensieve hulp en een dak 

boven mijn hoofd nodig 

 

 

Hoe word ik 

geholpen? 

 

 

 

 Eigen netwerk 

 Maatschappelijk 

werk 

 Welzijnswerk 

 Woningcorporati

e 

 Basis GGZ 

 Kredietbank 

 

 

Begeleiding 

 

 

 

 

 

 

Dak boven je hoofd/ 

begeleiding 

 

Opvangorganisaties 

corporaties 

Wie organiseert 

dit? 

 

gemeente gemeente REGIO 

 

 

 

Met welke 

beleidsproducten 

 WMO- 

beleidskader 

 WMO algemene 

voorzieningen 

(o.a. 

vrijwilligers, 

welzijn, IMW 

etc.) 

 sport 

 gezondheid 

 armoede 

 

 WMO-

beleidskader 

 Zorg voor elkaar 

 

 Regionaal/Stedelijk 

Kompas/ Regionaal 

Kompas 

 Beschermd Wonen 

 Aanpak huiselijk 

geweld / 

Vrouwenopvang 

Figuur 1: hulpvraag en taakverdeling 

 

Deze nota gaat over de derde kolom van het schema. In de volgende drie hoofdstukken wordt per 

deel van het beleidskader een beeld gegeven om wie het gaat.  
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Het huidige financiële kader (afgeronde bedragen) dat Breda ter beschikking heeft om de drie 

centrumtaken uit te voeren is: 

 

Huiselijk geweld/vrouwenopvang voor 18 gemeenten    

 

Dit is inclusief € 3.400.000,- gemeentelijke bijdragen van de 18 gemeenten voor 

aanpak huiselijk geweld (is inclusief kindermishandeling) het onderdeel Veilig 

Thuis (€ 0,09 per inwoner plus gemiddeld € 24,00 per jeugdige) 

 

€ 10.000.000,-   

Maatschappelijke opvang/verslavingszorg voor 12 gemeenten 

 

Dit is inclusief € 1.000.000,- bijdrage Breda uit eigen middelen. 

 

€   6.700.000,- 

 

Beschermd wonen voor 12 gemeenten 

 

Dit is exclusief eigen bijdragen cliënten. 

 

€ 23.500.000,- 

 

 

Dit financiële kader is exclusief de ambtelijke capaciteit die Breda voor de uitvoering van de taken 

beschikbaar heeft. 

 

We beperken ons in deze conceptnota tot dit globale overzicht. Er is nog veel onduidelijkheid over de 

exacte budgetten voor 2016 en verder. Deze onduidelijkheid betreft in het bijzonder het budget voor 

beschermd wonen. Wel bekend is dat de decentralisatie uitkering aanpak huiselijk geweld / 

vrouwenopvang in drie jaar (2016 t/m 2018) krimpt met in totaal € 2.500.000,-. Dit is vanwege de 

invoering van een nieuw objectief verdeelmodel voor de 35 centrumgemeenten. 

 

In het definitieve beleidskader zullen we een nadere uitwerking van het financieel kader en 

meerjarenperspectief opnemen.  
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2. Beleid aanpak huiselijk geweld en vrouwenopvang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een persoonlijk verhaal dat de complexiteit van huiselijk geweld laat zien. Huiselijk geweld is de 

omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving en wordt (vaak) van generatie op generatie 

doorgegeven. Bij geen enkele geweldsvorm vallen zo veel slachtoffers als bij huiselijk geweld. Het is 

bovendien een geweldsvorm die in alle milieus en culturen voorkomt en waarvan iedereen het 

slachtoffer kan worden: mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, mensen met of zonder beperking.  

 

In West-Brabant (18 gemeenten) zijn er jaarlijks 8.200 geschatte slachtoffers die met huiselijk geweld 

te maken hebben gehad. Daarvan worden zo’n 260 slachtoffers opgevangen in faciliteiten van 

zorgverleners, en worden zo’n 320 slachtoffers op een andere manier ondersteund, bijvoorbeeld door 

begeleiding en huisverboden voor de plegers.  

 

In februari 2013 heeft de gemeenteraad van Breda het beleidskader ‘Van Handelingsverlegen naar 

Verantwoordelijkheid, de aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant’ vastgesteld en heeft een 

looptijd van 2013 t/m 2016. De colleges van de 17 gemeenten in de regio hebben ingestemd met dit 

beleidskader en aangegeven zich te kunnen vinden in de speerpunten van beleid die erin zijn 

opgenomen. De 18 gemeenten en ruim 30 organisaties hebben op grond van het regionale 

beleidskader medio 2013 het samenwerkingsconvenant aanpak huiselijk geweld West-Brabant 

gesloten. Het doel is om de komende jaren een duurzame en kwalitatief hoogstaande aanpak van 

huiselijk geweld te realiseren, waarbij de aandacht steeds meer moet komen te liggen op het 

voorkomen dat slachtoffers het huis moeten ontvluchten.  

 

Wat doen we al? 

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is de afgelopen jaren flink verbeterd. Met de 

komst van het Steunpunt Huiselijk geweld (in mei 2005), de Wet Tijdelijk Huisverbod (februari 2009) 

en de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals(juli 2013) 

hebben we instrumenten in handen gekregen die bijdragen aan het voorkomen, signaleren en stoppen 

Babette: “De Bryan die ik 14 jaar geleden leerde kennen, was een geïnteresseerde, gevoelige 

jongen. Een ondernemend type, altijd de leukste ideeën. Onze begintijd was geweldig. Wel merkte 

ik dat hij last had van stemmingswisselingen. Het ene moment was hij gezellig, lief en attent; het 

andere moment kon hij kwaad worden om niets. 

  

Ondanks de pijn na iedere keer dat hij me mishandelde, was ik vol begrip. Ik wist dat Bryan geen 

makkelijke jeugd had gehad. Hij praatte er weinig over. Zei alleen: ‘Zoals mijn vader wil ik nooit 

worden’. Ik vond hem zielig. Dacht dat ik hem kon helpen door liefdevol te zijn. Na de geboorte van 

onze kinderen Rowan en Amy ging het steeds vaker mis. Vanuit het niets werd hij kwaad op me. 

Om alles. Minstens één keer per week reageerde hij zijn woede op me af. Schoppen, slaan en 

wurgen tot ik half bewusteloos was. De hele tijd vroeg ik me af: ‘Wat moet ik doen om het hem naar 

de zin te maken?’ Maar niks was goed. Dat ik weg moest uit deze situatie, was me wel duidelijk. 

Maar het ontbrak me aan zelfvertrouwen; ik kon de gevolgen niet overzien. Nadat ik de moed 

verzameld had om te bellen met Meldpunt Huiselijk geweld, kwam ik met Traverse in contact. Zij 

hebben mij toen geholpen om mijn spullen te pakken en mezelf in veiligheid te brengen. 

  

Ik voel geen wrok naar Bryan, want hij is geen door en door slecht mens. Ik hoop dat hij hulp krijgt 

en dat hij beter leert omgaan met zichzelf. Dit mag nooit meer gebeuren. Zelf heb ik ook wat te 

leren. Ik heb ingezien – door gesprekken met lotgenoten – dat ik beter mijn grenzen moet 

aangeven. Ik ben altijd bang geweest om mensen te kwetsen. Ik wil het iedereen naar de zin 

maken. Maar dat werkt niet in een relatie.” 

 
Bron: http://www.huiselijkgeweldwb.nl/  

 

http://www.traversegroep.nl/
http://www.huiselijkgeweldwb.nl/
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van huiselijk geweld. Met de integratie van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het 

Steunpunt Huiselijk geweld (SHG) tot een nieuwe organisatie ‘Veilig Thuis West-Brabant’ (per 1 

januari 2015) vindt er een doorontwikkeling van de aanpak plaats.  

 

Het regionaal beleidskader is leidend voor het realiseren van de aanpak. Per speerpunt uit dat kader 

volgt hieronder een kort een overzicht van wat we al doen samen met Veilig Thuis en ketenpartners:  

 

Voorlichting en consultatie 

Vanuit de gemeente is de afgelopen jaren steeds in samenwerking met het Steunpunt Huiselijk 

Geweld jaarlijks een grote regionale bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders en netwerkpartners, 

waarbij een thema binnen de aanpak van huiselijk geweld centraal staat. De bijeenkomsten hebben 

een interactief karakter. In 2014 was het thema Eerwraak / Familiedrama. De laatste bijeenkomst was 

de startbijeenkomst Veilig Thuis in januari dit jaar. Vanaf 2015 voert Veilig Thuis deze taak voor de 

gemeenten uit. Deze houdt (op verzoek)  tal van voorlichtingsbijeenkomsten. De consultfunctie is 

ingevuld vanuit een ‘hands on’ mentaliteit. Als het nodig is gaan ze met een professional mee naar 

een gezin om zo na te gaan wat er nodig is om de veiligheid als deze in het geding is te waarborgen.   

 

(Vroeg)signalering 

De afgelopen jaren zijn trainingen verzorgd voor netwerkpartners; ook in het jaar 2015 worden er nog 

trainingen (vroeg)signalering aangeboden. Trainingen vroegsignalering zijn belangrijk voor 

professionals om goed te leren werken met de verplichte meldcode. Op verzoek van de gemeenten 

heeft Veilig Thuis een werkboek opgesteld voor gemeenten aan de hand waarvan gemeenten zelf na 

kunnen gaan hoe binnen de gemeentelijke organisatie de meldcode te implementeren. Ook staat in 

het werkboek wat gemeenten kunnen doen om de handhavingstaak uit te voeren. Tevens hebben we 

Veilig Thuis opdracht gegeven na te gaan hoe door gemeenten gesubsidieerde organisaties de 

meldcode hebben geïmplementeerd. Dit ‘onderzoek’ loopt nog. 

 

Signs of Safety, systeemaanpak 

De Signs of Safety aanpak is een benaderingswijze die uitgaat van de krachten van het gezin (het 

systeem). Gekeken wordt naar wat wel goed gaat en welke oplossingen er zijn. Als eerste zorgt de 

professional voor de veiligheid; die staat voorop. Dat betekent dat naast kijken naar wat goed gaat ook 

de zorgen die er zijn worden benoemd (dat wat het onveilig maakt). Rond de 60 professionals zijn de 

afgelopen jaren getraind in de Signs of Safety aanpak. Onderdeel van de training is nog een jaar lang 

intervisie. Ook dit jaar organiseren we nog enkele intervisiebijeenkomsten voor alle professionals die 

werken volgens Signs of Safety.  

 

Samenwerken op beleidsniveau 

De 18 gemeenten en ruim 30 organisaties In West-Brabant hebben een convenant gesloten. Iedere 

partij gaf daarbij aan wat ze als organisatie concreet doen gericht op de aanpak van huiselijk geweld. 

De stuurgroep Afhankelijk & Veilig waar de gemeente Breda voorzitter van is en waar negen 

ketenpartners zitting in hebben (uit 0-de, 1
e
 en 2

e
 lijn en politie/justitie) komt tweemaal per jaar bijeen 

om op beleidsniveau de aanpak af te stemmen. Veilig Thuis reikt bespreekpunten aan; het gaat altijd 

om zaken waar partners samen moeten werken om de aanpak te verbeteren. 

 

De samenwerking op beleidsniveau spitste zich in 2013 en 2014 verder vooral toe op de realisatie van 

Veilig Thuis. De integratie van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK) was een intensief en tijdrovend traject. In 2013 organiseerde we diverse 

bijeenkomsten om samen met ketenpartners en gemeenten een gezamenlijk visie op Veilig Thuis te 

ontwikkelen. Het resultaat zijn bestuurlijk richtinggevende kaders voor Veilig Thuis die begin 2014 zijn 

vastgesteld. In de tweede helft van 2014 hebben gemeenten hun afspraken gemaakt over onderlinge 

samenwerking rondom veilig Thuis. Deze zijn vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst die de 

17 regiogemeenten met de gemeente Breda hebben gesloten. De gemeente Breda is trekker van de 
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bestuurlijke overleggen op de schaal van 18 gemeenten.  

 

Samenwerking op uitvoeringsniveau 

De samenwerking op uitvoeringsniveau is versterkt door: 

 

Vorming van een Interventieteam  

Dit team bestaat uit specialisten huiselijk geweld van verschillende organisaties en pakt de meest 

zware, complexe zaken op waar de individuele organisaties geen grip op krijgen en waar de veiligheid 

in het gedrang is. Het interventieteam is in 2013 gestart. De ervaringen zijn positief.  

 

Zedenaanpak 

Voor de aanpak van seksueel misbruik is een professional aangesteld bij Veilig Thuis. Deze vormt 

samen met relevante ketenpartners een scenarioteam seksueel geweld. Dit team pakt complexe en 

zeer ‘ernstige cases’ aan.  Samenwerking bij deze zaken is evident, onder andere met ziekenhuis, 

hulpverlening, politie. Partners komen hiertoe tweemaal per jaar bijeen komt. De gemeente Breda zit 

deze bijeenkomsten voor. Partners maken dan afspraken over de uitvoering van activiteiten en om 

knelpunten in de aanpak op te lossen. 

 

De aanpak van ouderenmishandeling  

Hiertoe is tijdelijk een extra medewerker aangesteld bij Veilig Thuis die geconsulteerd kan worden 

speciaal voor ouderenmishandeling; ook pakken deze complexe zaken samen met netwerkpartners 

op. Samenwerking wordt op casusniveau gerealiseerd. Tevens zijn er de afgelopen jaren trainingen  

en (voorlichtings)bijeenkomsten op subregionale schaal georganiseerd voor organisaties die met 

ouderen werken. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht. 

 

Samenwerking AMK en SHG intensiveren 

In het beleidskader werd de verwachting uitgesproken dat het SHG en het AMK op termijn in één 

Meldpunt samen moeten gaan. Inmiddels is dit wettelijk bepaald. De samenwerking is hierdoor niet 

beperkt gebleven op uitvoeringsniveau maar opgeschaald naar bestuurlijk niveau. Onder het 

speerpunt ‘samenwerking op beleidsniveau’ is hier al op ingegaan.  

 

Nazorg en evaluatie 

Veilig Thuis (en voormalig SHG) volgen de gezinnen/mensen die met een huisverbod geconfronteerd 

en de complexe cases minimaal een jaar. Als het nodig is wordt nazorg geboden. Het Scenarioteam is 

in het jaar 2014 op proces geëvalueerd. De verbeterpunten zijn direct opgepakt. Werkende weg 

verbetert het scenarioteam het werkproces en de samenwerking rondom zedenaken/seksueel geweld. 

 

Waar werken we aan in 2015? 

Voor het komende jaar hebben we extra aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 

Meldcode 

Zodra het onderzoek naar het gebruik van de meldcode door gemeenten gesubsidieerde organisaties 

is afgerond gaan we na of extra aandacht voor de meldcode nodig is de komende jaren.  

 

Interventieteam 

Het interventieteam is sinds 2013 actief in West-Brabant De werking van dit team evalueren we in 

2015. We willen inzicht in het gebruik en het resultaat van het team. Voor het team zelf is het van 

belang dat er inzicht wordt verkregen in de randvoorwaarde van de werkprocessen en de kwaliteit van 

de werkprocessen. Tenslotte willen we inzicht in de beleving van de cliënten de teamleden en 

ketenpartners bij het verloop van een casus. De Stuurgroep Afhankelijk & Veilig bespreekt het 

evaluatierapport. Als er aanleiding is zaken te wijzigen / verbeteren dan besluiten de betrokken 

organisaties dat samen. 
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Ondersteuningsfunctie Veilig Thuis 

Veilig Thuis is een nieuwe organisatie met nieuwe functies. Eén van de nieuwe functies is 

‘ondersteuning bieden aan burgers en professionals’. Enerzijds wordt dit gedaan door de frontoffice 

van Veilig Thuis. Deze is telefonisch te benaderen. De frontoffice taxeert en stelt vast in hoeverre er 

sprake is van risico en gevaar. Vervolgens wordt er advies gegeven aan de melder of neemt veilig 

Thuis vervolgstappen. Anderzijds is er lokale ondersteuning mogelijk. Hiervoor werken professionals 

van Veilig Thuis ambulant/in de keten van professionals. Omdat dit een nieuwe vorm van het bieden 

van ondersteuning is willen we onderzoeken hoe deze inzet werkt in het lokale veld. Dit onderzoek zal 

in de tweede helft van 2015 starten.  

 

Monitoring Veilig Thuis als nieuwe organisatie 

We monitoren samen met de regiogemeenten hoe Veilig Thuis zich ontwikkelt. Het budget dat de 18 

gemeenten voor Veilig Thuis beschikbaar hebben vanuit de aanpak kindermishandeling (voormalig 

AMK) staat onder druk. We gaan na welke mogelijkheden Veilig Thuis heeft om met minder middelen 

toch kwalitatief goed werk te blijven leveren. Wij tekenen hierbij aan dat op dit moment de druk op 

Veilig Thuis heel groot is. Er wordt boven verwachting veel gebeld naar Veilig Thuis met vragen om 

advies en ondersteuning. Dit is een landelijke trend. 

 

Herijking vrouwenopvang 

De decentralisatie uitkering vrouwenopvang / huiselijk geweld krimpt  in de jaren 206 tot en met 2018 

met 2,5 miljoen (een krimp van het budget met 38%). Deze krimp is het gevolg van een herverdeling 

van het landelijke budget voor de vrouwenopvang. De huidige verdeling is op basis van een objectief 

verdeelmodel. De vrouwenopvang kan in de huidige omvang niet blijven bestaan. We zijn in gesprek 

met Safegroup om tot een herijking hiervan te komen. Onze visie die aansluit op de landelijke visie is 

kort gezegd ‘Ambulant, tenzij’: dat betekent dat de huidige vrouwenopvang verder moet 

ambulantiseren en de intramurale opvang zoveel mogelijk beperkt moet worden. We brengen in beeld 

wat er nodig is aan acties  en afspraken om deze ombuiging in beleid te realiseren. Het streven is erop 

gericht in de toekomst in de regio West-Brabant zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende 

vrouwenopvang beschikbaar te hebben, waarbij deze vorm van hulpverlening aan cliënten niet ‘alleen 

staat’ maar integraal onderdeel uitmaakt van de (keten)aanpak van huiselijk geweld en tevens is 

afgestemd met en waar mogelijk geïntegreerd met andere vormen van hulpverlening en opvang aan 

kwetsbare groepen.  

Dit betekent dat we op onderdelen afstemmen met ontwikkelingen op de beleidsvelden 

maatschappelijke opvang en het beschermd wonen. In ieder geval wat betreft de ‘eigenbijdrage 

regeling (broninhouding)’, waar in het volgende hoofdstuk (beleid Stedelijk Kompas) nader op 

ingegaan wordt. Een ander belangrijk onderdeel in het hele traject is de toegang tot de 

vrouwenopvang. Ook dit willen we in nauwe afstemming organiseren met de toegang tot 

maatschappelijke opvang en beschermd wonen.  

 

Wat zal in 2016 aandacht vragen? 

Voor het komende jaar hebben we extra aandacht voor de volgende onderwerpen:   

 

Ondersteuning lokale veld (18 gemeenten) 

De ondersteuningsfunctie van Veilig Thuis waarbij professionals die werken in wijken en buurten direct 

worden ondersteund (hands on, als het nodig is samen op pad), is dan pas een jaar in uitvoering. We 

verwachten dat deze ook veel meer beschikbaar moet komen voor vrijwilligersorganisaties, zoals 

sportverenigingen.  

Omdat inwoners veel meer zijn aangewezen op het eigen sociale netwerk moeten we rekening 

houden met meer ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers. We gaan op basis van het 

onderzoek dat in de tweede helft van 2015 wordt gehouden na of de ondersteuningsfunctie goed 

werkt en wat de mogelijkheden zijn om deze optimaal te laten functioneren.   
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Monitoring Veilig Thuis en onderlinge samenwerking 18 gemeenten  

Dit zal ook in 2016 nog de nodige aandacht vragen. De 17 gemeenten hebben een 

dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Breda gesloten. Hierin is de financiering en inhoudelijke 

aansturing van Veilig Thuis geregeld en de onderlinge samenwerking van gemeenten. Deze DVO is 

voor de jaren 2015 en 2016 gesloten. We bepalen met de regiogemeente in 2016 of we onze 

samenwerking rondom Veilig Thuis continueren en zo ja hoe we dat doen. Wij vinden het belangrijk 

dat we met 18 gemeenten blijven samenwerken zodat Veilig Thuis vanuit de gemeenten op 

eenduidige manier wordt aangestuurd.. 

 

Doorontwikkeling vrouwenopvang 

De herijking Vrouwenopvang leidt tot nieuwe afspraken en werkwijzen. Dit realiseren we niet in één 

jaar. We gaan ervan uit dat ook in het jaar 2016 dit nog de nodige aandacht en inzet zal vragen van 

Safegroup en ketenpartners. 

 

Evaluatie beleidskader en samenwerkingsconvenant 

Het regionale beleidskader loopt tot en met 2016. In het convenant staat dat we het beleidskader op 

onderdelen  evalueren. Het convenant loopt ook tot en met 2016, waarbij het uitgangspunt is dat 

partijen , zolang zij niet hebben opgezegd, de samenwerking stilzwijgend verlengen met nog een 

periode van vier jaar. We gaan in het jaar 2016 na of we het beleid moeten bijstellen en in hoeverre dit 

al is gebeurd via de uitwerking van de ontwikkelopgaven zoals deze in deel II van deze nota terug te 

vinden zijn. 
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3. Beleid Stedelijk Kompas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit Stedelijk Kompas (12 gemeenten) gaan we uit van een omvang van 0,7 %
1
 van de totale 

bevolking: 3.181 mensen die binnen het dak- en thuislozen kader passen.  

Hiervan zijn 1476 personen geregistreerd bij het Centraal Onthaal. In onderstaande tabel zijn zij naar 

status gerangschikt. 

Status van personen geregistreerd in het centrale registratiesysteem Stedelijk Kompas Breda 

  2014 

Feitelijk dakloos 238 

Residentieel dakloos 281 

Dreigend dakloos 744 

Dreigend dakloos sofa-hoppers 163 

Onbekend 50 

Totaal 1476 

 

 

Op 20 maart 2008 heeft de gemeenteraad van Breda het Stedelijk Kompas Breda vastgesteld.  

Als gevolg van het succesvolle beleid op het gebied van de maatschappelijke opvang, Openbare 

Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en verslavingszorg in de 4 grote steden Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) heeft het ministerie van VWS alle centrumgemeenten 

maatschappelijke opvang de opdracht gegeven eenzelfde beleid te ontwikkelen onder de noemer 

Stedelijk Kompas. De gemeente Breda heeft hier gevolg aan gegeven in haar Stedelijk Kompas 

Breda.  

 

                                                      
1 Judith Wolf, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, UMC St Radboud  

 

“ Ik ben verslaafd en dakloos. Als ik een woning wil, krijg ik te horen dat ik eerst af moet kicken. Als 
ik af wil kicken krijg ik te horen dat ik eerst een adres en zorgverzekering moet hebben”. 

 
“Onze zoon is al meer dan 5 keer afgekickt van zijn GHB-verslaving. Zo snel hij echter weer thuis 
is en zijn vrienden weer opzoekt, begint het hele verhaal weer van voren af aan”. 

 
“Ik heb een daklozenuitkering. Hier wordt nog geld voor mijn zorgverzekering op ingehouden. Ik 
ben dus verzekerd, maar vanwege mijn schulden heb ik geen geld om mijn eigen risico te betalen. 
Daarom krijg ik mijn medicijnen bij de apotheek niet mee” 
 
“Piet is 40 jaar. Hij begon op jonge leeftijd (15 jaar) al met drinken. Piet is uit zijn huis gezet door 
overlastgevend gedrag en verbale agressie richting zijn buren en achterstallige huur. Sinds enkele 
jaren zwerft Piet op straat, gaat in en uit de nachtopvang en wordt vaak geschorst door moeilijk 
hanteerbaar gedrag voor hulpverleners. Piet raakt verward door te veel mensen en uit dat in 
agressie. Daarnaast zorgt Piet voor veel overlast op straat, verbaal en fysiek (plassen in 
portieken). Omwonenden klagen. Om in zijn onderhoud te voorzien onderneemt Piet kleine 
verwervingscriminaliteit. Politie en hulpverleners hebben hun handen vol aan Piet. Hij wordt vaak 
en kort opgepakt. De structuur en de regels doen hem goed en binnen korte tijd wordt hij weer 
ontslagen. Helaas is de tijd in detentie te kort geweest om een diagnose bij Piet te stellen. Na 
ontslag uit detentie begint het hele verhaal opnieuw. Kleine criminaliteit, overlast op straat, verbale 
agressie en in en uit de nachtopvang, IBS en RM zijn opgelegd alleen onttrekt Piet zich aan de 
hulpverlening. Hij wil met rust gelaten worden. Ondanks veel inspanning bij politie, justitie en 
hulpverleners lijkt het niet mogelijk om deze neerwaartse spiraal op te heffen.” 
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Het algemene doel van het Stedelijk Kompas Breda  is het realiseren van goede opvang en 

begeleiding (op maat) aan kwetsbare mensen, gericht op een aanvaardbaar maatschappelijk bestaan: 

- Door vroegtijdige signalering en preventieve aanpak voorkómen van uitval uit de samenleving. 

- Indien toch van uitval sprake is, beschikbaarheid binnen 24 uur van goede opvang en 

begeleiding. De verblijfsduur is minimaal 6 en maximaal 12 weken.  

- Alle cliënten worden voorzien van een individueel traject.  

 

Uitgangspunt van het Stedelijk Kompas is dat niemand vrijwillig op straat leeft. Met het Stedelijk 

Kompas gaat de gemeente ervan uit dat alle daklozen alsook dreigend en potentieel daklozen een op 

herstel en activering gerichte individuele aanpak nodig hebben en niet het bieden van alleen bed, bad, 

brood. We zien dat de doelgroep Stedelijk Kompas uit drie categorieën bestaat: 

- Dak en thuislozen: dak- en thuisloos is iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats, die de 

meeste tijd van de week op straat of in een opvang verblijft/slaapt en als dakloos bekend is bij 

zorgverleners. 

- Residentiële dak en thuislozen: dit zijn personen die als bewoner staan ingeschreven bij 

instellingen voor maatschappelijke opvang. 

- OGGZ restgroep met huisvestingsproblemen, ofwel: potentieel c.q. dreigend daklozen: dit zijn 

personen die nog wèl ergens wonen, maar dreigende huisvestingsproblemen hebben en met 

meerdere problemen op meerdere leefgebieden tegelijkertijd kampen.  

 

Iemand behoort tot de doelgroep wanneer hij of zij naast huisvestingsproblemen minimaal nog één 

probleem heeft, zoals schuldenproblematiek, psychosociale problematiek, psychiatrisch problematiek, 

verslaving en/of verstandelijke beperktheid. 

Bij de beoordeling of iemand tot de doelgroep Stedelijk Kompas Breda hoort wordt vervolgens 

gekeken naar het principe van regiobinding. In 2010 is door de wethouders maatschappelijke opvang 

van de centrumgemeenten bepaald dat de centrumgemeenten met een positieve insteek werken aan 

het uitgangspunt van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang. In dat kader wordt 

naar verwachting in april 2015 door de wethouders centrumgemeenten een convenant landelijke 

toegankelijkheid maatschappelijke opvang ondertekend. Doel van dit convenant is het waarborgen 

van deze toegankelijkheid en zorgen dat er niemand tussen wal en schip valt door het 

regiobindingsprincipe. Na tekening van het convenant zal Breda de model beleidsregels als eigen 

beleidsregels vaststellen. 

 

Wat doen we al? 

Prestatieafspraken met het Rijk 

De hoofddoelstelling is onderverdeeld in een aantal subdoelstellingen. Deze subdoelstellingen dienen 

tevens als prestatieafspraken die met het ministerie zijn gemaakt. Hier richten wij ons op: 

1. Vanaf 2013 volgen alle geregistreerde dak- en thuislozen in de regio Breda een passend 

traject. 

2. Met ingang van 2013 is tenminste 60 % van de geregistreerde dak- en thuislozen regulier en 

duurzaam gehuisvest. 

3. Vanaf 2010 is dakloosheid als gevolg van huisuitzetting tot minder dan 30% van het niveau 

van 2007 teruggebracht. 

4. Dakloosheid als gevolg van detentie of afwenteling door andere instellingen is uitgebannen. 

5. In 2015 is overlast door dak en thuislozen teruggedrongen tot ten hoogste 75% van het 

huidige niveau. 

Om de prestatieafspraken met het Rijk te meten, wordt jaarlijks de monitor Stedelijk Kompas 

opgeleverd. Hier komen we verderop op terug. 

 

Convenant  

Het Stedelijk kompas is een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke organisaties en gemeenten in 

de regio Breda. Gemeente Breda vervult hierin een regiefunctie en is centrumgemeente 

maatschappelijke opvang voor 11 gemeenten uit de regio West Brabant (Oosterhout, Ettenleur, 
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Moerdijk, Drimmelen, Woudrichem, Aalburg, Geertruidenberg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, 

Werkendam, Zundert). Vanuit deze regierol is Breda gehouden om opvang en ondersteuning te 

verzorgen voor de regio en ontvangt voor de uitvoering hiervan middelen van het Rijk. De afspraken 

tussen de gemeente Breda en de regiogemeenten zijn vastgelegd in een convenant. Dit convenant 

zorgt ervoor dat de afspraken tussen de centrumgemeenten en regio helder zijn want de 

regiogemeenten hebben een eigenstandige rol in de preventie en nazorg. Dit convenant loopt tot en 

met 31 december 2015.  

 

Naast het convenant met de regiogemeenten heeft Breda een samenwerkingsovereenkomst met 

partners in gemeente Breda waarvoor het Stedelijk Kompas geldt. Deze overeenkomst regelt de 

samenwerking tussen partners (waaronder corporaties, MEE en IMW) en is gericht op preventie en 

nazorg in het kader van het Stedelijk Kompas in Breda. De regiogemeenten hebben in hun eigen 

gemeenten soortgelijke afspraken met hun lokale partners gemaakt. 

 

Loket Centraal Onthaal  

Met de start van het Stedelijk Kompas in september 2011 is het loket Centraal Onthaal ingericht. Dit is 

een loket voor (dreigend) dak- en thuislozen van gemeente Breda en de regio en is gevestigd in het 

stadskantoor van Breda. Dit loket bestaat uit een front en backoffice.  

De frontoffice heeft maandag tot en met donderdag ’s morgens een inloopspreekuuur. (Dreigend) dak- 

en thuislozen kunnen zich melden in het loket met een hulpvraag en waar nodig schakelt het loket een 

cliëntmanager in van een van de bij het stedelijk kompas aangesloten partners. In het loket worden de 

eerste stappen in een traject gemaakt om vervolgens verder uitgewerkt te worden door de betreffende 

persoon met een evt cliëntmanager. De cliëntmanagers maken in samenspraak met hun klanten voor 

alle geregistreerde (dreigend) daklozen een herstelplan waarin concrete doelen staan beschreven qua 

begeleiding op verschillende leefgebieden (waaronder financien, huisvesting, omgaan met psychische 

problematiek) en eventuele opvang. Uitgangspunt  is altijd dat iemand mee wil werken aan eigen 

herstel. Het loket is ook de toegangspoort tot de crisisopvang.  

De backoffice van het loket heeft dagelijks een telefonisch spreekuur voor (dreigend) dak-en 

thuislozen en is ook de hele dag voor professionals bereikbaar. Het administratief verwerken van de 

gehele registratie voor het Stedelijk Kompas, het mede tot stand brengen van de monitor, het 

bewaken van trajecten middels het monitoren van herstelplannen, het oppakken van crisis situaties en 

het organiseren van zorgconferenties zijn taken van de back office.  

 

Housing First 

Housing First is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verslaving die niet graag of goed 
in een woongroep functioneren. Het gaat uit van het principe ‘eerst een huis en vervolgens werken 
aan herstel’. Bewoners krijgen een huurwoning van de woningcorporatie aangeboden en worden daar 
intensief begeleid door SMO, Novadic-Kentron en GGZ Breburg.  
In 2014 is SMO in Breda gestart met Housing First, mede op initiatief van de gemeenteraad van 

Breda. Er zijn vijftien plekken gerealiseerd en SMO is tevreden met de resultaten. In overleg met de 

gemeente Breda breidt SMO de plaatsen Housing First nog niet uit. 

Deze woonvorm valt onder de zorg in het kader van ‘beschermd wonen’. Het bieden van ‘beschermd 

wonen’ is sinds 2015 de verantwoordelijkheid van Breda als centrumgemeente. Het college wacht op 

helderheid over het financiële kader van het Rijk voordat wordt overgegaan tot het creëren van meer 

plaatsen in Housing First. 

 

Monitor 

Om de prestatieafspraken met het Rijk te meten, wordt jaarlijks een monitor Stedelijk Kompas 

opgeleverd.  In 2015 wordt voor de derde maal een monitor opgeleverd; deze monitor over het jaar 

2014 wordt momenteel gevuld. We stellen deze in juni 2015 vast. We weten nu al dat de monitor laat 

zien dat de activiteiten in het kader van het Stedelijk Kompas geresulteerd hebben in het 

daadwerkelijk verminderen van het aantal dak- en thuislozen. Tegelijkertijd geven alle betrokken 
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partners aan dat er nog een verbeteringsslag nodig en mogelijk is waar zij zich de komende jaren voor 

willen inzetten.  

 

Waar werken we aan in 2015? 

Voor het komende jaar hebben we extra aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 

Voorbereiden nieuwe convenant afspraken  

Het huidige convenant Stedelijk Kompas loopt eind 2015 af. Dat geldt ook voor de prestatie afspraken 

met het Rijk. Vanuit de nieuwe WMO hoeven er geen nieuwe prestatie afspraken gemaakt te worden. 

Dit heeft geen consequenties voor de financiering. Het betekent echter niet dat we de resultaten en de 

werkwijze die de afgelopen jaren is ontwikkeld loslaten.  

Met de maatschappelijke partners en de regio gemeenten voeren wij daarom in 2015 een algemene, 

kleinschalige, evaluatie uit naar de resultaten van het Stedelijk Kompas. Ook de derde monitor zal 

gegevens opleveren over de resultaten. 

In het algemeen geven partners nu aan dat ze de volgende sterke punten van het Stedelijk Kompas in 

vervolg afspraken in elk geval willen behouden:  

- “De vrijblijvendheid voorbij”: werken aan herstel staat centraal en meewerken wordt als 

voorwaarde gezien. 

- Sluitende afspraken tussen partners van het SK: iedereen heeft hetzelfde verhaal naar de 

doelgroep toe. 

- Centraal onthaal als verzamelpunt voor informatie, vraagverheldering, advies, bemiddeling, 

ondersteuning en toegang tot de crisisopvang.  

 

De uitkomsten van de evaluatie en de monitor leveren tesamen beleidsaanbevelingen op voor de 

periode na 2015 en vormen de basis voor nieuwe afspraken. De looptijd van deze afspraken is hierbij 

een nader te bepalen punt, als ook de mogelijkheid om eventueel nieuwe partijen bij het Stedelijk 

Kompas te laten aansluiten.  De nieuwe afspraken leveren mogelijkerwijs input op voor de opzet van 

een monitoringssysteem. Als het nodig is passen we de manier van registeren en monitoren aan.  

 

Communicatie rondom Stedelijk Kompas  

In 2015 gaan we aan de slag met een hernieuwde communicatie aanpak rondom het Stedelijk 

Kompas: “Regio Breda geeft thuis”. We leggen het accent in de communicatie op preventie.  

Ons communicatiedoel is dat mensen die dreigen dakloos te worden, weten wat ze zelf kunnen doen 

om dat te voorkomen. Als het dan toch gebeurt, weten ze waar ze terecht kunnen, namelijk bij 

Centraal Onthaal. Ook partijen in het netwerk rond de mensen die dreigen dakloos te worden, weten 

dat Centraal Onthaal het centrale aanspreekpunt is als je bereid bent aan je herstel te werken.  

 

We realiseren dit door het volgende te doen:  

- De basisinformatie brengen we op orde. 

- Via storytelling vertellen we het verhaal van het Stedelijk Kompas.  

- We benutten energie van ervaringsdeskundigen en stimuleren het (online en offline) gesprek 

met ervaringsdeskundigen.  

- Online en offline elkaar laten versterken door crossmediale inzet van middelen. 

 

 

Verbeterslagen in en rond het loket  

 

Sluitende keten en inzet van bemoeizorg  

Uitgangspunt van het Stedelijk Kompas is dat niemand vrijwillig op straat leeft en dat er aan die 

mensen die wel op straat leven een passend aanbod wordt geboden. Het Stedelijk Kompas streeft 

naar een 100 % sluitende samenwerking tussen betrokken organisaties. Voor mensen die een 

individueel herstelplan accepteren, komen we een heel eind in deze richting, maar het kan beter voor 
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personen die nog niet toe zijn aan een herstelplan. We vinden het belangrijk dat mensen die in het 

loket komen maar nog geen herstelplan willen, wel in beeld blijven en zo mogelijk toegeleid / verleid 

worden naar zorg. Dit geldt ook voor mensen die uitvallen in hun reeds gestarte traject maar waarbij er 

toch nog zorgen zijn en/of noodzaak wordt gezien tot voortzetting van begeleiding. Dit gebeurt door 

middel van het inzetten van MASS of bemoeizorg, via het meldpunt Zorg & Overlast van de GGD.  

In 2014 is ingezet op het verder versterken van de samenwerking tussen het loket en het meldpunt 

Zorg & Overlast. In 2015 bouwen we hierop voort. Dat houdt in dat wanneer iemand tot de doelgroep 

Stedelijk Kompas wordt gerekend dat hij of zij altijd overgedragen wordt zodat ofwel het loket ofwel het 

meldpunt de ontwikkelingen rondom deze persoon bijhoudt en zo nodig bijstuurt.  

 

Alle dak en thuislozen een herstelplan   

Aansluitend op bovenstaand punt t.a.v. de samenwerking met het meldpunt Zorg en Overlast, zetten 

we in op het maken van een herstelplan voor alle dak en thuislozen die bij het loket bekend zijn. In de 

regio Breda zijn er momenteel circa 70 dak- en thuislozen die wel bekend zijn, maar nog geen 

herstelplan hebben. We streven ernaar om deze personen niet alleen in beeld te hebben, maar ook 

daadwerkelijk een plan te hebben voor elk van hen. Hierbij kan de vorm overigens verschillen: ook de 

inzet van bemoeizorg om een persoon te verleiden tot zorg kan als herstelplan dienen.  

Wij vinden het verder van groot belang dat de partners die te maken hebben/betrokken zijn bij een 

persoon goed samenwerken naar het zelfde doel. De inzet kan geleverd worden vanuit verschillende 

expertises maar altijd in gezamelijkheid. Dit doen we onder meer door zogenaaamde zorgconferentie 

te houden. 

In 2015 zetten we voorts in op het verder up to date brengen van de registratie van herstelplannen in 

de backoffice en het actief monitoren daarvan.  

 

Huisartsenzorg voor dak-en thuislozen  

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in november 2014 verzocht de sociaal-medische zorg voor 

dak- en thuislozen te herstellen voor de regio’s van centrumgemeenten Breda en Bergen op Zoom. 

Deze zorg was als vangnet in het verleden belegd bij de GGD, maar is een aantal jaar terug 

wegbezuinigd. Knelpunten in de huidige situatie bij de toegang tot deze zorg zijn onder meer dat de 

groep gedeeltelijk onverzekerd is, het vaak zorgwekkende zorgmijders zijn en huisartspraktijken hen 

niet graag als vaste patiënten aannemen.  

Als antwoord hierop heeft de GGD een voorstel gemaakt voor sociaal-medische zorg door een 

outreachende verpleegkundige inclusief een model om te komen tot een coördinerende 

huisartsenpraktijk. Aan deze inzet zitten kosten vast voor de gemeenten. Dit voorstel wordt in het 

voorjaar 2015 door het AB van de GGD behandeld. 

 

 

 

Bed Bad Brood voor illegalen  

In haar vergadering van 18 december 2014 heeft de gemeenteraad het college opgeroepen om, de 

uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) in 

gedachten, zo snel mogelijk te zorgen dat uitgeprocedeerde asielzoekers en andere mensen zonder 

verblijfsrecht die in Breda verblijven, gebruik kunnen maken van een geschikte bed-bad-brood-

voorziening. Daarnaast om te bevorderen dat deze mensen worden begeleid naar een terugkeer naar 

hun land van herkomst. Het college deelt de zorgen van de raad over de groep uitgeprocedeerde 

asielzoekers en wil een aantal aanvullende zaken regelen, waarbij de uitgangspunten van het 

Stedelijk Kompas overeind blijven: niemand leeft vrijwillig op straat, maar ook: iedereen werkt mee 

aan eigen herstel.  

 

Het huidge beleid t.a.v. vluchtelingen, als onderdeel van het Stedelijk Kompas, wordt daarom als volgt 

aangevuld:  

- De gemeente Breda heeft sinds 2012 een regulier overleg in het kader van het Stedelijk 

Kompas over vreemdelingen c.q. uitgeprocedeerde asielzoekers. In dit overleg werden de 
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schrijnende gevallen besproken; dit overleg wordt uitgebreid naar alle uitgeprocedeerde 

asielzoekers. In dit overleg kan dan bepaald worden wat de vreemdeling geboden kan 

worden. De eventueel gevraagde opvang zal vervolgens binnen het reguliere aanbod gezocht 

worden. 

- Als uitgeprocedeerde asielzoekers niet terug willen keren naar hun land van herkomst en 

geen gebruik willen maken van de opvang bij DT&V was er tot voor kort geen zorg. Er zijn 

afspraken gemaakt met Vluchtelingenwerk om deze personen een vorm van bemoeizorg in 

Breda te bieden.  

 

Bovenstaande aanvullingen zijn in principe van tijdelijke aard. In het voorjaar 2015 wordt een 

uitspraak van het Comité van Ministers van Europa verwacht in reactie op de uitspraak van het 

Europees Comité voor sociale rechten. Als in vervolg daarop beleidswijzigingen nodig zijn, dan 

passen we ons beleid t.a.v. vluchtelingen aan.   

 

Inzet richting (dreigend) dak- en thuislozen uit Midden en Oost Europa 

In 2014 is vanuit het Stedelijk Kompas stichting Barka ingezet. Stichting Barka richt zich op zorg aan 

(dreigend) dak- en thuislozen uit Midden en Oost Europa en helpt bij de terugkeer naar het land van 

herkomst. In 2014 heeft Barka inzet gepleegd rondom Fort Oranje en in Breda zelf.  

In 2015 zetten we in op samenwerking met Barka specifiek voor de gemeente Breda. We maken 

daarbij in eerste instantie gebruik van een landelijke financieringsregeling met Barka waarin zij 

middels flexibele teams inzetbaar zijn in steden die een beroep op hen doen.  

 

Wat zal in 2016 aandacht vragen? 

In het jaar 2016 zal er in ieder geval aandacht moeten zijn voor: 

 

Implementeren nieuw convenant  

De evaluatie en monitor die in 2015 gemaakt worden, leveren input voor nieuwe afspraken en 

convenanten met regiogemeenten en maatschappelijke partners. Deze maken we in 2015 en in 2016 

voeren we ze uit. In lijn met de ontwikkelagenda “West-Brabant geeft Thuis!” staan preventie en het 

snel zorgen voor de juiste en kwalitatief goede ondersteuning en opvang centraal. Hierbij zal verder 

nadrukkelijk aandacht zijn voor vernieuwing van het verslavingsbeleid en de doelgroep licht 

verstandelijk beperkten.  

Deze afspraken vertalen we in nieuwe project- en  vergaderstructuren van het Stedelijk Kompas 

waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij al bestaande overleggen. Ook vertalen we de nieuwe 

afspraken richting registratie en monitoring.  

 

 

 

Broninhouding (Verstrekking in natura) 

Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht voor gemeenten om een eigen bijdrage regeling voor 

maatschappelijke opvang en vrouwenopvang uit te voeren.  

In samenspraak met SMO Breda en de toenmalige wethouder is in aanloop tot deze wetswijziging 

afgesproken deze eigen bijdrage regeling in Breda vooralsnog niet in te voeren omdat er in Breda 

geen sprake was van cumulatie in eigen bijdragen. Er is toen besloten om de transitie van AWBZ naar 

de WMO af te wachten.  

In 2015 pakken we het opzetten van een eigen bijdrage regeling op voor maatschappelijke opvang, in 

samenhang met een eigen bijdrage regeling voor vrouwenopvang en (nieuwe cliënten van) 

beschermd wonen. Deze gaan dan naar verwachting in 2016 in. 
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4. Beleid beschermd wonen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze regio wonen zo’n 760 inwoners in een beschermde woonvorm in de regio Breda. 

 

Ondersteuning vanuit de Wmo bestaat ondermeer uit het kunnen bieden van ‘beschermd wonen’. Dit 

is een voorziening voor mensen die vanwege hun beperking van psychosociale en/of psychiatrische 

aard niet zonder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Voorheen werd x deze voorziening via de 

AWBZ geboden. Vanaf 2015 moet men een beroep doen op de Wmo om ervoor in aanmerking te 

komen. 

 

Onder beschermd wonen wordt in de Wmo 2015 verstaan: 

 

- wonen in een accommodatie van een instelling; 

- met het daarbij behorende toezicht en begeleiding; 

- gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie; 

- gericht op het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren; 

- gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld; 

- gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast; 

- gericht op het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen; 

- bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn 

zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. 

 

Voor het bieden van beschermd wonen kan aanleiding bestaan indien iemand er vanwege 

psychische problematiek niet in slaagt om zelfstandig te wonen zonder de directe nabijheid van 

24 uur per dag toezicht of ondersteuning. 

 

Bron: Informatiekaart Beschermd Wonen, TransitieBureau Wmo 

 

 

Voor de uitvoering van deze nieuwe taak heeft Breda in afstemming met elf gemeenten
2
 uit de regio 

waarvoor Breda voor dit onderdeel een centrumfunctie vervult, het ‘Transitieplan beschermd wonen 

2015’ opgesteld. Tevens is de ‘Verordening 2015 Beschermd wonen Breda’ gemaakt. Het 

transitieplan kent twee doelen: 

- garanderen van de continuïteit van zorg voor de huidige 760 cliënten; 

- zorgen voor een heldere en herkenbare toegang voor nieuwe cliënten. 

                                                      
2
 Deze gemeenten zijn Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, 

Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert 

In Breda hebben ouders het initiatief genomen om een woonvoorziening op te zetten voor hun 
volwassenen kinderen met schizofrenie. De bewoners houden in principe zoveel mogelijk de eigen 
regie over hun leven. Zij wonen er naar verwachting hun leven lang. Uit het jaarlijkse 
tevredenheidsonderzoek komt naar voren dat zij het wonen in deze voorziening als buitengewoon 
fijn ervaren. De omgeving is prikkelarm, er is rust, veiligheid, bescherming en een gevoel van 
saamhorigheid.  
De begeleiding door de zorgaanbieder biedt elke dag structuur en voor iedere bewoner de 
passende, individuele zorg, bijvoorbeeld door het medicatie verstrekken op een vaste tijd, het 
zoeken naar een zinvolle dagbesteding. Er is sprake van 24 uurs-zorg. Dit geeft  voor de 
bewoners een groot gevoel van veiligheid onder rustige omstandigheden en dit is cruciaal bij 
terugval. Alle aanwezige stabiele factoren zorgen ervoor dat crises veel minder voorkomen dan 
vroeger, hetgeen niet alleen voor de bewoners en omgeving een zegen is, maar ook tot 
beduidend lagere maatschappelijke kosten leidt. 
 
Bron: brief bestuur stichting Terp, Breda 
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Dezelfde uitgangspunten als in de Wmo worden gehanteerd. Er zijn er twee aan toegevoegd:  

- veiligheid voor de cliënt voorop; 

- in de regio voelen alle gemeenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opgave en 

opdracht beschermd wonen. 

 

Landelijk beleid 

De omvang van de verantwoordelijkheid van gemeenten voor beschermd wonen is nog met 

onzekerheid omgeven:  

1.  de omvang en achtergrond van de cliënten beschermd wonen waarvoor de centrumgemeenten 

verantwoordelijk zijn, zijn nog niet definitief. Het rijk heeft nog niet heeft getoetst of cliënten onder 

de Wmo dan wel de Wlz gaan vallen; 

2.  er wordt een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen ontwikkeld, de toekomstige omvang van 

de financiële middelen is dus nog niet helder;  

3.  er is aangekondigd dat de constructie met centrumgemeenten en regiogemeenten op termijn zal 

worden verlaten. 

 

Belangrijke momenten 

- In de meicirculaire wordt duidelijk of het Rijk extra geld beschikbaar stelt om tekorten voor 2015 

(gedeeltelijk) te compenseren; 

- voor de zomer moet een verbeterd historisch verdeelmodel voor 2016 aan de gemeenten worden 

gepresenteerd; 

- in de meicirculaire van 2016 wordt duidelijkheid gegeven over het definitieve verdeelmodel 

beschermd wonen. Dit is gebaseerd op het advies van een onafhankelijke commissie over de 

transformatie beschermd wonen in het gemeentelijk domein.   

 

Wat doen we al? 

 

Voor bestaande cliënten 

Voor de gemeente is ‘beschermd wonen’ een nieuwe taak. We kunnen dus niet bogen op een 

bestaande aanpak. Op basis van het transitieplan en de verordening hebben we ervoor gezorgd dat 

burgers met een indicatie voor ‘beschermd wonen’ in 2015 ook onder de Wmo hun zorg in natura of 

pgb ontvangen. Hiertoe hebben 25 zorgaanbieders subsidie van ons ontvangen en hebben we een 

afspraak met de Sociale Verzekeringsbank gemaakt. 

 

Voor bestaande cliënten geldt dat de indicatie die onder de AWBZ is afgegeven maximaal vijf jaar 

geldig blijft. Voor zover een pgb is toegekend, blijft deze toekenning maximaal een jaar geldig. De 

gemeente heeft dus te maken met een langdurige overgangstermijn. Daarbinnen zit ruimte, mits de 

benodigde geïndiceerde zorg voor de cliënt beschikbaar blijft. 

 

Voor nieuwe cliënten 

De toegang voor nieuwe cliënten is geregeld via het loket Centraal Onthaal. Aanmelding van een 

nieuwe cliënt verloopt via een zorgaanbieder. Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt het 

verzoek en geeft de gemeente Breda advies. Op grond van dat advies geeft Centraal Onthaal een 

beschikking af. Met MEE West-Brabant is afgesproken dat zij in dit proces onafhankelijke 

cliëntondersteuning levert. Voor de cliënt is dat kosteloos. 

 

Waar werken we aan in 2015? 

Op de korte termijn verfijnen we de procedure rond de toegang tot ‘beschermd wonen’ en het beleid 

en tariefstelling rond het verstrekken van pgb’s. 

 

Maatwerkcontracten 
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Richting 2016 werken we namens de regio via een proces van bestuurlijk contracteren met 

zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en zorgkantoor aan. maatwerkcontracten voor uitvoering vanaf 

2016. Daartoe richten we een overlegtafel in. Bij de samenstelling van de tafel letten we vooral op 

aanwezigheid van de juiste ervaring en deskundigheid. Dat betekent dat niet iedereen letterlijk aan 

tafel zit, dat is onwerkbaar. Het betekent ook niet dat niet iedereen mee kan praten. Vergelijkbaar met 

de Inspiratietafel die de invoering van de nieuwe Wmo begeleidde, is ook in dit proces ruimte voor 

inbreng van iedereen die belang heeft bij het onderwerp ‘beschermd wonen’. Daarnaast staat het 

proces ook open voor raadsleden die op deze manier kennis willen nemen van de ontwikkelingen rond 

‘beschermd wonen’. 

 

De maatwerkcontracten zijn eind 2015 gereed. Onderwerpen die daarin onder meer aan de orde 

komen zijn: 

- vormen van te leveren ondersteuning 

- overgang 18-/18+ 

- scheiden wonen/zorg 

- dagbesteding 

- stimuleren innovatieve/goedkopere vormen van zorg 

- consequenties overgangstermijn 

- toegang/triage 

- kwaliteit 

- monitoring en verantwoording 

- financiering 

- communicatie 

- informatievoorziening 

Waar nodig wordt aan de contracten een ontwikkelagenda gekoppeld. 

 

De richting voor deze afspraken komen uit het transitieplan, voorliggend beleidskader/ 

ontwikkelagenda en een daarop aansluitend beleidsplan ‘beschermd wonen’. Dit laatste is een 

verdere concretisering van dit beleidskader en wordt in de tweede helft van 2015 aan de raad 

voorgelegd. Onderwerpen die in het beleidsplan aan de orde komen zijn o.a.: 

- plaats ambulante begeleiding: als aparte Wmo-voorziening of integraal onderdeel ‘beschermd 

wonen’ 

- toegang 

- eigen bijdragen 

- het persoonsgebonden budget 

- kwaliteit gemeentelijke dienstverlening 

- financieel kader 

 

Voor enkele onderwerpen is het nodig dat ze in een verordening terechtkomen. Ook die bieden we 

eind 2015 aan de raad aan. 

 

Om aan de overlegtafel deel te nemen vragen wij de zorgaanbieders om in te stemmen met de 

uitgangspunten van voorliggend beleidskader en bovendien: 

- het volgen van het principe “één gezin één plan”; 

- de vraag staat centraal, niet het aanbod. Dit betekent een integrale aanpak;  

- er wordt afgerekend op resultaat, niet op aanbod;  

- in de verantwoording speelt de door de burger ervaren kwaliteit een belangrijke rol;  

- gemeente en partners zoeken naar mogelijkheden binnen de financiële kaders;  

- innovatie om resultaten beter en meer kostenefficiënt te bereiken; 

- eenduidige bejegening van burgers;  

- eenduidigheid in communicatie;  

- waar mogelijk bundeling van middelen en budgetten om daadwerkelijk vraaggestuurd en integraal 

ondersteuning te kunnen bieden;  



 

24 
 

- partners zoeken naar effectieve prikkels om burgers en professionals vanuit hun eigen 

verantwoordelijkheid te stimuleren om vooral zoveel mogelijk zelf te doen respectievelijk te 

ontzorgen in plaats van zorg te stapelen of intensiveren;  

- partners gunnen burgers en professionals ruimte, waarbij partners focussen op de kracht en de 

talenten van burgers en van professionals. Bij vertrouwen en ruimte geven hoort  tegelijkertijd het 

serieus sanctioneren wanneer misbruik van dat vertrouwen wordt gemaakt (‘high trust, high 

penalty’); 
- de gemeente streeft eenduidigheid na in de manier waarop ze stuurt op het realiseren van de 

gewenste (maatschappelijke) resultaten. Uiteindelijk gaat het erom dat competenties en 

(draag)kracht van burgers versterkt worden. Dat zal dan ook de toetssteen moeten zijn bij het 

meten, verantwoorden en beoordelen van de effectiviteit van de inzet (van professionals, 

aanbieders en budgetten).  

 

 

Wat zal in 2016 aandacht vragen? 

Het overleg van gemeente, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en CZ blijft bestaan. Dit overleg volgt 

de uitvoering van de maatwerkcontracten, voert de ontwikkelagenda van het contract uit en adviseert 

het college over eventuele aanpassingen. Hiertoe moet een goed monitoringsinstrument voorhanden 

zijn. De aanzet daarvoor staat in de maatwerkcontracten en maakt deel uit van het contractbeheer en 

–management van de gemeente. Door op deze manier te werken ontstaat een doorlopend leerproces 

dat ten goede komt aan de ondersteuning van cliënten. 
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DEEL II 

 

 

 

REGIONALE ONTWIKKELAGENDA 

 

WEST-BRABANT GEEFT THUIS! 
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1. Waarom deze ontwikkelagenda 

 

Alle gemeenten hebben in het kader van de transities beleid geformuleerd om de zelfredzaamheid en 

maatschappelijke participatie van inwoners te vergroten. Er zullen echter altijd mensen zijn die het 

voor korte of langere tijd niet zelf redden, die moeite hebben zich staande te houden in onze 

samenleving en dat niet volledig op eigen kracht kunnen. Voor deze mensen is ondersteuning nodig, 

en soms ook opvang.  

 

Breda en Bergen op Zoom zijn nu als centrumgemeenten in West-Brabant aangewezen om opvang 

en ondersteuning te verzorgen voor alle (18) gemeenten in de regio. Het rijk stelt hiervoor middelen 

beschikbaar vanuit drie invalshoeken: 

- Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg (Bergen op Zoom voor zes gemeenten en 

Breda voor 12 gemeenten); 

- Vrouwenopvang en aanpak van Huiselijk Geweld (Breda voor 18 gemeenten);  

- Beschermd Wonen, vanaf 1 januari 2015 (Bergen op Zoom voor zes gemeenten en Breda 

voor 12 gemeenten).   

 

Per 1 januari 2015 zijn deze regelingen en middelen allemaal bij de centrumgemeenten 

ondergebracht. De transitie is daarmee officieel een feit, maar dat wil niet zeggen dat alle zaken al 

optimaal zijn georganiseerd. De aanpassingen en slimme of vernieuwende oplossingen zullen in de 

komende jaren allemaal vorm krijgen. De ‘transformatie’ gaat dus nu pas beginnen. Daar komt bij dat 

de verschillende invalshoeken allemaal een eigen vertrekpunt kennen: Beschermd wonen is vanaf 

2015 een nieuwe taak voor gemeenten, voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg 

(Regionaal/Stedelijk Kompas) geldt dat beleidskaders ofwel net zijn vernieuwd (Bergen op Zoom) 

ofwel aan vernieuwing toe zijn (Breda). Voor de vrouwenopvang geldt tenslotte dat zij met een forse 

taakstelling wordt geconfronteerd waar in het beleidskader voor de aanpak van huiselijk geweld nog 

geen rekening mee is gehouden. 

 

Hoewel deze vertrekpunten verschillen denken we dat de doelen van de drie kaders (en daarmee de 

uitdagingen voor de komende periode) heel erg nauw op elkaar aansluiten en elkaar in hoge mate 

kunnen versterken. Die voordelen liggen deels op financieel terrein: we verwachten dat er winst te 

halen is door zaken in samenhang te organiseren. Die winst is nodig, omdat de budgetten teruglopen 

en we wel de zorg willen blijven bieden die nodig is. We denken dat we met het samenbrengen van 

kennis en expertise vanuit de drie velden ondanks de krimpende budgetten toch nog voldoende 

opvang en ondersteuning beschikbaar kunnen houden. Naast de financiële insteek is ook de inhoud 

van belang. De kenmerken van deze drie doelgroepen komen namelijk overeen: multi-problematiek, 

zelfstandig wonen in een reguliere woning is in het gedrang en de benodigde ondersteuning en zorg is 

specialistisch van aard. Door de drie beleidsvelden in samenhang te vernieuwen ontstaat er ruimte 

voor synergie en gedeelde oplossingen. Tenslotte is de omgeving van belang. De drie kaders staan 

niet op zichzelf, maar zijn een onderdeel van een veel groter geheel in het sociale domein. De keten-

aanpak die daarvoor wordt ontwikkeld moet ook de toegang tot ‘woon-zorg’ regelen. Andersom moet 

het helder zijn waar de ambulante zorg te vinden is, en waar mensen die geen behoefte meer hebben 

aan een beschermde woon-plek terecht kunnen voor begeleiding en (na)zorg. 

 

Deze opgaven kunnen we alleen gezamenlijk aangaan. Dat houdt in dat alle achttien gemeenten, 

maar ook alle aanbieders (stakeholders) die in West-Brabant actief zijn op dit gebied betrokken 

moeten worden en zich moeten herkennen in de uitkomsten. De start daarvan is al gemaakt met 

bijeenkomsten eind 2014 en begin 2015. De aandachtspunten uit die bijeenkomsten zijn als bijlagen 

(bijlage I en II) opgenomen bij dit document. Het doel is dus om met elkaar te komen tot oplossingen. 
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In deze ontwikkelagenda staan dan ook geen kant en klare oplossingen. Wel formuleren we 

ontwikkelopgaven waar gemeenten en aanbieders samen mee aan de slag moeten gaan. 

Hulpvragers, cliëntenraden en vrijwilligers moeten hierbij worden betrokken: het gaat over hen, en 

moet dus ook met hen worden vormgegeven. De opgaven bouwen voort op de ervaringen die de 

gemeenten de afgelopen jaren hebben opgedaan met de uitvoering van het Regionaal/Stedelijk 

Kompas, de aanpak van huiselijk geweld en het in 2014 vastgestelde Transitieplan Beschermd 

Wonen. We markeren met dit document de start van het proces dat we met alle betrokken gemeenten, 

aanbieders, hulpvragers, cliëntraden, vrijwilligers en inwoners willen doorlopen.   
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2. Waar staan we voor? 

 

Iedereen telt mee. Ook mensen die, al dan niet tijdelijk, niet meer zelfredzaam zijn. Wij vinden het 

belangrijk dat elke inwoner in onze regio in een veilige omgeving leeft die hem of haar ook werkelijk 

ondersteunt als daar behoefte aan is. Ook vinden wij het belangrijk dat alle mensen in onze regio een 

dak boven hun hoofd hebben. Wij vinden dat iedere volwassene kan bijdragen aan onze samenleving, 

ook mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben. We bekijken samen wat de bijdrage van die 

mensen aan onze samenleving kan zijn.  

 

Iedere inwoner in West-Brabant kan te maken krijgen met problemen die ertoe kunnen leiden dat hij of 

zij niet meer zelfredzaam is en dat dit zelfs kan leiden tot (tijdelijke) dakloosheid.  

Allereerst willen we dit graag voorkomen. Als dat niet lukt dan zorgen we ervoor dat er snel de juiste 

ondersteuning komt, in de eigen directe leef- en woonomgeving, maar als het nodig is zorgen we ook 

voor tijdelijke opvang. Zo kunnen mensen werken aan hun eigen herstel, bij veel hulpvragers 

verwachten we dat ook, en zo snel als mogelijk weer deel gaan uitmaken van het maatschappelijk 

leven. Als dat gelukt is willen we voorkomen dat mensen opnieuw in de problemen komen. Daarom 

blijven we op de achtergrond betrokken. Iemand kan dan altijd snel op ons terugvallen wanneer er 

toch, weer opnieuw, ondersteuning nodig is. We erkennen dat er ook inwoners zijn die nooit helemaal 

zelfstandig zonder enige vorm van hulp kunnen functioneren. Voor hen blijven we langdurig zoveel 

mogelijk op de achtergrond betrokken; we zorgen ervoor dat altijd die ondersteuning geboden wordt 

die nodig is. 

 

Bij het bieden van de ondersteuning bekijken we altijd samen met de betrokken inwoner wat hij of zij 

nog zelf kan en wat het eigen netwerk kan doen om te helpen. Professionele hulp is er vooral om 

hierbij te helpen dit voor elkaar te krijgen. Als de directe omgeving niet veilig genoeg is of niet kan 

ondersteunen, dan gaan we samen aan de slag om dat wel te bereiken, met andere mensen en op 

een andere manier. Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen kunnen hierbij helpend zijn. 

 

Dit is waar we als centrumgemeenten in samenwerking met de 16 andere gemeenten in West-Brabant 

en zorg- en welzijnsorganisaties in de regio, voor staan en waar onze inwoners ons op kunnen 

aanspreken.  

 

In de volgende hoofdstukken geven we aan voor wie we dit doen (doelgroep, hoofdstuk 3) en welke 

partijen deze doelen samen gaan realiseren (hoofdstuk 4). Vervolgens schetsen we een beeld van de 

ontwikkelopgaven die deze doelen mogelijk moeten maken (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 wordt 

tenslotte een overzicht gegeven van de kaders waarbinnen we deze opgaven kunnen gaan 

ontwikkelen: in tijd, verantwoording en organisatie. 
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3.  Voor wie doen we dit?   

 

Uit welke inwoners bestaat nu precies de doelgroep? Over het algemeen kunnen we stellen dat het 

gaat om mensen die hun zelfstandigheid verliezen en (dreigen) maatschappelijk uit te vallen of al 

sociaal zijn uitgesloten. Het zijn mensen die geen of een zeer beperkte sociale steunstructuur hebben 

of waarbij de sociale structuur ‘onveilig’ is. Veelal kampen ze met complexe problemen op meerdere 

leefdomeinen. In veel gevallen wordt deze groep als ‘kwetsbaar’ aangemerkt. Ook komt het voor dat 

mensen geen hulp wensen (vaak vanuit een ziektebeeld) en dus zorg mijden. 

 

Definiëring 

Hoewel de doelgroep zeer zeker bestaat uit kwetsbare inwoners, is het niet zo dat alle kwetsbare 

inwoners automatisch tot de doelgroep behoren van deze ontwikkelagenda. Een kwetsbare positie 

hoeft namelijk niet altijd te betekenen dat iemand niet kan meedoen aan de samenleving. Wanneer 

bijvoorbeeld een beperking tijdig wordt onderkend kan iemand met de juiste ondersteuning (al dan niet 

door het sociaal netwerk) zich meestal voldoende redden en ook prima meedoen aan de samenleving. 

Wanneer iemand dat sociale netwerk niet heeft is het risico op uitval al groter. 

 

We moeten dus iets met de term kwetsbaarheid: deze term ‘dekt’ de lading van onze doelgroep, maar 

bevat ook andere doelgroepen, die niet direct behoren tot de doelen uit deze ontwikkelagenda. Vanuit 

het Nicis institute wordt kwetsbaarheid als volgt omschreven: “kwetsbaarheid draait om het verlies aan 

zelfstandigheid en dreiging van maatschappelijke uitval of reeds opgetreden sociale uitsluiting.
3
 

 

De oorzaken van deze kwetsbaarheid kunnen heel verschillend zijn. Wie loopt nu risico om in een 

kwetsbare positie te raken? Het Nicis Institute heeft een lijst van risicofactoren gemaakt.
4
 Mensen 

kunnen in een kwetsbare positie komen als hij of zij:  

- niet zelfstandig woont (bijvoorbeeld dak- en thuislozen, mensen die in een instelling verblijven 

of in een beschermde woonvoorziening wonen); 

- vanwege gezondheidsredenen (lichamelijk of geestelijk) ondersteuning nodig heeft; 

- ten hoogste een VMBO diploma heeft gehaald; 

- in een eenoudergezin woont; 

- een niet-westerse herkomst heeft en een laag sociaal inkomen heeft; 

- financiële problemen heeft; 

- werkloos is.  

 

Vanuit deze redenatie kunnen we onze doelgroep inkaderen. We richten ons niet op de mensen die 

kans hebben in een kwetsbare positie te komen, maar op de mensen die zich al in een kwetsbare 

positie bevinden. Kenmerkend voor deze kwetsbare groep inwoners is dat zij:   

- Beschikken over een beperkte sociale steunstructuur (weinig betekenisvolle sociaal netwerk, 

sociale relaties of juist hebben van relaties die contraproductief zijn), weinig veerkracht (de 

draaglast is groter dan de draagkracht, te weinig oplossingsvermogen) en een gering 

vermogen tot eigen regie voeren (in beperkte mate in staat om de eigen wensen en behoeften 

duidelijk te kunnen maken en te kunnen sturen).
5
  

 

- Meerdere complexe en veelomvattende problemen op verschillende leefdomeinen hebben. 

Het gaat niet om een bepaald probleem, maar om een veelheid, de samenhang en het effect 

van al deze problemen. Vanwege de complexiteit van problemen bestaat er een groot risico 

dat deze inwoners op een bepaald moment opvang nodig hebben. Daar komt bij dat deze 

                                                      
3 Lupi, T. (2011). Risicofactoren kwetsbare burgers. Quick scan ten behoeve van monitor in de gemeente Breda. Den 

Haag: Ncis Institute 
4 Gemeente Breda, afdeling onderzoek en informatie (2010). Kwetsbare Bredanaars en  

dienstverlening IMW, MEE en WIJ in 2010   
5 VNG Handreiking kwaliteit in de WMO  
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inwoners met meerdere complexe en veelomvattende problemen, niet altijd om hulp vragen, 

niet altijd hulp wensen, terwijl dit wel noodzakelijk is. We spreken dan over zorgwekkende 

zorgmijders.  

- In meerdere of ernstige mate sociaal uitgesloten zijn. Personen met meervoudige of ernstige 

complexe problematiek hebben door individuele of maatschappelijke factoren onvoldoende 

vermogen om aan het maatschappelijke leven deel te nemen. Deze sociale uitsluiting wordt 

veelal veroorzaakt door de lage mate van sociale participatie en hun gebrek aan financiële 

middelen. Daar komt bij dat zij niet in staat zijn of niet bereid zijn om zich op gangbare 

manieren te registeren, waardoor zij niet in aanmerking komen van mogelijkheden op het 

gebied van wonen, inkomen en gezondheidszorg (toeslagen, huisvesting en een uitkering). 

Ook kiezen zij niet altijd voor de gangbare normen die in de samenleving gelden (bijvoorbeeld 

op het terrein van uiterlijke verzorging, voeding, hygiëne en huisvesting). Het imago van een 

deel van de kwetsbare groep kan daarom zelfs afstotend werken (zoals bijvoorbeeld van 

harddrugsverslaafden).   

 

Deze inkadering en omschrijvingen leiden tot een helder beeld van onze doelgroep: deze 

ontwikkelagenda is bedoeld voor ondersteuning van kwetsbare inwoners, waarbij we die term als volgt 

definiëren:  

 

 “Een kwetsbare inwoner is een persoon die door individuele, maatschappelijke omstandigheden, 

bedreiging of crisissituatie niet zelfredzaam is en daardoor niet in staat tot maatschappelijke 

participatie. Niet zelfredzaam is iemand wanneer deze niet zelfstandig (niet op eigen kracht) of niet 

met behulp van zijn omgeving (eigen sociale netwerk) of door bedreiging of uitsluiting actief kan 

meedoen in de samenleving. Een kwetsbare burger heeft onvoldoende draagkracht, veerkracht en 

regie om de daarvoor benodigde hulp in te roepen of toe te laten.  

 

Omvang 

Met deze inkadering is duidelijk voor welke inwoners we deze ontwikkelagenda opstellen. Maar wie 

zijn dat dan? Om welke aantallen inwoners gaat het dan? Wie komen er nu in de opvang terecht en 

voor wie is ondersteuning nodig om te voorkomen dat iemand in de opvang terecht komt? Vanuit de 

verschillende beleidsvelden zijn gegevens beschikbaar, samen geven deze een beeld van de totale 

omvang van de doelgroep. 

 

In West-Brabant zijn er jaarlijks 8.200 geschatte slachtoffers die met huiselijk geweld te maken 

hebben gehad. Daarvan worden zo’n 260 slachtoffers opgevangen in faciliteiten van zorgverleners, en 

worden zo’n 320 slachtoffers op een andere manier ondersteund, bijvoorbeeld door begeleiding en 

huisverboden voor de plegers. Vanuit Regionaal/Stedelijk Kompas gaat men uit van een omvang van 

0,7 %
6
 van de totale bevolking: 4.862 mensen die binnen het dak- en thuislozen kader passen. Binnen 

het beleidsveld beschermd wonen worden bijna 1.100 inwoners opgevangen, waarvan zo’n 325 in de 

regio Bergen op Zoom en zo’n 760 in de regio Breda.  

  

                                                      
6 Judith Wolf, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, UMC St Radboud 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4. Rollen en verantwoordelijkheden 
 

Om de doelen die we stellen voor de ondersteuning van deze doelgroep te kunnen realiseren is het 

nodig dat alle betrokkenen samenwerken. Dat betekent dat er veel mensen en organisaties een rol 

spelen en verantwoordlijkheden dragen. De wijze waarop iedereen zijn of haar bijdrage levert zal 

daarbij verschuiven: de hulpvragers zelf en zijn of haar sociale netwerk zullen meer dan in het 

verleden een rol spelen in de ondersteuning: zowel de vraag als de verantwoordelijkheid komt meer bij 

hen zelf te liggen. Op die manier kunnen we daadwerkelijk mensen meer regie geven over hun eigen 

leven, en kunnen we ook zorgen dat we de taakstellingen realiseren zonder daarbij de kwaliteit en 

omvang van de zorg op het spel te zetten. 

  

Hulpvrager en zijn of haar sociale netwerk 

Het ligt voor de hand dat iemand die ondersteuning nodig heeft zelf een rol speelt in het proces van 

ondersteuning, eventuele opvang en nazorg. Toch benoemen we die rol hier nadrukkelijk. 

Uitgangspunt is altijd dat iemand zo zelfredzaam mogelijk is of weer wordt en dat hij of zij ook mee 

werkt aan het eigen herstel. Hetzelfde geldt voor de mensen in de directe omgeving van iemand die 

steun nodig heeft. Ook zij hebben een verantwoordelijkheid en kunnen daarop aangesproken worden. 

Dit kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden, buren of vrijwilligers uit het eigen sociale netwerk.  

 

Daarnaast spreken we te vaak nog over de mensen die vanwege hun kwetsbaarheid in de problemen 

zijn geraakt in plaats van dat we met hen in gesprek gaan. Ook vergeten we soms dat iedereen die 

steun nodig heeft, ook iets kan betekenen voor zijn of haar omgeving. Het zijn vooral de mensen die in 

het verleden hulp hebben ontvangen die ons hierop hebben gewezen en zij geven ook aan dat ze dat 

graag iets terug willen doen voor de maatschappij (wederkerigheid). Dat geeft henzelf meer gevoel 

van controle en wellicht eigenwaarde, en kan tegelijkertijd een grote plus betekenen in de hulpvraag 

van anderen. Bij verschillende groepen mensen is de stap naar een (professionele) hulpverlener 

namelijk nog steeds groot, terwijl een gesprek met een ervaringsdeskundige veel laagdrempeliger is. 

 

Professionals werkzaam in het lokale werkveld 

Generalisten en eerstelijns professionals zoals maatschappelijk werkers, medewerkers van MEE, 

ouderenwerkers, wijkteams, preventiewerkers van GGD en de verslavingszorg, woonconsulenten en 

medewerkers van de centra voor Jeugd en Gezin zijn de ogen en oren in de wijk. Zij hebben in de 

gaten in hun contact met inwoners of iemand risico loopt in de problemen te komen en of deze 

problemen ook snel groter kunnen worden als het even tegen zit. Deze professionals zijn ook 

degenen waar een inwoner terecht kan als hij of zij hulp nodig heeft en die samen met de hulpvrager 

inventariseert wat de vraag is en welke ondersteuning daar het beste bij past. Deze professionals 

weten wat ze zelf aan hulp kunnen bieden, maar weten ook heel goed wie ze moeten inschakelen bij 

meer gespecialiseerde hulpvragen. 

 

Deze eerstelijns professionals zorgen ervoor dat de hulpvragers en/of het sociale netwerk zo veel als 

mogelijk de regie heeft over de ondersteuning. In de gevallen waarbij de hulpvrager of het sociale 

netwerk niet in staat is die regie te voeren, nemen de eerstelijns professionals die taak over. Tenslotte 

is voor hen een belangrijke taak weggelegd bij de zorgmijders. Mensen die niet zelf om hulp vragen, 

maar wel ondersteuning nodig hebben moeten in zicht zijn en moeten, al dan niet gedwongen, de 

juiste ondersteuning krijgen. De regie in dergelijke complexe gevallen zal door de eerstelijns 

professionals worden gevoerd, in afstemming met de specialisten uit het werkveld van opvang. 

 

Professionals werkzaam in het werkveld van Opvang en Ondersteuning 

Professionals die werkzaam zijn in de opvang en van daaruit ook ambulante ondersteuning bieden 

zijn experts in het werken met inwoners die dakloos zijn geworden of die niet zelfstandig zonder hulp 

kunnen wonen, vanwege een beperking of vanwege (ernstig) huiselijk geweld. Deze groep 

professionals is verantwoordelijk voor het verlenen van de juiste zorg, in opdracht van de hulpvrager 
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en/of eerstelijns professional. Zij zijn ook degenen die ervoor verantwoordelijk zijn dat de generalisten 

op de hoogte zijn van de relevante basiskennis rond de thematiek en doelgroep. Daarbij zal de nadruk 

meer en meer komen te liggen op vroegtijdige hulp, die daardoor zo veel als mogelijk ambulant kan 

worden geboden. 

 

In de gevallen waar opvang op locatie nodig is zal ook die zorg worden geboden. Daarbij is de 

opdracht om waar dat mogelijk is de opvang op locatie kortdurend te laten zijn, maar deze wel te 

voorzien van de benodigde nazorg om terugval zo veel als mogelijk te voorkomen. Uiteraard geldt dat 

er bepaalde inwoners zijn die permanent niet zelfstandig kunnen wonen. Voor hen zijn er 

mogelijkheden beschikbaar voor structurele ondersteuning in de eigen woning, of zijn er woonvormen 

voorhanden. De professionals zijn verantwoordelijk voor de benodigde zorg en ondersteuning bij al 

deze verschillende vormen van wonen en zorg. 

 

Bestuurders en medewerkers van gemeenten 

Gemeenten dragen de algehele verantwoordelijkheid voor de opvang en ondersteuning van deze 

doelgroep. Daarnaast dragen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een heleboel andere 

doelgroepen en vormen van zorg en ondersteuning. De bestuurders en medewerkers van gemeenten 

moeten ervoor zorgen dat de juiste vormen van zorg worden aangeboden, en dienen er samen met 

het werkveld voor te zorgen dat de zorg efficiënt wordt aangeboden. De beschikbaarheid en 

vindbaarheid van de zorg voor de hulpvragers, en de afstemming van de zorg voor alle doelgroepen 

(keten-aanpak) is daarbij van groot belang. Gemeenten dragen de (eind)verantwoordelijkheid voor 

deze beschikbaarheid, vindbaarheid en afstemming. Deze verantwoordelijkheid rust op de schouders 

van alle gemeenten. Hoewel er voor (deel)gebieden door het rijk centrumgemeenten zijn aangewezen 

geldt dat de keten-aanpak (afstemming van de zorg) alleen optimaal gemaakt kan worden als alle 

gemeenten samenwerken. De verschillende beleidsvelden, doelgroepen en zorgaanbieders zijn te 

zeer met elkaar verbonden om alles afzonderlijk op een goede manier te kunnen regelen. Daarnaast 

geldt dat binnen afzienbare tijd de rol van centrumgemeente verdwijnt. Vooruitlopend daarop moet nu 

al worden gewerkt aan een situatie waarbij samenwerking tussen gemeenten op deze gebieden 

vanzelfsprekend is. 
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De verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn in onderstaand schema weergegeven. Dit 
schema is niet uitputtend, maar geeft een beeld van hoe de verhouding en verdeling tussen de 
verschillende groepen betrokkenen is geregeld. Daarbij is het uitgangspunt de hulpvrager: waar heb ik 
behoefte aan, en hoe wordt dat georganiseerd? 
 

 

Mijn vraag en het 

antwoord 

WMO 

Algemene voorliggende 

voorzieningen 

 

Maatwerkvoorzieningen Opvang 

 

Ik red het even 

niet meer en ben 

West-Brabander 

 

Ik zoek hulp in mijn 

directe omgeving 

 

 

Ik zoek intensievere 

begeleiding van een 

hulpverlener bij mijn 

probleem 

 

 

Ik kan niet meer thuis 

wonen en heb (even) 

intensieve hulp en een dak 

boven mijn hoofd nodig 

 

 

Hoe word ik 

geholpen? 

 

 

 

 Eigen netwerk 

 Maatschappelijk 

werk 

 Welzijnswerk 

 Woningcorporati

e 

 Basis GGZ 

 Kredietbank 

 

 

Begeleiding 

 

 

 

 

 

 

Dak boven je hoofd/ 

begeleiding 

 

Opvangorganisaties 

corporaties 

Wie organiseert 

dit? 

 

gemeente gemeente REGIO 

 

 

 

Met welke 

beleidsproducten 

 WMO- 

beleidskader 

 WMO algemene 

voorzieningen 

(o.a. 

vrijwilligers, 

welzijn, IMW 

etc.) 

 sport 

 gezondheid 

 armoede 

 

 WMO-

beleidskader 

 Zorg voor elkaar 

 

 Regionaal/Stedelijk 

Kompas/ Regionaal 

Kompas 

 Beschermd Wonen 

 Aanpak huiselijk 

geweld / 

Vrouwenopvang 

De drie velden af te 

stemmen middels  de 

uitvoering van de  

Ontwikkelagenda  

 

Figuur 1: hulpvraag en taakverdeling 
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5. Waar willen we naartoe? 

 

Om de doelen en ontwikkelingen zoals die in deze ontwikkelagenda zijn beschreven waar te kunnen 

maken moeten we de uitdagingen gaan concretiseren. We moeten toe naar doelen die haalbaar zijn, 

en waar we samen met alle betrokkenen aan kunnen gaan werken. Daarbij is het zoals eerder 

vermeld niet onze bedoeling om zo snel mogelijk een top-down beleidskader te ontwikkelen: we willen 

samen met de gemeenten in West-Brabant, de stakeholders, de cliëntraden en de inwoners werken 

aan uitgangspunten en kaders die zich bewijzen in de praktijk. Wanneer we die uitgangspunten en 

kaders vinden stellen we die direct vast, qua werkwijze en in de bestuurlijke besluitvorming, zodat we 

gaandeweg toewerken naar een volledige set aan afspraken die door alle betrokkenen worden 

onderschreven. 

 

De ontwikkelopgaven zullen in de komende periode helder moeten worden, en in samenhang moeten 

zorgen voor het kader. De start moet gericht zijn op de uitdagingen die we nu zien. Daarom stellen we 

ons de komende jaren de volgende opgaven:  

 

1. Voorkomen dat inwoners dusdanig in de problemen komen dat opvang en daaraan 

gekoppelde intensieve ondersteuning nodig is;  

2. Als dat dan toch nodig is, dan ervoor zorgen dat zo goed en zo snel mogelijk de juiste vorm 

van ondersteuning en opvang georganiseerd wordt; 

3. Het innoveren van de huidige ondersteuning die nu al ambulant binnen de opvang 

beschikbaar is; 

4. Het toekomstbestendig maken van de opvang, zodat deze toegankelijk, betaalbaar en 

kwalitatief goed blijft.   

 

Deze vier opgaven kennen onderling natuurlijk veel samenhang, maar bieden ruimte om afzonderlijk 

te worden opgepakt. Daardoor kunnen we alle beschikbare denkkracht en ontwikkelkracht verdelen 

over deze vier opgaven. Per opgave moeten alle ‘bloedgroepen’ (gemeenten, stakeholders, 

cliëntraden en inwoners) vertegenwoordigd zijn. Regie en coördinatie is per proces en voor het geheel 

nodig. Onderstaand wordt per ontwikkelopgave uitgewerkt welke uitdagingen en kaders gelden voor 

die specifieke opgave. 

 

Voorkomen dat inwoners in de problemen komen 

Voorkomen is beter dan genezen. Vanuit dit gegeven vinden wij het belangrijk ervoor te zorgen dat 

onze inwoners niet in een kwetsbare positie terechtkomen. Wij zetten ons daarom in op het snel 

signaleren van deze kwetsbaarheid, zodat het ontstaan van (complexe) problemen kan worden 

tegengegaan en zij niet escaleren. Hierbij geven wij prioriteit aan het voorkomen van huiselijk geweld 

en dakloosheid. Wij realiseren ons dat er altijd mensen blijven die kwetsbaar zijn. 

  

Vroegtijdig signaleren vraagt alertheid van het eigen netwerk, omwonenden, (eerstelijns) professionals 

en vrijwilligers. Hoe meer zij zich bewust zijn van het gegeven dat kwetsbaarheid en lichte problemen 

kunnen leiden tot grotere en complexere problemen, hoe meer zij zich verantwoordelijk voelen deze 

zorgen ook te delen en te melden. Eerstelijns professionals die werkzaam zijn binnen verschillende 

beleidsterreinen, zoals schuldhulpverlening, zorg en welzijn, informele zorg en vrijwilligerswerk,  

hebben ook een belangrijke rol in het signaleren van kwetsbaarheid en dienen dus ook op de hoogte 

te zijn van de risicofactoren. Informatie, advies en voorlichting en ondersteuning zijn belangrijke 

instrumenten om bij te dragen aan deze bewustwording.  

 

We weten dat de afzonderlijke gemeenten zich al inzetten om de risico’s te beperken. Het beperken 

van deze risico’s blijft een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten en de wijze waarop 

dit wordt gedaan maakt dan ook geen onderdeel uit van deze agenda. We willen ons beperken tot 

hetgeen we vanuit de beleidsvelden huiselijk geweld, Regionaal/Stedelijk Kompas en beschermd 
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wonen wel kunnen betekenen voor het lokale veld (informatieoverdracht) en welke gezamenlijke 

afspraken nodig zijn om huiselijk geweld en/of dakloosheid te voorkomen.   

 

We zien de komende jaren de volgende deelopgaven: 

 

1. Investeren in informatie, voorlichting, advies en ondersteuning aan de hulpvrager, aan 

het sociale netwerk én aan de lokale professional. 

2. Het (nog) beter in beeld krijgen van de doelgroep 

3. Goede afspraken over de minimale kwaliteit van voorliggende activiteiten en 

voorzieningen gericht op preventie.  

 

Zo goed en zo snel mogelijk de juiste ondersteuning 

Wij vinden het belangrijk dat kwetsbare inwoners zo snel mogelijk de juiste ondersteuning krijgen. 

Daarvoor is het van belang dat de achtergrond van de problemen zo snel mogelijk wordt herkend. De 

doelgroep heeft veelal te maken met specifieke problemen, die niet zo maar worden herkend. Dat 

vraagt om specifieke kennis en expertise van degene die met deze doelgroep in gesprek gaat. Door 

landelijk onderzoek weten we dat juist voor kwetsbare inwoners een integrale, multidisciplinaire 

vraagverheldering bij de start van de ondersteuning en behandeling extra belangrijk is. Het levert een 

bijdrage aan het succes van de begeleiding en behandeling. Kenmerkend voor de doelgroep is dat ze 

vaak ook behandeling nodig hebben vanwege psychiatrische of verslavingsproblemen. Een goede 

vraagverheldering en daaraan gekoppeld plan blijven leidend voor het verdere traject dat iemand 

doorloopt. Om ervoor te zorgen dat iemand zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komt en de juiste 

ondersteuning en behandeling krijgt, is het dus van belang dat er een goed plan komt.  

 

Elke gemeente is op dit moment zelf verantwoordelijk voor het in beeld krijgen van de vraag en het 

toeleiden van haar inwoners naar de juiste ondersteuning. Voor alle drie de beleidsvelden zijn 

daarvoor aparte regelingen en afspraken gemaakt. Gelet op de expertise die nodig is, willen we in 

eerste instantie deze verschillende vormen van toeleiden in stand houden. Wel willen we met elkaar 

nagaan of het efficiënter kan worden georganiseerd, zonder het verlies van de kwaliteit (het goede 

behouden) om kwetsbare inwoners zo snel mogelijk toe te leiden naar de juiste vorm van 

ondersteuning (inclusief opvang, indien nodig).  

 

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zo veel mogelijk zelf hun eigen ondersteuning regelen en 

ook ergens wonen. We weten ook dat dit voor kwetsbare inwoners lastig is. Niet iedereen kan het. Ze 

hebben vaak meer vormen van ondersteuning nodig. Bovendien kan er ook behandeling nodig zijn 

(denk bijvoorbeeld aan verslavingszorg of zorg door de geestelijke gezondheid). Dat vraagt om meer 

afstemming van de ondersteuning, behandeling en betrokken samenwerkingspartners (ook politie en 

justitie) dan gebruikelijk. Wij vinden het belangrijk dat hulpvragers iemand hebben waar zij terecht 

kunnen met hun vragen over al deze trajecten en die als dat nodig is een aantal zaken coördineert.  

 

We zien de komende jaren de volgende deelopgaven: 

 

1. Bezien van de huidige rollen en verantwoordelijkheden van onder andere Centraal onthaal, 

Veilig thuis, Zorgorganisaties en nagaan wat de meest efficiënte manier is om snel de juiste 

ondersteuning vast te stellen en de hulpvragers daarnaartoe te leiden;  

2. Doorontwikkeling van de rol van de regisseur/coördinator (casusregie of 

procesregie/trajectregie); 

3. Goede monitoring van de voortgang van de hulpvrager. 

 

Het innoveren van de huidige ondersteuning  

Wij vinden het belangrijk dat de ondersteuning daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren van de 

doelstellingen. Dat vraagt om de juiste en kwalitatief goede ondersteuning die in samenhang met 

elkaar wordt ingezet. Omdat er zoveel mensen betrokken zijn bij de ondersteuning aan kwetsbare 
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inwoners (vrijwilligers en professionals die werkzaam zijn op verschillende domeinen), is het belangrijk 

dat zij elkaar goed weten te vinden en elkaar kunnen begrijpen. Professionals moeten zoveel mogelijk 

dezelfde taal spreken en werken vanuit dezelfde ambities en uitgangspunten. Ook vinden we het 

belangrijk dat er ruimte blijft voor het inzetten van nieuwe inzichten op de ondersteuning. Voor 

organisaties betekent dit dat zij de ruimte moeten krijgen om nieuwe methodieken in te zetten. 

 

Omdat we steeds minder geld krijgen vanuit het Rijk om ondersteuning in te kopen en tegelijkertijd er 

meer vraag is, vinden we het belangrijk dat we de juiste ondersteuning kunnen inkopen/subsidiëren. 

Op dit moment zijn er veel organisaties die ondersteuning aanbieden aan kwetsbare inwoners. We 

hebben onvoldoende inzicht of het huidige aanbod het juiste aanbod is. We zien dat er enerzijds veel 

overlap is het aanbod en anderzijds horen we dat er aanbod ontbreekt. We vinden het belangrijk dat 

we een volledig aanbod van ondersteuning kunnen inkopen/subsidiëren. 

 

Wij vinden het tenslotte belangrijk dat de ondersteuning betaalbaar blijft. Voor ons is het daarom een 

voorwaarde dat we alleen die ondersteuning financieren waar wij als gemeenten ook echt 

verantwoordelijk voor zijn.  

 

We zien de komende jaren de volgende deelopgaven: 

 

1. Sturen op innovatie van een kwalitatief, effectief en voldoende toegankelijk aanbod van 

ondersteuning door het aanpassen van onze manier van contracteren.  

2. Inzicht krijgen in de instrumenten die vanuit het voorliggend veld kunnen worden ingezet.  

3. Duidelijk krijgen welke ondersteuning door wie moet worden gefinancierd.   

 

Toekomstbestendig maken van de opvang 

Het tijdelijk onderdak bieden aan bijvoorbeeld slachtoffers van huiselijk geweld en dak- en thuislozen 

blijft onze verantwoordelijkheid. Ook weten we dat er altijd mensen zijn met een psychische 

aandoening die (tijdelijk) alleen binnen een beschermde woonomgeving kunnen leven. Om mensen zo 

snel mogelijk weer zelfstandig te laten wonen, vinden wij het belangrijk dat de ondersteuning binnen 

de opvang en het beschermd wonen gericht is op het herstel van iemands leven.  

 

We worden op dit moment geconfronteerd met een bezuinigingsopgave. Wij willen ons geld zo veel 

mogelijk inzetten op de ondersteuning. Daarvoor is het belangrijk om te weten welke woonvormen er 

nodig zijn, en hoeveel er daarvan nodig zijn. Beschermde woonomgevingen moeten het mogelijk 

maken een zo normaal leven te leiden. We zullen strikt zijn in het toewijzen van woningen en inzetten 

op het bevorderen dat iemand zo kort mogelijk in deze woning zit.  

 

We zien voor de komende jaren de volgende deelopgaven: 

 

1. Nagaan welke vormen van wonen nog nodig zijn, welke vernieuwende vormen er zijn en hoe 

we de hulp willen gaan financieren 

2. Afspraken maken met woningcorporaties over het aanbieden van de woningen.  
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6. Hoe gaan we dat doen? 

 

Om de ontwikkelopgaven tot een goed einde te kunnen brengen moeten we veel gaan regelen. Er 

moet coördinatie komen op het proces en we moeten bijvoorbeeld zorgen voor een goede manier om 

alle partijen structureel bij het proces te betrekken. Dat alles met de zorgvuldigheid voorop, maar liefst 

ook binnen een tijdspad dat te overzien is en blijft. Daarbij maken we zo veel als mogelijk gebruik van 

de bestaande budgetten, en zorgen we ervoor dat de lopende zaken door kunnen gaan. 

 

Regie 

De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelproces is in handen van alle gemeenten, zoals eerder 

beschreven. Er is daarbij wel behoefte aan coördinatie, en aan overzicht op alle taken, projectgroepen 

en ontwikkelingen. Daarom stellen we een procescoördinator aan, die namens alle gemeenten de 

gehele ontwikkelagenda en de afspraken daarin bewaakt. Deze coördinator wordt door de gemeente 

Breda ter beschikking gesteld. De coördinator rapporteert regelmatig aan de wethouders van de 

centrumgemeenten, die bestuurlijk het eerste aanspreekpunt zijn. 

 

Projectgroepen 

Voor elke ontwikkelopgave wordt een projectgroep opgericht. Deze projectgroep is verantwoordelijk 

voor het uitwerken van de opgave en zorgt dat de juiste personen en organisaties worden betrokken. 

Nadrukkelijk noemen we daarbij de cliëntraden en inwoners. De projectgroepen worden gevormd door 

ambtenaren van de 18 gemeenten en afgevaardigden vanuit de aanbieders/stakeholders die actief 

zijn in West-Brabant. Daarbij is het van belang dat de inhoudelijk deskundigen deelnemen en 

proberen we om een goede spreiding te krijgen over de regio in de projectgroep. Elke projectgroep 

wijst een trekker aan die zorgt voor terugkoppeling aan de procescoördinator. 

 

Bestuurlijk overleg 

Een proces van deze omvang heeft veel impact, op veel verschillende organisaties en mensen. Het is 

daarom belangrijk dat alle gemeenten op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en de voortgang. 

Daarom gaan we structureel bestuurlijk overleg organiseren, waar de verantwoordelijke wethouders 

van alle 18 gemeenten aan deelnemen. Dat overleg willen we zo veel als mogelijk laten samenvallen 

met al bestaande overlegstructuren. Alleen indien dat echt noodzakelijk is organiseren we extra 

(apart) overleg. De wethouders van de centrumgemeenten Bergen op Zoom en Breda zijn voorzitter 

voor dit overleg. Ook willen we de gemeenteraden, of in ieder geval de commissies, op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen. De manier waarop we dat doen stellen we in samenspraak met de 18 

gemeenten vast, maar we denken bijvoorbeeld aan een jaarlijkse bijeenkomst waarin alle commissies 

gezamenlijk kunnen worden bijgepraat, al dan niet in de vorm van een werkbezoek. Daarnaast willen 

we ook de stakeholders goed blijven informeren over de voortgang. De wethouders van de 

centrumgemeenten nodigen daarom structureel de bestuurders van de stakeholders uit, om met hen 

de voortgang en ontwikkelingen te bespreken. 

 

Tijdspad 

In de afgelopen jaren hebben we al veel geleerd over welke aanpak werkt, en welke aanpak minder 

succesvol is. De uitdaging ligt erin die ervaringen met elkaar te delen en ze zo te verbinden dat een 

sluitend totaalpakket ontstaat voor de gehele doelgroep, binnen de financiële kaders die gemeenten 

daarvoor hebben gekregen. We nemen daarom de tijd om dat goed te doen. Wel willen we ervoor 

zorgen dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is: de hulpvrager, het sociale netwerk, de professional, 

de stakeholders en de gemeenten. We werken dus zorgvuldig, en geven direct duidelijkheid als dat 

mogelijk is. Dat betekent dat wanneer er een nieuwe werkwijze of een nieuw kader kan worden 

vastgesteld we dat ook direct implementeren: in de dagelijkse praktijk en via bestuurlijke 

besluitvorming. Op die manier wordt de praktijk steeds aangepast aan de resultaten van de 

ontwikkelagenda. Uiterlijk per 2018 moet dat leiden tot een totaalpakket aan nieuwe kaders waarlangs 

gewerkt wordt.  
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BIJLAGE 1 
 
Bijeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van het beleidskader Kwetsbare burgers 

donderdag 18 september 2014, ONS , Evert Spoorwaterstraat 41 Breda 

 

Aanwezig:  

Marieke Blanken (bureau Queste), Patrick van Lunteren (gemeente Breda),  

Gineke Kuin (gemeente Breda), Ellen Krijnen (gemeente Breda),  Barbara Seelt (gemeente Breda), 

Jacqueline van Glabbeek (gemeente Breda) 

Jeroen Berkhout (IMW), Gertie Linssen (GGZ Breburg), Rens van oosterhout (CZ), Anneke Creemers 

(Laurentius), Jan de Werd (Safegroup), Maria Wong-Lien-Hing (Safegroup). Yasemin Bagci  (Allee 

Wonen), Maria de Kock (SMO Breda), Syliva Vrins (Annahuis), Hilde Gersjes( Novadic-Kentron), 

Mayu Jongeneel (GGD), Kathy Arends (MEE West-Brabant), Lot van Schendel (Atea Groep), Tom 

van de Zanden (WijSchrijven), Anja Hartmans (Surplus), Ben Cornelissen (gemeente Oosterhout), Ria 

Pluk (gemeente Etten-Leur), Rob Fitters (GGZ Breburg), Mark van Beers (GGD WB), Debbie Maas 

(SHG/ Veilig Thuis), Lieke Jansen (SMO Breda), Bea de Bont (ASVZ), Ank Koershuis (Juzt) 

 

Welkom  

Wethouder van Lunteren heet alle aanwezigen welkom. De gemeente Breda heeft aan Marieke 

Blanken van Bureau Queste de opdracht gegeven om een nieuw integraal beleidskader te 

ontwikkelen voor kwetsbare burgers.  Onderdelen van dit nieuwe beleidskader zijn het Stedelijk 

Kompas, vrouwenopvang en beschermd wonen.  

De bijeenkomst van vandaag is georganiseerd om met betrokken instellingen van gedachten te 

wisselen over de vraag wat de beleidsprioriteiten voor de komende jaren moeten worden.   In 

november wordt een vervolgbijeenkomst gehouden.  

 

Presentatie  

Marieke Blanken geeft een presentatie over de inhoud van haar opdracht en de manier waarop zij 

hieraan vorm wil geven. Ook geeft zij een terugkoppeling van de gesprekken die zij ten behoeve van 

het beleidskader heeft gevoerd met alle betrokken instellingen. Over enkele weken gaat zij in gesprek 

met cliënten.  Ook de input van vandaag wordt meegenomen bij het opstellen van het nieuwe 

beleidskader. 

De presentatie wordt  bij het verslag gevoegd. 

 

Reacties aanwezigen: 

- Er moet ook aandacht worden besteed aan ondersteuning van de omgeving.   

- Is expliciet bekeken of leeftijdscategorieën wel nodig zijn?  Er moet niet teveel worden 

gedacht in hokjes. Zijn Oost-Europeanen en illegalen ook meegenomen? Antwoord: de keuze 

is gemaakt om de focus beleidsmatig te richten op volwassenen. Uiteraard moet verbinding 

worden gezocht met het jeugddomein. Of de groep Oost-Europeanen en illegalen worden 

betrokken moet nog worden bepaald. Het beleidskader geldt in ieder geval wel voor alle 

mensen die (dreigend) dakloos zijn.   

- De verbinding met jeugd moet expliciet worden gemaakt (functionaliteit, taken e.d.) om zo 

eenheid van taal te krijgen.  Aandacht voor straatboefjes en hun ouders 

- De regeling rond de toegang houdt geen rekening met zorgmijders. Deze moeten actief 

worden opgezocht. Drang en dwang vragen om een andere vorm van toegang. 

- Ook crisisbeoordeling en – toeleiding meenemen. 

- Onder het kopje Toegang huisarts toevoegen. 

- Bij Opvang ook particuliere initiatieven meenemen. 

- Let bij Opvang op het geografische aspect: juist hier moet je over grenzen heen kijken ter 

voorkoming van doorschuifgedrag.  Ook duidelijkheid over het adherentiegebied van de 

opvang in de regio. Antwoord: dit beleidskader richt zich op de hele regio, d.w.z. 12 
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gemeenten in het kader van Maatschappelijke opvang en 18 gemeenten in het kader van 

vrouwenopvang en huiselijk geweld.  

- Let juist in de kleinere gemeenten op de campings een de vereenzaming op het platteland.  

 

 

Werkgroepjes 

 

Ondersteuning 

- Ethische kwestie: hoe beoordeel je wanneer iemand hulp nodig heeft en wanneer niet meer? 

Wanneer bepaal je dat de veiligheid in het geding is en dat er geen sprake meer mag zijn van 

vrijblijvendheid?  Hiervoor moeten scherpe criteria worden opgesteld. 

- Hoe valt het uitgangspunt van regie over het eigen leven te rijmen met iemand wens om op 

straat te leven in plaats van in een instelling? 

- Waar ligt de grens tussen vrijwilligerswerk en professionaliteit en wie bepaalt dit? Graag een 

definitie van de term ‘ondersteuning’. Valt het bieden van preventie of voorlichtingscursussen 

hier bijvoorbeeld ook onder?   

- Maak onderscheid naar de soort ondersteuning en bekijk welke passend zijn voor kwetsbare 

cliënten.  

- Behoeftepeiling door de generalist. Duidelijk moet zijn wat de cliënt zelf als ondersteunend 

ervaart.  Ga na of de keuze tot een goed resultaat leidt. Als iemand niet voor zichzelf kan 

bepalen wat hij nodig heeft, moet dit in tweede instantie bepaald worden door de omgeving en 

pas daarna door de hulpverlener. Ondersteuning niet institutionaliseren. Zorg voor getrapte 

ondersteuning. Eerst zo laagdrempelig mogelijk (bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen).   

- De onwil of het onvermogen van cliënten om de regie in eigen hand te nemen heeft vaak te 

maken met bureaucratie en gebrek aan kennis.  Zorg voor training in het formuleren van de 

hulpvraag.  

- Bij vrouwenopvang is vaak sprake van multi-problematiek. Dit is de kans om helder te krijgen 

wie zich bezig houdt met opvang en wie met ondersteuning in verband met het streven naar 

ontschotting. Zoek naar criteria voor opvang en ondersteuning. Omdat er verschillende 

invalshoeken zijn is onderlinge afstemming essentieel. Ondersteuning is niet hetzelfde als 

verwijzen! 

- Nagegaan moet  worden welke verschillende soorten opvang nodig zijn, wie daarvoor gaat 

zorgen en hoe een zo spoedig mogelijke terugkeer naar huis kan worden bewerkstelligd.   

- Kijk ook naar wat er allemaal mis kan gaan met de betrokkenen (bv. LV die weglopen en 

steeds op straat terecht komen, recidive door ex-gedetineerden) en wat we met de opvang  

willen bereiken. Gestreefd moet worden naar een duurzame oplossing. Nazorg is daarbij 

essentieel.  

- Is activering gericht op de persoon in kwestie of meer op de omgeving? Hierover graag een 

duidelijke uitspraak. 

- Netwerkversterking: probleem is dat mensen vaak een drempel over moeten bij het vragen 

om hulp. Wederkerigheid is van groot belang ter voorkoming van schaamte en/of 

schuldgevoel. Cultuuromslag is nodig. Mensen met een beperking kan je activeren door hen 

anderen te laten helpen. 

- Ook bij de hulpverleners is een andere mindset nodig: uitgaan van de eigen kracht van 

mensen tast de hulpverleners in hun beroepseer aan.  

- CZ ziet een toename van verzoeken om professionele begeleiding, terwijl de focus juist ligt op 

de eigen kracht van mensen. Niet duidelijk is of dit te maken heeft met een laatste hausse aan 

indicatie-aanvragen bij het CiS.  De uitdaging voor de gemeente is om de omgeving zo in te 

richten dat mensen het ook echt zelf gaan doen.  

- De toegang tot maatwerkvoorzieningen moet een kortdurende fase zijn. In principe moet alles 

al in het voortraject zijn geregeld.  De generalist moet zorgen voor integrale ondersteuning  en 

heeft daarom handelingsvrijheid nodig.  
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Preventie 

- Aanvulling op het kader kwetsbare burgers: ook onder de groep burgers die een eigen woning 

hebben / nog thuis wonen en nog geen opvang nodig hebben,  bevinden zich zeer kwetsbare 

burgers. Focus niet alleen op de opvang. Handig hulpmiddel is de zelfredzaamheid matrix
7
, 

waarin op verschillende leefdomeinen
8
 de mate van afstand tot zelfredzaamheid wordt 

beschreven aan de hand van 1. Acute problematiek 2. Niet zelfredzaam 3. Beperkt 

zelfredzaam 4. Voldoende zelfredzaam en 5. Volledig zelfredzaam. 

- Gemeente en instellingen lijken te denken in dezelfde richting.  Belangrijk is dat de gemeente 

vertrouwen heeft in de instellingen. 

- Duidelijk moet zijn waar we ons gezamenlijk aan conformeren. 

- Wij  kunnen iets betekenen voor kwetsbare cliënten, maar ook zij kunnen op hun beurt weer 

anderen helpen. Dit werkt ook preventief. 

- Vroegtijdig signalen opvangen. De oren en ogen in de wijk gebruiken. Denk aan leerkrachten, 

wijkagenten en huisarts, maar ook aan buurtbewoners en anderen in de wijk.  

- Gegevens stapelen en kennisdeling. Bij verschillende organisaties, de gemeente en uit een 

groot scala aan onderzoeken is veel informatie/data aanwezig over de burgers in de wijk. 

Wanneer deze cijfers gebundeld, gedeeld en gestapeld worden, kan veel inzicht verkregen 

worden over kwetsbare burgers in de wijk.  Organisaties nemen samen casuïstiek door. 

Hierdoor kunnen risico’s op kwetsbaarheid eerder in kaart/beeld worden gebracht en afglijden 

voorkomen; 

- Verbinden van organisaties, doorbreken van schotten; 

-  Laagdrempelige inlooppunten/vindplaatsen in de wijk, coaching, voorlichting, educatie van de 

samenleving. Deze inlooppunten en vindplaatsen (Scholen, buurthuizen) versterken; 

- De juiste ambassadeurs, zoeken van intermediairs, ervaringsdeskundigen; 

- Het versterken van de talenten en de kracht van kwetsbare burgers, burgers mobiliseren en 

de eigen wijk/buurt versterken; 

- Versterken van het sociale netwerk, versterken van het gezin, informeren van buren.  

- Goede nazorg heeft een preventieve werking. Effectieve nazorg betekent zorgen voor een 

warme overdracht, relaties correct afbouwen. 

- Rol van de gemeente: Bieden van een helder kader; Organisaties vertrouwen, ruimte en 

beleidsvrijheid geven; Beloon samenwerking, beloon besparingen (door preventie, nazorg en 

de gekregen vrijheid en vertrouwen); Sturen op gegevensuitwisseling; Luisteren naar 

organisaties, partnership opbouwen, dezelfde taal spreken; 

- Rol van organisaties: Samenwerken, dezelfde taal spreken, gegevensuitwisseling; Nieuwe 

manier van werken, ruimte voor preventie en nazorg betekent medewerkers die minder intern 

gericht zijn en meer uren in de wijk aanwezig zijn (vroegsignalering, voorlichting, educatie, 

nazorg etc.); Durven investeren en innoveren; In de communicatie met gemeente en naar de 

politiek, laten zien wat de gekregen ruimte en vrijheid oplevert; de maatschappelijke effecten 

laten zien.   

 

Opvang 

- Er zijn verschillende soorten opvang: acute crisisopvang, crisisopvang, beschermd wonen, 

zelfstandig wonen met ambulante begeleiding 

- ambulantisering is het doel, in het belang van de cliënt. Client is in staat zoveel mogelijk zelf 

beslissingen te nemen over zijn leven en voelt zich nuttig door deelname aan dagelijks leven 

- wens daarbij is het ‘warme participatiebad’ voor de cliënt in de wijk; aandacht voor wat een 

wijk aankan, welke kracht een wijk heeft om cliënten op te nemen; 

                                                      
7
 www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/.../de_zelfredzaamheid_matrix.pdf  

8
 Inkomen, Dagbesteding, Huisvesting, Gezinssituatie, Geestelijke gezondheid, Fysieke gezondheid, 

Verslaving, ADL-vaardigheden, Sociaal netwerk, Maatschappelijke participatie en Justitie. 

http://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/.../de_zelfredzaamheid_matrix.pdf
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- corporaties zijn belangrijke partners. De samenwerking tussen zorginstellingen en corporaties 

verloopt tot nu toe prima. 

- ongelijke spreiding van cliënten in de stad is een aandachtspunt, maar is gevolg van 

aangewezen zijn op de goedkope huursector. Functie van Klik voor Wonen 

- Wellicht is het vastgoed dat vrij komt bij andere zorgaanbieders (verzorgingshuizen) een kans 

om meer te spreiden. Let wel op te grote concentratie in een bepaald gebouw. 

- op maat ondersteunen van de cliënt (in de wijk) met een programma dat integraal wordt 

aangeboden door aanbieders, vanuit expertise en niet vanuit organisatie.  

- Aanbod inschakelen rondom het herstelproces van de cliënt.   

- Denk vanuit de klant, gebruik een cliënt uit de crisisopvang als case om de samenwerking 

onder de loep te nemen. 

- Het hebben van woningen/gebouwen in eigen beheer is niet (meer) noodzakelijk 

- De verschillende vormen van opvang kunnen in verblijfsduur en herwinnen van 

zelfstandigheid op elkaar aansluiten als een woonladder of keten 

- Er zullen altijd mensen blijven die niet zelfstandig kunnen wonen en altijd behoefte zullen 

hebben aan langdurig beschermd wonen 

- Er wordt aandacht gevraagd voor de GHB-verslaafden, die voor de meeste hulpverleners een 

moeilijk te helpen doelgroep vormen, die een specifieke gespecialiseerde aanpak vormen, 

waar protollen van de inspectie een belemmering vormen 

- Het verbindende kader is belangrijk om de gezamenlijke ambitie te realiseren. 

 

Toegang 

- Duidelijk moet zijn waar toegang voor wat wordt geboden.  

- Wees creatief in het wegnemen van (bureaucratische) belemmeringen . 

- Belangrijk is om de kwetsbare burgers in beeld te houden. De vraag is wel in hoeverre het 

wenselijk is om alles in beeld te houden. Wel belangrijk is de vraag of we de mensen die niet 

voldoen aan de regels wel in beeld hebben.  

- Daarbij is opgemerkt dat in de voorkant niet alles valt te reguleren, maar het wel wenselijk is 

om aan de achterkant goede afspraken te maken.  

- Kijk opnieuw naar de regie van de gemeente ih Stedelijk Kompas, regie functie is  belangrijk  

- Let ook op deregulering en geen bureaucratie voor de burger.  

- Organiseer je feedback van je clienten en burger.  

- Om doelgroep beter in beeld te krijgen is het wenselijk te kijken naar de criteria voor de 

toegang, zijn deze (te) streng ?  

- Nodig: toegankelijke en betaalbare huisvesting.  

- Financiële prikkels inbouwen 

- Goed bepalen wie doet wat en is er overlap?  

- Toeleiding is wat anders dan toegang.  

- Toegang tot de crisisopvang moet heel snel en laagdrempelig zijn. Vandaar dat het ook 

wenselijk is om een onderscheid te maken tussen toegang voor de crisisopvang en toegang 

tot verblijf.  

 

 

Sluiting 

Patrick van Lunteren en Marieke Blanken danken alle aanwezigen voor hun inbreng . 

De geplande bijeenkomst op 6 november zal worden verplaatst omdat deze gelijk blijkt te vallen met 

een bijeenkomst van de Inspiratietafel Wmo. Een nieuwe uitnodiging volgt.  
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BIJLAGE 2 
 

Bijeenkomst 3 februari met West-Brabantse gemeenten en stakeholders 

Input opgehaald voor vier ontwikkelopgaven 

 

 

Ontwikkelopgaven en deelopgaven 

 

1. Zo min mogelijk inwoners in een kwetsbare positie: 
 

Investeren in informatie, voorlichting, advies en ondersteuning aan de inwoner; 

Het (nog) beter in beeld krijgen van de doelgroep 

Goede voorliggende activiteiten / voorzieningen ontwikkelen met als doel voorkomen; 

Het vergroten van de kwaliteit van de professionals. 

 

- Vroegsignalering via hometeams, buurt-  en wijkteams 

- Wijkteams goed informeren  afgestemd op de structuur in de gemeente 

- Risicofactoren – vroegsignalering, signaleren terugval 

- Wanneer en voor (volgens) wie ben je kwetsbaar  erkennen van het ‘anders” zijn 

- Consultatie van experts (veilig thuis) 

- In beeld brengen GGZ doelgroep, onbekend maakt onbemind  stedelijk kompas voorbeeld 

Beleid SMART geformuleerd 

- Oog voor unieke ontwikkelpositie ook 18 – 23 jarigen, goede begeleiding in jong 

volwassenheid voorkomt veel problemen op latere leeftijd 

- Consultatiemogelijkheden expert, samenwerken partijen in het veld 

- Gebruik van netwerken en bestaande platformen (digitaal) 

- Careyn, experiment Grote Wouw 

- Sluitende afspraken signalering samewerking fact-jeugd 

- Werk 

- In voorveld meer aandacht ouders en mantelzorgers 

- Waarom de kwaliteit van de professionals vergroten?? 

Sociale problemen op macro niveau analyseren en gissen wat goed is? 

Uitgaan van wat zich voordoet! 

- Samenwerken met woningcorporaties 

- Persoonlijk steunsysteem (ervaringsdeskundige en vrjiwilligers die mensen ondersteunen in 

gewoon meedoen) 

- Deskundigheid vergroten, signalen van welzijn en signalen van veiligheid (SOS) 

- Hoe bereik je kwetsbare inwoner die niet direct in beeld is? Qua informatievoorziening 

- Preventieve interventie 

- Organisatie over de doelgroepen heen  

- Suicide preventie 

- Generalisten of specialisten? 

- Informatie en voorlichting: nog teveel aan direct betrokkenen misschien, vergeet de buurman 

niet! 

- Goede, niet concurrerende samenwerking met hulpverleners. Eerder weet van elkaar en 

afstemming zorgt voor betere resultaten 

- GGZ meer raadplegen, ook WMO klankbordgroep 

- Ook oog hebben voor die groepen waar momenteel geen financiering voor is, zij zijn vaak het 

meest ‘kwetsbaar’. (denk aan politiek-gevoelige groepen: EU-burgers, mensen zonder 

verblijfsrecht etc.) 

- Inclusieve samenlevin (stigma) 
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- Meer specialistische zorg in eerste lijn 

- Schuldhulpverlening beter verlenen 

- Vroegsignalering 

- Prestaties gezamenlijk bepalen 

- Afstemming bij signalen 

- Inzet ervaringsdeskundige 

- Meer toepassen sociaal netwerk strategie ook qua vroegsignalering 

- Ook investeren in omwoners. Draagvlak om in te grijpen / helpen daar waar nodig om erger te 

voorkomen 

- Heb ook oog voor kwetsbare groepen die qua beleid en financiering niet onder gemeente 

vallen (bijvoorbeeld alleenstaande minderjarige vreemdelingen: AMV) 

- Goede samenwerking tussen organisaties, ook ‘niet’zorggerelateerde organisaties. Voorbeeld 

samenwerking Meldpunt Zorg & Overlast met Enexis  doorgeven gezinnen die afgesloten 

gaan worden zodat zij bezocht kunnen worden. 

- Kwetsbare cliënten niet overschatten. Voordeur bij Wmo loket moet verder kijken dan wie er 

op dat moment tegenover hem/haar staat. Denk aan de borderliner of narcist. 

- De vluchtelingen zijn zeer kwetsbaar, onvoldoende / geen begeleiding in onze samenleving in 

heel de doelgroep 

- Evaluatie van “uitstroom”burgers, gebruiken voor preventie / voorliggend veld. Waar ging het 

mis? Wat had je toen nodig? Nazorg 

 

 

 

2. Iedereen zo snel mogelijk de juiste ondersteuning 
 

Wat mis je: 

- Goede en tijdige risico-analyse 

Niet alle vraagstukken/ kwetsbare mensen zijn gelijk. Bijvoorbeeld dakloze is kwetsbaar, kan 1 

dag onder brug minder thuis. Geweld code rood, weekend, vandaag directe crisisinterventie 

- Flexibiliteit in financieringsvormen / systematieken 

- Eerste lijn versterken o.a. met meer specialistische zorg  snellere verwijzing 

- Heb oog voor: integratie met jeugd? CJG  soort wijkteam, centraal onthaal  

18+ die beschermd wonen nodig hebben! 

18+ maatwerk 

- Heldere sociale kaart regio  waar is welke ondersteuning te krijgen? 

- Denk vanuit clienttrajecten 

- Veel organisaties denken nog te veel in: dat moeten we doen….cliënten binnenhalen etc. 

Meer kijken naar wat de cliënt wil of het best past 

Meer overlegmomenten voor een casus. (meer afstemming) in verband met kortdurende zorg. 

Ik hoop dat daarbij wel aan de kwetsbaarheid wordt gedacht. 

- Heldere rolverdeling, wie informeert wie en op welk moment? 

- Signalen van welzijn en signalen van veiligheid (signs of safety) 

- Ervaringsdeskundige inzetten, vaak specialist 

Concretisering 

- Persoon zelf juiste ondersteuning laten formuleren, hem volgen in zijn tempo, werkt 

uiteindelijk beter en fijner dan met een concreet aanbod komen. 

- Gezamenlijk bepalen van prestaties – indicatoren 

- Bepalen meetinstrumenten 

- Stel vast wie de buurt betrekt en hoe 

- Betrekken van (specialistische) consultatie om goed te kunnen (blijven) ondersteunen bij meer 

complexe situaties (voorbeeld adviesteam jeugd) 

-  4 monitoren, ook doelgroep! ‘SMART”!! 
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- Beschikbaar stellen van de juiste expertise heeft prioriteit 

- Risicoanalyse, tjidigheid toeleiding,  prioritering doelgroepen? 

- Reflectie momenten vaststellen en met wie?  

- Ervaringsdeskundige eerder inzetten (en hoe organiseer je dat?) 

- Apart punt: benoemen en omschrijven samenwerking 

Wat kan jouw organisatie doen? 

- AMW: Het AMW kan iets betekenen / toevoegen in het voorliggend veld qua signaleren / 

toeleiden.  

- Juzt: expertise m.b.t. specialistische jeugdzorg leveren (t.b.v. bullet 2) 

- Annahuis (inloophuizen): zijn aanwezig ‘voorliggend veld” zij zijn kundig en ervaren. In plaats 

van ‘expertise aanreiken” gebruik maken van wat er al is. Meer waarde en eer laten blijken 

aan het werk dat zij al jaren doen in plaats van het wiel opnieuw uitvinden.  

- Veilig Thuis kan ondersteuning bieden (punt 2) 

 

 

Prioriteit 

- Voorliggend veld adequaat voorlichten 

- Rol wijkteams meenemen 

- Heb ook voldoende oog voor afschaling 

- Van kastje naar muur sturen voorkomen, denken vanuit persoon en vraag i.p.v. vanuit 

mogelijkheden / taken van organisatie.  

 

 

3. Het verbeteren en het innoveren van de ondersteuning 
 

- Sturen op innovatie van een kwalitatief, effectief en voldoende toegankelijk aanbod van - 

ondersteuning door het aanpassen manier van contracteren 

- Duidelijk krijgen welke ondersteuning door wie moet worden gefinancierd 

Inzicht krijgen in de instrumenten die vanuit het voorliggend veld kunnen worden ingezet 
 

- Ervaringswerkers inzetten 

- Forensisch fact-team 

- Voor cliënt: organisatie scherp houden 

- Transformatiefonds 

- Client volgend budget 

- Let op hoge administratieve lasten, ACM-gedoe 

- Aandacht voor dagbesteding ‘idee van werk hebben” 

- Inzetten op echt werk 

- Inzicht in behoeften als innovatieleider 

- Afstemming innovatie agenda tussen organisaties 

- Gemeente overstijgende waardering blijven houden voor cliënten 

- Inzichtelijk maken hoe het voorliggend veld gefaciliteerd kan/moet/wil worden, en wie dat kan 

bieden 

- Innovatieve projecten stimuleren waarbij cliënt regie heeft bijv. RACT! 

- Organisaties die meer samen gaan werken, niet op ‘een eilandje’ werken. Een centraal 

persoon in het leven van de hulpbehoevende die zorg coördineert indien hij/zij het niet zelf 

lukt.  

- Het oudereninitiatief, zoekt/kiest de zorgaanbieder 

- Inzet op omgevingsparticipatie 

- Respect/erkenning  voor het ‘anders’zijn 

- Leer mensen hoe gebruik te maken van algemene voorzieningen 

- Respijt huis Eindhoven 
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- Prikkels uitdoen voor ….. beleid t.b.v. verschillende sectoren, bijvoorbeeld LVB/….. Jeugd en 

verschillende organisaties 

- Ken elkaars aanbod over doelgroepen/domeinen heen 

- Redeneer vanuit cliënt perspectief profiel 

- Voorbeeld Juzt 18+  zelfstandigheidstraining wordt ook voor jonge mantelzorgers gedaan 

- Alles inzetten op werk voor kwetsbare mensen 

- Suicide preventie! 

- Massamediale campagne”we zorgen voor elkaar” 

- Kennis en expertise naar samenleving en voorliggend veld brengen 

- 2
e
 lijn is oproepbaar als netwerk als voorliggend veld niet meer kan oplossen 

- Investeren in inclusieve samenleven 

- Niet per organisatie een apart aanbod bedenken maar steeds vanuit een persoon en vraag 

kijken en daar ondersteuners bij zoeken  maatwerk in plaats van hokjes-denken.  

- Cliënt aan het woord 

- Zo kun je ook omgeving tijdig meenemen 

- Ondersteuning of zorgvraag bekend bij corporaties alvorens (goede) toewijzing 

- Let op vluchtelingen als (potentieel) kwetsbare groep 

- Laat mensen meedoen! 

- Meer sturing op woningtoewijzing 

- Respijtzorg voor thuisbegeleiding (fout eruit halen) 

- Specifieke individuele zorg, maatwerk, ouderinitiatief 

- Investeren in participeren verenigingsleven wijk, wonen 

 

4. Toekomstbestendig maken van de opvang 
- Herijken van de vrouwenopvang 

- Nagaan welke vormen van wonen nog nodig zijn en hoe we die willen gaan financieren 

- Aanpassen van onze instrumenten binnen de ruimtelijke sector 

- Afspraken maken met woningcorporaties over het aanbieden van de woningen 

 

- Van 18+  

Zelfstandigheidstraining, kamertraining, beleid wonen 

- Relatie met jeugd / gezinnen 

- Digitale ondersteuning binnen iedere woning (Iris) 

- Mogelijkheid gebruik maken van Susan Rose 

…..centrale voorziening 

- Aantal beschikbare woningen worden niet allemaal benut 

- Als mensen zelf woningen vinden via klik voor wonen stopt vaak daarna begeleiding of te 

weinig  resultaat terugval 

- Verder gaan met housing first (SMO)  verminderen dakloosheid 

- Bed, bad, brood?! Hoe gaat dit zijn vorm krijgen 

- Flexibiliseren van voorwaarden, eisen, richtlijnen voor iemand hulp krijgt. Kijken naar persoon 

als individu en zijn ‘unieke”situatie (Joyce, Annahuis) 

- Nagaan wie zit in de opvang en waar hoort deze thuis 

- Extramuraal beschermd wonen organiseren voor 80+  (GGZ-C) (intra-extramuraal)  

aanleunen (woningen) 

- Maatwerk mogelijk maken, innovatieve oplossingen zoeken 

- Wat is reden voor niet uitstroom. Zelfstandig wonen te duur, daarom uitstroom beperkt. 

Mogelijk extra potje zelfstandig wonen, zorg op maat.  

- Beweging maken positief belonen 
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Rollen en verantwoordelijkheden 

 
Bijv. van wie zijn de opgaven? 

Bijv. wie heeft daarin welke rol? 

 

- Samenwerken na ketenpartners (casus bespreken)  

- Gezamenlijke visie van generalisten 

- Opstellen cliëntprofielen, cliëntstromen. Niet vanuit organisaties 

- Ouderinitiatief kiest de bewoners en houdt regie 

- Het is een gezamenlijke opgave. We hebben een gezamenlijk doel. Gezamenlijke opgave wil 

niet zeggen dezelfde opgave. Er moet ruimte zijn voor de couleur locale van elke gemeente.  

- Gemeente Breda in regio regisseursrol 

- Gelijkwaardigheid tussen gemeenten 

- Rol bestuur oude wooninitiatief  > gemeente Wmo 

- Kijk gezamenlijk naar vraag en situatie van persoon, zoek daar vervolgens de juiste 

ondersteuning bij, centrale aanpak zoals CJG bijvoorbeeld doet. Dan kan kwetsbaar persoon 

er ook niet meer tussenuit vallen omdat hij niet tot de doelgroep behoort van die organisatie 

waarbij hij toevallig aanklopt.  

- Opstellen cliëntenprofielen want, doelgroep is breed en divers (binnen beschermd wonen o.a. 

Toewijzingsproces 80+ GGZ-C), maatwerkvoorziening 

- Leer elkaar als hulpverleners beter kennen. Voor misschien betere hulp die bij bepaalde cliënt 

aansluit.  

- Centrumgemeente  kader  

Eigen gemeente  doelgebieden 

Cliënt -> prof.  netwerk hebben een rol en zijn mede verantwoordelijk in samenhang met de 

organisatie.  

- Let erop als je als hv’er, organisatie doet waar diegene daadwerkelijk baat bij heeft! 

(geen/weinig belangen voor organisaties). Cliënt centraal, verantwoordelijkheid voor zijn leven 

ligt bij hem/haar. Samen verantwoordelijk voor de zorg  dus nauwe samenwerking en goed 

overleg.  

- Betrek in elk stadium sociaal netwerk als medeverantwoordelijke 

- Laat cliënt zelf het plan maken. Dit geeft meer verantwoordelijk gevoel. Evalueer samen cliënt 

met hulpverleners en netwerk.  

- Rol Wmo consulent. Goede training balie medewerkers inschatting hoe de vraag achter de 

vraag te vinden en te begrijpen waarom iemand op een bepaalde manier hulp vraagt.  

- Samenwerken ketenpartners , eenheid in taal, bjivoorbeeld a.d.h.v. drie kolommenmodel 

(signs of safety). 

- Organisaties vertellen organisaties wat ze doen om te bekijken waar je hen kunt ontmoeten 

om een goede dienstverlening voor de cliënt 

- Op wie richten we ons? Omschrijving doelgroep, gezamenlijke basis beschermd wonen 

- Rol / verantwoordelijkheid centrumgemeente en regiogemeenten beschrijven en van daaruit 

de aansluiting maken / zoeken tussen regio en lokale situatie.  

- In hoeverre houden instellingen binnen de kaders eigen inhoudelijke regelruimte? 

- Voorkom regelreflex 

 

 

 


