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Beste 

Bijgaand ontvangen jullie het versterkingsplan Een nieuw fundament, een nieuw leven tegen dak- en 
thuisloosheid voor en namens gemeenten en maatschappelijke partners in de regio Breda eo. 
Dit plan bevat tevens het ingevulde format dat het ministerie van VWS hebben uitgevraagd, je treft dit 
in bijlage 1. 

Wethouder Miriam Haagh heeft het plan woensdag 29 januari ook persoonlijk overhandigd aan DG 
Bas van den Dungen en het gaat vandaag per post namens het College uit ter attentie van 
staatssecretaris Paul Blokhuis. De aanbiedingsbrief treffen jullie voor de volledigheid ook bijgaand. 

Fijn om nog even een bevestiging te ontvangen van een goede en tijdige ontvangst van ons 
plan/format. 
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thuisloosheid regio Breda 2020 

Geachte heer Blokhuis, 

Bijlagen 
1 

Graag bieden wij u, mede namens de betrokken gemeenten en maatschappelijke partners in regio 
Breda, ons versterkingsplan aan tegen dak- en thuisloosheid regio Breda 2020 - Een nieuw fundament, 
een nieuw leven. 

In de regio Breda is sinds maart 2008 (start Stedelijk Kompas) met partners een stevige, integrale 
aanpak ontwikkeld en fors geïnvesteerd om dak- en thuisloosheid tegen te gaan. We hebben met deze 
aanpak het aantal 'feitelijk daklozen' flink kunnen terugbrengen. De stijging zoals door het CBS 
gerapporteerd hebben we in regio Breda daarmee kunnen temperen. Juist door in onze aanpak de 
beweging van opvang naar (crisis-)woningen in de wijk (Dannenberg) al te maken. Desondanks 
herkennen we helaas de landelijke trends ook in onze regio. 

In de regio Breda staan we ervoor dat we mensen een duurzame oplossing bieden in plaats van 
draaideur-oplossingen. Daarom investeerden we als één van de eerste gemeenten fors in Housing First, 
werken we via de Talentenfabriek aan duurzaam herstel en re-integratie in de samenleving en speelde 
de gemeente Breda in haar regio een belangrijke rol in het vinden van passende én duurzame 
oplossingen voor bewoners van Fort Oranje. We zien nu in de praktijk dat, om terugval te voorkomen, er 
betere voorwaarden nodig zijn om dak- en thuislozen écht duurzaam herstel te bieden. Dat vraagt méér 
dan enkel iemand van de straat halen. We zien dat meer inzet nodig is op tijdige signalering, een 
duurzame en intensieve begeleiding (waaronder naar werk) en zeer belangrijk: voldoende passende 
woonmogelijkheden. 

We nemen uw oproep dan ook zeer serieus: voor u ligt een versterkingsplan van de regio Breda 
waarmee we onze huidige integrale aanpak van dak- en thuisloosheid op deze punten gericht effectiever 
willen maken. Deze versterking is erop gericht om de beweging van opvang naar duurzaam wonen en 
participeren te realiseren. Daarin nemen we zelf onze eigen verantwoordelijkheid, maar zijn ook 
aanvullend landelijke middelen heel hard nodig. Wij leveren op deze manier een bouwsteen aan uw 
overkoepeld plan van aanpak tegen dakloosheid, zoals aangekondigd voor het voorjaar 2020 in uw 
Kamerbrief van 6 december jongstleden (Kenmerk: 1623786-199671-DMO). Wij staan klaar om dit plan 
in uitvoering te nemen en rekenen op uw steun en samenwerking daarbij. 

Hoogachtend, 
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Waarom een 
versterkingsplan? 
Landelijk stijgen de cijfers van het aantal dak- en thuislozen en de groep verandert in 
samenstelling (CBS), Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft alle centrumgemeenten 
daarom gevraagd in afstemming met de regio vóór 1 februari 2020 een inschatting van het 
aantal daklozen in de regio te maken en te komen tot een aanvullend plan van aanpak. 

De samenstelling van de groep dak- en thuislozen in regio Breda is veranderd: het aandeel van 
mensen mét baan maar zonder huis en het aandeel van mensen die vanuit het buitenland instromen 
stijgt. Ook zien we dat de problematiek van de huidige daklozen complexer is. 
De groei in de vraag naar zorg, begeleiding op weg naar een zelfstandig leven, staat nog eens extra 
onder druk omdat er op de huidige woningmarkt maar beperkte mogelijkheden zijn om door te 
stromen naar zelfstandige woningen. Dit terwijl in de afgelopen jaren de maatschappelijke opvang 
maar ook de GGZ een transformatie doormaken van intramurale naar meer ambulante zorg en 
begeleiding. 

In de regio Breda is sinds maart 2008 (start Stedelijk Kompas) met partners een stevige, integrale 
aanpak ontwikkeld en fors geïnvesteerd om dak- en thuisloosheid tegen te gaan. We hebben met 
deze aanpak het aantal 'feitelijk daklozen' flink kunnen terugbrengen. De stijging zoals door het 
CBS gerapporteerd hebben we in regio Breda daarmee kunnen temperen. Juist door in onze aanpak 
de beweging van opvang naar (crisis-)woningen in de wijk (Dannenberg) al te maken. Desondanks 
herkennen we helaas de landelijke trends ook in onze regio. 

In de regio Breda staan we er voor dat we mensen een duurzame oplossing bieden en geen 
draaideur-oplossingen. Daarom was er ook een stevige bijdrage van gemeente Breda in haar regio 
met het vinden van passende én duurzame oplossingen voor bewoners van Fort Oranje. 
We zien nu in de praktijk dat om terugval te voorkomen er betere voorwaarden nodig zijn om 
dak- en thuislozen écht duurzaam herstel te bieden. Dat vraagt méér dan enkel iemand van de 
straat halen. Het knelt bij tijdige signalering, een duurzame en intensieve begeleiding (waaronder 
naar werk) en voldoende passende woonmogelijkheden. 

We nemen de oproep van de staatssecretaris zeer serieus: voor u ligt een versterkingsplan van 
de regio Breda waarmee we onze huidige integrale aanpak van dak- en thuisloosheid op deze 
punten gericht effectiever willen maken. Deze versterking is erop gericht om de beweging van 
opvang naar duurzaam wonen en participeren te realiseren. Daarin nemen we zelf onze eigen 
verantwoordelijkheid, maar zijn ook aanvullend landelijke middelen heel hard nodig. 

Het vertrekpunt: wat hebben we al opgebouwd? 

Visie en doel 
Voor kwetsbare mensen die (dreigend) dak- of thuisloos zijn, is goede opvang en begeleiding 
beschikbaar zodat zij zo maximaal mogelijk kunnen participeren. Preventie, iedere (dreigend) 
dak- en thuisloze in begeleiding, met maatwerk vanaf dag één en diversiteit aan woon- en 
opvangmogelijkheden: daar staan de samenwerkende gemeenten en maatschappelijke partners in 
regio Breda voor. We stellen alles op alles om mensen te motiveren daar een persoonlijk passend 
traject voor aan te gaan. Wij stellen ons ten doel: 
alle geregistreerde dak- en thuislozen een passend traject te bieden; 
• reguliere en duurzame huisvesting voor deze doelgroep te realiseren; 
• dakloosheid ten gevolge van huisuitzetting terug te dringen; 
• dakloosheid ten gevolge van detentie of klinische verblijf te reduceren; 
• overlast ten gevolge van dakloosheid te minimaliseren. 
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De visie en uitgangspunten zijn vastgesteld in het eind 2017 door gemeenten in de regio Breda 
opgestelde kader 'Visie en Uitgangspunten Beschermd Wonen en Maatschappelijke Omvang'. Dit 
beleidskader is door alle gemeenteraden in de regio vastgesteld. 

De doelgroep in beeld 
In regio Breda vinden we dat alle mensen die (dreigend) dak- of thuisloos zijn, behoren tot de 
doelgroep van onze aanpak. Dan hebben we het over feitelijk daklozen, 'residentieel daklozen, 
dreigend en potentieel daklozen (sofaslapers). Doorgaans zijn dit mensen met een samengestelde 
zorgvraag als gevolg van psychische en/ of verslavingsproblematiek, verstandelijk beperking en/of 
schulden, die soms overlast veroorzaken en die zich soms crimineel gedragen. In de afgelopen jaren 
zien we echter een flinke toename van de complexiteit - en dus intensiteit- van de zorgvraag. 
De toename van complexiteit komt enerzijds voort uit de ingezette beweging in de (GGZ-) zorg naar 
extramuralisering, eigen regie en inzet van het sociaal netwerk. Juist dak- en thuislozen -doorgaans 
zonder sociaal netwerk- zijn gebaat bij laagdrempelige, altijd bereik- en beschikbare begeleiding 
zonder verwijsmomenten. De beweging van afbouw van beschikbare bedden in instellingen en 
afnemende beschikbaarheid van behandeling zoals voor verslavingszorg vanwege aangescherpte 
indicatiestelling, versterken dit. 
De toename van complexiteit komt anderzijds door uitstroom van een deel van de dak- en thuislozen 
die we op weg hebben kunnen helpen naar herstel en een stabiele woonomgeving. Daardoor 
ontstaat er een verdichting van de problematiek bij de groep die we, ondanks alle inspanningen, 
nog niet duurzaam van straat hebben kunnen helpen. 
Als gevolg van de te weinig beschikbare sociale huurwoningen laat de samenstelling van de 
doelgroep een stijging zien van het aantal economisch dak- en thuislozen zonder hulpvraag. Ook 
krijgen we uit het werkveld signalen van een stijging van het aantal dak- en thuisloze jongeren. 

In bijlage 1 is de beschrijving van de doelgroep (dreigende) dak- en t 	 ; 
d 	h 	d 	 f 	h--t. 	 V.W. 

Het palet voorzieningen in beeld 
In regio Breda werken we samen met de regiogemeenten op het gebied van maatschappelijke 
opvang, OGGZ en verslavingszorg met maatschappelijke partners, woningcorporaties samen aan 
een samenhangende keten aan voorzieningen voor (dreigend) dak- en thuislozen. Dit doen we via 
de Thematafel Regio Breda vangt op, waar uitvoeringspartners gezamenlijk de inhoudelijke en 
financiële verantwoordelijkheid invullen voor een gezamenlijke aanpak van dak- en thuisloosheid 
in regio Breda. (bijlage 2). Gemeente Breda vervult de rol van centrumgemeente voor de 
maatschappelijke opvang. Kort gezegd maken de partners aan deze Thematafel het mogelijk dat we 
laagdrempelige inloopvoorzieningen bieden aan inwoners om anderen te ontmoeten, eenzaamheid 
te doorbreken, een luisterend oor te vinden, te activeren en (weer) ergens bij te horen. Ook leiden we 
cliënten toe naar passende opvang, zorg en ondersteuning door inzet van het straatteam, Bemoeizorg 
en maken we gebruik van ervaringsdeskundigheid. 
Het Loket Centraal Onthaal is de spil in de aanpak; medewerkers bij dit loket zijn ervaren in het 
doorvragen en inschatten van de situatie van iemand die zich bij hen meldt. Daar waar het kan, 
geleiden zij iemand door naar voorliggende voorzieningen om verder afglijden naar dak- en 
thuisloosheid te voorkomen. Indien er meer nodig is, bepaalt de medewerker van het Centraal 
Onthaal de toegang, registreert de opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen. 
Zij geeft hen informatie en advies en geleidt door naar een hulpverleningsinstantie. Ook zetten we 
het netwerkoverleg Maatschappelijke Steunsysteem (MaSS) in om samen met partners mensen met 
complexe casuïstiek te bespreken om doorbraken te realiseren. Hiernaast geven we ondersteuning 
aan risicojongeren en investeren we in diverse activiteiten gericht op verslavingspreventie. 
Dit in aansluiting op ons breed aanbod van opvangvoorzieningen. Tot slot investeren we met 
Talentenfabriek de Faam (samenwerking van meerdere organisaties voor hun gezamenlijke cliënten) 
in het herstel en de ontwikkeling van dak en thuislozen. Cliënten worden begeleid om weer zicht op 
hun talenten te krijgen en zich op basis daarvan voor te bereiden op vormen van participatie (naar 
vermogen waaronder werk) in de samenleving. 
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BESCHERMD WONEN 
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	GAARSHOf 

Beschermd wonen. 
Doelgroep Alleenstaand. met 
meerdere, complexe (vaak ook 
doenischn proMematiek, maar 
geen duonische verslaving. 

NODEND FIRST 
Beschermd tellstandig wonen. 
Doelgroep langdurig dat- en 
thuislozen met psychiatrisMe 

i
k 	problematiek en/of een verslaving. 

G.  tt  

	

mi, 	resdriET, en. 

	

... 	Doelgroep Cluorsisch verslaafden 

	

i 	met veelal psychiatrische 
poblernakk. 

Criteria alleenstaand en niet 
in Stag  zelfstandig te wonen. 
Aingavezen op zag. 
Aantal plekken 92. 

Criteria langdurig dakloos in 
staat am zelfstandig te vamen 
accepteren een bepaalde mate van 
begeleiden, geven geen ovedast, 
passen niet of voelen zich niet 
thuis binnm andere bestaande 
voorziansgen r groepsongesdukt. 
Aantal plekken 35. 

Criteria Alleenstaand met M 
staat zelfstandig te wonen.Anueel 
trendaard aan middelen fhatddrugs 
en/of alcohol). 
Aantal plekken 48. 

g 

 begeleiding. 

db. 	 Aantalw'n ol e'  kikt 
intensieve begeleiding. 

 
hebben met veel ongeplande sago Dimte begekMingsPlekken bij 

versdnillende aanbieden. 

Aikh 	BESCHERMD WONEN IN DE WIJK 
Beschermd zelfstandig  VOfierl, 	Criteria M gaat om zelfstandig te 

LOKET 
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Verstrekken van 
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STRAATTEAM SMO 
Doelgroep Via dak-en 
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veroorzaken. 

Doel nmaa komen mei 
langdurig dak- en Monte,. 
en toekiden naar buks en 
begeleiden. 

BENOWZORG 
Doelgroep Mensen Me 
zugmijdend oSt met ompkiie 
problemen op meerdere 
levensgebieden. 

Doel Toeleden naar tong door 
middels/3n EN] anteachade 
aanpak. 

OP VANG VOORZIENINGEN 

tilisdhh 
CRISISWONINGEN 

• 

»HOEREN 
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(I kamen 

- Villa Boonbont 
%najagen) 

ALLEENSTAANDEN 
- Breda (7 studo's) 
• Ahena 12 studio's) 

GEZINNEN 
- Breda (8 woriMgen) 
-Akena (1 woning) 

GROEPSOPVANG 
zo dag- m nachmmang 
20 magerispsiang 

DOORSTROOMVOORZIENING 
Dag- en nachrommg met begeleiding. 
Winteropvang. 
DoelgroepAliemstaanden. 
Cr ithria (kin. de niet in aanmerking komen 
voer een oisinvonag. 

CRISISVI/ONINGENSMO 
Cfisisopeang in een zelfstandige woning met 
begeleidng. 
Doelgroep Gezinnen en dlieellttMild20. 
Criteria Zelfstandig wonen n haalbaar 
Er zijn geen (fiumide)belemmenngen waardin> 
uitstroom binnen 13 weken mogekA 

TONGEREN/WIS SMO 
Crisisopeang M een groeprivonino met begeleiding. 
Doelgroep lama.. 
Criteria Zelfstandig wonen n haabaar. 
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Crisisplekken met begeleidMg op een beschermd 
wonen bede. 
Doelgroep kometen. 
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Convenant woningen (wonen met begeleiding) 
>  Woningen via SMO met ambulante begeleiding zoals langdurig 

wonen (huurschuld), omklapwoningen en jongerenstudio's 

Particuliere woningmarkt 
> Klik voor wonen 

IN LOOPVOORZIENINGEN 	Doelgroep Iedereen met veelal 
complexe problematiek uit de regio 
Breda die anderen wil ontmoeten ol 
bermokig wil komen. 

Waar (»ene Mesjes bij o.a. Annalmit 
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GOz &dung, De Herberg, 9.10 Breda, 
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Maatschappelijke opvang 
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- MEE 
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• Slogan 

TIFM3 
- ren 
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Met dit samenhangende palet aan voorzieningen bieden we maatwerk tijdens de 'reis' die iemand 
kan doormaken als hij/zij (dreigend) dak- en thuisloos wordt of al is. Onze uitgangspunten daarbij zijn 
dat niemand vrijwillig op straat leeft, dat de keuze voor ondersteuning en hulp daarom ook 
niet vrijblijvendheid is en een commitment van alle betrokkenen vraagt die gericht is 
op herstel. 

De reguliere aanpak om dak- en thuisloosheid in regio Breda te voorkomen staat en werpt zijn 
vruchten af. Door de uitbreiding en daarmee diversiteit van voorzieningen, is het aantal dak- en 
thuislozen dat feitelijk dakloos was, de afgelopen jaren flink afgenomen. Veel dak- en thuislozen die 
in 2008 feitelijk dakloos waren, verblijven nu in Housing First of een voorziening waar zij langdurig 
wonen. Breda was één van de pioniersgemeenten in Nederland met Housing First (2014). Dat 
heeft ertoe geleid dat er voortdurend een intensieve afstemming en samenwerking is tussen de 
maatschappelijk partners over maatwerk per client en geven we expliciet invulling aan het 'meedoen' 
en (re-)integreren van dak- en thuislozen in onze wijken. 
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De uitdaging! Huidige 
aanpak in lijn brengen 
met ontwikkeling 
van groep dak- en 
thuislozen 
We zijn tevreden over wat we al hebben bereikt, maar het effect van de geschetste maatschappelijke 
trends en ontwikkelingen op de groei en samenstelling van de groep dak- en thuislozen, bieden 
dagelijks uitdagingen die om versterking vragen van onze bestaande aanpak. 
We hebben scherp in beeld waar we kwaliteit moeten toevoegen of versterken: versterking 
van preventie en vroegsignalering, het verstevigen van mogelijkheden voor dak- en thuislozen 
om mee te doen in de samenleving en een kwaliteitsimpuls in het aanbod van woningen en 
opvangvoorzieningen in regio Breda. Op maat kwaliteit toevoegen aan onze bestaande integrale 
aanpak. Hiervoor doen we een beroep op middelen die nu landelijk beschikbaar komen, hieronder 
staan ze uitgewerkt. 

Ik ben tijdig in beeld 

Om tijdig de juiste zorg en ondersteuning te bieden, is het van belang dat (potentieel) dak- en 
thuislozen tijdig in beeld zijn. Met de huidige aanpak hebben we de feitelijke en residentiele 
groep dak- en thuislozen die met een persoonlijk plan in begeleiding zijn goed in beeld. Maar de 
(potentiele) groep is groter dan dat. We zien dan ook noodzaak en mogelijkheden om met extra 
inspanning dak- en thuisloosheid eerder te signaleren. 

Monitoring doelgroep 
Niet alle (potentiele) dak- en thuislozen in onze regio zijn in beeld. Er zijn signalen dat er steeds meer 
thuislozen zijn, waaronder vooral zwerfjongeren (zie hieronder), die van bank naar bank hoppen 
en geen gebruik willen maken van de huidige dag- en nachtopvang. Daarnaast geldt ook dat niet 
alle dak- en thuislozen zich melden bij het Loket Centraal Onthaal. Of dat soms daklozen voortijdig 
bij de dag- en nachtopvang vertrekken zonder vervolg-traject/woning. Ondanks de outreachende 
inzet van het straatteam, bemoeizorg en het meldpunt voor Zorg en Overlast en maatschappelijke 
organisaties hebben we de (potentiele) doelgroep dus nog niet volledig in beeld. We maken ons 
met name zorgen over de zorgwekkende zorgmijders die dak- en thuisloos zijn. Er is behoefte aan 
ogen en oren, die naast registratiesystemen en databestanden letterlijk op straat zicht houden op de 
ontwikkeling van de (potentiele) groep dak- en thuislozen. 



Wat willen we versterken? 
Vroegsignalering van (dreigende) dak- en thuislozen. Dat doen we door: 
• het verbinden van diverse organisaties die outreachend werken (straatteam, jongerenwerk, 

bemoeizorg, jeugdhulp/zorgorganisaties met als doel (dreigend) dak- en thuislozen toe te 
leiden via Centraal Onthaal naar passende hulpverlening cq woningen. 

• meer zicht en regie op de doelgroep; we stellen daarvoor twee extra regisseurs aan die met 
mandaat ook middelen hebben om bij complexe zorg- en/of woonvraag een doorbraak 
mogelijk te maken. 

Wat is de planning? 
In het 1 ste kwartaal 2020 worden de regisseurs aangesteld. Na 1 jaar, wordt deze werkwijze 
geëvalueerd. 
Welke investering vraagt het? 
€ 150.000 
Wel / geen beroep op landelijke middelen? 
Deze investering pleegt regio Breda zelf ten laste van eigen middelen. 

Aanpak Zwerfjongeren 
De opvallende groei van de groep zwerfjongeren is landelijk zeer actueel. Een goed inzicht in de 
omvang van deze doelgroep (18-27 jaar) is er in de regio Breda nauwelijks. Maatschappelijke partners 
signaleren echter wel dat deze jongeren er zijn, maar constateren ook dat ze zich niet lijken te 
melden bij de huidige voorzieningen (zoals Centraal Onthaal/inloopvoorzieningen) en daarom zijn 
ze in onze monitoring niet goed terug te vinden. We vertrouwen op de signalen uit het werkveld 
en willen komend jaar deze groep beter in beeld krijgen en met hen gezamenlijk verkennen welke 
vormen van begeleiding/voorzieningen bij hen passen: 
1. Wonen - een eigen veilige en betaalbare woonplek. Zonder dak boven je hoofd lukt het niet om 

te werken aan je toekomst, of het nu gaat om werk of onderwijs. 
2. Inkomen - dit verzekert jongeren van een behoorlijke levensstandaard en voorkomt schulden. 
3. Onderwijs en werk - dit biedt jongeren perspectief op werk en een financieel zelfstandig leven. 
4. Passende begeleiding - om het leven naar eigen vermogen en met eigen talent op orde te 

brengen. 

Wat willen we versterken? 
1. Inzet budgetbeheer inclusief begeleiding wordt als onderdeel van bepaalde trajecten gestimu-

leerd voor jongeren die onder specialistische 'jeugdhulp' vallen en verblijven in een instelling. 
Indien de gemeente redenen heeft om te denken dat een jongere niet financieel zelfredzaam 
is. Indicatoren: eerder dakloos geweest, eerder schulden, ziektekostenpremie niet betaald etc. 
We gaan onderzoeken hoe groot de omvang van deze groep is en brengen in beeld wat de 
consequenties zijn voor de uitvoering. 

2. Het werken met buddy's of mentoren (waaronder ervaringsdeskundigen) wanneer in het eigen 
netwerk geen persoon beschikbaar is voor ondersteuning. Een relatie opbouwen met de doel-
groep is de sleutel voor succes. Door het wantrouwen dat is ontstaan t.a.v. (zorg)organisaties 
zou een onafhankelijk persoon in de vorm van een buddy of mentor meer kunnen bereiken. 

3. Een jongerenregisseur met als thema 18- en 18+: één aanspreekpunt voor de dak- en thuisloze 
jongere tussen de 16-27 jaar op het gebied van regelgeving, die de benodigde ondersteuning 
op alle levensgebieden coordineert. Verkennen welke rol deze regisseur kan spelen voor jonge-
ren die via vroegsignalering in beeld komen. 

4. Een apart inlooppunt/gebouw inrichten voor jongeren. Jongeren melden zich meestal niet bij 
de reguliere hulpverlening en loket Centraal Onthaal. Ook maken zij meestal geen gebruik van 
de huidige jongerencentra. 

5. Verbeteren samenwerking zorgaanbieders/medewerkers Jeugd/Wmo/Participatie m.b.t. 18- en 
18+. Het gebeurt nog dat jongeren niet goed voorbereid worden op de overgang naar 18 jaar. 
Er is een "praatplaat" ontwikkeld die hulpverlenende instanties/ medewerkers moet helpen bij 
het tijdig voorbereiden op deze overgang. We willen deze meer onder de aandacht brengen 
bij zorgaanbieders 
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Wat is de planning? 
Start en uitvoering in 2020 
Welke investering vraagt het? 
1. Regulier 
2. € 37.500 
3. Regulier 
4. € 100.000 
5. Regulier 
Wel / geen beroep op landelijke middelen? 
Ad 1, 3 en 5 Deze investering pleegt regio Breda zelf ten laste van eigen middelen. 
Punt 2 en 4 Regio Breda doet beroep op landelijk investeringsmiddelen 

Versterken van preventie en vroegsignalering 
De rol van (huur-)schulden in het dak- en thuisloos worden en blijven, is zo groot, dat preventie 
en vroegsignalering van schulden een veel sterker accent in de integrale aanpak verdient. Het 
is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren dat het niet goed gaat met de 
(financiële) zelfredzaamheid van iemand. Voor het signaleren van problemen van en bieden van 
hulp aan kwetsbare inwoners maken we in de regio onder andere gebruik van de wijkteams/Wmo, 
het straatteam, bemoeizorg en het Meldpunt Zorg & Overlast. We hebben met woningcorporaties 
afspraken over uithuiszettingen en doen met aanpakken zoals 'VroegEropAf' al veel met betrekking 
tot het voorkomen van schuldenproblematiek en vroegsignalering van schulden in de regio. Maar 
we zien meerwaarde van het uitbouwen van deze aanpak naar nieuwe partners en het inzetten 
van ervaringsdeskundigheid daarin. Ook gaan we het voor een huurder die een uitkering van de 
gemeente heeft en in een complexe situatie verkeert, mogelijk maken dat de huur in bepaalde 
omstandigheden automatisch via de gemeente wordt betaald aan de verhuurder. Denk aan personen 
met een uitkering die qua woning en huur in urgentie omstandigheden verkeren. Op deze manier 
voorkomen we huisuitzettingen naar aanleiding van een huurschuld. 

Wat willen we versterken? 
1. We rusten scholen (ouders en docenten) en werkgevers gerichter toe op het signaleren van 

armoede en schulden. 
2. Uitbreiding van 'Vroeg eropaf' met partijen zoals zorgaanbieders (o.a. huisartsen) en het onderwijs. 
3. Invoering door gemeente van automatische betaling van huur ten laste van gemeentelijke 

uitkering 
Wat is de planning? 
Start en uitvoering in 2020 en 2021 
Welke investering vraagt het? 
Binnen reguliere capaciteit en middelen 
Wel / geen beroep op landelijke middelen? 
Deze investering pleegt regio Breda zelf ten laste van eigen middelen. 

Aanpak 'Wakkerschudders' 
Actieonderzoek door het instituut voor Publieke Waarden heeft laten zien dat zich voorafgaand 
aan daadwerkelijke huisuitzettingen, zich gelegenheden voordoen waarop de betreffende mensen 
'wakker geschud' kunnen en moeten worden om de dreigende dakloosheid te voorkomen. Op deze 
cruciale momenten is het wenselijk dat met betrokkene een plan gemaakt wordt waarbij alle hiervoor 
genoemde belemmerende aspecten uit het leefdomein aangepakt worden. Om daar een extra impuls 
aan te geven stellen gemeente en corporaties 2 'wakkerschudders' aan die daar als casemanager in 
nauw contact met betrokkenen vorm en inhoud aan gaan geven. Beoogd wordt een verdere daling 
van het aantal huisuitzettingen. 
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Wat willen we versterken? 
In 2020 gaan we 35 mensen actief begeleiden opdat de dreigende huisuitzetting voorkomen wordt. 

Wat is de planning? 
Invoering per 2020 

Welke investering vraagt het? 
€ 150.000 jaarlijks 

Wel / geen beroep op landelijke middelen? 
Regio Breda doet beroep op landelijk investeringsmiddelen. 

Ik kan volwaardig meedoen 

Iets minder dan de helft van de daklozen werd in de drie jaar voorafgaand aan hun registratie 
(CBS) geconfronteerd met geestelijke gezondheidsproblemen. Er is een duidelijke wisselwerking 
tussen psychische gezondheid en werk. Werk laat psychische klachten over het algemeen af-
nemen. Andersom is aangetoond dat langdurig aan de kant van samenleving en arbeidsmarkt 
staan, al dan niet met een uitkering, een oorzaak van psychische klachten kan zijn. Zeker bij een 
combinatie van problemen op verschillende terreinen, zoals financiën, opvoeding en huisvesting 
(dakloosheid) , weten mensen vaak niet meer waar te beginnen. Dat kan leiden tot bijkomende 
psychische aandoeningen. Het is dan ook belangrijk om te voorkomen dat lichte problemen verer-
geren. Maar ook om zorg te dragen voor een stapsgewijze opbouw van een zelfstandig wonen en 
leven na een periode van dak- en thuisloosheid. 

Werken naar vermogen 
In onze regio zijn tal van maatschappelijke partners actief in het begeleiden van kwetsbare inwoners 
naar werk. Sinds 2015 investeren een aantal maatschappelijke partners gezamenlijk (SMO Breda, 
GGZ Breburg, ONS Label Breda) in het begeleiden van dak- en thuislozen naar participatie en werk. 
In vergelijking met 10 jaar geleden zijn er veel meer mogelijkheden voor dak- en thuislozen met 
complexe problematiek om een bijdrage te leveren aan de samenleving (participatie en werk. Maar 
bij aanvang bleek dit echt on-ontgonnen gebied. Met de start van Talentenfabriek de Faam onder het 
label 'Ik wil meedoen', is daar verandering in gekomen. De samenwerking van GGZ Breburg en SMO 
Breda met ONS label heeft ook geleerd hoe lang en kwetsbaar de weg voor een dak- en thuisloze om 
bij werk uit te komen. 
Bij deze sterke economisch markt, is de beeldvorming dat iedereen snel aan een baan moet kunnen 
komen. Echter voor een deel van de groep dak en thuislozen behoort dat, is onze ervaring, niet tot 
de mogelijkheden. Er is een wisselwerking tussen psychische problemen en dakloosheid en tussen 
dakloosheid en werk. Een deel van deze doelgroep is juist niet in staat eerst de basis op orde te 
maken. Zij moeten terwijl de basis niet op orde is, aan de slag. Dat kun je alleen verwezenlijken als 
je eerst plaatst (bij een werkgever) en daar ter plekke individueel begeleidt. Daarmee wordt een deel 
van doelgroep uitgesloten van deze regulier re-integratiemogelijkheden. Met grotere kans op terugval 
momenten en behoefte aan hulpverlening. Dit terwijl de cliënten aangeven dat de kwaliteit van hun 
leven door die participatie wel is toegenomen. Daarom willen we voor hen deze mogelijkheden open 
houden en met aandacht voor psychische problematiek (onder andere inzet van IPS-trajecten) in 2020 
samen met de Talentenfabriek/ik wil meedoen, het Werkgevers Servicepunt en Voorzieningen voor 
daginvulling (Wmo) zo'n 15 mensen uit deze doelgroep begeleiden naar zinvolle, duurzame 
participatie en liefst -uiteindelijk- naar betaald werk. 

Wat willen we versterken? 
In 2020 gaan we 15 mensen uit de doelgroep begeleiden naar duurzame, zinvolle participatie en werk. 

Wat is de planning? 
2020 

Welke investering vraagt het? 
€ 150.000 

Wel / geen beroep op landelijke middelen? 
Regio Breda doet beroep op landelijk investeringsmiddelen. 
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Project Springplank 
Voor de complexere, niet-zelfredzame groep dak- en thuislozen, verkennen we of de aanpak 
Springplank voor regio Breda een meerwaarde kan bieden. Het project Springplank is een publiek-
private samenwerking, die dak -en thuislozen een woning én werk biedt door het centraal stellen 
van participatie en resultaatgerichtheid. Het gaat om de doelgroep dak - en thuislozen die niet 
zelfredzaam is, zijn/haar leven niet kan overzien, dit niet heeft geleerd en/of wordt meegezogen 
in niet-steunende netwerken. Daarnaast is er sprake van problematische schulden. Een belangrijke 
randvoorwaarde is: middelengebruik of psychisch functioneren is niet beperkend voor het volhouden 
van werk. 

Wat willen we versterken? 
Meer dak- en thuislozen hebben werk en een woning 
Wat is de planning? 
Verkenning in Q1 2020 en mits positieve verkenning start uitvoering Q2 
Welke investering vraagt het? 
25 trajecten op jaarbasis. Kosten in 2020 € 370.000 
Wel /geen beroep op landelijke middelen? 
Regio Breda doet beroep op landelijk investeringsmiddelen 

Investeren in ontmoeten en maatschappelijke participatie 
In de regio Breda willen we dat burgers zo veel als mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen wonen en 
een zo normaal mogelijk bestaan op kunnen bouwen (conform advies commissie Dannenberg). We 
constateren echter dat kwetsbare burgers die uitstromen uit maatschappelijke opvang of beschermd 
wonen, niet vanzelf beschikken over een (groot) sociaal netwerk, zinvolle invulling van hun dag en 
niet altijd kunnen rekenen op sympathie en betrokkenheid van buurtgenoten. Daarnaast hebben zij 
een verhoogd risico op problematiek zoals uitsluiting en eenzaamheid met grote risico's op terug val 
en dus kapitaalvernietiging. Wij vinden het van groot belang dat er draagvlak en betrokkenheid is van 
inwoners bij kwetsbare'buurtgenoten. 

Vanaf 2015 maken we er werk van dat dak- en thuisloze cliënten in de herstelondersteuning op 
persoonlijk niveau uitgedaagd worden om te werken aan het leggen van contacten in buurt. Echter 
is het ook van belang om in de wijk voorwaarden te creëren waardoor zij aansluiting vinden bij 
andere burgers en lotgenoten. We zijn in 2019 gaan experimenteren met het bouwen van sociale 
netwerken /lotgenoten contact groepen (met behulp van o.a. buurtcirkels en buurtpleinen) rond 
dak- en thuislozen die weer zelfstandig gaan wonen in wijken. Twee medewerkers van de Stichting 
Maatschappelijke Opvang zijn op zoek gegaan naar vitale netwerken die in buurten en wijken 
aanwezig zijn. Zij begeleiden de ex-daklozen hier naartoe zodat ze via en met deze informele 
contacten zich zelf beter leren redden (buren, verenigingen, ontmoetingscentra). De resultaten van 
deze aanpak zijn hoopgevend en duurzaam. We willen de aanpak bestendigen en uitbreiden. Om 
deze buurtaanpak te versterken hebben we onze inloopvoorzieningen nodig. Met hen maken we een 
slag in de kwaliteit en de samenwerking. 
De regio Breda is daarnaast erg trots op de Talentenfabriek De Faam. Dit is de plek waar mensen 
die verblijven in de maatschappelijke opvang voorzieningen (waaronder dag en nachtopvang) of 
gebruik maken van GGZ organisaties of Fameus ( organisatie voor ervaringsdeskundigen) overdag 
in groepsverband kunnen werken aan hun talenten en hun herstel. De Faam is eveneens opgezet 
als een experiment. We zien inmiddels dat het aanbod meerwaarde heeft voor de bezoekers én dat 
andere Bredanaars er ook graag komen. We geven een locatie zoals De Faam dus een permanente 
plek in ons voorzieningenpalet en kijken of het mogelijk is dergelijke groepsactiviteiten op locatie in 
de regio in samenwerking met de maatschappelijke organisaties ook van de grond te krijgen. 

13 



Wat willen we versterken? 
Bestendigen van de inzet op het wonen in de wijk met toegang tot verenigingsleven, informele 
netwerken, inloopvoorzieningen en groepsactiviteiten voor uitstromers uit dakloosheid. 
In stand houden en uitbreiden van aanbod van Talentenfabriek De Faam in de regio. 

Wat is de planning? 
Start in 2020 

Welke investering vraagt het? 
1. € 150.000 
2. € 180.000 

Wel / geen beroep op landelijke middelen? 
1. Regio Breda doet beroep op landelijk investeringsmiddelen. 
2. Regio Breda doet beroep op landelijk investeringsmiddelen. 

Er is een passende woning voor mij 

Er is een groeiende groep woningzoekenden die nu géén duurzame huisvesting heeft maar ook 
géén gebruik mag of wil maken van de opvangvoorzieningen of woningen. Dat komt omdat er 
een tekort aan betaalbare huurwoningen beschikbaar is. Daarmee lopen mensen die acuut een 
sociale huurwoning nodig hebben risico op dak- en thuisloosheid. Lopen opvangvoorzieningen vol, 
omdat dak- en thuislozen die toe zijn aan wonen (met begeleiding) niet door kunnen stromen. Toti 
slot zien we een groep dak- en thuislozen die vanwege hun schulden niet in aanmerking komen 
voor sociale huurwoningen (Klik voor Wonen). Daardoor zien we: 
• Een flinke stijging van het aantal economisch dak- en thuislozen zonder zorgvraag. Zij hebbe 

behoefte aan snelle doorgeleiding naar een geschikte huurwoning, waar -afgezien van de 
wachtduur- op dit moment een tekort aan is. 

• Behoefte aan woningen inclusief begeleiding voor jongeren die vanuit de (gesloten) jeugdzorg 
terugkomen en hun eigen bestaan weer opbouwen. 

• Een flinke stijging van het aantal dak- en thuislozen met een complexe zorgvraag. Daar 
zijn passende woningen met begeleiding voor nodig zoals bv. Housing First, maar de vraag 
overstijgt het huidige aanbod aan plekken. 

• Een flinke stijging van het aantal dak- en thuislozen met een complexe zorgvraag waarvoor dat 
reguliere huisvesting niet passend is door afwijkende woonbehoeften of afwijkend gedrag wat 
voor overlast kan zorgen in wijken en buurten. 

• Dat na jaren van intensieve inzet, voor een beperkte groep mensen geldt dat zij niet meer te 
handhaven zijn in de eigen woonomgeving omdat zij bovenmatige woonoverlast veroorzaken 
en structureel zorgmijdend zijn. Vaak is er ook sprake van verslavingsproblematiek en/of 
psychische problematiek. 

Een cruciale randvoorwaarde voor begeleiding vanuit dak- en thuisloosheid naar volwaardig 
herstel, is beschikbaarheid van voldoende geschikte betaalbare woningen met passende 
begeleiding voor de mensen die uit de maatschappelijke opvang willen en kunnen stromen. 
In 2020 werkt de regio Breda mee aan het programma Weer Thuis van Platform 31. In dit landelijk 
programma zijn VNG, Aedes, Leger des Heils en Federatie Opvang aan de slag om passende 
woningen met begeleiding te realiseren om uitstroom uit opvang te stimuleren. In de regio worden 
in 2020 met woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en gemeente concrete afspraken gemaakt 
over aantallen en wat nodig is om deze mensen goed te huisvesten en te ondersteunen teneinde 
weer mee te kunnen doen in de samenleving. 
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De schaarste aan voldoende geschikte betaalbare woningen is echter zo groot, dat naast deelname 
aan dit landelijke programma, ook specifiekere maatregelen op korte en middellange termijn 
in regio Breda nodig zijn om een passend antwoord te bieden op de hierboven geschetste 
knelpunten. 
Diverse acties zijn al ondernomen zoals het inkorten/versnellen van procedures en oprichting van 
een Taskforce versnellingsopgave. We bieden ook tijdelijke oplossingen omdat een deel van de 
woningzoekers, met name bij dak- en thuisloosheid, snel een woning nodig heeft. Een tijdelijk 
aanbod aan woonruimte kan namelijk bijdragen om op korte termijn (meer) tempo te maken in 
de bouw en bestaande woningtekorten te verminderen. Hiernaast zetten we in op de volgende 
versterkingsmaatregelen 

Pilot 'Onder de Pannen' voor economisch dak- en thuislozen 
In regio Breda zien we ook een groeiende groep dak- en thuislozen met inkomen maar zonder thuis, 
sociaal netwerk of zorgvraag; de economische daklozen. Voor deze mensen is er nauwelijks snel een 
passende huurwoning of woonvoorziening beschikbaar. Daarom wil Stichting de Herberg Breda via 
legale onderhuur een project voor tijdelijke huisvesting en opvang 'Onder de Pannen' starten. Het 
gaat vooral om mensen die door verlies van hun baan of door scheiding op straat terecht komen. 
Het doel van het project is om mensen snel, tijdelijk onderdak te bieden, zodat zij niet verder 
afglijden en afhankelijk raken van hulpverlening en mogelijk van de (dure) maatschappelijke opvang. 
Deze nieuwe daklozen willen zij tijdelijk (max. 11 maanden) onderbrengen bij Bredanaars die een 
kamer beschikbaar hebben en bereid zijn een mede-Bredanaar hulp te bieden. De dakloze ontvangt 
een tijdelijk huurcontract van maximaal 11 maanden. Degene die onder dak gebracht wordt, betaalt 
hiervoor een onkostenvergoeding. 

Wat willen we versterken? 
Realiseren van woonruimte voor economisch daklozen via een pilotproject 'Onder de Pannen'. 

Wat is de planning? 
Start voorbereidingen 3de kwartaal 2020, start pilot zle kwartaal 2020. In 2021 besluitvorming 
vervolg pilot op basis van evaluatie eerste jaar. 

Welke investering vraagt het? 
€ 68.000 aan opstartkosten 

Wel / geen beroep op landelijke middelen? 
Regio Breda doet beroep-op landelijk investeringsmiddelen 

Uitbreiding Housing First 
Sinds 2015 werken we in de aanpak tegen dak- en thuisloosheid vanuit het principe Housing First. 
Bedoeld voor mensen met ernstige psychiatrische problemen en/of een verslaving die al langere tijd 
dakloos zijn. Het doel van Housing First is om efficiënte hulp te bieden vanuit een woning, geheel 
afgestemd op de behoefte van de bewoner. Door intensieve begeleiding verbetert het leven van de 
bewoner stap-voor-stap waardoor hij of zij ook weer zin krijgt in andere dingen. Een cliënt heeft een 
persoonlijke begeleider. Deze mentor komt meerdere dagdelen per week langs om te kijken of het 
goed gaat en helpt waar nodig. De aanpak werkt goed omdat Housing First tevens bijdraagt bij aan 
de normalisatie van het wonen. Het maakt 'een dakloze' direct 'een buurtbewoner'. En dat bevordert 
de sociale integratie van deze groep mensen. 

Wat willen we versterken? 
5 extra plekken Housing First (inclusief intensieve begeleiding) 

Wat is de planning? 
Gedurende 2020 uitbreiding met 5 plekken 

Welke investering vraagt het? 
€ 150.000 (€ 30.000 x 5 plekken) 

Wel / geen beroep op landelijke middelen? 
Regio Breda doet beroep op landelijk investeringsmiddelen 
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Maatregelen uitbreiden (tijdelijke) beschikbare woningen 
Er is sprake van een groeiende groep dak- en thuisloze woningzoekenden die geen duurzame 
huisvesting heeft en geen gebruik mag of wil maken van de opvangvoorzieningen (zie in 
de introductie hierboven al uitgebreid toegelicht). Door toename van verschillende groepen 
woningzoekenden en daaraan gekoppeld langere wacht- en zoektijden is een tekort aan betaalbare 
huurwoningen ontstaan. Daarnaast heeft een groep woningzoekenden op dit moment, afgezien 
van de wachtduur, geen toegang tot deze reguliere woningmarkt. En voor een deel van deze groep 
woningzoekenden geldt dat reguliere huisvesting niet passend is door afwijkende woonbehoeften of 
afwijkend gedrag wat voor overlast kan zorgen in wijken en buurten. Door deze factoren is een grote 
groep woningzoekenden sinds jaren aangewezen op de informele woningmarkt, met alle gevolgen 
van dien. Vanuit de gedachte dat iedereen een menswaardig bestaan verdient en dat huisvesting 
daarbij noodzakelijk is, vinden we dit zeer onwenselijk. Daarom is regio Breda in gesprek met het Rijk 
over de woningimpuls, om structurele uitbreiding van het aantal woningen te bewerkstelligen. Om 
de nood op de woningmarkt zo snel mogelijk op te lossen zijn diverse acties ondernomen zoals het 
inkorten/versnellen van procedures, is een taskforce versnellingsopgave opgericht, zijn prijsvragen 
uitgeschreven en is er een Bredase 100-dagenaanpak. Verder wordt alleen in Breda gewerkt aan de 
versnelde realisatie van 6.000 woningen, waarvan 1.200 sociale huurwoningen. 

Het realiseren van woningen kost echter tijd en met name bij ingrijpen op dak- en thuisloosheid 
is snel een woning nodig heeft. Een tijdelijk aanbod aan woonruimte draagt bij aan het op korte 
termijn (meer) tempo maken in de bouw en de vermindering van bestaande woningtekorten. Met de 
woningbouwcorporaties liggen er nu dan ook twee plannen om daar concreet invulling aan te geven, 
waarbij nog gezocht wordt naar het sluitend maken van de investering. 
In de eerste plaats kunnen we versneld 16 eengezinswoningen aan de Gageldonksestraat in Breda 
beschikbaar maken voor maximaal 16 x 4 bewoners. Deze woningen willen we, geïnspireerd op 
de succesvolle aanpak Kamers met Aandacht, in het bijzonder voor jongeren waarbij de relatie 
met de (jeugd-)zorginstellingen van belang is, realiseren. Het is daarbij intentie te komen tot een 
zo zelfstandig mogelijke woonvormen, die wel individuele begeleiding, mentorschap van bewoners 
vergt en sociaal beheer van het complex omwille van de leefbaarheid in de buurt. 
Daarnaast willen we minimaal 100 tijdelijke woningen versneld realiseren, maar daarbij is 
(bijvoorbeeld verwerving gronden, versneld bouwrijp maken,...) een landelijke bijdrage noodzakelijk. 

Wat willen we versterken? 
1. Beschikbaar maken van 16 woningen voor (dreigend) dak- en thuislozen inclusief begeleiding, 

waaronder jongeren. 
2. Realiseren van 100 tijdelijke woningen voor de doelgroep (dreigend) dak- en thuislozen die niet 

terecht kunnen op de reguliere woningmarkt vanwege wachttijden, afwijkende woonbehoef-
ten en/of gedrag. 

Wat is de planning? 
1. 2020 
2. 2020/2021 
Welke investering vraagt het? 
1. € 250.000 (sociaal beheer) + € 160.000 (16 x € 10.000, geschikt maken woningen) 
2. € 1,5 min (100 woningen maal € 15.000) 
Wel / geen beroep op landelijke middelen? 
1. Regio Breda doet beroep op landelijk investeringsmiddelen. 
2. Deze investering pleegt regio Breda zelf ten laste van eigen middelen. 

Onderzoek financiële en ruimtelijke haalbaarheid woonvorm hoog complexe doelgroep 
Er zijn mensen die niet meer te handhaven zijn in de eigen woonomgeving doordat zij bovenmatige 
woonoverlast veroorzaken, zorg mijdend zijn én niet (meer) kunnen verblijven in een reguliere 
woning en woonomgeving en of bestaande opvang- of woonvoorzieningen. Vaak is er ook 
sprake van verslavingsproblematiek en/of psychische problematiek. Het betreft een doelgroep 
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waarbij reeds intensieve inzet is gepleegd om hen te plaatsen binnen het huidige palet aan 
woonvormen, maar waarbij is gebleken dat zij hier niet passen. Gemeente Breda wil samen met de 
drie woningbouwcorporaties een haalbaarheidsstudie doen naar een woonvorm voor deze kleine, 
hoogcomplexe groep zorg mijdende dak- en thuislozen. Uitgangspunt hierbij is een kleinschalige 
permanente woonvorm met zelfstandige woonruimten (bijvoorbeeld 3-5 woningen), waarbij 
bewoners hun bestaande begeleiding meenemen met als doel stabiliseren. Er worden geen eisen 
gesteld worden aan de ontwikkeling van bewoners. 

Wat willen we versterken? 
1.  Verkennen van mogelijkheden voor een woonvorm voor de hoog complexe groep dak- en 

thuislozen: mensen die niet meer te handhaven zijn in de eigen woonomgeving doordat zij 
bovenmatige woonoverlast veroorzaken, zorgmijdend zijn én niet (meer) kunnen verblijven 
in een reguliere woning en woonomgeving en of bestaande opvang- of woonvoorzieningen. 
Gemeente Breda verricht samen met de drie woningbouwcorporaties een haalbaarheidsonder-
zoek voor deze woonvorm. Het gaat om: 
a. De financiële en ruimtelijke haalbaarheid van deze nieuwe woonvorm cq zelfstandige 

woonruimten 
b. Een geschikte locatie /omgevingsanalyse inclusief randvoorwaarden 
c. De gewenste beheervorm, taakverdeling en specifieke afspraken/randvoorwaarden passend 

bij deze woonvorm (o.a met betrekking tot begeleiding) 
2. Realisatie woonvorm 

Wat is de planning? 
1. In 2020 start en uitvoering haalbaarheidsstudie 
2. In 2020 besluitvorming over resultaten onderzoek. Afhankelijk van besluitvorming start realisa-
tie 2021. 

Welke investering vraagt het? 
€ 50.000 
Investering en exploitatie: PM 

Wel / geen beroep op landelijke middelen? 
1. Regio Breda doet beroep op landelijk investeringsmiddelen. 
2. Deze investering pleegt regio Breda zelf ten laste van eigen middelen. 

Er is passende zorg en opvang voor mij 

 

Het palet aan opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen in Breda staat in de basis goed, 
maar op een paar onderdelen vraagt het om een kwaliteitsimpuls. De kwaliteit en opzet van het 
pand van de huidige dag- en nachtopvang is verouderd en is daarmee niet ondersteunend aan 
de vernieuwende aanpak die sinds 2013 is gericht op herstel en doorstroom. We zien dat een 
'time-out' voorziening (Frits) voor dak- en thuislozen die weer zelfstandig een bestaan hebben 
opgebouwd, als lichte vorm enorm helpt om terugval te voorkomen. We zien in regio Breda dat 
de verslavingproblematiek (breed) toeneemt. We ervaren in de praktijk knelpunten in de keten 
van voorkomen, toeleiden naar zorg- zorg/behandeling, uitstroom en nazorg. Daarom willen we 
investeren in de kwaliteit van deze twee voorzieningen, zodat we met onze aanpak aansluiting 
houden, met de OntwikkOn•en,in 	•roe. dag- eo thuislozen. 

 

Nieuwbouw huidige dag- en nachtopvang naar 'Doorstroomvoorziening' 
Voor een kleine groep met zeer complexe problematiek blijft de dag- en nachtopvang nodig, ook in 
de transitie naar een moderne en toekomstbestendige benadering van dak- en thuisloosheid. Het 
huidige pand voor de dag- en nachtopvang is echter verouderd, de functionaliteit van het huidige 
gebouw sluit niet meer aan bij de gemeentelijke visie en de technische staat matig. We willen dak- en 
thuisloze inwoners met complexe problematiek ondersteunen om hen zo maximaal mogelijk te laten 
meedoen in de samenleving. Rust en herstel van de cliënten bij noodzakelijke opvang is daarbij een 
belangrijke randvoorwaarde op de weg naar (opnieuw) zelfstandig wonen. 
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In 2019 is door de gemeenteraad ingestemd met een kredietvotering voor de realisatie. Er wordt 
uitgegaan van een sober, doelmatig en flexibel gebouw dat passend bij het huidige doel en een 
eventueel andere functie in de toekomst. Bij de indeling is rekening gehouden met de optimale 
indeling om te werken aan herstel; er is uitgegaan van 1 á 2 persoonskamers in plaats van de huidige 
slaapzalen en een extra verblijfsruimte. Daarnaast zijn er meerdere verdiepingen, zodat bepaalde 
groepen (bijv. verslaafden/ niet-verslaafden) gescheiden kunnen worden opgevangen. 
We verwachten dat door deze investering de cliënten sneller kunnen uitstromen uit de opvang. 
Vanwege de tragere doorstroming op dit moment en grotere instroom, is de groep dak- en thuislozen 
in de huidige dag- en nachtopvang groter geworden. De begeleiding (mentoren, wooncoaches) komt 
daarmee nu in de knel en verdient tijdelijk — tot realisatie van de nieuwe Doorstroomvoorziening —
een impuls. Zodat nog steeds alle cliënten binnen 4-6 weken een plan te hebben om door te kunnen 
doorstromen naar (opnieuw) zelfstandig of beschermd wonen. 

Wat willen we versterken? 
1. Nieuwbouw dag - en nachtopvang 'Doorstroomvoorziening'; optimale indeling om te werken 

aan herstel, waardoor cliënten sneller door kunnen stromen naar (opnieuw) zelfstandig wonen 
2. Begeleiding (wooncoaches en mentoren) van de grotere groep dak -en thuislozen in de huidige 

dag- en nachtopvang. 
Wat is de planning? 
2020 - ontwerp / bouwvoorbereiding + impuls extra begeleiding 
2021 - uitvoeringsfase + impuls extra begeleiding 
2022 - 2de kwartaal in gebruikname 
Welke investering vraagt het? 
1. €4.800.000 kredietvotering en eenmalig € 355.500 t.b.v. investeringsreserve i.v.m. kapitaallasten. 
2. € 150.000 (jaarlijks) extra begeleidingskosten vanwege groter aantal cliënten en trage door-

stroom in DSV. 
Wel /geen beroep op landelijke middelen? 
1. Deze investering pleegt regio Breda zelf ten laste van eigen middelen. 
2. Regio Breda doet beroep op landelijk investeringsmiddelen. 

Respijthuis Frits 
Fameus, Zorgbelang en Leystromen hebben in samenwerking met de gemeenten Baarle-Nassau, 
Breda en Tilburg een tijdelijke woonvoorziening gecreëerd voor mensen die problemen ervaren met 
maatschappelijke integratie, participatie en sociale inclusie. Deze tijdelijke woonvoorziening (zgn. 
respijtvoorziening) is bedoeld om voor mensen een crisissituatie te voorkomen, herstel en inclusie te 
bevorderen. En op die manier problemen rondom wonen in de wijken terug te dringen, uithuiszetting 
en verward gedrag te voorkomen. In deze voorziening kunnen mensen werken aan een positieve 
leefstijl om beter te kunnen participeren in de samenleving. 
Het project is ambitieus en innovatief. Op dit moment zijn er in de regio geen laagdrempelige 
voorzieningen waarin mensen - bij wie geen sprake is van een acute crisis - tijdelijk even tot rust 
kunnen komen en deel kunnen nemen aan herstelactiviteiten. Hierdoor neemt problematiek 
vaak onnodig toe. Dit leidt tot overbelasting van de omgeving en tot duurdere vormen van 
zorg zoals maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dat wil dit initiatief voorkomen. 
Bovendien is het de bedoeling dat vanuit dit initiatief participatie optimaal vorm krijgt. Mensen 
die in de Respijtvoorziening logeren of hebben gelogeerd leveren een bijdrage aan dit initiatief. 
Het onderhoud, het groen en de activiteiten die men gaat ondernemen, inclusief het organiseren 
daarvan, worden door allen samen opgepakt en uitgevoerd. 
Zo zal een steeds grotere groep van mensen groeien die een bijdrage levert tijdens én na hun verblijf). 
Omwonenden, (maatschappelijke) ondernemers en verenigingen uit de omliggende dorpen worden 
betrokken. De essentie is dat er een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid ontstaat. 
Belangrijke elementen om je in de maatschappij staande te houden. 
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Op dit moment wordt gewerkt aan een businesscase om structurele financiering te verkrijgen door de 
verschillende partners, waaronder de regio-gemeenten in Regio Breda en ook de zorgverzekeraar. 

Wat willen we versterken? 
Structureel maken van de respijtzorgvoorziening Frits. 
Wat is de planning? 
1 e kwartaal 2020 concrete afspraken maken over inbedding 
Welke investering vraagt het? 
€ 80.000 per jaar 
Wel / geen beroep op landelijke middelen? 
Deze investering pleegt regio Breda zelf ten laste van eigen middelen. 

Versterken ketenaanpak verslavingszorg/ GHB aanpak 
We zien in regio Breda dat de verslavingsproblematiek (breed) toeneemt. We ervaren in de praktijk 
knelpunten in de keten van voorkomen, toeleiden naar zorg- zorg/behandeling, uitstroom en nazorg. 
De gemeente heeft met de uitbreiding van de taken in de Wmo en in het bijzonder het Beschermd 
Wonen meer zicht gekregen op de verslavingsproblemen bij kwetsbare mensen (licht verstandelijke 
beperking-problematiek, dubbele diagnose GGZ, verward gedrag) en het risico dat zij lopen op 
terugval als ze na behandeling hun leven weer op de rit willen krijgen. 
In Breda ervaren we daarnaast op dit moment diverse knelpunten in de aanpak en ondersteuning 
aan GHB-verslaafden. Er zijn lange wachttijden voor detox en behandeling. Daarnaast hebben we 
geen tijdelijke en structurele opvangplekken voor GHB-verslaafden. De insteek is om met andere 
gemeenten in Brabant samen te werken aan een integrale aanpak van GHB-verslaafden, waaronder 
de mogelijkheid om crisisplekken te realiseren en woningen/beschermd wonen-voorzieningen met 
andere regio's uit te wisselen. Ook hebben we per 01/02/2020 een casusoverleg GHB ingericht om 
samen met partners sneller de doelgroep in beeld te krijgen en dienstverlening te kunnen bieden om 
escalatie te voorkomen. 

We bespreken casuïstiek met betrekking tot GHB-verslaafden die dak- en thuisloos zijn en GHB 
verslaafden die nog zelfstandig thuis wonen. Om vroegtijdig GHB-verslaafden in beeld te krijgen en 
te ondersteunen, proberen dak- en thuisloosheid te voorkomen alsmede overlast te voorkomen c.q. 
te beperken. 

Wat willen we versterken? 
1. Samen met andere regio's B7 gemeenten + Nijmegen versterken ketenaanpak verslavingszorg/ 

GHB aanpak; realiseren van crisisplekken en uitwisseling van woningen/ beschermd 
wonen-voorzieningen met andere regio's. 

2. Start 1/2/2020 Casusoverleg GHB; pilot van een jaar. 
3. Herstart opvang GHB verslaafde in dag- en nachtopvang 15/1/2020 met inzet expertise 

verslavingszorgorganisatie. 
Wat is de planning? Zie boven 
Welke investering vraagt het? 
€ 45.000 t.b.v. pilot casusoverleg GHB 
€ 54.000 inzet expertise verslavingszorg in opvang 
Wel / geen beroep op landelijke middelen? 
Deze investering pleegt regio Breda zelf ten laste van eigen middelen. 
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Moni oring doelgroep € 150.000 

Aanpak zwerfjongeren € 137.000 

€ 150.000 Aanpak 'wakker schudders' 

Versterken preventie en vroegsignalering regulier 

Investering 
Regio Breda 

Landelijk 
investe-

ringsbudget 
2020 

Versterkende maatregelen 

Ik ben tijdig in beeld 

Ik kan volwaardig meedoen 

Werken naar vermogen 
	

€ 150.000 

Project Springplank 
	

€ 370.000 

Investeren in ontmoeten/participatie 
	

€ 330.000 

Er is een passende woning voor mij 

Pilot 'Onder de Pannen' 
	

€ 68.000 

Uitbreiding Housing First 
	

€ 150.000 

Uitbreiden (tijdelijke) beschikbare woningen 
	

€ 1.500.000* 
	

€ 410.000 

Haalbaarheidsstudie hoogcomplexe groep 
	

PM 
	

€ 50.000 

Er is passende zorg en opvang voor mij 

Nieuwbouw 'Doorstroomvoorziening' en 
extra begeleiding 

Respij thuis Frits 

Versterking keten verslavingszorg/GHB 

€ 5.155.000 

€ 80.000 

€ 99.000 

€ 150.000 

€ 6.849.000 
+ PM 

€ 1.965.500 Tota 

De uitdaging samengevat: versterkende maatregelen en benodigde investering 

* In overleg met het Rijk in kader van versnelling woonopgave 

Reguliere aanpak dak- en thuislozen 
(thematafel Regio Breda Vangt Op) 	 € 6.170.000 
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Bijlage 1 
Format extra maatregelen en 
dak- en thuisloosheid 

Format extra maatregelen dak- en thuisloosheid 

Feiten en cijfers - regionale problematiek 

Beschrijving algemene problematiek in de regio Binnen de regio Breda zien we een stijging in het aantal dak- en thuislozen. Met name bij de groep economisch dak-
lozen zien we dat er meer mensen dakloos worden door het ontbreken van betaalbare woningen. Daarnaast zien we 
dat de problematiek van de huidige daklozen complexer wordt. Ook voor de groep dak- en thuislozen met een com-
plexe zorgvraag die binnen de reguliere huisvesting niet passen hebben we een tekort aan passende woonvormen. 

Welke concrete belemmeringen ervaart u bij het 
helpen bij de groep daklozen waar we het hier 
over hebben? 

Tijdig in beeld 
• Niet alle (potentiele) 
dak- en thuislozen in 
onze regio zijn in beeld. 
Dit geldt met name voor 
de zwerfjongeren en de 
zorgwekkende zorgmijders. 
• Maatschappelijke 
partners signaleren dat er 
zwerfjongeren zijn, maar 
constateren ook dat ze zich 
niet melden bij de huidige 
voorzieningen. 
• Preventie en vroegsigna-
lering van schulden wordt 
onvoldoende meegenomen 
in de integrale aanpak 
van (potentiele) dak- en 
thuisloosheid. 

Volwaardig meedoen 
• We besteden onvol-
doende aandacht aan het 
behouden van en in het 
begeleiden naar werk voor 
de doelgroep (potentieel) 
dak- en thuislozen. 
• We missen aanbod voor 
de complexere en niet-zelf-
redzame groep daklozen 
waarbij participatie 
centraal wordt gesteld en 
waarbij ingestoken wordt 
op zowel een woning als 
werk. 
• Dak- en thuislozen 
die uitstromen uit de 
maatschappelijke opvang 
beschikken meestal niet 
over een (groot) sociaal 
netwerk, een zinvolle 
dag invulling en kunnen 
meestal niet rekenen 
op een groot draagvlak 
en betrokkenheid van 
buurtgenoten. Hierdoor is 
er meer risico op uitsluiting 
en eenzaamheid. 

Passende woning 
• Er is een tekort aan 
betaalbare huurwoningen. 
• Er is een tekort aan spe-
cifieke woonvoorzieningen 
voor jongeren die vanuit 
de (gesloten) jeugdzorg 
uitstromen. 
• Er is een tekort aan een 
passende woonvorm voor 
dak- en thuislozen met 
een complexe zorgvraag 
en begeleiding op maat 
Housing First). 
• Er is een tekort aan een 
passende woonvorm voor 
dak- en thuislozen met 
een complexe zorgvraag 
en die door structureel 
zorgmijdend gedrag of 
overlast niet (meer) in de 
wijk kunnen wonen. 

Passende zorg en 
opvang 
• De kwaliteit en opzet 
van de huidige dag- en 
nachtopvang is verou-
derd en is daarmee niet 
ondersteunend aan de 
aanpak gericht op herstel 
en doorstroom. 
• De gemeenten Baar-
le-Nassau, Tilburg en Breda 
hebben gezamenlijk een 
tijdelijke woonvoorziening 
gecreëerd voor mensen die 
problemen ervaren met 
maatschappelijke integra-
tie, participatie en sociale 
inclusie. Het is een ambi-
tieus en innovatief project 
die zijn meerwaarde heeft 
bewezen om problemen 
rondom wonen in de wijk 
en huisuitzettingen terug 
te dringen en verward 
gedrag te voorkomen. Er 
is echter geen structurele 
financiering voor het 
project. 
• De laatste tijd zien we 
de verslavingsproblema-
tiek (breed) toenemen. We 
worden steeds meer ge-
confronteerd met GHB-ver-
slaafden. In de regio Breda 
hebben we geen speciale 
aanpak, ondersteuning en 
opvang, voor deze groep 
terwijl deze complexe 
problematiek hier wel om 
vraagt. 



Omvang doelgroep 

Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw 
regio op peildatum 1 december 2019? 

Geschatte aantal 

1320 personen. Dit aantal is een ruwe schatting verkregen uit onze eigen registratiesystemen en een uitvraag 
die we hebben gedaan onder verschillende maatschappelijke organisatie die allen met de doelgroep dak- en 
thuislozen te maken hebben. 

Waarvan 18-27 jaar 264 jongeren 

Waarvan 28 jaar en ouder 
	

1056 volwassenen 

Beschrijving van de doelgroep op andere 
relevante punten 
(denk aan geslacht, GGZ problematiek, 
verslavingsproblematiek, detentieverleden, 
enz.) 

"In Breda vallen onder de doelgroep maatschappelijke opvang alle mensen die (dreigend) dak- of thuisloos zijn; 
feitelijk daklozen, residentieel daklozen, dreigend en potentieel daklozen. Onder deze laatste categorie verstaan 
we sofaslapers en mensen die verblijven op vakantieparken/ campings maar hier niet mogen wonen. 

Bij de groep feitelijk en residentieel daklozen zijn het vaak mensen met multiproblematiek: psychische en/ of 
verslavingsproblematiek, verstandelijk beperking, schulden, die overlast veroorzaken en soms met crimineel 
gedrag. We zien een stijging en toename van complexiteit van de problematiek. Debet daaraan is onder andere 
de afbouw van bedden in instellingen en minder of afnemende beschikbaarheid van behandeling zoals voor 
verslavingszorg. 
Bij de groep dreigend en potentieel daklozen zien we een stijging van het aantal economisch dak- en 
thuislozen zonder hulpvraag. 

Het geschatte aantal dak- en thuislozen in de regio Breda op peildatum 1 december 2019 is 1320 personen 
(geregistreerd of bekend bij maatschappelijke organisaties) . Bijna 10% van dit aantal betreft gezinnen. 
Ongeveer 20% van de 1320 personen betreft jongeren in de leeftijdscategorie van 18 t/m 27 jaar. 
De belangrijkste reden van dakloosheid binnen deze leeftijdscategorie is gedwongen vertrek door huisgenoten. 
Bij personen ouder dan 27 jaar is de belangrijkste reden dat men zelf vertrekt uit een woning of kamer. (Zie 
onderstaande specificatie hiervan) 

Man-vrouwverdeling jongeren van 18 t/m 27 jaar 
73% man/ 27% vrouw 

3 belangrijkste redenen van dakloosheid 
1. Gedwongen vertrek door huisgenoten (45%) 
2. Zelf vertrokken uit woning/kamer (18%) 
3. Uit instelling verwijderd (17%) 

Laatst bekende woonplaats 
- 72% uit Breda 
- 14% uit regio Breda 
- 10% buiten regio Breda 
- 4% Buitenland 

Man-vrouwverdeling volwassenen 28 jaar en ouder 
74% man/ 26% vrouw 

3 belangrijkste redenen van dakloosheid 
1. Zelf vertrokken uit woning/kamer (22%) 
2. Gedwongen vertrek door huisgenoten (19%) 
3. Huisuitzetting door woningbouwvereniging (18%) 

Laatst bekende woonplaats 
- 65% uit Breda 
- 20% uit regio Breda 
- 12% buiten regio Breda 
- 3% Buitenland 
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Doelgroep en zorgbehoefte 	 Geschatte aantal 

Problematiek die leidt tot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig 
wonen in een zelfstandige of onzelfstan-
dige woonruimte met een lichte vorm van 
begeleiding. 

Dit geldt voor ongeveer1130 personen. 

Problematiek die leidt tot behoefte aan 
zelfstandig wonen in een zelfstandige of 
onzelfstandige woonruimte met intensieve 
begeleiding of specifieke woonvorm. 

Dit geldt voor ongeveer170 personen. 

Ernstige problematiek, zeer beperkte mate 
van zelfstandigheid die leidt tot behoefte aan 
beschermd wonen. 

Dit geldt voor ongeveer 20 personen. 

Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen 
doelgroepen in de afgelopen jaren? Zo ja, 
kunt u kort toelichten welke ontwikkeling u 
ziet? 

We zien in de regio Breda dat de samenstelling van de groep dak- en thuislozen is veranderd: 
• het aandeel van mensen mét baan maar zónder huis stijgt. 
• de problematiek van de huidige daklozen is complexer geworden; 
Daarnaast zien we de groei in de vraag naar zorg, begeleiding op weg naar een zelfstandig leven, nog eens 
extra onder druk staan omdat er op de huidige woningmarkt maar beperkte mogelijkheden zijn om door te 
stromen naar zelfstandige woningen. 

Doelgroep en woonbehoefte 	 Geschatte aantal 

Behoefte aan onzelfstandige woonruimten 
(kamers) voor zelfstandig wonen. Ongeveer 250 kamers voor zelfstandig wonen zijn er nodig. 

Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor 
zelfstandig wonen. Ongeveer 880 zelfstandige woonruimten zijn er nodig. 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een 
geclusterde woonvorm in een onzelfstandige 
woonruimte (kamer) - begeleid wonen. 

Ongeveer 70 onzelfstandige woonruimten - begeleid wonen 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een 
geclusterde woonvorm in een zelfstandige 
woonruimte 

Ongeveer 100 zelfstandige woonruimten in een geclusterde woonvorm. 

Behoefte aan plekken voor beschermd wonen 
Ongeveer 20 plekken aan beschermd wonen. (24-uurs verblijf) 

Overige behoeften 	 Toelichting 

Overige behoeften van de doelgroep, bijvoor- 	De rol van (huur-)schulden in het dak- en thuisloos worden en blijven is zo groot, dat preventie en vroegsig- 
beeld t.a.v. het aanpakken van schulden 	nalering van schulden een veel sterker accent in de integrale aanpak verdient. Het is belangrijk om in een zo 

vroeg mogelijk stadium te signaleren dat het niet goed gaat met de (financiële) zelfredzaamheid van iemand. 
We zien meerwaarde van het uitbouwen van onze aanpak naar nieuwe partners en het inzetten van erva-
ringsdeskundigheid daarin. Ook willen we voor jongeren budgetbeheer met begeleiding verplichten die onder 
specialistische jeugdhulp vallen en in een instelling verblijven. 
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Doelstelling 

Meetbare doelstellingen 

Welke doelstelling wilt u met de huidige 
aanpak realiseren? 

Toelichting 

Voor kwetsbare mensen die (dreigend) dak- of thuisloos zijn, is goede opvang en begeleiding beschikbaar 
zodat een aanvaardbaar maatschappelijk bestaan mogelijk is. Daar staan de samenwerkende gemeenten en 
maatschappelijke partners in regio Breda voor. Dat doen wij vanuit het uitgangspunt dat niemand vrijwillig op 
straat leeft en dat we alles op alles stellen om mensen te motiveren daarvoor een persoonlijk passend traject 
aan te gaan. Wij stellen ons ten doel: 
• alle geregistreerde dak- en thuislozen een passend traject te bieden; 
• reguliere en duurzame huisvesting voor deze doelgroep te realiseren; 
• dakloosheid ten gevolge van huisuitzetting terug te dringen; 
• dakloosheid ten gevolge van detentie of klinische verblijf te reduceren; 
• overlast ten gevolge van dakloosheid te minimaliseren. 

Welke doelstellingen wilt u met de extra 
maatregelen gaan realiseren? 

Het effect van de geschetste maatschappelijke trends en ontwikkelingen op de groei en samenstelling van de 
groep dak- en thuislozen bieden dagelijks uitdagingen die om versterking vragen van onze bestaande aanpak. 
We hebben scherp in beeld waar we kwaliteit moeten toevoegen of versterken: 
• versterking van preventie en vroegsignalering; 
• het verstevigen van mogelijkheden voor dak- en thuislozen om mee te doen in de samenleving; 
• een kwaliteitsimpuls in het aanbod van woningen en opvangvoorzieningen in regio Breda. 

Maatregelen 

Integraliteit 

Welke afspraken zijn er in uw regio met 
woningcorporaties en andere verhuurders 
gemaakt over de uitstroom uit de maatschap-
pelijke opvang en de huisvesting van (ex-) 
dak- en thuislozen? Denk hierbij aan presta-
tieafspraken en/of een contingentregeling. 

Toelichting 

Recent zijn de volgende Prestatieafspraken (Alliantie 2019-2023) met de drie woningcorporaties en de huur-
ders afgesloten: 
• De gemeente en corporaties spannen zich samen in om voldoende woonruimte te realiseren, zowel als het 
gaat om beschutte en beschermde woonvormen als om woonruimte behorend tot de reguliere huurvoorraad 
(bijvoorbeeld aanbod 'Kamers met kansen', 'Housing first' en realisatie van specifieke woonvormen voor de 
doelgroep zorgmijders die een leefbaarheids- en/of veiligheidsrisico voor hun omgeving vormen, zoals `Skaeve 
Huse'). 
• Voor mensen met ernstige sociaal maatschappelijke problematiek gekoppeld aan een huisvestingsvraagstuk 
werken de gemeente en corporaties samen aan een maatwerkaanpak. De maatwerkaanpak betekent dat 
de corporaties een woning bieden met voorrang, met de voorwaarde dat gemeente en zorgaanbieders het 
mogelijk maken dat de bewoner wordt begeleid, schuldhulpverlening krijgt indien nodig en eventueel wordt 
geholpen om te komen tot een zinvolle dagbesteding. Als onderdeel van de aanpak stellen de corporaties 
jaarlijks 15 tot 20 woningen beschikbaar (maatwerk). 
• De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties streven naar een goed verlopende (verbeterde en snelle-
re) doorstroming van kwetsbare mensen die vanuit intramurale zorg naar reguliere huur kunnen én willen. 
• Voor specifieke situaties, waarbij reguliere uitstroom niet mogelijk is, gelden contingent afspraken die de 
gemeente, corporaties en zorgaanbieders hebben vastgesteld over de doorstroom maatschappelijke opvang 
en beschermd wonen. Cliënten die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen kunnen in 
aanmerking komen voor een woning van de woningcorporatie mits zij twee jaar lang begeleiding accepteren. 
Over 2018 waren er hiervoor 85 woningen beschikbaar. 

Welke afspraken heeft u met andere relevante 
partijen gemaakt? 

Hoe ziet de integrale aanpak (op het terrein 
van financiële bestaanszekerheid, schulden, 
wonen, opleiding, toeleiding naar werk, zorg, 
begeleiding, onafhankelijke cliëntondersteu-
ning en de inzet van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemeenten eruit? Stuur 
bijvoorbeeld uw laatste plan mee. 

Zie de prestatieafspraken hierboven. Naast de afspraken die we met woningcorporaties en andere verhuurders 
maken over het woningaanbod voor dak- en thuislozen betrekken we ook altijd maatschappelijke organisaties 
hierbij. We stellen een integraal plan van aanpak op rondom de client waarbij de woning als onderdeel van het 
plan gezien wordt en door inzet van begeleiding gewerkt wordt aan duurzame huisvesting. 
Verder hebben we breed pallet aan voorzieningen en projecten voor de doelgroep (dreigend) dak- en thuislo-
zen. Zie het bijgevoegde uitvoeringsplan van de thematafel 'Regio Breda vangt op 2019-2020' hiervoor. 

Zie het bijgevoegde uitvoeringsplan van de thematafel 'Regio Breda vangt op'. Hierin staat de integrale 
aanpak en het brede palet aan voorzieningen beschreven wat we met diverse organisaties op het gebied van 
maatschappelijke opvang, GGZ en verslavingszorg en de regio Breda hebben ontwikkeld voor de doelgroep 
(dreigend) dak- en thuislozen. In het versterkingsplan worden de maatregelen beschreven die we nodig achten 
om de integrale aanpak verder te versterken. 
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Huidige maatregelen, incl. beoogd resultaat 
(hoeveel dak- en thuislozen denkt u hiermee 
te helpen). 

Zie het bijgevoegde uitvoeringsplan van de thematafel 'Regio Breda vangt op'. Hierin staat de integrale 
aanpak en het brede palet aan voorzieningen beschreven wat we met diverse organisaties op het gebied van 
maatschappelijke opvang, GGZ en verslavingszorg en de regio Breda hebben ontwikkeld voor de doelgroep 
(dreigend) dak- en thuislozen. 

Gewenste aanvullende maatregelen, incl. 
beoogd resultaat (hoeveel dak- en thuislozen 
denkt u hiermee te kunnen helpen). 

Tijdig in beeld 
Monitoring 
1. We willen diverse organisaties die outreachend werken met elkaar verbinden met als doel (dreigend) dak-
en thuislozen via Centraal Onthaal toe te leiden naar passende hulpverlening c.q. woningen. 
2. We willen meer zicht en regie op de doelgroep; we stellen daarvoor twee extra regisseurs aan die met 
mandaat ook middelen hebben om bij complexe zorg- en/of woonvraag een doorbraak mogelijk 
te maken. 
Zwerfjongeren 
3. Voor de groep jongeren die onder specialistische 'jeugdhulp' vallen en verblijven binnen een instelling 
willen we budgetbeheer inclusief begeleiding in gaan zetten als onderdeel van bepaalde trajecten. 
4. We willen bij de groep zwerfjongeren gaan werken met buddy's of mentoren (waaronder ervaringsdeskun-
digen) wanneer in het eigen netwerk geen persoon beschikbaar is voor ondersteuning. 
5. We willen gaan werken met een jongerenregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor dak- en thuisloze 
jongeren tussen de 16-27 jaar en die de benodigde ondersteuning op alle levensgebieden coordineert. 
6. We willen een apart inlooppunt/gebouw inrichten voor jongeren. 
7. We willen inzetten op de verbetering van de samenwerking van zorgaanbieders/medewerkers Jeugd/Wmo/ 
Participatie m.b.t. 18- en 18+. 
Preventie en vroegsignalering 
8. We willen scholen (ouders en docenten) en werkgevers gerichter toerusten op het signaleren van armoede 
en schulden. 
9. We willen het project 'Vroeg eropaf' uitbreide met zorgaanbieders en het onderwijs. 
10.We willen invoeren dat de gemeente automatisch de huur betaald ten laste van de gemeentelijke uitkering. 
Aanpak 'Wakkerschudders' 
11.In 2020 willen we 35 mensen actief begeleiden opdat de dreigende huisuitzetting voorkomen wordt. 

Gewenste aanvullende maatregelen, incl. 
beoogd resultaat (hoeveel dak- en thuislozen 
denkt u hiermee te kunnen helpen). 

Volwaardig meedoen 
Werken naar vermogen 
1. In 2020 willen we 15 mensen uit de doelgroep begeleiden naar duurzame, zinvolle participatie en werk. 
Project Springplank 
2. We willen een verkenning doen op het project Springplank en bij positief bevinden hiermee starten. 
Investeren in ontmoeten en maatschappelijke participatie 
3. We willen de inzet bestendigen op het wonen in de wijk met toegang tot verenigingsleven, informele net-
werken, inloopvoorzieningen en groepsactiviteiten voor uitstromers uit dakloosheid. 
4. We willen het aanbod van de Talentenfabriek De Faam in de regio in stand houden en uitbreiden. 

Gewenste aanvullende maatregelen, incl. 
beoogd resultaat (hoeveel dak- en thuislozen 
denkt u hiermee te kunnen helpen). 

Passende woning 
Project 'Onder de Pannen' voor economisch daklozen 
1. We willen woonruimte realiseren voor economisch daklozen via een pilotproject 'Onder de Pannen'. 
Uitbreiding Housing First 
2. We willen Housing First uitbreiden met 5 extra plekken inclusief intensieve begeleiding. 
Maatregelen uitbreiden (tijdelijke) beschikbare woningen 
3. We willen 16 woningen inclusief begeleiding beschikbaar maken voor (dreigend) dak- en thuislozen, waar-
onder jongeren. 
4. We willen 100 tijdelijke woningen realiseren voor de doelgroep (dreigend) dak- en thuislozen die niet terecht 
kunnen op de reguliere woningmarkt vanwege wachttijden, afwijkende woonbehoeften en/of gedrag. 
Onderzoek financiële en ruimtelijke haalbaarheid woonvorm hoog complexe doelgroep 
5. We willen verkennen wat de mogelijkheden voor een woonvorm zijn voor de hoog complexe groep dak- en 
thuislozen. 



Passende zorg en opvang 
Nieuwbouw van de huidige dag- en nachtopvang 
1. We zetten in op nieuwbouw voor de dag- en nachtopvang 'Doorstroomvoorziening'. 
2. We willen (tijdelijk) extra inzet op begeleiding van de doelgroep in de huidige dag- en nachtopvang. 
Respijthuis Frits 
3. We willen de respijtvoorziening Frits structureel maken. 
Versterken ketenaanpak verslavingszorg/ GHB aanpak 
4. We willen crisisplekken en uitwisseling van woningen/beschermd wonen-voorzieningen met andere regio's 
realiseren. 
5. We gaan starten met een pilot 'casusoverleg GHB`. 
6. We hervatten de opvang van GHB verslaafden in de dag- en nachtopvang met inzet expertise verslavingszor-
gorganisatie. 

Door de extra maatregelen kunnen we een kwaliteitsslag maken waardoor we kunnen versnellen op de ge-
noemde thema's in het versterkingsplan die bijdragen aan de omslag naar 'wonen met begeleiding'. 

Een integrale aanpak binnen de gemeente over afdelingen heen, samen met partners en regiogemeenten. 
Daarnaast structurele afspraken, borging van deze afspraken en extra middelen om ze te kunnen uitvoeren. 
In het versterkingsplan staat in een tabel welke investering er nodig is om de versterkende maatregel uit te 
kunnen voeren. 

Planning 

Planning 2020 en 2021 

Wat is uw planning voor de jaren 2020 en 
2021? 

Toelichting 

Zie versterkingsplan. 

Verantwoordelijkheidsverdeling 

Verantwoordelijkheidsverdeling 

Wat is de verantwoordelijkheidsverdeling per 
maatregel? Wie doet wat? 

Toelichting 

Zie versterkingsplan. 

Financiën 

Huidige uitgaven Uitgaven in euro's 

2016 
	

2017 
	

2018 
	

2019 (schatting) 

Wat zijn uw uitgaven aan maatschappelijke 
opvang in de jaren 2016-2019? 

Wat zijn uw uitgaven aan beschermd wonen 
in de jaren 2016-2019? 

Wat zijn uw uitgaven aan begeleiding (doel-
groep BW-MO) in de jaren 2016-2019? 

Gewenste aanvullende maatregelen, incl. 
beoogd resultaat (hoeveel dak- en thuislozen 
denkt u hiermee te kunnen helpen). 

Korte beschrijving (indien nog niet beschre-
ven): hoe dragen deze maatregelen bij aan de 
omslag van 'hulp in de opvang' naar 'wonen 
met begeleiding'? 

Wat zijn de randvoorwaarden om deze extra 
maatregelen te kunnen nemen? 

6.875.517 6.918.137 6.995.912 6.981.862 

28.576.000 34.936.000 38.595.000 36.578.000 

n.v.t.* n.v.t. * n.v.t.* 
	

1.080.000** 

* Bij deze uitvraag hanteren wij dezelfde definitie als het CBS: 
Het gaat om feitelijk daklozen die (a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van de nachtopvang 
of laagdrempelige opvang en (c) op niet-structurele basis bij familie of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats. Het gaat daarbij om ingezetenen van 
Nederland; zij zijn op enig moment in Nederland geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (BRP) en hebben een Burger Service Nummer (BSN). 

Residentieel daklozen vallen niet onder de definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur per dag 
verblijven/wonen, zoals sociale pensions, 24-uurs maatschappelijke opvangvoorzieningen en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen RIBW 's. Ook 
mensen die begeleid (kamer) wonen of marginaal gehuisvest zijn vallen niet onder de doelgroep. 

*de uitgaven aan begeleiding vallen onder het budget BW/MO. Deze zijn hier niet los van te berekenen. 
**Een deel van de ambulante begeleiding die door de Stichting Maatschappelijke opvang geboden wordt is uit de subsidie gehaald 
en wordt sinds 2019 via een maatwerkvoorziening ingekocht. 
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Voorwoord bij uitvoeringsplan Regio Breda vangt op 2019/2020 

De regionale thematafel 'Regio Breda vangt op' heeft sinds het voorjaar van 2018 gewerkt aan het 
uitvoeringsplan voor 2019 en 2020 dat voor u ligt. Via de horizontale verantwoording is het gesprek gevoerd 
over waarden en activiteiten en is de opzet gemaakt voor de ambities voor de komende twee jaren. Alle leden 
van de tafel hebben in de zomer hun bijdrage geleverd aan het plan dat we verdeeld hebben in 
deelonderwerpen. Het proces werd begeleid door een redactiegroepje waarin Stichting Tientjes, GGz Breburg, 
SMO Breda en gemeente Breda vertegenwoordigd waren. De tijdsinvestering in het samenstellen van het plan 
was omvangrijk, op onderdelen zoals de inloopvoorzieningen zelfs zeer omvangrijk, wat de betrokkenheid van 
de partners aan tafel laat zien. 

Bij de vaststelling van het uitvoeringsplan op 24 september 2018 bleek dat de financiële ruimte niet toereikend 
was om alle voornemens te gaan realiseren in 2019 en 2020. Er lagen verzoeken om extra budget van Stichting 
Tientjes en Novadic Kentron en om nieuw budget van Fameus (voor Frits, voorheen de Cruyshof en 
implementatie van de crisiskaart). Daarom moesten helaas scherpe en lastige keuzes worden gemaakt waar de 
gehele tafel zich ongemakkelijk bij voelde en voelt. In de dagen tussen 25 september en 1 oktober tekenden 
alle partners het plan met uitzondering van Stichting Tientjes, die geen consent gaf op inhoud en financiering. 
In de toelichting gaf Stichting Tientjes aan van mening te zijn dat het proces niet gelopen was zoals dat in het 
kader van Breda Doet is afgesproken. 
Daarop vroeg wethouder Haagh de tafel nogmaals te kijken naar de zorgvuldigheid van het gelopen proces. 
Aanvullend verzoek was daarbij ook te benoemen hoe de tafel is omgegaan met de aandachtspunten van de 
raad van Breda zoals vastgesteld bij 'Breda doet, samen door 2019 - 2020'. 
De tafel heeft zich in twee sessies (15 november en 6 december) over deze vraag c.q. opdracht gebogen. In dit 
voorwoord legt de tafel verantwoording af over het gelopen proces en de gemaakte afwegingen. 

Thematafel Regio Breda vangt op en 'Breda Doet, samen door'. 

De plannen van de thematafels moeten ge-ent zijn op het nieuwe kader 'Breda Doet, samen door — 
2019/2020'. Naast de inhoudelijke doelen op de verschillende beleidsdomeinen moeten een aantal andere 
punten herkenbaar terugkomen. 
Hierbij geeft de tafel aan hoe de uitgangspunten in het uitvoeringsplan zijn verwerkt. 

1. Beoordelen van activiteiten en stellen van prioriteiten met behulp van het toetsingskader: De 
activiteiten zijn beschreven aan de hand van het toetsingskader. Onder het volgende kopje wordt dit 
nader toegelicht. 

2. Inzet op afschalen en voorkomen opschalen en hoe dit inzichtelijk wordt gemaakt: De voorzieningen 
van de thematafel behoren tot het noodzakelijke basispakket voor kwetsbare mensen van de regio 
met 12 gemeenten (beschikbaarheidsfuncties). De organisaties zetten in op uitwisseling met 
voorliggend veld teneinde escalatie te voorkomen (inlopen, bemoeizorg, centraal onthaal) en werken 
aan het weer zelfstandig laten wonen van ook de cliënten met complexe problematiek (SMO Breda, 
GGz Breburg). Alle partners, met de corporaties als belangrijke partner, hebben daarbij expliciet oog 
voor de juiste randvoorwaarden in de wijken. In de inleiding wordt de waarde '(kunnen) meedoen in 
de wijk' geformuleerd en in de ambities wordt dit uitgangspunt ook nader toegelicht. Bijvoorbeeld 
onder kopje 'participatie', waar wordt benoemd dat de organisaties van de tafel concreet werken aan 
het zo gewoon mogelijk laten participeren, óók door mensen met complexe problematiek (project 
Wonen in de wijk voor mensen met EPA). 
Andere voorbeelden dat de tafel concreet werk maakt van dit uitgangspunt Breda doet: 
intensievere samenwerking met voorliggend veld door bemoeizorg (blz. 21) , doorontwikkeling en 
groepsaanbod van centraal onthaal (blz. 26), 'Frits' de tijdelijke woonvoorziening (ook wel 
respijtvoorziening genoemd) van Fameus (blz. 39), verslavingspreventie (blz. 46). 

3. Verbinding tussen thematafel en ketens: aan de tafel zitten zowel partners die onder de Bredase 
gemeentelijke organisatie vallen onder de sturing van zowel de keten Maatschappelijke 
Ondersteuning als de opgave voorliggend veld. Uit de visie van de thematafel op Meedoen van de 
complexe doelgroep in de samenleving vloeit vanzelfsprekend voort dat integraal in de keten wordt 
gewerkt. Daar zijn al mooie voorbeelden van en het is een ontwikkel opgave die we in 2019 en 2020 
conform plan verder vorm geven. 
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4. Snelle route voor kleine initiatieven/organisaties: De ervaring leert dat zich in dit domein nauwelijks 
kleine, kortlopende initiatieven melden. De afgelopen twee jaar hebben we alleen het Klooster als 
nieuwe partij aan tafel mogen ontvangen. Indien een klein initiatief zich meldt, gaan de initiatiefnemer 
in gesprek met de voorzitter die met initiatiefnemer en tafel het juiste proces afspreekt. 

5. Waarderen/financieren van 'tussendoor'-initiatieven: Er is nu geen budget afgezonderd. De 
organisaties die de beschikbaarheidsfuncties leveren hebben aangegeven geen budget meer te 
kunnen afstaan omdat de ruimte er de afgelopen jaren uit is verdwenen (o.a. door niet toepassen van 
loon- en prijs indexatie). 
Er wordt naar gestreefd nieuwe initiatieven zoveel mogelijk 'in natura' op te vangen. 
De tafel benadrukt dat vernieuwing niet alleen komt van extra geld en/of nieuwe organisaties maar de 
organisaties aan de tafel vernieuwen zelf continu (ook in de afgelopen jaren). Dat blijkt ook in het 
plan, bijvoorbeeld in het onderdeel van de gezamenlijke inloopvoorzieningen en de innovatie 
bemoeizorg . De doelgroep vraagt naar zijn aard continu om andere (actuele) antwoorden op steeds 
wisselende situaties. 

6. Betrokkenheid ervaringsdeskundigen: ervaringsdeskundigheid zit aan tafel met Fameus en Stichting 
Tientjes. Alle organisaties werken met ervaringsdeskundigen zoals Tientjes, Annahuis en de andere 
inlopen, straatraad, SMO Breda, GGz Breburg, bemoeizorg. Zie ook het kopje 'ervaringsdeskundigheid' 
in de inleiding. Ervaringsdeskundigen zijn betrokken bij uitvoering én beleid, de organisaties nemen 
besluiten altijd in overleg met ervaringsdeskundigen. Betrokkenheid van ervaringsdeskundigen is 
geen doel op zich maar het doel van de tafel is herstelgericht te werken en dat doen de organisaties 
met behulp ervaringsdeskundigen. 

7. Zichtbaar maken verbinding met wijken en wijkplatforms: De wijkplatforms zijn een Bredaas 
fenomeen. Dit is een regionale tafel met regionale voorzieningen. We zetten intensief in op de 
verbinding met de regiogemeenten en vooral op de verbinding tussen cliënten en 
wijken/gemeenschappen in de gehele regio. Zo beweegt de tafel steeds meer naar het voorliggend 
veld in de wijken toe zoals geduid bij uitgangspunt 2. 
De gezamenlijke Inloopvoorzieningen Breda, bijvoorbeeld, hebben in hun visienotitie en ambitie 
aangegeven dat de verspreiding van de voorzieningen in de gemeente Breda en de verbinding met de 
wijken belangrijk is. In de uitvoering wordt de verbinding met de wijken op meerdere plaatsen erg 
zichtbaar. 
De thematafel wil in 2019 samen met de tafel voor beschermd wonen een visie ontwikkelen 
hoe we in alle 10 (per 1/1/2019) gemeenten de contacten kunnen leggen met wijken en 
wijkplatforms. In die visie zal het woord "maatwerk" centraal staan, maatwerk per cliënt in 
de context van de verschillende gemeenten. Hoe kan hij/zij zijn leven kwalitatief gezien zo 
goed en stabiel mogelijk en vanuit normalisatie in de wijk op de rit krijgen. De gemeente 
kan stimuleren de randvoorwaarden bij deze burgerwensen aansluiten. 

Afwegingen van de thematafel bij vaststelling uitvoeringplan 2019 — 2020 

Alle activiteiten in het uitvoeringsplan zijn beschreven aan de hand van het format van het toetsingskader 
'Breda doet'. De activiteiten zijn geclusterd rondom 5 thema's: ontmoeting & activering, toeleiden naar 
passende zorg en ondersteuning, opvang in de regio, ondersteuning van risicojongeren en 
verslavingspreventie. 
In de gesprekken over de horizontale verantwoording is niet geconcludeerd dat bepaalde activiteiten ter 
discussie staan. Wel zijn ambities en accenten benoemd die terug te vinden zijn in de waarden en ambities 
zoals beschreven in de Inleiding. De hoofdstukken zijn dus vooral met deze inhoudelijke intentie beschreven 
door de schrijfgroepjes. 

Met uitzondering van de activiteiten in het hoofdstuk ontmoeting & activering, zijn de activiteiten binnen en 
tussen de hoofdstukken evident onderscheidend. Het zijn allemaal onderscheidende voorzieningen in het 
regionale palet van beschikbaarheidsvoorzieningen voor de maatschappelijke opvang. Er is maar 1 dag- en 
nachtopvang, 1 team bemoeizorg, 1 straatteam etc. 
De activiteiten binnen het hoofdstuk ontmoeting & activering zijn meer gelijksoortig. 

Afweging binnen de onderdelen/hoofdstukken van het plan 
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De gezamenlijke inlopen hebben intensief samen gewerkt in het schrijven van het hoofdstuk ontmoeting & 
activering . Al geruime tijd zijn de inlopen op weg naar een verdergaande samenwerking, in ieder geval op 
inhoud.' 
Er is gesproken over activiteiten, minder over organisatie. Het gesprek over een vergelijking van bijvoorbeeld 
de kosten per openingsuur voor elke inloop en/of de ondersteuning is niet gevoerd. Stichting Tientjes heeft 
daar herhaaldelijk om gevraagd. Aan de tafel en in de schrijfgroep is toen gezegd dat de afweging door de tafel 
als geheel zou moeten gebeuren en dat die vergelijking bovendien erg lastig zou zijn aangezien de parameters 
die leiden tot tarieven zo sterk verschillen van elkaar (verschil komt onder andere door de keuzes van 
organisaties voor bijv. openingstijden, aantal locaties, vrijwillig of professioneel). Mocht de tafel dat gesprek 
willen voeren dan is daar ruim tijd voor nodig. 
Tot krap een week voor het overleg van 24 september leek er ook geen aanleiding dat gesprek versneld in de 
zomer te voeren aangezien pas laat duidelijk werd dat het geheel aan aanvragen het subsidieplafond fors 
overschreed. 

Binnen de andere hoofdstukken zijn de activiteiten en de ambities ook vooral inhoudelijk beschreven. 
Aangezien het vooral van elkaar te onderscheiden activiteiten zijn, zijn er binnen de hoofdstukken geen 
afwijkende financiële keuzes gemaakt. In het hoofdstuk toeleiding heeft Novadic Kentron extra budget 
aangevraagd voor het interventieteam Veilig Thuis en Fameus voor inzet ervaringsdeskundigen voor mensen 
die in de SPOR beoordeeld zijn en voor de crisiskaart. In het hoofdstuk Opvang is tijdelijke woonvoorziening 
Frits (voorheen Cruyshof) opgevoerd. Al deze extra/nieuwe activiteiten zijn inhoudelijk positief beoordeeld. 

Afweging tussen de onderdelen van het plan  
Uitgezonderd (een deel van)2  de activiteiten in het hoofdstuk Ontmoeting & activering, zijn de activiteiten in de 
overige hoofdstukken stuk voor stuk voorzieningen die binnen de regio niet ter discussie staan en die een 
essentieel onderdeel zijn van het basispalet waar de regiogemeentes per 2021, na doordecentralisatie van 
Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, samen voor verantwoordelijk zijn. Dit is door de 
regiogemeenten zowel op 15 november als 6 december bevestigd. 
De organisaties van de beschikbaarheidsvoorzieningen hebben herhaaldelijk aangegeven dat verder bezuinigen 
op hun budget alleen kan door expliciete inhoudelijke keuzes te maken die de continuïteit beïnvloeden. De 
organisaties (of SMO Breda als dit voor anderen niet geldt) zijn van mening dat deze voorzieningen voorzien in 
een basale opvang/herstel behoefte. De voorzieningen hebben in de afgelopen jaren een eigentijdse vorm 
gekregen waardoor in de noodzakelijke maatschappelijke toegevoegde waarde met zo beperkt mogelijke 
middelen, voorzien. We gaan er vanuit dat de politiek dit op dit moment ook zo ziet anders had men (Bredase 
/regionale politiek) de organisaties daarop vast en zeker bevraagd de (lokale Bredase en regionale). 
Daarmee is er geen geld 'vrij gevallen' om de nieuwe of aanvullende initiatieven te financieren binnen het 
subsidieplafond van de thematafel Regio Breda vangt op. 

Afwegingen op niveau van de tafel  
In de drie besprekingen over het uitvoeringsplan (24-9, 15-11 en 6-12) heeft de tafel geworsteld met het feit 
dat 

alle activiteiten als inhoudelijk waardevol zijn beoordeeld en de tafel ze graag zou honoreren 
er vanuit de gezamenlijke gemeenten prioriteit wordt gegeven aan de regionale 
beschikbaarheidsvoorzieningen en 
de organisaties die die voorzieningen tot nu toe aanbieden aangeven niet met minder budget toe te 
kunnen zonder expliciete inhoudelijke keuzes te maken en 
er dus geen geld beschikbaar is voor de extra/nieuwe verzoeken van Stichting Tientjes, Fameus en 
Novadic Kentron. 

1 De gezamenlijke inloopvoorzieningen Breda trekken al een aantal jaren intensief met elkaar op. Het overleg is 
de afgelopen twee jaar verbreed met een aantal (nieuwe) inloopvoorzieningen. Gezamenlijk is een visie 
geformuleerd met een aantal uitgangspunten voor de samenwerking en de te bereiken resultaten. Hierin zijn 
uitgangspunten en ambities geformuleerd als synergie, verdeling van taken, verspreiding over de stad, 
expertise leveren aan elkaar, geen concurrentie etc. 

2 Ook de activiteiten die staan beschreven in het hoofdstuk Ontmoeten & Activering hebben deels een 
breder bereik dan alleen de gemeente Breda. Binnen dit hoofdstuk zijn ook de activiteiten van het 
Annahuis voor dak- en thuislozen opgenomen als ook Fameus met activiteiten als Leslokaal. 
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Conclusie:  
de tafel heeft een zorgvuldig proces gelopen binnen het gestelde financiële kader 
de tafel erkent dat er in de komende twee jaar op de onderdelen inlopen nog een slag gemaakt kan 
worden in het gesprek over doel, doelgroep, bereik, wijze van organiseren en bijbehorende kosten 
dat gesprek kost tijd en dat ontbrak rondom het maken van het uitvoeringsplan 
de tafel is van mening te hebben voldaan aan de procesmatige opdracht van 'Breda doet, samen door' 
Het feit dat aan deze tafel zowel (lokale) voorliggende als regionale beschikbaarheidsvoorzieningen 
het gesprek voeren heeft meerwaarde. We dienden aan deze tafel daarom zowel rekening te houden 
met de lokale en ook met de regionale belangen. Dit leidde bij de vaststelling van het uitvoeringsplan 
in de context van krappe budgetten tot een tegenstelling tussen Bredase en regionale belangen. 
De tafel wil daarom kijken of de systematiek van Breda doet de meest logische is voor de organisatie 
van de maatschappelijke opvang als regionale taak. 
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Algemene inleiding 
De thematafel 'Regio Breda vangt op' bestaat uit diverse organisaties op het gebied van maatschappelijke 
opvang, GGZ en verslavingszorg. De thematafel richt zich op de regio Breda, bestaande uit de gemeenten 
Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, 
Werkendam, Woudrichem en Zundert. Op 1 januari 2019 vindt er een gemeentelijke herindeling plaats, waarbij 
de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem worden samengevoegd tot de gemeente Altena. 

Tot 2021 vervult Breda de rol van centrumgemeente. Vanaf 2021 zijn alle gemeenten samen inhoudelijk en 
financieel verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In dit uitvoeringsplan 
bereiden we ons al voor op die nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling door nadrukkelijker te kijken naar de 
inbedding van onze activiteiten in de individuele gemeenten. 

Uitgangspunten 
Convenant Stedelijk Kompas 
De thematafel 'Regio Breda vangt op' is ontstaan uit het Stedelijk Kompas. Dit was een samenwerking van 
diverse organisaties op het gebied van maatschappelijke opvang, GGZ en verslavingszorg. De uitgangspunten 
uit het 'Convenant Vervolgtraject Stedelijk Kompas' kunnen nog steeds worden gezien als basis van de 
thematafel 'Regio Breda vangt op'. Deze uitgangspunten zijn: 

• Niemand leeft vrijwillig op straat 
• Vrijblijvendheid voorbij 
• Integraal beleid 
• Een integrale visie op gezondheid en maatschappelijke zorg 
• Passende zorg 
• Voorkomen dat inwoners in de problemen komen 
• Zo goed en zo snel mogelijk de juiste ondersteuning 
• Het innoveren van de huidige ondersteuning aan cliënten 
• Toekomstbestendig maken van de opvang 

De voortgang en de uitvoering van het Convenant Stedelijk Kompas werd bewaakt door de 
Toetsingscommissie. De afgelopen tijd is die commissie uiteengegaan in twee overleggen. Een overleg over de 
zorgwekkende zorgmijders die één maal per kwartaal bij elkaar komt en een voortgangsoverleg waarin de meer 
overstijgende, beleidsmatige ontwikkelingen worden besproken. 

Het Convenant Vervolgtraject Stedelijk Kompas loopt eind 2018 af. Om de samenwerking in de uitvoering ook 
vanaf 2019 te borgen willen de partners de convenantafspraken vernieuwen. 

Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020 
Om richting te geven aan de voorbereiding op de doordecentralisatie van de verantwoordelijkheid voor 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben de 12 gemeenteraden eind 2017 de notitie 'Opvang en 
bescherming in de regio Breda vanaf 2020. Gezamenlijke visie en uitgangspunten voor beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang' vastgesteld. Hierin zijn de volgende inhoudelijke opgaves benoemd die in de 
uitwerking van het regionale plan voor de doordecentralisatie een plek krijgen en die ook richting geven aan 
het plan voor de thematafel Regio Breda vangt op. 
1. Integreren van de ambulante en de intensievere begeleiding in het kader van wmo, beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang in één doorlopende keten, met inachtneming van de geldende Wmo-
beleidskaders. 

2. Goede aansluiting tussen de vraag naar begeleiding met/zonder wonen en het aanbod 
3. Woonopgave kwetsbare groepen (goed en betaalbaar wonen) 
4. Ontwikkeling naar ambulantisering en extramuralisering - aansluiting maatwerk BW/MO en 

voorliggend veld 
5. Acceptatie en adoptie: de omgeving is steunend. 
6. Meedoen (participatie) 
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Van tel zijn / iedereen van waarde 	Iedereen kan mee doen. Niemand 
valt tussen wal en schip. 

Hulp waar zorgmijders graag gebruik 
van maken 

Niemand val tussen wal en schip 

Breda Doet 
Omdat Breda centrumgemeente is, organiseren we het proces aan de thematafel met behulp van de 
handvaten die in Breda zijn en worden ontwikkeld. Die hanteren we als manier om het goede gesprek te 
voeren, niet als enig kader voor de thematafel aangezien de kaders voor zorg en welzijn van alle 
regiogemeenten voor de regionale taak van maatschappelijke opvang gelden. 

Als leidraad hebben we tot nu toe bij het bepalen van de activiteiten van de thematafel de vijf principes van 
Breda Doet gehanteerd, namelijk: 

• Meer zelfredzaamheid; inwoners die het dagelijks leven zo veel mogelijk zelf organiseren 
• Mensen die (kunnen) meedoen in de maatschappij 
• Het waar mogelijk terugdringen van professionele zorg en individuele voorzieningen 
• Integratie van het sociaal domein; van deeloplossingen naar integrale oplossingen 
• Opereren binnen het beschikbare financiële kader 

In het 'Kader Breda Doet, samen door - 2019/2020' is een aantal maatschappelijke problemen geformuleerd, 
die de basis vormen voor het uitvoeringsplan van de thematafel 'Regio Breda vangt op': 

Maatschappelijk probleem 

Er zijn te veel zorgwekkende zorgmijders 

Sociaal isolement 

Mensen met verward gedrag 

Er is nog onvoldoende aansluiting tussen 
voorliggend veld en de begeleiding 
beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang. Daardoor belanden mensen nog 
te vaak in crisis, al dan niet gepaard 
gaand met dakloosheid 

Mensen met psychische kwetsbaarheid 
staan nog te vaak buiten de 
samenleving, worden gezien als 'eng, 
verward, gevaarlijk, anders' en niet als 
mensen die kunnen herstellen en 
bijdragen aan de samenleving. 

Mensen met psychische kwetsbaarheid 
ontbreekt het nog te vaak aan een 
zinvolle daginvulling, werk. Dat is 
essentieel voor herstel. 

Baat 	 (Draagt bij aan) waarde(n) 

In contact met de samenleving 	Iedereen kan meedoen 

Mensen hebben huisvesting, wonen 	Niemand tussen wal en schip 
zelfstandig in de wijk waar ze 
deelnemen aan het maatschappelijk 
leven, een eigen netwerk en 
terugvalmogelijkheden hebben 

De omgeving is steunend, de mens 	Niemand tussen wal en schip 
voelt zich gezien, geaccepteerd, 
toegelaten 

Beschikbaar vrijwillig en betaald 
	

Iedereen kan meedoen 
werk 

Waarden 
Iedereen is van waarde 
Iedereen is van betekenis en we willen mensen blijven uitdagen en stimuleren om (maatschappelijk) mee te 
doen om zo te ervaren dat men mee telt, dat men zinvol en nuttig bezig is voor zichzelf en/of de ander, om een 
balans in zichzelf te vinden waarin iemand hoop, vervulling en bevrediging vindt van verlangens en behoeften. 
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Iedere burger beschikt over talenten en kwaliteiten. Het vinden van deze talenten en kwaliteiten bij de 
persoon, deze activeren en leren inzetten draagt ertoe bij dat een persoon in zijn kracht komt te staan, goed 
voor eigen herstel en een waardevolle bijdrage voor een ander. 

Niemand tussen wal en schip 
Vanwege vaak complexe problematiek, schotten tussen bepaalde domeinen of tegenstrijdige regelgeving zijn er 
mensen die tussen de wal en het schip belanden. Hierdoor kunnen schrijnende situaties ontstaan die om 
maatwerkoplossingen vragen. De partners voelen zich gezamenlijke verantwoordelijk om zich in te zetten 
wanneer deze situaties voorkomen en signalen met elkaar te delen en samen op te trekken / aan de bel te 
trekken bij bv de gemeente. De organisaties hebben een inspanningsverplichting om er voor te zorgen dat men 
gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor deze kwetsbare burger en in samenwerking komt tot maatwerk. 
Elkaar aanvullen met expertise. 

De vrijblijvendheid voorbij 
Er wordt een actief appel gedaan op kwetsbare burgers om medewerking te verlenen aan een persoonlijk 
passend traject gericht op het verbeteren van hun positie. Het principe van wederkerigheid geldt voor alle 
fasen in een zorgtraject en kan op verschillende wijzen invulling krijgen. Het is zaak om cliënten die elke vorm 
van hulp afwijzen toch te verleiden tot een passend zorgaanbod dan wel hierop te sturen: de vrijblijvendheid 
voorbij. Persoonlijke en maatschappelijke teloorgang omdat mensen geen behandeling of zorg accepteren, is 
maatschappelijk onaanvaardbaar en vraagt soms om ingrepen waarbij de keuzevrijheid van de cliënt 
noodgedwongen in het geding kan komen. 

We accepteren niet dat organisaties mensen, hun mogelijkheden en kansen voor vanzelfsprekend nemen. Dat 
betekent dat we mensen blijven aanspreken op wat ze willen en kunnen. We geloven erin dat iedereen zich kan 
ontwikkelen en dragen dit uit ook in de onderlinge afstemming. 

(Kunnen) meedoen in de wijk 
Iedere bewoner van Breda heeft een verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor andere bewoners. 
Onze ambitie is dat iedereen kan en mag meedoen in de samenleving en zijn of haar omgeving. Doel is dat 
iedereen deelneemt aan het maatschappelijk leven en een netwerk heeft. Om dit te bereiken zijn activiteiten 
nodig die normalisatie en destigmatisering tot gevolg hebben. Destigmatisering zorgt dat mensen open staan 
om elkaar te helpen. 

Inclusie werkt twee kanten op. De persoon moet mee willen doen en de samenleving zal hier ook open voor 
moeten staan. Dit is een proces dat niet vanzelf gaat, maar waar wij in geloven en actief mee aan de slag gaan. 
We hebben er vertrouwen in dat er veel krachtige burgers in de samenleving zijn die deze bereidheid hebben 
en ook een rol willen spelen. Dat het onder andere ook aan professionals is om deze positieve krachten te 
vinden, aan te boren en te verbinden. 

Verbinding maken met mensen en voorzieningen binnen de wijk maakt dat iemand zich ergens thuis kan 
voelen en ontwikkelen. Het biedt mogelijkheden voor netwerkvergroting en van waarde zijn voor een ander. 
Activiteiten aanbieden in de wijk en verbindingen maken tussen maatschappelijke organisaties is essentieel. 
Hierbij is ook van belang dat organisaties zich gezamenlijk inzetten voor de burger. Dat organisaties kennis 
hebben van elkaar en elkaars aanbod draagt hieraan bij. 

Ontwikkelingen en ambities 
Ambities 
Voor 2019 en 2020 heeft de thematafel 'Regio Breda vangt op' de onderstaande belangrijkste ambities 
geformuleerd: 

• De gezamenlijke inloopvoorzieningen gaan nog intensiever samenwerken. Zij bepalen hun rol en 
complementariteit ten opzichte van elkaar, dit gaat van ontmoeting tot het toeleiden naar maatwerk. 

• Bemoeizorg zal de rol en inzet van ervaringsdeskundigheid behouden en zet in op 
netwerkontwikkeling van ervaringsdeskundigen in diverse organisaties. 

• De dag- en nachtopvang, de Doorstroomvoorziening, zit dringend verlegen om een pand dat beter 
past bij de visie die inmiddels al enkele Jaren is doorgevoerd. Een nieuw pand kan bevorderend 
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werken op de motivatie en kan voorkomen dat cliënten afzien van een verblijfsplaats vanwege het 
oude imago dat er nog aan de locatie hangt. 

• Inzetten om ervaringsdeskundigheid beter in de regio te verankeren, bijvoorbeeld via een plek in de 
wijkteams. Het uitgangspunt is niet om deze verankering op te leggen, maar het organisch te laten 
groeien. 

• Een grotere inzet op eerder erbij in de hele regio en daarbij is het belangrijk om aan te sluiten bij de 
cultuur en het netwerk in de verschillende gemeenten. 

• Kwartiermakers die de randvoorwaarden creëren waarin mensen met een ondersteuningsvraag 
kunnen includeren in de wijken. 

• De thematafel merkt op dat mensen waarbij, naast andere problematiek, ook lvb-vg speelt bijzonder 
lastig zijn onder te brengen. Er zouden meer mogelijkheden zijn indien er betere aansluiting is met VG-
behandeling, zoals Fact, Idris, Prisma, etc. 

• Inzetten op participatie, zodat burgers kunnen participeren naar vermogen, passend bij hun sociale, 
fysieke, emotionele en cognitieve uitdagingen van het leven. 

• Met alle betrokken organisaties, bij voorkeur met de werkers van bemoeizorg, GGD meldpunt zorg en 
overlast, Centraal Onthaal, straatteam en voorzitter MASS en verbeterpunt verkennen wat er mogelijk 
is aan maatwerk voor de specifieke groep zorgwekkende zorgmijders (de restgroep daklozen) om daar 
creatief mee om te kunnen gaan (bv. de mogelijkheid van postadres) en tegelijkertijd binnen de 
grenzen van bv. wetmatigheid te blijven. 

• De thematafel zoekt verbinding met voorliggend veld in de regio inclusief sociale verbanden en met 
andere thematafels zoals Zorg voor elkaar Breda, Jeugd en Veiligheid. 

Ervaringsdeskundigheid 
Een ervaringsdeskundige heeft geleerd hoe ervaringskennis op een waardevolle manier in te zetten is naar een 
ander. Ervaringsdeskundigheid is dus een deskundigheid die je ontwikkelt door je eigen ervaringen serieus te 
nemen, die voor jezelf te verwerken en erop te reflecteren en tevens om vergelijkbare ervaringen van anderen 
serieus te nemen, daarnaar te luisteren en in je reflecties te verwerken. Hiervoor volgen ervaringsdeskundigen 
ook trainingen en opleidingen. Belangrijk uitgangspunten bij het werken als ervaringsdeskundige zijn de 
herstelvisie (Anthony), presentie (Baart) en positieve gezondheid (Huber). 

De afgelopen jaren is een grote belangstelling voor de inzet van ervaringsdeskundigheid ontstaan. Deelnemers 
aan de thematafel Regio Breda vangt op hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de professionele 
ontwikkeling en inbedding van ervaringsdeskundigen binnen hun organisaties. Zo heeft GGz Breburg FAMEUS 
opgericht, dat alle activiteiten en ontwikkelingen rondom herstel en ervaringsdeskundigheid begeleidt, 
aanstuurt en verbetert. 

Ervaringsdeskundigen Worden op verschillende manieren ingezet. Ervaringsdeskundigen worden zowel in de 
directe cliëntenzorg ingezet maar ook bij beleidsadvisering, trainingen voor medewerkers en hersteltrainingen 
voor cliënten. Deelnemers aan de thematafel Regio Breda vangt op zien ervaringsdeskundigheid als onderdeel 
van het integrale aanbod. 

Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het is om een moeilijke periode door te maken, aangezien ze 
in hun eigen leven een moeilijke periode hebben doorgemaakt. Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke 
rol, zowel naar cliënten als naar de teams. Ervaringsdeskundigen hebben de rol als 'hoopverlener' naar de 
cliënt en hebben een kritische 'luis in de pels'-functie naar de collega hulpverleners. Alles is erop gericht om het 
herstelproces van cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Verward gedrag 
Mensen met verward gedrag staan in Nederland in de belangstelling. Naar aanleiding van alarmsignalen van de 
politie en de rapportage van de comissie Hoekstra die de dood van Els Borst onderzocht, zijn de gaten in de 
sluitende keten voor mensen met verward gedrag op de politieke agenda gezet. Daarmee lijkt het of de 
partners en organisaties in de regio Breda zich jarenlang niet met deze doelgroep hebben bezig gehouden en 
dat er sprake moet zijn van nieuwe activiteiten en voorzieningen. De partners aan de thematafel Regio Breda 
Vangt op werken voor en met mensen die binnen de definitie vallen van 'verward gedrag'. Ze vinden de 
aandacht voor verward gedrag belangrijk als signaal om de al bestaande samenwerking te optimaliseren en 
daar waar wenselijk of nodig te innoveren. Het daarnaast ontwikkelen van op zich staande nieuwe 
voorzieningen of activiteiten vinden ze niet efficient of effectief en daarmee niet wenselijk. 
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Participatie 
Met het advies van de Commissie Dannenberg3  en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is in Nederland 
een beweging ingezet die er toe leidt dat nog meer burgers met complexe problematiek in de wijk gaan wonen. 
Het is noodzakelijk in de samenleving de juiste randvoorwaarden te creëren zodat (ook) deze burgers kunnen 
includeren in de wijk. Voorkomen dient te worden dat deze burgers met complexe problematiek en soms wat 
ander gedrag in de wijk vereenzamen. Met de beweging naar de wijk zal er een accentverschuiving 
plaatsvinden naar nog meer aandacht voor burgers die dreigen dakloos te worden. Preventie door participatie, 
immers voorkomen is beter dan genezen! Dat betekent dat de focus niet meer enkel ligt op dak- en thuislozen, 
maar op een bredere groep van mensen met complexe problematiek. De focus van de thematafel verschuift. 

Het gaat hierbij om zo volwaardig mogelijk participeren in de samenleving. Burgers participeren daarbij naar 
vermogen, passend bij hun sociale, fysieke, emotionele en cognitieve uitdagingen van het leven. 
Communitygericht werken is het adagium om mede te bouwen aan deze samenleving. Het is immers voor 
iedere burger verschillend in hoeverre volwaardig participeren aan de samenleving mogelijk is. 

Streven is mensen met complexere problematiek in de wijk op te nemen, dan wel te handhaven, met als doel 
een betere kwaliteit van leven. De thematafel 'Regio Breda vangt op' wil in 2019/2020 graag verder bouwen 
aan de sociale infrastructuur in de wijk en mogelijk maken dat cliënten succesvol in de wijk wonen. De ambitie 
is dat organisaties in dit kader investeren in participatie en het maken van crossovers. In alle gemeenten in de 
regio. 

Ik wil meedoen 
Om zo volwaardig mogelijk burgerschap te bereiken en de kwaliteit van leven zo groot mogelijk te maken, 
werkt een aantal organisaties aan de thematafel 'Regio Breda vangt op'4  samen vanuit de beweging 'Ik wil 
meedoen'. De beweging stelt participatie centraal en vertegenwoordigt bij uitstek de expertise om in dit kader 
resultaat te behalen. 'Ik wil meedoen' ondersteunt cliënten hierin op maat en gaat daarbij voor een duurzaam 
resultaat. 

Er zijn steeds meer samenwerkingspartners die aansluiten bij de beweging van 'Ik wil meedoen'. Mede gezien 
de verwachte beperkte middelen is het van belang om vanuit een gezamenlijk gedeelde ambitie te werken in 
de verschillende gemeenten. Samen kunnen je immers meer dan alleen, mits je een gezamenlijk visie hebt en 
deelt. 

Met bovenstaande visie wil 'Ik wil meedoen' verbinding maken met gemeenten in de regio en regionale 
welzijns- en zorgaanbieders en daarmee - als wenselijk - vorm geven aan het dichter bij de gemeente van 
herkomst mensen crisisopvang, ambulante begeleiding en participatiemogelijkheden aanbieden. 

Trends en ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar (looptijd eerste uitvoeringsplan) 
• Aantal mensen dat opvang nodig had nam niet af, cliënten hebben vaker psychische problematiek en 

zijn individualistischer 
• Bemoeizorg loopt over 
• Verward gedrag legt vergrootglas op doelgroep 
• Woningmarkt voor kleine(re) goedkope huizen zit op slot 
• Budgetten voor de Wmo staan fors onder druk 
• Gemeenten manifesteren zich nadrukkelijker als opdrachtgever en bepalen de toegang 
• Gemeenten leggen meer en meer nadruk op voorkomen dakloosheid en verwachten meer van 

voorliggend veld 

N.a.v. toename van aantal meldingen bij het team Bemoeizorg heeft in samenwerking met partners van de 
thematafel Regio Breda Vangt op een analyse gedaan naar de (mogelijke) oorzaken hiervoor. De oorzaken voor 
de toename van de meldingen bij het team Bemoeizorg zijn niet eenduidig maar laten volgens de partners een 
herkenbare trend zien: 

3 Van beschermd wonen naar een beschermd thuis, Advies Commissie Toekomst beschermd wonen. November 
2015 
4  en organisaties aan andere thematafels 
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• Het is erg druk bij de wijk gebonden teams (aantallen en intensiteit van de meldingen). Bovendien is 
niet altijd de expertise aanwezig om met de complexe problematiek van zorgmijders om te gaan; 

• Er zijn steeds meer mensen zonder zinvolle dagbesteding; 
• Inwoners die wat verloederd raken, soms zonder verzekering, krijgen niet op tijd de juiste 

ondersteuning waardoor de situatie uiteindelijk wat crisisachtig wordt; 
• Hierbij ondervindt het Team Bemoeizorg ook nog het effect van de crisis in Nederland. Hoewel de 

economie inmiddels weer groeit is er juist een groep inwoners die tijdens de crisis in ernstige 
problemen is gekomen die het nu niet redt op eigen kracht uit deze situatie te komen; 

• Eigen regie en zelfredzaamheid kent grenzen. Anders dan voorheen is het langdurig volgen en 
ondersteunen van burgers minder voor de hand liggend. De ondersteuning houdt op wanneer het 
doel bereikt is. Kwetsbare burgers raken door (ogenschijnlijk normale) gebeurtenissen erg uit 
evenwicht en missen iemand die de vinger aan de pols houdt. Informele netwerken zijn nog 
onvoldoende opgebouwd of niet aanwezig; 

• De uitstroom uit Bemoeizorg wordt bemoeilijkt door wachttijden en wachtlijsten. Vaak ontstaan die 
door procedures of knelpunten bij organisaties. Bij GGz Breburg en Novadic-Kentron hebben 
bemoeizorgcliënten voorrang op de wachtlijst. Ook met andere organisaties zijn afspraken gemaakt 
over een passende doorstroom; 

• Door ambulantisering maken veel cliënten stappen op de woonladder. Van klinisch wonen naar 
Beschermd wonen en naar zelfstandig wonen. De verschillende vormen van ondersteuning en 
behandeling worden gefragmenteerd gefinancierd en georganiseerd. Daarbij luistert deze financiering 
ook nog eens naar strenge eisen (verwijzing huisarts, ingeschreven in de gemeente, verzekering etc.). 

Matrix 
Aan het uitvoeringsprogramma wordt een financiële matrix toegevoegd, waarin per activiteit en organisatie de 
budgetten voor 2019 en 2020 worden weergegeven. 
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1. Ontmoeting en activering 

la inloopvoorzieningen 

Beschrijving: 
Laagdrempelige inloopvoorzieningen bieden inwoners een mogelijkheid om anderen te ontmoeten, 
eenzaamheid te doorbreken, een luisterend oor te vinden en (weer) ergens bij te horen. 
Een indicatie of verwijzing is niet nodig, evenmin als een diagnose of vastgestelde beperking. Iedereen die om 
wat voor reden dan ook vastloopt in zijn of haar leven, die anderen wil ontmoeten om hiermee om te gaan of 
in beweging wil komen, is welkom binnen de inloopvoorzieningen. 
Bezoekers gaan in hun eigen tempo op zoek naar hun persoonlijke doelstellingen en mogelijkheden. Hierdoor 
wordt de eigenwaarde versterkt en ontwikkelen bezoekers een groter netwerk. 

Maatschappelijk probleem 

Te realiseren waarde en 
baat 

• Sociaal isolement 
• Mensen met verward gedrag 
• Mensen met psychische kwetsbaarheid staan nog te vaak buiten de 

samenleving, worden gezien als 'eng, verward, gevaarlijk, anders' en 
niet als mensen die kunnen herstellen en bijdragen aan de 
samenleving. 

• Mensen met psychische kwetsbaarheid ontbreekt het nog te vaak 
aan een zinvolle daginvulling, werk. Dat is essentieel voor herstel. 

• De informatie over de inloopvoorzieningen is breed gedeeld in de 
stad en de voorliggende voorzieningen in het maatschappelijke 
domein. 

• Iedere inwoner in Breda* die daaraan behoefte heeft, vindt een 
inloopvoorziening op bereikbare afstand van zijn verblijfplaats. 

• Iedere inwoner die daaraan behoefte heeft, vindt een luisterend oor 
in een inloopvoorziening en iemand die hem of haar helpt het 
antwoord op een vraag te vinden. 

• Bezoekers van de inloopvoorzieningen voelen zich gerespecteerd, 
gezien en gesteund. Mensen krijgen meer eigenwaarde, durven 
stappen te zetten buitenshuis en deel te nemen aan activiteiten. 

1. Bereik in beoogde 
doelgroep 

2. Zelfredzaamheid 

Doelgroep: Iedereen uit de regio Breda die een plek zoekt om te zijn, 
anderen wil ontmoeten of in beweging wil komen is welkom bij de 
inloopvoorzieningen. 

In totaal is er sprake van vijftien verschillende locaties waar een of meerdere 
dagdelen per week een inloopvoorziening geopend is. Op twee nieuwe 
inloopvoorzieningen na, registreert iedere inloop het aantal bezoekers (geen 
unieke bezoekers). Per week zijn dit gemiddeld 360 bezoekers. 
Mensen tonen hun zelfredzaamheid door het bezoeken van een 
inloopvoorziening en maken gebruik van de faciliteiten die de 
inloopvoorzieningen bieden. De bezoeker raakt betrokken bij andere 
bezoekers en wordt zich bewust van de dingen die hij/zij zelf al kan. Hij/zij 
wordt gestimuleerd om hun zelfredzaamheid te vergroten. 
Een inloopvoorziening is onder andere bedoeld voor inwoners die sociaal 
geïsoleerd zijn en een beperkt netwerk hebben. Mensen zetten zelf een 
enorme stap om uit deze situatie te komen door een inloopvoorziening te 
bezoeken en deze mogelijk als springplank te kunnen gebruiken voor meer 
zelfredzaamheid. De inloopvoorzieningen vergroten de kansen op toename 
van zelfredzaamheid door een klimaat te scheppen in de 
inloopvoorzieningen waarmee mensen leren zelf hun hobbels in het leven 
op te lossen en dat ze voor hulp en ondersteuning terecht kunnen bij andere 
mensen in hun omgeving (zelfredzaamheid en netwerkversterking). 

3. Vakmanschap  In de inloopvoorzieningen werken we vanuit de presentiebenadering. In het 

13 



kort betekent dit dat je er bent voor de ander, zodat de ander zich gezien en 
gehoord voelt. Vanuit de ontstane vertrouwensrelatie en de menswaardige 
benadering waarin men elkaar onvoorwaardelijk accepteert 
in het zijn voelt de ander zich een volwaardig mens. Iedere 
inloopvoorziening onderschrijft deze visie en draagt deze uit. 
Inloopvoorzieningen zijn open locaties met een lage drempel. Het is per 
openstelling meestal onduidelijk wie de inloopvoorziening bezoekt, hoeveel 
mensen er komen en/of de problematiek van deze bezoekers complex is. 

Dit vraagt van de begeleiders (betaald en vrijwillig) van de 
inloopvoorzieningen dat zij: 

• overzicht hebben over de groep en wat er in de groep gebeurt; 
• methodieken hebben om spanningsvolle situaties in de kiem te 

smoren; 
• zorg kunnen dragen voor de veiligheid in de groep; 
• ogen en oren in de rug moeten hebben; 
• weet hebben van de uitgangspunten van de presentiebenadering 

en deze in hun werkzaamheden kunnen toepassen; 
• planmatig kunnen denken en werken; 
• globale kennis hebben van complexe problematiek en het omgaan 

met bepaald (waaronder verward) gedrag; 
• een achtervang hebben waar ze met vragen en dilemma's terecht 

kunnen; 
• zowel met een groep als in een 1 op 1 gesprek uit de voeten 

kunnen; 
• bezoekers kunnen ondersteunen, prikkelen en helpen om hun eigen 

mogelijkheden zoveel mogelijk te ontwikkelen. 

De inloopvoorzieningen voelen zich ervoor verantwoordelijk dat er bij iedere 
inloopvoorziening en openstelling minimaal 1 begeleider (betaald en/of 
vrijwillig) aanwezig is die deze competenties bezit en verder wil ontwikkelen. 

4. Synergie • Annahuis, Augustinus parochie, Fameus, GGz Breburg, De Herberg, 
SMO Breda, Tientjes en Mondiaal Centrum werken samen onder de 
naam 'Samenwerkende Inloopvoorzieningen Breda' aan een 
gemeenschappelijke visie en het slimmer organiseren van de inzet. 
Hierdoor ontstaat meerwaarde. 

• We zien elkaar als collega's en niet als concurrenten. 
• We vullen elkaar aan (profiel, activiteiten, sfeer, locatie). 
• We hebben een gezamenlijke visie en zorgen voor voldoende 

mogelijkheden tot begeleiding en training van (nieuwe) begeleiders 
en/of vrijwilligers in de presentiebenadering (implementeren van de 
presentiebenadering in de Inloopvoorzieningen). 

• We ondersteunen elkaar om de gezamenlijke (en eigen) ambitie te 
realiseren. 

• We wisselen werkwijzen en methoden uit om de kwaliteit van 
dienstverlening te bevorderen (bijvoorbeeld gezamenlijk nadenken 
en uitwerken van methodieken om de effecten van 
Inloopvoorzieningen te monitoren en zichtbaar te maken). 

• We maken gebruik van elkaars expertise en menskracht om 
producten te realiseren of de kwaliteit van de dienstverlening te 
verbeteren 	(bijvoorbeeld 	gezamenlijke 	folder, 
tevreden heidsenq uête). 

• We maken indien gewenst en mogelijk gebruik van elkaars 
faciliteiten. 

• Begeleiders en coordinatoren van de Inloopvoorzieningen helpen 
elkaar om de gezamenlijke Inloopvoorziening te verbeteren, om 
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waarden en ambities waar te maken en ondersteuning te bieden 
aan alle kwetsbare inwoners van de gemeente. 

• Begeleiders en coordinatoren van de Inloopvoorzieningen voeren 
met elkaar het goede gesprek waarbij ze elkaar helpen dilemma's in 
de praktijk of beleid te bespreken en tot een zo optimaal mogelijke 
werkwijze te komen. 

5. Tevredenheid De gezamenlijke inloopvoorzieningen hebben een vragenlijst ontwikkeld die 
ze ieder jaar (in dezelfde maand) afnemen en uitwerken. Enkele 
voorzieningen geven aan dat ze een andere manier hanteren om de 
tevredenheid van de bezoekers te meten. Alle inloopvoorzieningen geven 
aan dat ze periodiek met een of meerdere bezoekers gesprekken hebben 
over de betekenis van de inloopvoorziening. Zowel in 2017 en in 2018 bleek 
dat de bezoekers zeer tevreden waren over de inloopvoorzieningen en de 
ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. Het streven dat minstens 75% 
van de bezoekers een 7 of meer geeft is ruimschoots gehaald. De meeste 
bezoekers geven een 8 of meer. Iedere inloopvoorziening geeft een invulling 
in het eigen jaarverslag aan een weergave van de betekenis van de inloop 
voor de kwaliteit van iemands leven. Dat kan de ene keer een gesprék zijn 
met een bezoeker en een andere keer naar aanleiding van een activiteit op 
een inloop. 

Lage scores en de achtergrond hiervan worden gezamenlijk besproken. 
Indien wenselijk worden verbeteracties ingezet. 

6. Totale kosten van de 
activiteit 

7. Kosten per bereikte klant 

Annahuis, Augustinusparochie, Fameus, GGz Breburg, SMO Breda en Tientjes 
hebben een totaalbedrag voor de inloopvoorzieningen, ondersteuning en 
activiteitenaanbod. In totaal was een bedrag aangevraagd van €1.251.920 
voor 2019 en €1.273.762 voor 2020. Hiervan is €1.137.473 voor 2019 en 
€1.140.045 voor 2020 gehonoreerd. 
De kosten van de inloopvoorzieningen bestaan deels uit een vaste 
component. Afhankelijk van het aantal bezoekers zijn de kosten zeer variabel 
per persoon/bereikte klant. 

Bijdrage (in euro's) aan 
besparing kosten maatwerk 

Het is onmogelijk uit te drukken welke besparingen de inloopvoorzieningen 
realiseren. Duidelijk is dat inloopvoorzieningen een belangrijke preventieve 
functie hebben om te zorgen dat inwoners een netwerk hebben, uit een 
sociaal isolement raken en weer ergens toe doen. Hiermee voorkomen we 
dat een aantal cliënten een maatwerkvoorziening nodig heeft of een 
gespecialiseerde behandeling of begeleiding. Voor mensen die na een 
opname terugkomen in de wijk is een inloopvoorziening een relatief 
goedkope voorziening. 

*In de tekst wordt regelmatig over Breda en/of stad gesproken. Dat heeft te maken met de manier waarop de 
financiering van de inloopvoorzieningen in de gemeente Breda en in de regiogemeenten tot stand komt. 
Inhoudelijk is de ambitie om de ontwikkeling van de inloopvoorzieningen in de gemeente Breda en in de regio 
meer in synergie met elkaar op te pakken. Dat gebeurt al, bijvoorbeeld in Oosterhout, Etten-Leur en beginnend 
in de gemeente Altena. De gezamenlijke inloopvoorzieningen die deelnemen aan de Tafel regio Breda Vangt op 
spreken met elkaar af de informatie vanuit de verschillende gemeenten met elkaar uit te wisselen, beproefde 
methodieken en activiteiten met elkaar te delen en elkaar te helpen inloopvoorzieningen te verbeteren en voor 
inwoners uit de regio Breda beschikbaar te stellen. 

Ambities: 
1. Samenwerking intensiever maken. We denken daarbij aan de flyer maar ook aan verbindingen tussen 

deelnemers aan de Inlopen. Denk daarbij aan de praktische uitwerking van een strippenkaart 
waardoor bezoekers op verschillende locaties voor een gereduceerd tarief kunnen eten of het 
combineren van bezoekers van verschillende inlopen die iets samen gaan doen. Experimenteren om 
mensen de stap naar buiten te laten zetten (naar de samenleving). Dit kan bijvoorbeeld door een 
buurtsurprise, buurtexpeditie, buurtsafari te ontwikkelen. 
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2. Presentiebenadering verder implementeren in de werkwijze van de inlopen. 
3. (Meer) Gebruik maken van elkaars expertise en faciliteiten. Bijvoorbeeld een cursus zelfverdediging 

door het Annahuis in de ruimte van Tientjes (die zich daarvoor beter leent) waaraan bezoekers van alle 
inlopen mogen meedoen. Eventueel de groep bezoekers als groep meenemen naar de andere locatie. 

4. Goed van elkaar weten wat we doen. Ieder overleg starten met een korte presentatie door een van de 
organisaties. Dit ook naar bezoekers kenbaar maken. 

5. Afstemmen locaties: 
- 	goede spreiding 
- geen dingen dubbel doen 
- goede spreiding openingsdagen en -tijden 

6. Elkaar helpen bij het maken van kwaliteitsplannen. Wat doe je aan veiligheid, wanneer ontzeg je 
iemand de toegang en hoe dan verder? Meld je incidenten aan anderen en zo ja, wanneer en hoe dan? 
Hoe ga je om met de openheid van een vrijwilligersorganisaties (welkom) en het stellen van regels 
(maar alleen zo welkom)? Ook kan hierbij horen hoe je omgaat met de cultuur en het gedrag van 
bezoekers en vrijwilligers in de inloopvoorzieningen. Hoe corrigeer je daarin? 

7. Bijhouden aantal bezoekers en signaleren of en welke veranderingen optreden bij de groep bezoekers 
(minder-meer-bepaalde doelgroepen etc.). 

8. Methoden ontwikkelen en uitvoeren om het verhaal van de bezoeker op te tekenen. Hiervoor maken 
we een plan met verschillende methodieken: open gesprek met bezoeker, registratie Cluotes, logboek, 
gastenboek waarin bezoekers en gastvrouw of begeleider iets kan schrijven. 

9. Kennis en expertise ontwikkelen en delen over de manier van omgaan met de dynamiek van een open 
inloopvoorziening. Hoe zorg je ervoor dat je een mix houdt van bezoekers, dat iedereen zich welkom 
voelt, dat er veiligheid ontstaat zonder strenge regels te hoeven stellen, dat iedereen naar vermogen 
een steentje kan bijdragen en dat bezoekers zich gelijkwaardig voelen? 

10. We wisselen de kennis en expertise die we in Breda hebben ontwikkeld uit met de organisaties en 
gemeenten in de regio. Van hieruit kunnen we activiteiten ook in de regio aanbieden, leren van de 
manier van samenwerking, expertise in visie en methodieken uitwisselen enzovoorts. 
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lb Ondersteuning 

Beschrijving: 
Mensen (m.n. bezoekers en vrijwilligers van de inloop; met name mensen met psychische kwetsbaarheid en/of 
complexe problematiek) kunnen met hun ondersteuningsvraag terecht bij beroepskrachten. Soms hebben ze 
aan enkele gesprekken genoeg, soms wordt er jarenlang ondersteuning geboden. Waar mogelijk verwijzen we 
warm door naar reguliere hulpverlening. Bij sommige bezoekers is dit niet mogelijk door de complexiteit van 
een situatie, wantrouwen jegens hulpverlening of andersoortige belemmeringen. Regelmatig ondersteunen we 
een hulpverlener bij de begeleiding van een bezoeker/vrijwilliger. 

Ondersteuning vanuit een locatie van een laagdrempelige inloopvoorzieningen kenmerkt zich door: 
Ondersteuning waar mensen zonder indicatie terecht kunnen en waarbij begeleiders aansluiten bij de 
behoefte van de persoon en de situatie waarin hij/ zij zich bevindt (presentie); 
• Laagdrempeligheid waarbij de ondersteuningsrelatie ontstaat door vertrouwen en respect en waarbij 

geen noodzaak van dossiervoering of het binnen een bepaalde termijn afsluiten van trajecten 
aanwezig is; 

• Ondersteuning die gericht op het motiveren van bezoekers (en vrijwilligers) om ondersteuning met 
reguliere hulp- en zorgverleners aan te gaan als ze dit nodig hebben; 

• Is onderscheidend omdat ze een proces van een begeleider en individuele bezoeker inhoudt die 
verder reikt dan een eenmalig gesprek gedurende de openstelling van de inloopvoorziening. 

Begeleiders kunnen zowel professionals (betaald als onbetaald), als ervaringsdeskundigen (betaald en 
onbetaald) als vrijwilligers (met of zonder ervaringskennis zijn). 

Maatschappelijk probleem • Mensen met psychische kwetsbaarheid ontbreekt het nog te vaak 
aan een zinvolle daginvulling, werk. Dat is essentieel voor herstel. 

• Sociaal isolement 

Andere maatschappelijke problemen waar ondersteuning zich op richt zijn: 
• Mensen voelen zich niet of onvoldoende ondersteund door 

reguliere hulpverlening. 
• Mensen zijn passief, worden gepamperd, ervaren weinig zin/nut 

in hun leven en worden niet in hun kracht gezet (ook door hulp-
en zorgverleners). 

• (Toename van) alleengaande mensen die behoefte hebben aan 
ontmoeting, aandacht en opbouw/aansluiting sociaal netwerk 

Te realiseren waarde en baat • Mensen ondersteunen om tot hun recht te komen in de 
samenleving, waar mogelijk met ontdekking en ontwikkeling van 
eigenwaarde, krachten en talenten. Belangrijk hierbij is te 
voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en in een meer 
kwetsbare positie terechtkomen, en hen langdurig in beeld te 
houden en te ondersteunen als zij hier toch in beland zijn. 

• Passende maatschappelijke ondersteuning, vroegtijdige 
interventies, preventie en (medische) zorg zijn beschikbaar voor 
mensen die economisch en/of maatschappelijk uitsloten (dreigen 
te) worden, gericht op het hervinden van zelfredzaamheid. 

• Mensen zetten stappen naar re-integratie in de samenleving, 
binnen de kaders: leren afspraken nakomen, durven (evt. met 
ondersteuning van een beroepskracht of vrijwilliger) aan te 
kloppen bij de overheid of een instantie. 

• Mensen zetten stappen richting participatie, door kennis te 
maken met de verschillende activiteiten en hieraan mee te doen 
of (vrijwilligers)taken op te pakken. 

• Mensen voelen zich beter ondersteund, doordat instanties 
(voorliggend veld en eerstelijnszorg) vlot en efficiënt samen 
werken, expertise delen en elkaar aan vullen. 
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• Mensen krijgen weer hoop en perspectief door het werken met 
anderen met soortgelijke ervaring. 

1. Bereik in beoogde 
doelgroep 

Mensen met complexe problematiek (tijdelijk en/of dreigend dak- en 
thuislozen, mensen die uit hun huis zijn gezet of uit detentie komen, 
mensen met psychiatrische en of verslavingsproblematiek, mensen met 
complexe schulden of relatieproblematiek, mensen die geen gebruik 
mogen maken van de reguliere voorzieningen) die: 

• in sociaal en economisch opzicht geïsoleerd leven 
• de weg (nog) niet kennen naar de reguliere hulpverlening, geen 

aansluiting kunnen maken met de reguliere hulpverlening, daarin 
zijn vastgelopen of daarin extra ondersteuning nodig hebben 

• weinig ritme of actieve daginvulling hebben 
• vrijwilligerswerk willen doen, maar voor wie regulier 

vrijwilligerswerk (nog) niet mogelijk is 
• het vertrouwen in zichzelf en hun eigen mogelijkheden zijn 

kwijtgeraakt. 

Het is onmogelijk aan te geven hoeveel inwoners in de regio Breda 
potentieel tot deze doelgroep behoren. Wij verwachten in totaal 200 
unieke personen te ondersteunen. Fameus geeft aan in 2017 met leslokaal 
(activiteitenaanbod) en ondersteuning ongeveer 550 personen bereikt te 
hebben. 

2. Zelfredzaamheid 

3. Vakmanschap 

Bij veel mensen die aankloppen is de zelfredzaamheid laag, het sociale 
vangnet klein/uitgeput of lukt het niet op dat moment om de weg te 
vinden of aan te sluiten in de wirwar van hulpverleningsinstanties. Wij 
vragen erg veel van mensen om in complexe situaties de mogelijkheden 
nog te overzien binnen de hulpverlening, aangezien er enorm veel 
instanties zijn en mensen vaak op zichzelf aangewezen zijn om hier de weg 
in te vinden. In een dergelijke situatie is het prettig als men met je meekijkt 
en je hierin nauw ondersteunt. Het is van belang dat deze groep op een 
laagdrempelige wijze, zonder indicatie, aansluiting weet te vinden. 
Andersom maakt de methodiek van de presentiebenadering het voor 
werkers ook mogelijk om aansluiting te vinden bij mensen die bij de 
reguliere hulpverlening niet in zicht zijn of uit beeld zijn geraakt. Na het 
vertrouwen gewonnen te hebben en eerste stappen gezet te hebben 
kunnen wij deze mensen warm doorverwijzen naar passende 
hulpverlening. Bij deze doelgroep is het belangrijk dat ze kunnen aansluiten 
naar vermogen, waarbij uitgegaan wordt van wat ze kunnen en rekening 
gehouden wordt met hun beperkingen. 
De meeste mensen hebben een zodanig complexe ondersteuningsvraag dat 
de kennis, sociale vaardigheden (en ervaringsdeskundigheid) en kennis van 
de sociale kaart van een hiervoor opgeleide beroepskracht nodig zijn. 
Vrijwilligers krijgen ondersteuning en intervisie van de beroepskrachten, de 
beroepskrachten ondersteunen elkaar en houden elkaar scherp d.m.v. 
training en intervisie. 
De gehanteerde methodiek vormt een belangrijke aanvulling op de 
werkwijze van andere instanties: vanuit de presentiebenadering volgen we 
waar mogelijk het tempo van de ander en kunnen we langdurige relaties 
met mensen aangaan, gebaseerd op wederkerigheid. Wanneer er geen 
beweging of perspectief in een situatie komt rest het nabij blijven en in 
beeld houden. Het resultaat is dat er zodanig vertrouwen opgebouwd 
wordt dat mensen in beeld blijven daar waar andere organisaties het 
contact met deze mensen soms verliezen of het dossier afsluiten. 

4. Synergie Annahuis, de Aanlopen van GGz Breburg, Fameus en Tientjes geven vorm 
aan deze activiteit. De organisaties starten geen hulpverleningstraject in de 
Inloopvoorzieningen maar leiden bezoekers toe naar de daarin 
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5. Tevredenheid 

gespecialiseerde organisaties. 
De begeleiding en ondersteuning die hier wordt geboden heeft als doel de 
betrokkene te ondersteunen in de periode dat de overdracht naar een 
regulier hulpverlener (nog) niet mogelijk is. Zo snel als mogelijk verwijzen 
we een persoon en bieden we sociale en mentale ondersteuning. 
Mensen voelen zich gehoord en zijn vaak tevreden. Ze voelen zich 
gelijkwaardig en minder afhankelijk dan in de reguliere hulpverlening. Wij 
horen dit direct mondeling van mensen terug en leiden dit af aan het feit 
dat mensen ons steeds weer blijven vinden. 
Achteraf geven mensen vaak aan dat de manier van werken die ze op deze 
laagdrempelige manier van werken hebben ervaren een eerste stap is 
geweest op weg naar herstel. Een deel van de mensen zet een volgende 
stap door (vrijwilligers)activiteiten te doen. 

6. Totale kosten van de 
activiteit 

Zie la, vraag 6 van het toetsingskader. 

7. Kosten per bereikte klant 

Bijdrage (in euro's) aan 
besparing kosten maatwerk 

De organisaties verwachten in 2019 en 2020 dezelfde ondersteuning voort 
te zetten (uren en aantal personen). In 2018 werd gemiddeld 12,5 uur 
besteed per persoon. Deze besteding is inclusief de tijd die besteed is aan 
overleg en administratie bij. De problematiek van cliënten wordt complexer 
en de belasting van de betrokken medewerkers aanzienlijk. 
Het is onmogelijk uit te drukken welke besparingen de organisaties met de 
ondersteuning realiseren. Duidelijk is dat deze ondersteuning een 
belangrijke preventieve functie heeft en leidt tot passende zorg en hulp 
voor mensen die het nodig hebben. De besparing zit er vooral in dat 
bemoeizorgtrajecten en crisisbehandeling niet nodig zijn of specialistische 
behandeling en begeleiding veel korter en doelmatiger georganiseerd 
kunnen worden. 

Ambities: 
• Met alle betrokken organisaties, bij voorkeur met de werkers van bemoeizorg, GGD meldpunt zorg en 

overlast, Centraal Onthaal, straatteam en voorzitter MASS en verbeterpunt verkennen wat er mogelijk 
is aan maatwerk voor de specifieke groep zorgwekkende zorgmijders (de restgroep daklozen) om daar 
creatief mee om te kunnen gaan (bv. de mogelijkheid van postadres) en tegelijkertijd binnen de 
grenzen van bv. wetmatigheid te blijven; 

• Een ambitie van de organisaties is om minder in projecten te denken en werken. Dit wordt momenteel 
voornamelijk vanwege de subsidieverdeling en wensen van financiers gedaan maar voelt kunstmatig 
aan. In de praktijk kennen de verschillende projecten veel overlap. Ondersteuning wordt op alle 
momenten geboden; 

• Het versterken van de mogelijkheden van de laagdrempelige ondersteuning door expertise, 
bijvoorbeeld uit de GGZ toe te voegen (consultatie). 
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lc Activiteitenaanbod 

Beschrijving: 
Het activiteitenaanbod dat hier beschreven wordt kenmerkt zich door laagdrempelige en toegankelijke 
activiteiten voor mensen in een kwetsbare positie dat zonder indicatie toegankelijk is. Het aanbod is gericht op 
ontwikkeling, zelfontplooiing en ontspanning en is te categoriseren op de thema's werk, educatie en vrije tijd. 
Deelnemers krijgen de kans zelf aan hun herstel te werken en vanaf de eerste ontmoeting wordt het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid en regie gestimuleerd, voor zover dat mogelijk is. Mensen in een kwetsbare 
positie krijgen de ruimte om te ontdekken waar de eigen kracht ligt en wat zij nodig hebben bij het toewerken 
naar een zo volwaardig mogelijk participatie aan de samenleving. 

Het ontwikkelen van je talenten is het uitgangspunt. De overtuiging is dat ieder mens zich kan ontwikkelen en 
dat leren, meedoen en werken, een fundamentele bijdrage levert aan het gevoel van eigenwaarde, aan 
zelfstandigheid en aan volwaardig burgerschap. Dit inzicht in eigen kunnen dat uit de activiteiten voortkomt en 
het leren in een veilige omgeving staan centraal. 

Maatschappelijk probleem 

Te realiseren waarde en baat 

- Sociaal isolement 
- Mensen met psychische kwetsbaarheid staan nog te vaak buiten de 
samenleving, worden gezien als 'eng, verward, gevaarlijk, anders' en niet 
als mensen die kunnen herstellen en bijdragen aan de samenleving. 
- Mensen met psychische kwetsbaarheid ontbreekt het nog te vaak aan 
een zinvolle daginvulling, werk. Dat is essentieel voor herstel. 
Burgers in een kwetsbare positie krijgen in een beschermde omgeving de 
ruimte om te ontdekken waar de eigen kracht ligt en wat zij nodig hebben 
bij het toewerken naar een zo volwaardig mogelijk participatie aan de 
samenleving. Zij vergroten hun talenten, vertrouwen, sociale contacten 
en krijgen plezier in eigen kunnen. 

1. Bereik in beoogde doelgroep 

2. Zelfredzaamheid 

Tientjes: Voor de activiteiten van Tientjes betreft het ongeveer honderd 
unieke bezoekers/deelnemers. 

Annahuis: Voor de activiteiten van het Annahuis (atelier en straatraad) 
betreft het ongeveer veertig unieke bezoekers. Het verdere bereik is 
grotendeels naar buiten gericht, naar mensen in de samenleving, en telt 
een paar honderd mensen. Bijvoorbeeld de deelnemers aan de 
straattour, dat waren er in 2017 bijna 170, plus zo'n 150 leerlingen die 
presentaties hebben bijgewoond. 

Fameus: Fameus realiseert Leslokaal op meerdere plekken in de regio. 
Leslokaal organiseert workshops, cursussen en trainingen voor en door 
mensen met ervaringskennis en ervaringsdeskundigen. Trainingen als 
herstellen doe je zelf en de WRAP behoren tot het aanbod. 
Fameus heeft in 2017 550 contacten met unieke cliënten geregistreerd 
(dit is het totaal van inloop, activiteiten, ondersteuning). 

Ik wil meedoen: in 2017 waren er 874 unieke deelnemers (cliënten van 
SMO Breda en van andere organisaties) aan het aanbod. Er vindt bij SMO 
Breda een accentverschuiving plaats naar meedoen in de wijk. De meeste 
cliënten die door SMO Breda worden ondersteund (67%) wonen met 
begeleiding in de wijk. 
De activiteiten hebben als doel dat burgers in een kwetsbare positie 
weer eigenwaarde en een beter zelfbeeld ontwikkelen, een netwerk 
bouwen, zelfstandig kunnen wonen, voldoening halen uit de dag door 
werk en andere activiteiten, kunnen beschikken over kennissen en 
vrienden en/of zich onderdeel te voelen van de samenleving. Dit is altijd 
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op maat per persoon en voor zover dat mogelijk is. De deelnemers 
worden in de activiteiten begeleid door vrijwilligers, activiteitencoaches, 
ervaringsdeskundigen, mensen met ervaringskennis en elkaar. De 
bedoeling is dat burgers in een kwetsbare positie de best mogelijke 
kansen krijgen om weer op eigen kracht mee te kunnen doen in de 
samenleving. 

De focus van de activiteiten is om burgers te helpen weer in hun kracht 
te komen, te herstellen en leren participeren in een beschermde en 
veilige omgeving (enabling niches). Na deze periode is het de bedoeling 
dat mensen vanuit het principe van normalisatie actief investeren in hun 
maatschappelijke participatie en, als het enigszins kan, loskomen van 
onze hulpverleningsorganisatie. Men stroomt actief door naar betaalde 
arbeid, een sociale onderneming of vrijwilligerswerk. 
Er wordt gewerkt vanuit de presentiebenadering. Dit betekent dat je er 
bent voor de ander, zodat de ander zich gezien en gehoord voelt. Vanuit 
de ontstane vertrouwensrelatie en de menswaardige benadering waarin 
men elkaar onvoorwaardelijk accepteert 
in het zijn voelt de ander zich een volwaardig mens. 
Methodisch wordt vanuit een krachtgerichte benadering gewerkt, 
uitgaande van de mogelijkheden en krachten van de cliënt. Er wordt 
ingezet op ervaringsdeskundigheid en herstelbevorderend werken. Dat 
wil zeggen dat alles er op gericht is om de eigen regie, autonomie en 
onafhankelijkheid van zorg te verminderen en te werken vanuit eigen 
motivaite en mogelijkheden. 

3. Vakmanschap 

• De activiteiten worden geboden door Annahuis, Fameus, SMO 
Breda en Tientjes. Ook in de Aanlopen van GGz Breburg vinden 
activiteiten (bijvoorbeeld de kookgroep) plaats. 

• In het activiteitenaanbod wordt verbinding gezocht met het 
reguliere aanbod in de regio. Denk aan sociale verbanden met 
bijvoorbeeld de culturele sector en de sportsector. 

• Er wordt samengewerkt met andere organisaties door 
doelgroepen te mixen. Het aanbod wordt voor cliënten van 
andere organisaties opengesteld. Voor burgers in een kwetsbare 
positie biedt deze samenwerking op het gebied van aanbod vele 
voordelen. Bijvoorbeeld: zij maken kennis met andere 
perspectieven en leren cliënten en medewerkers van andere 
organisaties kennen. De samenwerking vermindert daarnaast 
vooroordelen over personen met een andere problematiek. 

• We zien elkaar als collega's en niet als concurrenten. 
• We vullen elkaar aan (profiel, activiteiten, sfeer, locatie). 
• We ondersteunen elkaar om de ambitie te realiseren. 
• We wisselen werkwijzen en methoden uit om de kwaliteit van 

dienstverlening te bevorderen. 
• We maken gebruik van elkaars expertise en menskracht om 

betere activiteiten te realiseren of de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren. 

• We maken indien gewenst en mogelijk gebruik van elkaars 
faciliteiten. 

4. Synergie 

De tevredenheid over de activiteiten wordt continu gemonitord. Bij een 
verlaging van scores worden deze geanalyseerd en opgevolgd. 

5. Tevredenheid 

6. Totale kosten van de 
activiteit 

Zie la, vraag 6 van het toetsingskader. 

7. Kosten per bereikte klant 	De kosten van de  inloopvoorzieningen bestaan deels uit een vaste 

5 Van Regenmortel & Peeters, 2010 
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component. Afhankelijk van het aantal bezoekers zijn de kosten zeer 
variabel per persoon/bereikte klant.. 

Bijdrage (in euro's) aan Doordat mensen in een kwetsbare positie deelnemen aan het 
besparing kosten maatwerk 	activiteitenaanbod kun je soms voorkomen dat zij een indicatie nodig 

hebben voor dagbesteding, waardoor een besparing wordt 
bewerkstelligd. 

Regionale inbedding 
In de tekst wordt regelmatig over Breda en/of stad gesproken. Dat heeft te maken met de manier waarop de 
financiering van de activiteiten tot stand komt en de locatie van de meeste voorzieningen. SMO Breda en 
Fameus spreiden hun activiteiten steeds meer over de regio. Fameus doet dit onder andere door op meerdere 
locaties met leslokalen te starten of trainingen voor inwoners van regiogemeenten op locatie te starten. 
Fameus en SMO Breda hebben regelmatig overleg over de activiteiten en ontwikkelingen en spreken met 
elkaar af de informatie vanuit de verschillende gemeenten met elkaar uit te wisselen, beproefde methodieken 
en activiteiten met elkaar te delen en elkaar te helpen het activiteitenaanbod te verbeteren en voor inwoners 
uit de regio Breda beschikbaar te stellen en bereikbaar te maken. 

Ambities: 
1. Samenwerking intensiever maken. 
2. (Meer) gebruik maken van elkaars expertise en faciliteiten (locaties). 
3. Bijhouden aantal deelnemers en signaleren of en welke veranderingen optreden bij de groep 

deelnemers (minder-meer-bepaalde doelgroepen etc.) 
4. SMO Breda is gestart met een pilot in samenwerking met ONS Label Breda. SMO Breda en ONS Label 

Breda hebben in deze samenwerking beiden hun eigen expertise. ONS label Breda biedt 
werkervaringsplaatsen, leer-werkplekken en betaald werk, waarbij participatie vanuit het cooperatief 
gedachtegoed centraal staat. Elke deelnemer is lid van de cooperatie en heeft op basis daarvan invloed 
en zeggenschap. ONS Label Breda biedt een uitgebreid leerprogramma aan haar deelnemers. In de 
pilot wordt de klussendienst van SMO Breda als bedrijfsonderdeel voortgezet onder de vlag van ONS 
Label Breda. Wanneer bij evaluatie de pilot succesvol blijkt volgen er meer onderdelen van het 
programmatisch aanbod gerelateerd aan werk. 
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2. Toeleiden naar passende zorg en ondersteuning 

2a Bemoeizorg 

Beschrijving: 
• Het vinden, binden en toeleiden naar passende zorg en ondersteuning voor zorgwekkende 

zorgmijders 
• Het ondersteunen van anderen die in hun omgeving of werk te maken krijgen met zorgwekkende 

zorgmijders 

Maatschappelijk probleem • Er zijn te veel zorgwekkende zorgmijders 
• Sociaal isolement 
• Mensen met verward gedrag 
• Er is nog onvoldoende aansluiting tussen voorliggend veld 
en de begeleiding beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang. Daardoor belanden mensen nog te vaak in crisis, al dan 
niet gepaard gaand met dakloosheid. 

Te realiseren waarde en baat • Realiseren van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan 
van en met zorgwekkende zorgmijders met complexe 
problematiek en/of hun (sociale) omgeving door: Het (opnieuw) 
vinden van, binden aan en toeleiden naar informele en/of 
formele zorg en ondersteuning door een multidisciplinaire en 
onorthodoxe kijk en aanpak. (Iedereen kan meedoen, niemand 
tussen wal en schip) 
• Draagt kennis en inzichten over (benaderen van) 
zorgwekkende zorgmijders over aan anderen, teneinde 
samenwerking tussen betrokken partners te bevorderen en een 
samenhangende aanpak te realiseren. Voert zo nodig en zo lang 
als nodig de regie over de casus. 
• Signaleert hiaten in reguliere zorg en ondersteuning, wet-
en regelgeving en draagt bij aan het oplossen daarvan, indien 
nodig wordt dit teruggekoppeld intern binnen de organisaties 
en extern naar ketenpartners en opdrachtgever. 
• Vergroten van leefbaarheid voor zorgwekkende zorgmijders 
en hun omgeving, sociale veiligheid vergroten en verminderen 
of opheffen en voorkomen van maatschappelijke teloorgang. 

1. Bereik in beoogde 
doelgroep 

Het Team Bemoeizorg Breda heeft als taak het vinden, binden en toeleiden 
van 300 zorgwerkende zorgmijders per jaar. De afgelopen twee jaar is een 
aanhoudende stijging in het aantal bemoeizorg trajecten geconstateerd. In 
2016 waren dat er 437, een stijging van 84 trajecten ten opzichte van 2015 
(dat is bijna 25% meer dan in 2015 en ruim 45 % boven de afspraak). In 2017 
zijn 440 trajecten gerealiseerd, 140 trajecten boven de afspraak (47%). 

2. Zelfredzaamheid Contact maken (vinden), contact opbouwen (binden), en inventariseren aan 
de hand van levensgebieden aan welke doelen de cliënt zelf wil werken of 
welke het meest dringend zijn om op te pakken. Samen met cliënt zijn 
doelen opgesteld gericht op het vinden van de juiste hulp- of zorgaanbieder 
die cliënt duurzaam kan ondersteunen in datgene wat hij nodig heeft. Indien 
cliënt niet aanhaakt bij bemoeizorg en er is sprake van gevaar criteria voor 
cliënt zelf of omgeving, inclusief psychiatrisch ziektebeeld of verslaving, 
wordt gekeken naar de mogelijkheden van een BOPZ maatregel. Indien 
aanwezig wordt de aanvraag voor de maatregel ingediend bij rechtbank. 
Client geleidelijk aan (warm) overgedragen aan de hulp-zorg aanbieder. In 
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deze periode loopt bemoeizorg letterlijk met de cliënt en nieuwe hulp-
zorgverlener op. Reden hiervoor is borgen van de nieuwe contacten en 
voorkomen van zogenaamde "draaideur cliënten". 

3. Vakmanschap Bemoeizorg in de regio Breda wordt uitgevoerd door het team Bemoeizorg 
Breda. Het team Bemoeizorg bestaat uit de volgende drie organisaties en 
disciplines die elkaar vanuit hun eigen expertise gebied aanvullen en 
versterken: 

• SPV en HBO opgeleide professionals met ervaring in de 
verslavingszorg vanuit Novadic-Kentron 

• Maatschappelijk werkenden vanuit IMW Breda 
• SPV-en vanuit GGz Breburg 
• Ervaringsdeskundige vanuit Fameus GGz Breburg 
• Psychiater met consultatieve taken vanuit GGz Breburg 

De verschillende disciplines werken volgens de evidente based CTI 
methodiek (critica) time intervention) 

4. Synergie 

5. Tevredenheid  

Bemoeizorg behandelt per definitie niet zelf, samenwerking in- en extern in 
de gehele keten is van groot belang voor tijdige aanmelding bij bemoeizorg 
en het toeleiden van de cliënt naar geschikte hulp en/of stabiliteit. 
Tevredenheid van verwijzer en ketenpartners is groot, dit blijkt ook uit de 
besprekingen aan de thematafel Breda Vangtop, de hoeveelheid aan 
consultatie vragen en aanmeldingen. In 2015 kreeg het team bemoeizorg nog 
een tevredenheidsscore van 7,7 vanuit het ketenpartner onderzoek. 

6. Totale kosten van de 	Totaal 2019: €1.152.233. Dit is volledig gehonoreerd. 
activiteit 	 totaal 2020: €1.175.277. Hiervan is €1.154.838 gehonoreerd. 
7. Kosten per bereikte klant De gemiddelde tijdsinvestering van een bemoeizorgtraject in 2017 was 28 

uur. Omdat vanuit verschillende expertises multidisciplinair samengewerkt 
wordt, en niet alle trajecten dezelfde duur hebben is het erg lastig om uit te 
rekenen wat de inzet per cliënt kost. 

Bijdrage (in euro's) aan 
besparing kosten maatwerk  

Door het tijdig vinden, binden en toeleiden van zorgwekkende 
zorgmijders draagt bemoeizorg bij aan het doorbreken van een negatieve 
spiraal waar cliënten in verkeren die o.a. leidt tot maatschappelijke overlast 
situatie, uithuiszettingen, zorg en ondersteuning in tweedelijns 
voorzieningen. Inzet van bemoeizorg draagt bij aan het reduceren van nog 
hogere maatschappelijke kosten. 

Inzet Novadic Kentron Interventieteam VeiligThuis 
Inzet van verslavings deskundigheid en expertise vanuit Novadic Kentron is noodzakelijk en gewenst binnen het 
interventie team van VeiligThuis (VT). In 2018 heeft gemeente Breda de financiele middelen hiervoor 
gekoppeld aan het actieplan bemoeizorg. Mede om te onderzoeken welke verbindingen gemaakt kunnen 
worden en welke overeenkomsten en/of verschillen tussen interventie team werkzaamheden en bemoeizorg 
werkzaamheden. De eerste stap is hierin gezet door tijdelijk extra formatie te koppelen aan de Novadic 
Kentron medewerker van het interventieteam VT. De opdracht aan Novadic Kentron was om de extra inzet 
structureel te borgen in de begroting van bestaand aanbod van Novadic Kentron. Novadic geeft aan dat dit niet 
lukt anders dan met het maken van keuzes in dat bestaande aanbod. Dat vindt de tafel ook niet wenselijk. 
Omdat bemoeizorg vanuit de tafel 'Regio Breda vangt op' wordt gefinancierd, heeft Novadic Kentron hier de 
vraag om extra budget voor inzet in het interventieteam Veilig Thuis neergelegd. Deze aanvraag is niet 
gehonoreerd. 

Ambities 

Toeleiden zorgwekkende zorgmijders (door bemoeizorg) 
GGD West Brabant organiseert in de vorm van het Meldpunt Zorg en Overlast de voordeurfunctie voor het 
team Bemoeizorg en zorgt voor een eerste triage van de aanmeldingen bij het meldpunt. 
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Het samenwerkingsverband Partners OGGZ (bestaande uit vertegenwoordigers van GGz Breburg, GGD West 
Brabant, Novadic-Kentron, Surplus Welzijn, SMO Breda en IMW Breda) monitort de samenwerking binnen 
Bemoeizorg en stuurt de verschillende partners en gezamenlijke ontwikkelingen aan 
Het Team Bemoeizorg Breda heeft als taak het vinden, binden en toeleiden van 300 zorgwerkende zorgmijders 
per jaar. Zoals vermeld is de afgelopen twee jaar een aanhoudende stijging in het aantal bemoeizorg trajecten 
geconstateerd. Het is de ambitie van stuurgroep en team bemoeizorg om in samenwerking met partners aan 
thematafel dit aantal weet terug te brengen naar 300 of minder. 

Onderzoek huidige instroom om de doelgroep bemoeizorg opnieuw vast te stellen of herijken 
Conclusies van intern onderzoek toetsen in de praktijk, in het voorliggend veld. Omdat het te tijdrovend is om 
dit over alle gemeenten uit te voeren zijn er twee gemeentes uitgekozen (gemeente Altena en Oosterhout) en 
twee gebieden in de stad Breda (Zuidoost en Zuid West). 
Daarnaast zal met SMO Breda nog verder ingezoomd worden op overeenkomsten en verschillen tussen 
straatteam en bemoeizorg en volgt voor interventieteam veiligthuis zo'n zelfde route. 

Intensievere samenwerking met voorliggend veld/verwijzer en reguliere ketenpartners 
Het team Bemoeizorg wordt vanwege de specifieke expertise, kennis en werkwijze gevraagd om een 
maatschappelijke crisis bij de cliënt te voorkomen bijvoorbeeld bij (dreigende) dakloosheid, maatschappelijke 
teloorgang of ernstige overlast voor de omgeving/maatschappij. Door intensiever en in een vroeger stadium 
samen te blijven werken met de verwijzer enerzijds en de organisatie waar de cliënt naar toegeleid dient te 
worden anderzijds wordt de verantwoordelijkheid samen gedragen in plaats van de cliënt en daarmee de 
casusregie in totaliteit over te dragen aan bemoeizorg. Dit vraagt commitment van ketenpartners in beleid en 
uitvoeren. De verwijzer draagt de casus niet over aan bemoeizorg maar vraagt bemoeizorg de casus mee te 
dragen en blijft zelf in de lead. Het voorstel zou zijn om in de vorm van een pilot te onderzoeken of hierdoor de 
betrokkenheid van bemoeizorg korter en minder intensief kan worden en of dit uiteindelijk invloed heeft op de 
instroom en uitstroom. Conclusies en aanbevelingen vanuit onderzoek naar de instroom zoals hierboven 
vermeld zijn van groot belang om de doelgroep van de pilot te bepalen. Hierin wordt o.a. de verbinding gezocht 
met de pilot op- en afschalen die reeds gepland is vanuit Zorgvoorelkaar Breda. 

Meer specialistische begeleiding in de wijk met de wijk 
Niet altijd is begeleiding passend vanwege ontbrekende expertise en/of specialisme die passend is bij de 
doelgroep die nu bij bemoeizorg in traject komt. Dit heeft invloed op her-aanmeldingen bij bemoeizorg, de 
zogenaamde draaideur cliënten. Het gaat hierbij om cliënten met EPA (ernstige psychiatrische aandoening) of 
meervoudige problematiek die vanwege de chronische kwetsbaarheid en complexiteit(LVB, psychiatrische 
en/of verslavingsproblematiek) niet geïncludeerd worden in de beschikbare begeleidingsvormen. Bemoeizorg 
gaat middelen inzetten om kortdurend specialistische consultatie te bieden. Het doel is cliënten beter 
passende zorg te bieden en (nieuwe) instroom bij bemoeizorg te beperken. Hiermee kunnen her-
aanmeldingen voorkomen worden. Daarnaast biedt Bemoeizorg, samen met andere partners (Indigo, FACT) 
trainingen om ketenpartners meer kennis over het omgaan met mensen met psychiatrische problematiek te 
geven en dit in de praktijk te oefenen. Als laatste speelt Bemoeizorg een rol in het bestrijden van stigma's en 
het aanreiken van informatie over steunende netwerken. 

Toolkit OGGZ ontwikkelen 
Vanuit de jarenlange opgebouwde expertise ontwikkelt het team een toolkit met best-practices om 
doorbraken in casussen te bereiken die aanmelders tot op heden niet hebben. Het gaat hierbij specifiek over 
de "lichtere" bemoeizorg aanmeldingen waarbij de aanmelder niet de juiste tools bezit om een doorbraak in 
een casus te forceren en een maatschappelijke crisis te voorkomen. 

E-health mogelijkheden no-shows 
Onderzoeken of en welke E-health applicaties beschikbaar zijn en hoe deze kunnen bijdragen aan het doel 
(instroom bemoeizorg verminderen). Er kan gedacht worden aan het voorkomen van no shows van bemoeizorg 
zelf of bij regulier verwijzers. 

25 



2b Maatschappelijk Steunsysteem: Mass 

Beschrijving: 

• De verschillende MASS activiteiten zijn onder regie van de (centrum en regio)gemeenten ontwikkeld 
vanuit GGz Breburg, in nauwe samenwerking met betrokken ketenpartners, belangenorganisaties, 
cliënten, hun netwerk en ervaringsdeskundigen. 

• Kwartiermaken om stigmatisering van kwetsbare burgers tegen te gaan en participatie in de 
samenleving mogelijk te maken. In dit kader hebben de Mass relatiebeheerders ook een rol in het 
gevraagd en ongevraagd advies geven in lokale en regionale beleidsontwikkelingen. 

• Het gecoiirdineerd en structureel signaleren en bespreken van zorg en/of overlast van mensen met 
complex gedrag waarvoor in de reguliere zorg en dienstverlening (nog) geen passende oplossing 
gevonden is; 

• Het realiseren van een situatie die zowel door de betrokkene als de omgeving als menswaardig en 
draaglijk wordt ervaren: 

• Het zoeken van een passende ondersteuning zo lokaal als mogelijk en zo regionaal als nodig; 
• De persoon zelf en het netwerk zijn zoveel mogelijk betrokken bij het zoeken naar een oplossing voor 

de ontstane situatie. 

Maatschappelijk probleem • Er zijn te veel zorgwekkende zorgmijders 
• Sociaal isolement 
• Verbeteren aanpak personen met verward gedrag 
• Er is nog onvoldoende aansluiting tussen voorliggend veld en de 

begeleiding beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 
Daardoor belanden mensen nog te vaak in crisis, al dan niet gepaard 
gaand met dakloosheid 

Te realiseren waarde en baat De activiteiten die tot MASS horen dragen bij aan: 

• Maatschappelijke participatie van mensen met complexe 
problematiek;(niemand tussen wal en schip, iedereen kan 
meedoen) 

• Een leefbare situatie voor betrokkenen en hun omgeving; 
• Kennis en expertise bij vrijwilligers, professionals en andere 

inwoners; 
• Een integrale aanpak, op maat voor situaties waarbij afzonderlijke 

organisaties niet tot een oplossing of doorbraak komen. 
• Destigmatisering van mensen met een psychische of 

verslavingskwetbaarheid. 

1. Bereik 	in 	beoogde 
doelgroep 

2. Zelfredzaamheid 

Volgens onderzoek van het Trimbosinstituut heeft ongeveer 1.7 % van de 
Nederlanders een ernstige psychiatrische aandoening. Vertaald naar de regio 
Breda gaat het om 7500 inwoners. MASS gaat niet alleen over psychiatrische 
problematiek maar ook over mensen met verslavingsproblematiek, schulden, 
eenzaamheid, dakloosheid enzovoorts. Het is aannemelijk dat de doelgroep 
minimaal bestaat uit 10.000 inwoners. Jaarlijks worden ongeveer 600 
casussen (= 600 unieke personen) in de MASS overleggen en 
zorgconferenties besproken. Jaarlijks bereiken we minimaal 6% van de 
doelgroep. 
MASS probeert zoveel mogelijk de persoon zelf en zijn/haar omgeving 
(familie, buren, belangrijke anderen) te betrekken bij de werkwijze en de 
oplossing. Hiermee wordt de zelfredzaamheid groter (in de toekomst 
mogelijk zelf oplossen) en wordt de gekozen oplossing duurzaam. 

3. Vakmanschap De MASS voorzitter is een onafhankelijk functionerende procesregisseur die 
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de betrokkenen in staat stelt integraal, respectvol, efficiënt en effectief met 
elkaar samen te werken aan een acceptabele oplossing voor personen zelf en 
hun omgeving. Hiertoe worden netwerkoverleggen georganiseerd waaraan 
partners met vaste regelmaat deelnemen en waar afspraken gemaakt 
worden over een aantal situaties. Daarnaast worden in toenemende mate 
zorgconferenties georganiseerd waarbij over en met betrokkenen gesproken 
wordt over 1 situatie. 

4. Synergie 

Daarnaast stellen de MASS relatiebeheerders (MASS voorzitters) hun kennis 
en expertise beschikbaar met consultatie, trainingen, educatie, het leggen 
van verbindingen en het meedenken over knelpunten en beleid. 
Alle betrokken organisaties. Belangrijk is dat MASS niet van GGz Breburg is 
maar van meerwaarde moet zijn voor alle betrokkenen. Opdrachtgevers zijn 
de gemeenten waarbij de gemeente Breda de regievoerder is. In iedere 
zasus wordt iedereen betrokken die van belang is om resultaat te bereiken. 
Dat betekent dat in principe alle partners (betaald of onbetaald) in de 
domeinen zorg, veiligheid, wonen en welzijn betrokken zijn en worden. 

5. Tevredenheid 

6. Totale kosten van de 
activiteit 

Om een indruk te krijgen van de tevredenheid wordt verwezen naar het 
rapport van Opera consult wat in opdracht van gemeente Breda een 
onderzoek naar Mass heeft uitgevoerd in 2017. 
De coordinatie door de Mass relatiebeheerders en voorzitters, en 
secretariële ondersteuning worden gefinancierd. Deelname van de 
maatschappelijke partners gebeurt vanuit hun reguliere inzet. 
Potaal 2019: €227.359. Dit is volledig gehonoreerd. 
Potaal 2020: €231.906. Hiervan is €227.873 gehonoreerd. 

7. Kosten per bereikte klant Er is onderscheid te maken tussen casuïstiek die vaak terugkomt en waarvoor 
intensieve procesregie plaatsvindt en casuïstiek die na minimale aandacht tot 
een aanvaardbare oplossing komt. Er is nog niet systematische gekeken naar 
kosten per client/casus die vanuit Mass Procesregie bereikt is. 

Bijdrage 	(in 	euro's) 	aan Door procesregie te voeren in complexe casuïstiek draagt Mass bij aan het 
besparing kosten maatwerk 

	

	tijdig de-escaleren van situaties waardoor nog hogere maatschappelijke 
kosten worden gereduceerd. 

Ambities 

Doorontwikkeling Mass en aanpak personen met verward gedrag 
In 2017 zijn 343 meldingen/situaties in de MASS overleggen besproken. In een aantal regiogemeenten zien we 
een toename van het aantal meldingen. De achterliggende redenen zijn verschillend. In de ene gemeente 
gebruiken deelnemers het overleg om kort een aantal E33 meldingen te bespreken, in een andere gemeente is 
door een andere manier van overleg de inbreng van betrokkenen groter geworden. In de stad Breda is het 
aantal meldingen gestabiliseerd. 

Belangrijke trends: 
• Tijdens de MASS overleggen worden vaker casussen (anoniem) ter consultatie ingebracht. De 

aangescherpte privacywetgeving heeft ertoe geleid dat de agendavoering is aangepast; 
• Het melden in MASS overleggen blijft aandacht vragen. In het afgelopen jaar bleek dat zorgvuldig 

inzoomen waarom juist wel of juist niet gemeld werd, van belang was. 

Continueren en verder ontwikkelen zorgconferenties 
Zorgconferenties vinden plaats wanneer er in de reguliere MASS overleggen te weinig ruimte is om een 
complexe casus vlot te trekken, wanneer een reguliere zorgverlener vastloopt in een casus of een traject vanuit 
Centraal Onthaal niet naar wens verloopt. In zorgconferenties worden alleen deelnemers betrokken die direct 
met de cliënt te maken hebben. 
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Het netwerk van de cliënt, aanwezige informele zorgers en als het mogelijk is, de cliënt zelf zijn bij het overleg 
aanwezig. Het doel is om in afstemming met alle betrokken partijen nieuwe openingen te zoeken en de hulp af 
te stemmen. Deze overleggen worden door de MASS-voorzitter voorgezeten. (In 2017 hebben de MASS-
voorzitters 128 zorgconferenties georganiseerd en gecoiirdineerd. Daarnaast zijn de MASS-voorzitters 56 keer 
betrokken geweest bij naar het veiligheidshuis opgeschaalde overleggen.) 

Naast bovenstaande taken worden de expertise en diensten van de Mass voorzitters ingezet in projecten en of 
netwerkbijeenkomsten m.b.t. specifieke complexe problematiek die is gebaat bij een netwerkaanpak en/of 
procesregie: 

GHB problematiek en aanpak in Etten-Leur en omgeving 
In een aantal gemeenten (rond Etten-Leur) wordt ernstige GHB-problematiek geconstateerd. MASS heeft al in 
2015 samen met verslavingsorganisatie Novadic-Kentron en de gemeente Etten-Leur een werkconferentie 
georganiseerd. Op deze conferentie is een plan van aanpak gepresenteerd. Onderdeel van dit plan is het 
casusoverleg GHB. Dit overleg is in 2017 gecontinueerd. Zowel de gemeenten, de zorgorganisaties als de politie 
zijn enthousiast over de resultaten van deze aanpak. De overlast in de regio is sterk verminderd door het 
gezamenlijk ontwikkelen en hanteren van beleid en regels. In een bundel van het Trimbosinsitituut over de 
werkwijze rond deze doelgroep wordt de MASS-aanpak in de gemeente Etten-Leur als best practice genoemd. 
De werkwijze rond de GHB-problematiek in Etten-Leur is zo succesvol dat de casusoverleggen die de afgelopen 
maanden geagendeerd stonden niet hebben plaatsgevonden. De betrokkenen en hun trajecten zijn allen in 
beeld. De expertise die is opgedaan in deze aanpak kan verder ingezet en uitgerold worden waarnodig. 

Aanpak Top X 
Zowel in Etten-Leur als in Oosterhout is gestart met de Top X-aanpak. Bij de Top X-aanpak werken zorg en 
politie intensief samen. Ongeacht de werkwijze wordt gewerkt aan een sluitende aanpak voor inwoners van de 
gemeente die veel meldingen bij politie (en/of zorg) veroorzaken. Dit kunnen meldingen van verward gedrag of 
overlast meldingen zijn. In iedere situatie worden plannen van aanpak op maat gepakt, bij voorkeur met de 
persoon samen, gericht op een betere kwaliteit van leven en het verminderen van verward of overlastgevend 
gedrag. Zowel in Etten-leur als in Oosterhout heeft de MASS-voorzitter de regie en is hiervoor geen nieuw 
overlegcircuit ontwikkeld. De regionale projecgroep mensen met verward gedrag adviseert de gemeenten in de 
regio Breda in iedere gemeente te starten met een TOP X en integrale ketenaanpak tussen zorg en veiligheid. 

Het de-escalatiemodel 
In de regio Breda is het Escalatie Model ontwikkeld voor complexe problematiek rondom aanpak personen met 
verward gedrag. Het is de ambitie om dit de-escalatie model verder te werken met een lokale regiekaart. De 
voorgestelde implementatie in de regio wordt naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn door alle 
gemeentelijke bestuurders bekrachtigd. Middels dit model kunnen (medewerkers van) organisaties beter 
inschatten en beoordelen of en wanneer ze problematiek of omstandigheden naar een hoger operationeel of 
bestuurlijk niveau moeten tillen. Het is de bedoeling het werken volgens het de-escalatie model en de 
regiekaart komende jaren te implementeren. De principes die aan de basis van de regiekaart liggen passen 
naadloos in het nieuwe convenant MASS. 

Ambities voor de toekomst 
Voor de komende periode zijn de volgende ambities geformuleerd: 

• Bijdrage implementatie de-escalatiemodel en regiekaart, en de lokale vertaling hiervan; 
• Heldere afspraken over het omgaan met privacygevoelige informatie bij MASS overleggen; 
• Het tot stand komen van nieuwe samenwerkingsafspraken MASS. 

Voorwaarden voor het realiseren van de ambities 
Om bovenstaande ambities te realiseren zijn noodzakelijk: 

• Samenwerking met en inbreng van gemeenten, ook regiogemeenten; 
• Mandaat in procesregie;.  
• Ondertekend protocol 'omgaan met privacygevoelige gegevens bij MASS overleggen'. 
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2c Centraal Onthaal 

Beschrijving: 
Centraal Onthaal registreert de opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen. Centraal Onthaal gaat 
met burgers in gesprek en geeft hen advies over de stappen die nodig zijn om uit hun situatie van dakloosheid 
te komen. Bijvoorbeeld doorverwijzen naar een hulpverleningsinstantie. Centraal Onthaal werkt samen met 
regionale instellingen om (dreigend) daklozen zo goed en snel mogelijk te begeleiden. SMO Breda verzorgt 50% 
van de bezetting van het loket (52 weken, 40 uur per week: totaal 2080 uren directe inzet). De gemeente Breda 
verzorgt de andere 50% vanuit participatie, Wmo en nazorg. 
Burgers kunnen terecht bij Centraal Onthaal wanneer ze: 

• dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden 
• 18 jaar of ouder zijn 
• legaal in Nederland verblijven 
• willen meewerken aan een herstelplan 

Centraal Onthaal: 
• biedt een startpunt van zorg en opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn. 
• realiseert een passend traject voor mensen die dak- of thuisloos zijn. 
• bepaalt wie de verschillende ondersteuning, zorg en hulp van een cliënt coordineert (cliëntmanager). 

Maatschappelijk probleem Aangezien Centraal Onthaal een loket is en er wordt doorverwezen 
naar begeleiding, draagt Centraal Onthaal indirect bij aan de zes 
onderstaande maatschappelijke problemen: 

• Er zijn te veel zorgwekkende zorgmijders 
• Sociaal isolement 
• Mensen met verward gedrag 
• Er is nog onvoldoende aansluiting tussen voorliggend veld en 

de begeleiding beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang. Daardoor belanden mensen nog te vaak in crisis, al 
dan niet gepaard gaand met dakloosheid 

• Mensen met psychische kwetsbaarheid staan nog te vaak 
buiten de samenleving, worden gezien als 'eng, verward, 
gevaarlijk, anders' en niet als mensen die kunnen herstellen en 
bijdragen aan de samenleving. 

• Mensen met psychische kwetsbaarheid ontbreekt het nog te 
vaak aan een zinvolle daginvulling, werk. Dat is essentieel voor 
herstel. 

Te realiseren waarde en baat • Niemand leeft vrijwillig op straat 
• Vrijblijvendheid voorbij 
• Passende zorg 
• Voorkomen dat inwoners in de problemen komen 
• Zo goed en zo snel mogelijk de juiste ondersteuning 

1. Bereik in beoogde doelgroep 

2. Zelfredzaamheid 

In 2017 zijn 373 hersteltrajecten opgestart vanuit Centraal Onthaal 
voor clienten in een (dreigend) dakloze situatie. Het loket heeft ook een 
belangrijke, laagdrempelige informatiefunctie voor de doelgroep. In 
totaal zijn 1500 gesprekken gevoerd in het loket in 2017. 
Centraal Onthaal gaat met burgers in gesprek en geeft hen advies over 
de stappen die nodig zijn om uit hun situatie van dakloosheid te 
komen. 

3. Vakmanschap 

4. Synergie 

Medewerkers van Centraal Onthaal werken vanuit een drietal 
kernwaarden te weten: verantwoordelijk, oprecht en op maat. 
Methodisch wordt vanuit een krachtgerichte benadering gewerkt, 
uitgaande van de mogelijkheden en krachten van de cliënt. 
Centraal Onthaal werkt samen met een aantal instellingen om 
(dreigend) daklozen goed en snel mogelijk te begeleiden en 
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5. Tevredenheid 

ondersteuning te bieden. Centraal Onthaal valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Breda en werkt nauw samen 
met loketmedewerkers en de trajectregisseur van de gemeente Breda. 
Momenteel is de gemeente Breda bezig met de doorontwikkeling van 
de toegangsfuncties, waaronder Centraal Onthaal. 

6. Totale kosten van de activiteit  Inzet gemeente is (niet apart) opgenomen in begroting gemeente 
Breda. 

Kosten inzet SMO Breda in Centraal Onthaal: 
Totaal 2019: €130.898. Dit is volledig gehonoreerd. 
Totaal 2020: €133.516. Hiervan is €131.194 gehonoreerd. 

7. Kosten per bereikte klant 

Bijdrage 	(in 	euro's) 	aan 
besparing kosten maatwerk 

Ambities  

Centraal Onthaal verzorgt de verwijzing naar andere begeleiding en/of 
voorzieningen. Per klant kost dit meer of minder tijd. De kosten zijn 
variabel, afhankelijk van de problematiek en de medewerking van de 
client en het benodigde vervolgtraject. 
De besparing die Centraal Onthaal bewerkstelligt betreft in eerste 
instantie maatschappelijke kosten, zoals inzet van politie en justitie. 
Immers daalt de overlast van op straat levende burgers. De 
samenwerking tussen Centraal Onthaal en het voorliggend veld in 
Breda én de regio kunnen daarnaast op lange termijn leiden tot een 
bespraring op kosten van het maatwerk. 

Centraal Onthaal in de regio 
Voor mensen met een kwetsbaarheid in de regio kan de fysieke en mentale afstand naar Breda als groot 
worden ervaren. Om die reden wordt in de pilot met crisisopvang in Altena (zie 3b) onderzocht hoe gesprekken 
met Centraal Onthaal in de regio Altena kunnen worden vormgegeven. Hiermee wordt in de pilot de noodzaak 
om voor toegang tot de crisiswoning naar Centraal Onthaal in Breda te gaan weggenomen. 

Groepsaanbod Centraal Onthaal: 
In de uitvoeringspraktijk bleek dat cliënten vaak vergelijkbare vragen hebben op diverse leefgebieden, zoals 
huisvesting, inkomen, schulden. Daarnaast kwam het regelmatig voor dat cliënten niet op ingeplande 
afspraken verschenen of hun "huiswerk" niet hadden gedaan. 
In juni 2018 is een pilot gestart waarin wekelijks met twee groepen cliënten, ondersteund door twee 
medewerkers van Zorg voor elkaar Breda wordt samengewerkt aan het bereiken van de doelen die de cliënten 
zich hebben gesteld: één groep voor nieuwe aanmeldingen, de andere voor bestaande cliënten. Zo wordt 
collectief informatie verschaft over te ondernemen stappen (inschrijven woning, aanvragen uitkering, digi-d 
etc.) en wordt het vervolg met de deelnemers besproken. Deelnemers leren van en helpen elkaar. Indien nodig 
volgen cliënten daarnaast ook een individueel traject. 
Cliënten hebben te maken met een beperkt aantal contactpersonen, worden altijd binnen één week gezien, 
worden ontvangen in een plezierige en herkenbare omgeving (Talentenfabriek de Faam) hebben steun aan 
elkaar en haken naar verwachting mede daardoor minder snel af. 
De pilot is opgezet door Zorg voor Elkaar Breda in samenwerking met SMO/inloop Wegwijs en loket Centraal 
Onthaal. De eerste ervaringen zijn positief. Indien dit zo blijft zal de activiteit worden ingebed in de reguliere 
inzet in 2019 en 2020. 

Bereik: 
Het is op dit moment nog lastig in te schatten hoe groot het bereik daadwerkelijk is. Wel wordt dit a.d.h.v. een 
Excel-lijst gemonitord en eveneens opgenomen in de registratiesystemen van zowel het IMW als MEE. Ook de 
bewoners van de randgemeenten zijn welkom. 

Ervaringen: 
Uit het eerste evaluatiemoment (met CO, backoffice, loket, SMO) is het volgende gebleken: 
De gemeente, de cliënten en de SMO zijn te spreken over de wijze waarop we de informatie verstrekken 
(wekelijks, overzichtelijk, gebruiksvriendelijk), de hoge opkomst van de mensen die verwezen zijn door het 
loket, de eenvoud van doorverwijzen en het volgen. 
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2d Straatteam 

Beschrijving: 
• Het straatteam is actief in Breda en omgeving en richt zich in eerste instantie op dak- en thuislozen die 

langdurig op straat leven en soms overlast veroorzaken. 
• Het team probeert mensen die op straat leven te motiveren om hulp te zoeken. 

Maatschappelijk probleem - Er zijn te veel zorgwekkende zorgmijders 
- Mensen met verward gedrag 

Te realiseren waarde en 
baat 

Het vinden en contact hebben met mensen die op straat leven en hen 
proberen toe te leiden naar zorg en begeleiding. Dit leidt tot een 
verbetering van hun kwaliteit van leven op basaal niveau. De baat 
bestaat daarnaast uit een vermindering van kosten en overlast van op 
straat levende burgers. 

1. Bereik in beoogde 
doelgroep 

Het straatteam ziet 180 unieke mensen in de regio met wie ze contact 
hebben. Het team probeert mensen te motiveren om hulp te zoeken en 
houdt een lijst bij van de groep op straat levende mensen (die varieert 
tussen de 50 en 100 personen) die gemotiveerd dient te worden tot een 
vorm van hulpverlening. 

2. Zelfredzaamheid Het team probeert mensen die op straat leven te motiveren om hulp te 
zoeken. 

3. Vakmanschap Medewerkers van het straatteam werken vanuit een drietal kernwaarden 
te weten: verantwoordelijk, oprecht en op maat. Methodisch wordt 
vanuit een krachtgerichte benadering gewerkt, uitgaande van de 
mogelijkheden en krachten van de cliënt. Het straatteam bestaat uit 
twee medewerkers, waaronder één ervaringsdeskundige. 

4. Synergie Het straatteam werkt nauw samen met de verschillende wijk- en 
bemoeizorgteams. 

5. Tevredenheid Cliënten worden gehoord en verleid om van het hulpaanbod dat 
beschikbaar is gebruik te maken. Zodra deze stap is gezet zijn cliënten 
daar tevreden over. Hun kwaliteit van leven heeft zich op basaal niveau 
verbeterd. 

6. Totale kosten van de 
activiteit 

Totaal 2019: €130.560. Dit is volledig gehonoreerd. 
Totaal 2020: €133.171. Hiervan is € 130.855 gehonoreerd. 

7. Kosten per bereikte klant 

Bijdrage (in euro's) aan 
besparing kosten maatwerk 

De kosten per bereikte klant zijn afhankelijk van de vraag. Dit maakt dat 
de kosten per persoon zeer variabel zijn. 
De besparing die het straatteam bewerkstelligt betreft de kosten die 
politie en justitie maken. Immers daalt de overlast van op straat levende 
burgers. De werkzaamheden van het straatteam zullen niet leiden tot 
een besparing van de kosten van het maatwerk. 
De uiteindelijke doelstelling is: geen mensen meer op straat. Zo lang we 
niet kunnen voorkomen dat mensen dakloos raken, is deze voorziening 
noodzakelijk. 
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2e Ervaringsdeskundigheid 

Beschrijving: 
1. steunend netwerk 
Is bedoeld voor mensen die in de SPOR zijn beoordeeld en terug naar huis gaan. Door een ervaringsdeskundige 
te koppelen aan deze persoon is het de bedoeling om op zoek te gaan naar oplossingen/ mogelijkheden om 
een volgende beoordeling/ verward gedrag te voorkomen. Ervaringsdeskundigen ondersteunen de persoon om 
zelf weer vorm te geven aan het leven. 
Geen vast aantal uren per week: aansluiten bij wat nodig is. 

2. crisiskaart 
Is bedoeld voor mensen (en hun omgeving) die ooit een crisis hebben meegemaakt of het risico lopen voor het 
eerst in een crisis terecht te komen. Met de crisiskaart stellen zijn met begeleiding een persoonlijk plan op met 
als doel aan te geven wat zij willen dat er gebeurt als zij in een crisis terecht komen. Het is dus in eesrte 
instantie een zelfregie instrument. De afspraken die gemaakt worden in de crisiskaart worden ook gemaakt en 
vastgelegd met de omgeving die daarbij een rol speelt. Van familie en buren tot hulpverlener en politie. De 
client beschrijft samen met de crisiskaart consulent (ervaringsdeskundige) wat goed werkt in een crisis en wat 
niet, wie bericht moet worden, welke medicatie gebruikt wordt, of er nog voor een huisdier of huisgenoten 
gezorgd moet worden enzovoorts. Er is een samenwerking met de SPOR, het HIC, SMO, IMW, SurPlus, de 
wijkteams op de inzet van de crisiskaart. Alle inwoners van de regio kunnen een crisiskaart invullen. 

Maatschappelijk probleem 	 Sociaal isolement 
Mensen met verward gedrag 
Mensen met psychische kwetsbaarheid staan nog te vaak buiten de 
samenleving, worden gezien als 'eng, verward, gevaarlijk, anders' 
en niet als mensen die kunnen herstellen en bijdragen aan de 
samenleving 

Andere maatschappelijke problemen waar ervaringsdeskundigheid aan 
bijdraagt zijn: 

Ontoegankelijkheid voor mensen met een beperking 
Mensen zijn onnodig kwetsbaar vanwege het systeem 
Beperkte eigen regie mogelijkheden 

Maatschappelijke baat. 	 - 	Sociale inclusie 
Draagt bij aan: 	 - 	Regie op eigen leven kunnen voeren, ook bij veranderende 

omstandigheden 
- Van waarde zijn als mens 
- Herstel van zingeving en eigenwaarde 

1. Bereik 
	

Minstens 5% van de bevolking heeft in het leven een psychische 
kwetsbaarheid die meerdere levensdomeinen beïnvloedt. Een aanzienlijk 
deel van de Nederlanders kampt daarnaast met verstandelijke beperkingen 
of een verslaving. Ongeveer 1000 inwoners van de regio Breda zijn in 2017 
beoordeeld in een acute situatie. In 2017 is in de regio Breda een SPOR 
gerealiseerd (spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte) waar 
inwoners met (vermoedelijk) psychiatrische problematiek en verward gedrag 
beoordeeld kunnen worden. 
In de SPOR worden ongeveer 90 clienten uit de regio Breda per jaar 
beoordeeld. 
Bereik met de activiteiten: 
Ondersteunend netwerk: tien personen met verward gedrag. 
Crisiskaart: 25 personen. 

• 2. Zelfredzaamheid 
	

Mensen niet kwetsbaarheden ontwikkelen kennis en vaardigheden om 
verder te ontwikkelen en te groeien. 
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3. Vakmanschap Ervaringsdeskundigen sluiten aan de projectgroep SPOR. Alle clienten die 
niet worden opgenomen in de GGZ worden gemeld bij het AMW. Zij 
bezoeken de clienten en inventariseren welke ondersteuning nodig is. 
Wanneer ervaringsdeskundigheid gewenst is, ondersteunen de 
ervaringsdeskundigen de clienten met als doel passende hulp te vinden of 
een netwerk te ontwikkelen. 

Met inwoners die al eerder in een crisissituatie terecht zijn gekomen, 
proberen de ervaringsdeskundigen aan te sluiten met de crisiskaart. Deze 
kaart ondersteunt de inwoner en zijn naasten bij (het ontstaan van ) een 
nnieuwe crisis waardoor vroegsignalering en preventie mogelijk is. 

4. Synergie Het ontwikkelen van steunsystemen met en voor clienten na een 
beoordeling in de SPOR en de ontwikkeling van de crisiskaart vinden plaats 
onder regie van de gemeente Breda met subsidie van ZONMW (actieplan 
mensen met verward gedrag). In een projectgroep (Surplus, IMW, Fameus 
en GGz Breburg wordt de ontwikkeling vorm gegeven). 

5. Tevredenheid Fameus toetst doorlopend de tevredenheid van deelnemers, vrijwilligers en 
professionals. De tevredenheid over de inzet in bovengenoemde activiteiten 
is groot. 

6. Kosten per bereikte klant 
uit de doelgroep 

Fameus heeft voor beide activiteiten activiteiten samen een begroting van 
50.000r  Het gaat om tijdelijke middelen die halverwege 2019 aflopen (uit 
Zon MW subsidie mensen met verward gedrag). 

7. Totale kosten van de 
activiteit 

Er is een budget aangevraagd van 30.000,- voor 2019 en 50.000,- voor 2020. 
Dit is niet gehonoreerd. 

Bijdrage (in euro's) aan 
besparing kosten maatwerk 

De inzet van ervaringsdeskundigheid levert op twee belangrijke manieren 
een bijdrage aan het besparen van de kosten van maatwerk: 

- Zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met (psychische, 
verstandelijke, lichamelijke) kwetsbaarheden (empowerment en 
bevorderen herstel) 

- Vroege signalering en ondersteuning bij ernstige problematiek 
en/of het voorkomen van crisissituaties 

- Het ondersteunen van anderen in het omgaan met mensen met 
(psychische kwetsbaarheden). 
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2f Aanvullende activiteiten 
Onderstaande activiteiten passen inhoudelijk ook binnen de doelstellingen van de Thematafel. Zij worden 
gefinancierd uit andere bronnen dan het budget voor de Thematafel. Het groepsaanbod Centraal Onthaal is in 
principe toegankelijk voor inwoners uit Breda en de regiogemeenten. De overige activiteiten vinden nu nog 
plaats in en voor inwoners van de gemeente Breda. Mogelijk kan de werkwijze van een of meerdere projecten, 
mits succesvol, als opmaat dienen voor activiteiten in de regiogemeenten. Het lijkt de subgroep daarom 
wenselijk de inhoudelijke ontwikkelingen en resultaten van deze activiteiten periodiek aan de thematafel te 
volgen, ook al worden ze niet vanuit de Thematafel gefinancierd. 

Vroeg eropaf Breda 
Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat bij instanties voor 
schuldhulpverlening. Bijna één op de zes huishoudens in Nederland heeft risicovolle of problematische 
schulden en ontvangt geen schuldhulpverlening. Als we ervan uitgaan dat dit ook geldt voor Breda, dan 
betekent dat dat ruim 13.000 huishoudens met schulden in Breda niet in beeld zijn en mogelijk wel hulp 
kunnen gebruiken. 
Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom startten 
in februari 2018 de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het 
IMW met de pilot Vroeg Eropaf Breda. In deze pilot slaan deze lokale partners de handen ineen met 
Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en cooperatie VGZ om mensen met beginnende betalingsachterstanden weer 
financieel 'op de rit' te krijgen. 
Wanneer een inwoner van Breda problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, 
energie en zorgverzekering, gaan de uitvoerders van Vroeg Eropaf aan de slag. De inwoner wordt actief 
benaderd door een schuldhulpverlener of maatschappelijk werker. Samen kijken ze wat er nodig is om de 
betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken. Soms kan iemand aanspraak maken op subsidies of 
regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig. Het is voor het eerst dat 
er in Breda zoveel partners samenwerken om huishoudens met betalingsachterstanden vroeg in beeld te 
krijgen en te helpen. 
Vroeg eropaf Breda wordt gefinancierd door de Bredase woningcorporaties en de gemeente Breda. Bij een 
positieve evaluatie van de pilot zal deze structureel worden ingebed en waar mogelijk uitgebreid met nieuwe 
partners. 
In de regiogemeenten bestaan soortgelijke initiatieven. 

Preventieve schuldhulpverlening in samenwerking met twee Bredase woningcorporaties 
Het IMW opereert in opdracht van twee woningcorporaties vanuit het gezamenlijk belang om het aantal 
huisuitzettingen van huurders van de corporaties vanwege schuldproblematiek te minimaliseren en te 
voorkomen dat men in de schuldsanering terecht komt. Partijen zien noodzaak tot samenwerking om zo vroeg 
mogelijk in beeld te krijgen of huurder niet wil of zonder hulp niet kan voldoen aan zijn huurverplichtingen. 
Door maatschappelijk werkers van het IMW wordt een huisbezoek afgelegd om een inschatting te maken of de 
huurder gebaat is bij kortdurende hulp/advies of dat vanwege complexe problematiek een doorverwijzing naar 
andere intensieve hulpverlening nodig is. Deze activiteit wordt gefinancierd door de twee betrokken 
corporaties (Alwel en Laurentius). 

Pilot project onder de werktitel "Erop af" 
Soms zijn er al organisaties bij een inwoner van Breda betrokken zonder dat er hulpverlening aanwezig is. 
Voorbeelden van deze organisaties zijn bijvoorbeeld een woningbouw cooperatie en/of wijkverpleegkundige. 
Samen met de wijkverpleegkundige van Thebe is in juni 2018 het idee geopperd om brede preventieve 
ondersteuning te bieden aan inwoners van Breda die dat nodig hebben. Voornamelijk zullen dit mensen zijn 
waarbij het niet gelijk te zien is dat zij kampen met een beperking. Mensen met een licht verstandelijke 
beperking vinden het moeilijk om tijdig hulp te vragen of te verwoorden wat er aan de hand is. Hierdoor 
zoeken ze vaak te laat ondersteuning of worden klachten niet goed begrepen. Dit kan grote gevolgen hebben 
voor het mee kunnen doen in de samenleving van een wijk of stad. 
Vanuit MEE willen we daarom de 'kwetsbare' inwoners van Breda actief benaderen door een cliënt 
ondersteuner. 

Inventariseren: 
Omdat dit veel overlap heeft met bestaande initiatieven is de eerste stap om te inventariseren welke 
samenwerkingsvormen er al in Breda bestaan. Vanuit het actieplan bemoeizorg worden hierin al verbindingen 
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gelegd. 
Er zal dan overwogen worden of het project te integreren valt met bestaande samenwerkingsvormen. Bij een 
goede verkenning van de bestaande vormen zal het project eind 2018 als proeftuin opgezet worden waarbij we 
gebruik maken van de signalen van de organisaties die al betrokken zijn bij een (kwetsbare) inwoners van 
Breda. 

Meldpunt zorg en overlast GGD West Brabant 
Het aantal kwetsbare of minder zelfredzame mensen in de samenleving neemt toe. Oorzaken zijn onder meer 
de ingewikkelder wordende samenleving, met bijvoorbeeld digitalisering en marktwerking bij verzekeraard en 
energieleveranciers, de economische crisis en de afbouw van de intramurale zorg. Daarnaast gaat het 
transitiebeleid in de samenleving uit van een sociaal netwerk en de kracht om zelf regie te voeren over je eigen 
leven. Er zijn mensen bij wie deze basisvoorwaarden ontbreken en waarbij deze aannames (nog) niet werken. 
Mensen met geldzorgen of grote sociale problemen leven gemiddeld 19 jaar meer in ongezondheid dan 
mensen zonder en overlijden gemiddeld 6 tot 7 jaar eerder. Extra aandacht in gezondheidsbeleid voor deze 
mensen is dann ook noodzakelijk. Het team Openbare geestelijke gezondheiszorg (OGGZ) bewaakt hoe de 
veranderingen in maatschappij uitpakken en steunt de mensen bij wie dit nodig is, zodat zij meedoen. Een 
belangrijk instrument daarvoor is het meldpunt zorg en overlast en vervult daarin de volgende taken: 

Vangnet voor kwetsbare burgers en toeleiden naar reguliere zorg: 
Het meldpunt Zorg & Overlast geniet steeds meer bekendheid in de samenleving en de daaraan gekoppelde 
vangnetfunctie die in 2017 verder is ontwikkeld. Het aantal meldingen bij het meldpunt is fors gestegen en de 
effectiviteit is groot. 75% van de personen waarover is gemeld is toegeleid naar reguliere zorg. Hierbij wordt 
samengewerkt met burgers en regionale ketenpartners zoals zorgpartijen en gemeenten. 
Het OGGZ team heeft met name te maken met kwetsbare volwassenen waarbij kinderen een onderdeel 
kunnen uitmaken van het systeem. Een klein percentage kan worden geschaard onder de categorie personen 
met verward gedrag. 

Inzet op 'vergeten' of verborgen plekken: 
Het OGGZ team werkt op verschillende plekken in de samenleving waar burgers verblijven die zijn vastgelopen 
in de maatschappij, zoals campings en plaatsen waar dak- en thuislozen zich ophouden. Binnen de regio is 
deelgenomen aan diverse campingacties in samenwerking met gemeenten. Hiebij zijn een groot aantal 
meldingen voortgekomen waarvan betrokkenen worden toegeleid naar reguliere zorg. Hierin wordt o.a. 
samengewerkt met team bemoeizorg en het straatteam van SMO Breda. 

Project Nu niet zwanger: 
In 2017 is het project Nu niet zwanger van start gegaan. In dit project worden kwetsbare vrouwen begeleid om 
zwangerschappen te voorkomen. Dit gebeurt door middel van voorlichting en het aanbieden van anticonceptie. 

Sociaal medische zorg voor dak- en thuislozen 
Vanaf juli 2015 heeft de GGD laagdrempelige spreekuren voor dak- en thuislozen in Bergen op Zoom en Breda 
en bezoekt zij dak- en thuislozen op vindplaatsen in de regio West-Brabant. De GGD verpleegkundige voert een 
eerste onderzoek uit, verleent verpleegkundige zorg en begeleidt dak- en thuislozen naar een huisarts of 
andere zorgverlener indien nodig. Deze verpleegkundige inzet moet ervoor zorgen dat zorgmijdende dak- en 
thuislozen verbeterde toegang tot sociaal-medische zorg hebben. In 2017 waren er in totaal 230 dossiers voor 
de dak- en thuislozen voor de centrumgemeente Bergen op Zoom en Breda. 
In 2017 heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden naar de uitvoering en resultaten van de medische zorg 
die geboden wordt aan dak-en thuislozen. De centrumgemeenten Breda en Bergen op Zoom hebben laten 
weten behoeft te hebben aan continuering van deze zorg. 
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400 Toeleiding naar hulp 

Indicator zegt iets 
over.......,.,  

Begroting 
2017 

Realisatie 2017 Indicator 

Mate waarin we 
voorzien in 
behoeften van onze 
stakeholders 

Gemiddeld waarderingscijfer 
door stakeholders (cliënten, 
partners en/ of 
opdrachtgevers) voor deze 
diensten 

Er was in 2017 nog geen 
geschikt instrument 
beschikbaar om de cliënt-
en klanttevredenheid in 
deze sector te meten 

Aantal cliënten meldpunt Zorg 
en overlast 

De mate van 
bekendheid met 
Meldpunt Zorg en 
Overlast 

1021 780 

flialckitha A cm  

Aantal contactmomenten 
met partners (MASS) 

De mate van 
samenwerking met 
partners 

208 

Toename door verhoogde 
overlegfrequentie in Bergen 
op Zoom en Roosendaal 

140 

Aantal doorverwezen 
cliënten vanuit het 
meldpunt (bemoeizorg, 
Mass en reguliere zorg) 

733 
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3. Opvang in de regio 

3a Dag- en nachtopvang 

Beschrijving: 
• De Doorstroomvoorziening (DSV) is een 24-uurs dag- en nachtopvang, bedoeld voor dak- en thuislozen 

vanaf achttien jaar uit de regio Breda. De dagopvang is bedoeld voor dak- en thuislozen. Deze is 
geopend van 09.00-17.00 uur. De nachtopvang is bedoeld voor daklozen, tegen betaling voor vijf euro 
per nacht. Inbegrepen is verplicht gebruik van de douchegelegenheid, een warme maaltijd en ontbijt. 
De nachtopvang is open van 17.15 uur tot de volgende ochtend 09.00 uur. 

• De toegang tot de Doorstroomvoorziening wordt bepaald door Centraal Onthaal. 
• Naast de dag- en nachtopvang kan in het winterseizoen ook de winteropvang opengesteld worden. 

Deze opvang is van tijdelijke aard. 

Maatschappelijk probleem - Er zijn te veel zorgwekkende zorgmijders. 

Te realiseren waarde en 
baat 

Deze mensen die gebruik maken van de dag- en nachtopvang hebben 
vaak zo veel meegemaakt en/of hebben zo'n compexe problematiek dat 
ze niet meer in staat zijn om hulp te ervaren. Mensen opvangen 
verbetert hun basale kwaliteit van leven, door middel van het bieden van 
bed, bad en brood. Daarbij vermindert de opvang maatschappelijke 
overlast. 

1. Bereik in beoogde 
doelgroep 

De Doorstroomvoorziening biedt 30 dag- en nachtopvangplaatsen. Het 
streven naar 20 cliënten in de Doorstroomvoorziening blijkt onmogelijk, 
waardoor het nu 30 plaatsen betreft, waarvan wordt bekeken of dat 
genoegzaam is. Op dit moment constateren wij namelijk een grote 
instroom van nieuwe cliënten en een doorstroom die moeizamer 
verloopt onder andere vanwege cliënten met specifieke problematiek die 
niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Dit hebben wij 
niet zelf in de hand. Dit verklaart voor een deel het hogere aantal 
cliënten in de Doorstroomvoorziening. We houden dus rekening met een 
mogelijke langere verblijfsduur in de Doorstroomvoorziening dan de 
gestelde vier weken. 

In 2016 hebben 10.015 overnachtingen plaatsgevonden. 
In 2017 hebben 9.299 overnachtingen plaatsgevonden. 

In 2016 zijn 217 unieke cliënten in de DSV verbleven. 
In 2017 zijn 258 unieke cliënten in de DSV verbleven. 

2. Zelfredzaamheid Bij opname krijgt iedere cliënt een mentor toegewezen. Er wordt samen 
met de cliënt een Persoonlijk Actie Plan geschreven. Hierin staan de 
persoonlijke doelen. De mentor ondersteunt de cliënt bij het realiseren 
van deze doelen. Het verblijf op De Doorstroomvoorziening is niet 
vrijblijvend. Van cliënten wordt een actieve houding verwacht en samen 
met de begeleiding gaat de cliënt aan de slag. 

Doelstelling is in principe doorstroom binnen vier weken naar een 
geëigende vervolgoplossing. Doel is nagenoeg alle cliënten van de 
Doorstroomvoorziening - mits zij gemotiveerd zijn aan hun herstel te 
werken - te laten doorstromen. 

3. Vakmanschap Medewerkers van de Doorstroomvoorziening werken vanuit een drietal 
kernwaarden te weten: verantwoordelijk, oprecht en op maat. 
Methodisch wordt vanuit een krachtgerichte benadering gewerkt, 
uitgaande van de mogelijkheden en krachten van de cliënt. 
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4. Synergie 
	 De Doorstroomvoorziening werkt nauw samen met onder andere het 

straatteam, Centraal Onthaal en zorg- en welzijnsorganisaties betrokken 
bij begeleiding en door- of uitstroom. 

5. Tevredenheid 
	

De tevredenheid over de Doorstroomvoorziening wordt continu 
gemonitord. Bij een verlaging van scores wordt geanalyseerd en 
opgevolgd. 

6. Totale kosten van de Totaal 2019: € 2.060.895. Dit is volledig gehonoreerd. 
activiteit 
	 Totaal 2020: € 2.102.155. Hiervan is € 2.065.554 gehonoreerd. 

Deze kosten zijn inclusief de gebruikersruimte. 
7. Kosten per bereikte klant 

	
De Doorstroomvoorziening betreft een brandweerfunctie en de kosten 
bestaan deels uit een vaste component. Afhankelijk van de vraag zijn de 
kosten zeer variabel per persoon. Daarnaast wegen een aantal, niet door 
ons te beïnvloeden, factoren mee in de kostprijs. Een voorbeeld is de 
huurprijs van het pand dat voor de helft leeg staat. 

Bijdrage (in euro's) aan Door te investeren in het motiveren van werken aan herstel proberen we 
besparing kosten maatwerk 

	gebruik van maatwerkvoorzieningen te beperken. Feit is dat echter dat 
veel mensen vanuit de Doorstroomvoorziening van maatwerk gebruiken 
maken. 

Ambities 
Gebruikersruimte 
De gebruikersruimte in de Doorstroomvoorziening is per 1 juli 2017 door SMO Breda overgenomen van 
Novadic-Kentron. De doelstelling van de gebruiksruimte is tweeledig. Enerzijds het beperken van 
gezondheidsschade en anderzijds het bestrijden van overlast op straat door chronisch alcohol- en 
drugsverslaafden. Chronisch en langdurig verslaafden met meervoudige problematiek kunnen hier gebruik 
maken van de drugs- en alcoholgebruiksruimte. Zij worden hier in de gelegenheid gesteld op een verantwoorde 
en hygiënische manier drugs en alcohol te gebruiken waarbij wordt geprobeerd de overlast voor de omgeving 
tot een minimum te beperken. Het aantal bezoekers aan de gebruiksruimte is de afgelopen jaren teruggelopen. 
We hopen dat de nieuwbouw van de Doorstroomvoorziening voorziet in de hierboven beschreven behoefte, 
zodat we definitief afscheid kunnen nemen van gebruikersruimte. 

GHB-afhankelijke cliënten 
SMO Breda en Novadic-Kentron zijn in gesprek over de randvoorwaarden waaronder opnieuw kan worden 
gestart met de opvang van GHB-afhankelijke cliënten in de Doorstroomvoorziening. 

Pand van de Doorstroomvoorziening 
We zitten dringend verlegen om een pand dat beter past bij de visie die SMO Breda inmiddels al enkele jaren 
doorvoert. De gemeente Breda is eigenaar van het pand van de Doorstroomvoorziening. In lijn met de 
constateringen van de evaluatie Stedelijk Kompas (minder verslaafde cliënten in de Doorstroomvoorziening en 
cliënten die weigeren daar naar toe te gaan) zijn we in 2015 met de gemeente Breda in gesprek over nieuw 
beleid in de Doorstroomvoorziening en de huisvesting die sterk verouderd en niet meer passend is. In 2017 
heeft een onderzoek naar de wensen van gemeenten en zorgaanbieders in deze plaatsgevonden. Een 
projectgroep met belangrijke actoren, onder leiding van de gemeente Breda, heeft een programma van eisen 
opgesteld. We zijn in afwachting van het besluit van het college in deze. Een nieuw pand kan bevorderend 
werken op de motivatie en kan voorkomen dat cliënten afzien van een verblijfsplaats vanwege het oude imago 
dat er nog aan hangt. Ook in de regio zien we dat het oude imago van 't 1.1 nog een rol speelt. 
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Maatschappelijk 	 - Er is nog onvoldoende aansluiting tussen voorliggend veld en de begeleiding 
probleem 
	 beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daardoor belanden mensen 

nog te vaak in crisis, al dan niet gepaard gaand met dakloosheid 
Te realiseren waarde 	Wanneer er sprake is van een burger met een begeleidingsvraag en een acute 
en baat 
	 woonvraag kan er crisisopvang worden geboden. Dit verbetert de kwaliteit 

van leven en de gezondheid van deze burger. Daarbij voorkomt crisisopvang 
dat eventuele kinderen van deze burger schade oplopen. Crisisopvang 
voorkomt een verdere escalatie van de problematiek en de daarbij horende 
maatschappelijke kosten en eventuele overlast. 

1. Bereik in beoogde 
	In 2019 en 2020 betreft het de onderstaande crisiswoningen. Omdat de 

doelgroep 	 crisisplaatsen geambulantiseerd zijn, maakt dat het mogelijk om te 
regionaliseren: 

o Gemeente Breda: 11 eenpersoons crisiswooneenheden en 5 
crisisgezinswoningen. Dit is momenteel de omvang. Het aantal 
benodigde woningen zal flexibel op- en afgeschaald worden, 
zodat een op de vraag afgestemd aanbod voorhanden is. In deze 
woningen worden ook vrouwen met een risicoprofiel code geel 
of oranjè opgevangen. 

o Gemeente Altena: 
■ Per november 2018 start SMO Breda met een pilot over 

een periode van anderhalf jaar. SMO Breda huurt twee 
eenpersoons appartementen (studio's) in Sleeuwijk ten 
behoeve van crisisopvang voor jongvolwassenen (in de 
pilot wordt de term crisisopvang vermeden en 
gesproken over ambulante opvang). In deze regio 
worden jaarlijks gemiddeld 25 jongeren uit het ouderlijk 
huis gezet. De crisiswoningen zijn bedoeld voor 
diegenen die per direct een woning nodig hebben én 
een hulpvraag (zoals psychiatrische problematiek of 
schulden) hebben. Het betreft een voorlopige, tijdelijke 
woonruimte. 

Naast bovenstaande beschikt over diverse woningen, geschikt voor één- of 
tweepersoonshuishoudens. SMO Breda en woningcorporaties maken 
afspraken om in woningen te voorzien. De woningen worden gebruikt voor 
onder andere kwetsbare burgers met de onderstaande profielen. Het betreft 
ongeveer 300 burgers per jaar. 

o Aankomende (tiener)moeders die (dreigend) dak- en thuisloos 
zijn. 

o Vrouwen (en gezinssysteem) met een risicoprofiel code geel of 
oranje. 

o Mensen met schulden. Gedurende de ondersteuning wordt 

3b Crisisopvang 

NB: Naast onderstaande crisisopvang biedt ook Villa Boerenbont begeleiding in een aantal crisisplekken in 
Breda. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4 over risicojongeren. 

Beschrijving: 
In Breda en Sleeuwijk staan een aantal crisiswoningen, bedoeld voor burgers met een begeleidingsvraag en een 
acute woonvraag. Er zijn woningen voor gezinnen en één- of tweepersoons huishoudens. Voor een periode van 
zes tot dertien weken wordt een woning beschikbaar gesteld. Cliënten dienen onder andere te beschikken over 
voldoende woonvaardigheden. Samen met de cliënt wordt er hard gewerkt aan een structurele en duurzame 
oplossing. Zowel de huur van de woningen als de begeleiding van de bewoners gebeurt door SMO Breda. Per 
week wordt beoordeeld of de cliënt mag blijven. SMO Breda werkt hiervoor nauw samen met 
Woningbouwcorporaties in Breda en Altena. De toegang tot de crisiswoningen verloopt via Centraal Onthaal. 
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gewerkt aan schuldoplossing en eventuele andere 
ondersteuningsvragen. 

o Jongeren met een intensieve ondersteuningsvraag. Een 
woonteam zorgt voor de dagelijkse ondersteuning op de 
meerdere leefgebieden. Dit woonteam bestaat uit mentoren en 
stagiaires van SMO Breda, coaches van Social Work (Kamers met 
Kansen) en eventueel ervaringsdeskundigen. 

o Mensen die, komend vanuit een intramurale setting, weer de 
eerste stap naar zelfstandig wonen zetten. 

o Mensen die uit detentie komen. 

2. Zelfredzaamheid Er wordt een opvangmogelijkheid geboden aan mensen die tijdelijk de regie 
kwijt zijn over hun eigen leven en geen onderdak hebben. Men heeft 
onderdak en ondersteuning nodig om nieuw perspectief te creëren. De 
begeleiding sluit aan en vertrekt aantoonbaar vanuit het nog aanwezige deel 
waarvoor de cliënt nog wel verantwoordelijkheid kan nemen. 

3. Vakmanschap Medewerkers van de crisisopvang werken vanuit een drietal kernwaarden te 
weten: verantwoordelijk, oprecht en op maat. Methodisch wordt vanuit een 
krachtgerichte benadering gewerkt, uitgaande van de mogelijkheden en 
krachten van de cliënt. 

4. Synergie SMO Breda en woningcorporaties maken afspraken om in woningen te 
voorzien. 

5. Tevredenheid De tevredenheid over de crisisopvang wordt continu gemonitord. Bij een 
verlaging van scores wordt geanalyseerd en opgevolgd. 

We slagen er steeds beter in vanuit de participatiegedachte verbinding te 
maken met activiteiten in de samenleving (zoals Nieuwe Veste en 
sportverenigingen), maar we zien nog een uitdaging met betrekking tot het 
laten meedoen van alle cliënten die individuele begeleiding gewend waren. 

6. Totale kosten van de 
activiteit 

Totaal 2019: € 706.597. Dit is volledig gehonoreerd. 
Totaal 2020: € 720.729. Hiervan is € 708.194 gehonoreerd. 
Dit bedrag is mede bedoeld voor de regionalisering van de crisisopvang en de 
kosten voor re-integratie van ex-gedetineerden (zie 3e) voor 2019 en 2020 zijn 
hier ook onderdeel van. 

7. Kosten per bereikte 
klant 

Crisisopvang betreft een brandweerfunctie en de kosten bestaan deels uit een 
vaste component. Afhankelijk van de vraag zijn de kosten zeer variabel per 
persoon. Door de ambulantilsering van de crisisopvang in 2015 hebben een 
kostenbesparing van de crisisopvang kunnen realiseren. 

Bijdrage (in euro's) aan 
besparing kosten 
maatwerk 

Ambities  

Crisisopvang voorkomt een verdere escalatie van de problematiek en de 
daarbij horende maatschappelijke kosten en eventuele overlast. Daarbij 
voorkomt crisisopvang dat kinderen van de bewoners schade oplopen, 
waardoor deze kinderen later in hun leven minder gebruik zullen maken van 
maatwerkvoorzieningen. 
De personen die van crisisopvang gebruik maken komen zelden in maatwerk 
terecht. Zij worden bijna altijd teruggeleid naar een zelfstandig bestaan in 
samenleving. 
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Pilot in gemeente Altena: 
• Per november 2018 start SMO Breda met een pilot over een periode van anderhalf jaar. SMO Breda 

huurt twee eenpersoons appartementen (studio's) in Sleeuwijk ten behoeve van crisisopvang voor 
jongvolwassenen. In deze regio worden jaarlijks gemiddeld 25 jongeren uit het ouderlijk huis gezet. De 
crisiswoningen zijn bedoeld voor diegenen die per direct een woning nodig hebben én een hulpvraag 
(zoals psychiatrische problematiek of schulden) hebben. Het betreft een voorlopige, tijdelijke 
woonruimte. 

• Daarnaast gaat SMO Breda in gesprek met een woningcorporatie in deze regio om ook één 
crisisgezinswoning te huren in die regio, in het kader van bovenstaande pilot. 

• Als de pilot succesvol blijkt, zal SMO Breda onderzoeken of ook in andere gemeenten ambulante 
crisisopvang kan worden gerealiseerd. 

Power2Us 
Power2Us is een driejarig project om de psychische, sociale en economische veerkracht van zwerfjongeren te 
vergroten. Dit door groepsgewijs te werken en kennis en vaardigheden over te dragen. Inspiratiebron voor het 
project zijn succesvolle programma's die Stichting Red een Kind uitvoert in Afrika. GGD West-Brabant, SMO 
Breda, Stichting Red een Kind, WijZijn Traverse Groep, Surplus en het Annahuis participeren gezamenlijk in dit 
project. 
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• Mensen met verward gedrag 
• Mensen met psychische kwetsbaarheid ontbreekt het nog te vaak 

aan een zinvolle daginvulling, werk. Dat is essentieel voor herstel. 
• Er is nog onvoldoende aansluiting tussen voorliggend veld en de 

begeleiding beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 
Daardoor belanden mensen nog te vaak in crisis, al dan niet gepaard 
gaand met dakloosheid 

Maatschappelijk 
probleem 

Te realiseren waarde 
en baat 

• Iedereen is van tel 
• Niemand tussen wal en schip 
• Meedoen in de samenleving 

Psychische kwetsbaarheid komt in Nederland meer voor dan men denkt. Op 
ieder moment heeft ongeveer 25% van de Nederlanders dusdanige 
psychiatrische klachten dat we van een psychiatrische problematiek mogen 
spreken. Daarnaast krijgt meer dan 40% van de nederlandse bevolking ooit in 
haar leven, persoonlijk te maken met een wat ernstiger psychiatrisch 
probleem. De respijtvoorziening is tweede helft van 2018 operationeel. Het is 
nog onduidelijk hoeveel mensen gebruik gaan maken van de voorziening. 
Deze tijdelijke woonvoorziening (zgn. respijtvoorziening) is bedoeld om voor 
mensen een crisissituatie te voorkomen, herstel en inclusie te bevorderen. En 

1. Bereik in beoogde 
doelgroep 

2. Zelfredzaamheid 

3c Respijthuis 

Fameus, Zorgbelang en Leystromen zijn in samenwerking met de gemeenten Baarle-Nassau, Breda en Tilburg 
een initiatief gestart om een tijdelijke woonvoorziening te creëren voor mensen die problemen ervaren met 
maatschappelijke integratie, participatie en sociale inclusie. 

Deze tijdelijke woonvoorziening (zgn. respijtvoorziening) is bedoeld om voor mensen een crisissituatie te 
voorkomen, herstel en inclusie te bevorderen. En op die manier problemen rondom wonen in de wijken terug 
te dringen, uithuiszetting en verward gedrag te voorkomen. In deze voorziening kunnen mensen werken aan 
een positieve leefstijl om beter te kunnen participeren in de samenleving. 

Het project is ambitieus en innovatief 
En kan daarom rekenen op landelijk interesse. Op dit moment zijn er in de regio geen laagdrempelige 
voorzieningen waarin mensen - bij wie geen sprake is van een acute crisis - tijdelijk even tot rust kunnen komen 
en deel kunnen nemen aan herstelactiviteiten. Hierdoor neemt problematiek vaak onnodig toe. Dit leidt tot 
overbelasting van de omgeving en tot duurdere vormen van zorg zoals maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen. Dat wil dit initiatief voorkomen. Bovendien is het de bedoeling dat vanuit dit initiatief participatie 
optimaal vorm krijgt. Iets waar Leystromen al jaren aan werkt. 

Participatie in optimale vorm 
Mensen die in de Respijtvoorziening logeren of hebben gelogeerd leveren een bijdrage aan dit initiatief. Het 
onderhoud, het groen en de activiteiten die men gaat ondernemen, inclusief het organiseren daarvan, worden 
door allen samen opgepakt en uitgevoerd. 

Zo zal een steeds grotere groep van mensen groeien die een bijdrage levert tijdens én na hun verblijf). 
Omwonenden, (maatschappelijke) ondernemers en verenigingen uit de omliggende dorpen worden betrokken. 
De essentie is dat er een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid ontstaat. Belangrijke elementen 
om je in de maatschappij staande te houden. 

Locatie van de respijtvoorziening 
De respijtvoorziening wordt gevestigd in het voormalige kloostercomplex Cruyshof in Baarle-Nassau, dat in 
bezit is van Leystromen. Deze locatie is rustig gelegen, wat ten goede komt aan het doel van de voorziening. 
Tevens is de locatie centraal gelegen tussen de regio's Breda en Hart van Brabant en goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer vanuit Tilburg. Omdat mensen die hier gaan verblijven gemotiveerd zijn om in een rustige 
omgeving te werken aan hun herstel, wordt de afstand niet als problematisch gezien. Er is een rechtstreekse 
busverbinding van 42 minuten vanuit Tilburg Centraal Station. 
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3. Vakmanschap 

op die manier problemen rondom wonen in de wijken terug te dringen, 
uithuiszetting en verward gedrag te voorkomen. In deze voorziening kunnen 
mensen werken aan een positieve leefstijl om beter te kunnen participeren in 
de samenleving. 
Een ervaringsdeskundige heeft geleerd hoe ervaringskennis op een 
waardevolle manier in te zetten is naar een ander. Ervaringsdeskundigheid is 
dus een deskundigheid die je ontwikkelt door je eigen ervaringen serieus te 
nemen, die voor jezelf te verwerken en erop te reflecteren en tevens om 
vergelijkbare ervaringen van anderen serieus te nemen, daarnaar te luisteren 
en in je reflecties te verwerken. 
Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het is om een moeilijke 
periode door te maken, aangezien ze in hun eigen leven een moeilijke periode 
hebben doorgemaakt. Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol, 
zowel naar cliënten als naar de teams. Ervaringsdeskundigen hebben de rol als 
'hoopverlener' naar de cliënt en hebben een kritische 'luis in de pels'-functie 
naar de collega hulpverleners. Alles is erop gericht om het herstelproces van 
cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen. 

4. Synergie 
	 Fameus, Zorgbelang en Leystromen zijn in samenwerking met de gemeenten 

Baarle Nassau, Breda en Tilburg 
5. Tevredenheid 
	

Door het starten van de voorziening in 2018 kunnen bij het schrijven van het 
uitvoeringsplan allen nog maar de indrukken van de eerste gebruikers vermeld 
worden. 

6. Totale kosten van de 
activiteit 

Momenteel kost de activiteit 460.000 op jaarbasis. Wanneer de incidentele 
subsidies van ZonMW (e.a.) niet meer mogelijk zijn, moet dit bedrag anders 
gevonden worden. Het ligt in de lijn der verwachtingen steeds meer 
kostendekkend en zelfvoorzienend te gaan werken. 

7. Kosten per bereikte 
klant 

Afhankelijk van het bereik (tijdelijk verblijf en dagactiviteiten). 

Bijdrage (in euro's) aan 
besparing kosten 
maatwerk 

De inzet van Fameus is gericht op persoonlijk herstel en ontwikkeling, vanuit 
eigen regie en eigen verantwoordelijkheid. Wij zetten dus in om mensen te 
helpen om hun eigen leven weer vorm te geven waardoor ze minder 
afhankelijk worden van zorg of maatwerkvoorzieningen. Dit is ook inzichtelijk 
via een aantal ervaringsverhalen van mensen die hun leven weer hebben 
kunnen oppakken en bezig zijn met hun herstel. O.a. door (vrijwilligers)werk, 
het volgen van opleidingen, het opbouwen van een eigen netwerk, het 
terugvinden van 'zin in het leven' en ambitie om iet te gaan doen. 
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Maatschappelijk probleem Sociaal Isolement 

• Niemand tussen wal en schip 
• Iedereen kan mee doen 
• In eigen woorden: Van hulpeloosheid ( ook i.r.t. de regels en 

het beleid) tot zelfredzaamheid 

Te realiseren waarde en baat 

Elf plekken doelgroep 
Actuele typering van groot deel van de bewoners: economische 
dakloze. Geschat wordt dat deze groep landelijk meer dan 10.000 groot 
is. Breda vormt ca. 1% van de Nederlandse bevolking. Omdat dit alle 
leeftijdscohorten betreft kan (voorzichtig) aangenomen worden dat 
Breda tenminste 100 economische daklozen kent. In dat geval vangt 
HET KLOOSTER Breda 11% van de Bredase omvang op. 
Nieuwsuur 19-12-2017 
Volgens het CBS is het totaal aantal daklozen tussen 2009 en 2015 
gestegen met 74 procent, van 18.000 naar 31.000. Specifieke cijfers 
over het aantal daklozen, zonder verslavingen of psychiatrische 
problemen, zijn er niet. Volgens experts gaat het om meer dan 10.000 
mensen. 

1. Bereik in beoogde doelgroep 

HET KLOOSTER Breda voelt zich in haar werkwijze geïnspireerd door 
empowerment zoals dat door Tine van Regenmortel in beeld is 
gebracht. De bewoners lossen zelf hun problemen op met morele en 
praktische steun van mensen die actief zijn in het klooster. Zonder die 
steun lukt het (vooralsnog) niet de problemen op te lossen. 
(Empowerment als kader voor sociale inclusie en moderne zorg en 
steun, Tine van Regenmortel, 2009) 

2. Zelfredzaamheid 

Er mogen zijn en gekend worden is een belangrijk element van onze 
aanpak. (presentie) 
Dat op zichzelf is echter niet voldoende. 
Onze werkwijze kent vier elementen vaak belopen in vier fases: 
1. Rust: landen en tot rust komen 
2. Directief: om op gang te komen 
3. Samen: in onderling overleg 
4. Zelf: op eigen inbreng 
Niet iedereen beloopt alle elementen in de fasering zoals aangegeven. 
De benadering is maatwerk. Zo gaan fase 1 en 3 vaak met elkaar op, is 
fase 2 niet altijd nodig en hopen we voor ieder fase 4 te bereiken. Deze 
benadering geeft de medewerkers handvaten om hun opstelling naar 
de bewoners vorm te geven. 

3. Vakmanschap 

HET KLOOSTER Breda wenst met alle relevantie gremia en partijen 
samen te werken. Op dit moment nemen we deel aan de thematafel 
Regio Breda vangt op en aan het voortgangsoverleg zorgmijders 
Stedelijk Kompas. 
Verder wordt er een afspraak gemaakt met centraal onthaal ter info en 
mogelijke afstemming. Een huidige bewoner is binnengekomen via het 
Annahuis. Een andere bewoner via Fivoor. 

4. Synergie 

3d Aanvullende opvang 
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5. Tevredenheid Er is nog geen plan/geld om een periodiek tevredenheidsonderzoek te 
doen onder bewoners, vrijwilligers, medewerkers en relaties. 
De anekdotes die we her en der optekenen spreken van een positieve 
waardering door de meerderheid. 

6. Totale kosten van de activiteit De thematafel Regio Breda vangt op heeft een eenmalige bijdrage 
toegezegd van 37,5k inzake de aanloopkosten. Dit is geen onderdeel 
van het subsidieplafond 2019/2020. Deze (onderzoeken, architect, 
constructeur, leges, projectleiding/0,5 fte minimumloon) bedragen in 
totaal ca. 350k, daarvan is uit eigen middelen ca. 230k ter beschikking. 
De resterende aanloopkosten (tot start bouw) worden nu geschat op 
120k. 
Er wordt daarnaast een aanvraag gedaan i.h.k.v. herbestemming 
cultureel erfgoed (max 21k). Ook staat een aantal fundraising 
activiteiten op stapel. 

7. Kosten per bereikte klant Bij eenmalige bijdrage van 37,5k, 11 plekken, per plek 3,41k 
Opmerking: De plekken blijven economisch 30 jaar in stand. 

Bijdrage (in euro's) aan 
besparing kosten maatwerk 

Door ons niet aan te geven. Het gaat om een eenmalige bijdrage van 
een eenmalig vrijgevallen bedrag. 
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3e Justitieel 

• ISD/SDA: SMO Breda wil ook in 2019 en 2020 graag op basis van zeven trajecten zorg, begeleiding en 
verblijf (justitieel) aan cliënten met een strafrechtelijke titel bieden. SMO Breda participeert volledig 
(bestuurlijk en operationeel) in het Veiligheidshuis. Om de keten zo sluitend mogelijk te maken 
worden de potentiële kandidaten - indien bekend - door onze medewerkers vaak al voor het einde van 
de detentieperiode in de penitentiaire inrichting benaderd. 
NB: ISD/SDA is geen onderdeel van het subsidieplafond. 

• Re-integratie ex-gedetineerden: Het zwaartepunt van deze ondersteuning is gericht op de re-
integratie van ex-gedetineerden. Dit verschuift na verloop van tijd van professionele hulp naar 
informele ondersteuning (buddy) en uiteindelijk, als de doelen behaald zijn, naar zelfstandigheid. Deze 
ondersteuning wordt geboden door SMO Breda (830 uur op jaarbasis). 
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4. Ondersteuning van risicojongeren 

Doelgroep 

Jongeren in een kwetsbare positie met een potentiële dreiging tot dak- en thuisloosheid tot +/- 27 jaar met een 
ondersteuningsvraag ten aanzien van: 

• (Tijdelijk) veilig wonen en individuele begeleiding 
• Te maken hebben met een verslavingsachtergrond 
• Zich bevinden in de overgangsfase van 18 min naar 18 plus 

De activiteiten 
De vragen van burgers, ketenpartners en maatschappelijke ontwikkelingen bepalen welke interventies 
uiteindelijk worden ingezet (vraaggericht werken). Ten behoeve van de overzichtelijkheid wordt het aanbod 
toegelicht aan de hand van de verschillende interventies: 
Maatschappelijke opvang plaatsen:  
Stichting Villa Boerebont biedt naast WMO beschermd wonen en maatwerkvoorziening WMO jaarlijks een 
aantal plaatsen maatschappelijke opvang. 
Dergelijke plaatsen zijn bedoeld voor jongeren, tot +/- 27 jaar die (acuut) dakloos zijn, dreigen te worden of 
met spoed een overbruggingsplaats behoeven ter overbrugging naar een beschermd wonen plek. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan jongeren die na een klinische opname in de verslavingszorg een aansluitende plaats nodig 
hebben, ofwel naar een vervolgplek ofwel een beschermd wonen plaats. 
Dergelijke plaatsen dragen ertoe bij dat de cliënt op een veilige, deskundige plek kan werken aan zijn of haar 
herstel en risico's op terugval beperkt kunnen worden. Duur van een maatschappelijke opvang plaats bedraagt 
12 weken en wordt in de huidige situatie toegekend door centraal onthaal. 
Juzt biedt voor jongeren voornamelijk intensievere hulp bij het zelfstandig worden waarvoor een beschikking 
van CJG dan wel WMO nodig is. Daarnaast heeft Juzt een crisis/time-out voorziening die toegankelijk is en 
gemiddeld vier plaatsen heeft. Toekenning verloopt via het SEZ, waarna ism partners wordt bezien welk 
vervolg nodig is. Dit voor zowel formele als informele hulpbronnen. 
In samenwerking met SMO biedt Juzt hulp aan (tiener)moeders waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
crisiswoningen bij SMO en Juzt kan invliegen met specialistische hulp als daar omgevraagd wordt. 

Netwerk 'van 18- naar 18+ 
In het netwerk 'van 18- naar 18+' ontwikkelen zorgpartners uit de regio Breda een doorgaande hulplijn en 
perspectief naar de toekomst voor jongeren van 16 tot en met 26 jaar. Het betreft hier niet alle jongeren maar 
die jongeren die dreigen tussen wal en schip te vallen, nergens terecht kunnen en/of aanspraak kunnen of 
willen maken op voorzieningen. Vanuit de thematafel 'Regio Breda vangt op' participeren Juzt, SMO Breda, 
Novadic-Kentron en Villa Boerebont in dit netwerk. De doelstelling van het project kan onderverdeeld worden 
in vier deeldoelstellingen: 

a. Beschrijven van de doelgroep op basis van profielen. 
b. In beeld brengen van obstructies in de doorgaande hulplijn tussen 18- en 18+, op alle 
terreinen binnen het sociale domein. 
c. Het doorbreken van obstructies in deze doorgaande hulplijn op alle terreinen binnen het 
sociale domein. 
d. Het ontwikkelen van oplossingen voor obstructies in de doorgaande hulplijn van 18- naar 18+ 
op alle terreinen binnen het sociale domein. 
Drie specifieke mentoren, zogenaamde grenswerkers, geven vorm en inhoud aan deze doelen. 

Er is nog onvoldoende aansluiting tussen voorliggend veld, 
voorzieningen gefinancierd door ZVW en begeleid wonen en of 
maatschappelijke opvang. Hierdoor belanden mensen nog te vaak in 
een crisis, al dan niet gepaard gaand met dakloosheid. 

Mensen met psychiatrische kwetsbaarheid staan nog te vaak buiten de 
samenleving, worden gezien als "eng, verward, gevaarlijk, anders", en 
niet als mensen die kunnen herstellen en bijdragen aan de 
samenleving. 

Maatschappelijk probleem 
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Te realiseren waarde en baat 

Mensen met psychische kwetsbaarheid ontbreekt het nog te vaak aan 
een zinvolle dag invulling, werk, Wat essentieel is voor herstel. 

Bijkomend is de kwetsbaarheid voor jongeren die te maken hebben 
met de overgang van de jeugdzorg naar vervolg hulpverlening, WMO, 
MO of WLZ. Wet- en regelgeving die verandert door het bereiken van 
de leeftijd van 18 zorgt er in veel gevallen voor dat trajecten 
onvoldoende op elkaar aansluiten. Dit brengt nieuwe risico's met zich 
mee zoals bijvoorbeeld risico ten aanzien van een stabiel, veilig woon-
leef klimaat, inkomen en stabiliteit in zinvolle dag invulling zoals werk 
of scholing. 
Voorkoming van (dreigende) dakloosheid. 
Door het snel in kunnen zetten van een traject kan langdurige, 
zwaardere zorg voorkomen worden. 

1. Bereik in beoogde 
doelgroep 

Zes trajecten op jaarbasis 

2. Zelfredzaamheid Men activeren en stimuleren dat te doen wat zij zelf kunnen, niet 

overnemen als hulpverlener. 

Er zorg voor dragen dat eigen mogelijkheden onderzocht en ingezet 
worden om tot herstel te komen. 

3. Vakmanschap 

4. Synergie 

Ondersteunen bij het regelen van randvoorwaardelijke zaken om tot 
herstel te komen: uitkering, werk, schuldhulpverlening, dak boven het 
hoofd, etc. 
Partijen die met gelijke doelgroep werken, Juzt, SMO Breda en Novadic-
Kentron. Met Juzt en SMO Breda is het van belang te weten waar ieder 
zich op richt, onderscheidt en hoe partijen elkaar kunnen aanvullen om 
een zo compleet mogelijk aanbod te kunnen doen en uitwisselen waar 
gewenst. Novadic-Kentron is een belangrijke partij als het gaat om 
expertise op verslaving aan te laten sluiten in het herstelproces. 

5. Tevredenheid Als betrokken partijen en klant binnen de gestelde termijn kunnen 
concluderen dat iemand voldoende herstel heeft doorgemaakt en 
beschikt over voldoende eigen regie. 

6. Totale kosten van de 
activiteit 

Totaal 2019: € 49.658. Dit is volledig gehonoreerd. 
Totaal 2020: € 50.649. Hiervan is € 49.770 gehonoreerd. 

7. Kosten per bereikte klant  € 8.276 

Bijdrage (in euro's) aan 
besparing kosten maatwerk  

Bij benadering: 
Dagtarief MO : € 98,52 
Dagtarief WMO BW bouwsteen VV & basis: 132,15 
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5. Verslavingspreventie 

De activiteiten 

Het rijk geeft elke centrumgemeente in Nederland middelen voor het uitvoeren van verslavingspreventie. Deze 
middelen gaan naar de centrumgemeente omdat bepaalde activiteiten alleen maar uitgevoerd kunnen worden 
op een bepaalde schaalgrootte. De activiteiten dienen echter toegankelijk te zijn voor alle gemeenten die tot 
de centrumgemeente behoren waarbij vraaggericht werken het uitgangspunt is. 
Verslavingskunde Nederland (VKN) heeft met alle verslavingspreventie afdelingen in Nederland een 
gestandaardiseerd aanbod voor verslavingspreventie ontwikkeld. De volgende activiteiten vallen hieronder en 
worden ook in de regio Breda uitgevoerd. 

DIMS testservice (monitoring) 
In Breda kunnen gebruikers van synthetische drugs wekelijks terecht op een spreekuur van de testservice DIMS 
(Drug Informatie en Monitor Systeem). Bezoekers kunnen hier anoniem hun synthetische drugs laten testen op 
de samenstelling en het gehalte van de werkzame stoffen. Zij krijgen tijdens dit bezoek ook preventie-adviezen. 

Doelgroep participatie (unity en peersupport) 
Unity is een vrijwilligersproject waarbij momenteel 18 jonge mensen uit de dancescène op festivals en feesten 
voorlichting geven over uitgaan, alcohol en drugs en de risico's die daarbij komen kijken. De inzet van Unity is 
een voorwaarde die de gemeente Breda stelt voor het afgeven van een vergunning voor een dance event. 
Naast Unity worden ook peersupporters (ervaringsdeskundigen) ingezet bij de verschillende interventies van 
preventie. Dit ter bevordering van onder andere destigmatisering. 

Casefinding/ veldwerk 
Onder veldwerk vallen alle activiteiten gericht op selectieve en geïndiceerde preventie en casefinding waarbij 
de werker (veelal samen met een jongerenwerker) proactief op zoek gaat naar de doelgroep. 
Zo heeft preventie wekelijks een spreekuur bij Villa Boerebont en zijn er ook werkafspraken met SOVAC in 
Terheijden. Ook jongvolwassenen met GHB problematiek worden actief benaderd en in samenhang met 
ketenpartners worden zorgtrajecten uitgezet. Met de gemeente Etten-Leur is hiervoor een aanpak ontwikkeld. 

Hulpvragen op verzoek (individuele preventie) 
Bij de interventie 'hulpvragen op verzoek' kan er onderscheid gemaakt worden in individuele preventie, 
opvoedings- en naastenondersteuning. Voorbeelden van individuele preventie zijn onder andere 
alcoholintoxicatiegesprekken, ondersteuning van ouders met een (dreigend) verslaafd kind en 
preventietrajecten van burgers die zelf worstelen met hun gebruik en hierbij hulp willen maar waarbij 
behandeling nog niet nodig is. 

Beleidsadvies & consultatie casuïstiek 
Ketenpartners (o.a. gemeenten, wijkteams, welzijnsinstellingen etc) met vragen over beleid of casuïstiek. 
Beleidsvragen kunnen o.a. betrekking hebben op evenementenbeleid, kansspelbeleid etc. 

Deskundigheidsbevordering 
De deskundigheidsbevorderingen zijn verschillend van aard en worden gegeven in verschillende settings. Er is 
aandacht voor middeleninformatie, signaleren, het begeleiden van mensen die problematisch gedrag vertonen 
als het inzichtelijk maken van de juiste mogelijkheden van doorverwijzen. 

Onderwijs 
De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG) is hét schoolpreventieprogramma (voortgezet onderwijs en 
MBO; nadruk op speciaal onderwijs) over alcohol, gamen en roken dat de basis vormt van de 
preventieactiviteiten in het onderwijs. 

Informatievoorziening (team Advies en Informatie) 
Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 is er altijd per direct een professional telefonisch en digitaal bereikbaar. 
Vragers verkrijgen de gevraagde informatie of handvatten middels verschillende kanalen, telefonisch, digitaal 
(o.a. chatservice), informatiebijeenkomsten en online modules (voor naasten). 
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Ondersteuning SMO Breda (hoort niet bij het gestandaardiseerde preventieaanbod vanuit het rijk, 
maar is specifiek ontwikkeld voor Breda) 

Een medewerker van NK is beschikbaar voor consultatie van SMO Breda medewerkers en cliënten van SMO 
Breda. Hierdoor kunnen ook burgers met verslavingsproblemen gebruik maken van de voorzieningen van SMO 
Breda en valt niemand tussen wal en schip. 

Regiofunctie activiteiten 
Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk vraaggericht te werken. Het is belangrijk dat burgers en ketenpartners 
in alle 12 gemeenten behorende tot de centrumgemeente Breda op de hoogte zijn van ons aanbod. Daarom 
heeft elke gemeente een eigen contactpersoon binnen preventie. De activiteiten zijn deels onder verdeeld naar 
inhoud en deels naar gemeenten, zodat wijkteams en jongerenwerkers vaste contactpersonen hebben. Met 
enkele preventiewerkers voor 12 gemeenten ben je nooit in staat bekend te zijn bij alle burgers en 
ketenpartners. Daarom is er ook een team Advies en Informatie. 

Maatschappelijk 
	

Indien problemen niet vroegtijdig worden gesignaleerd en hierop wordt 
probleem 	 geanticipeerd, neemt de kans op herstel en de kwaliteit van leven af en de kosten 

voor de zorg toe. Daar waar mogelijk wordt zelfs ingezet op het voorkomen van 
problemen. Als problemen worden voorkomen of vroegtijdig aangepakt zullen er 
minder zorgwekkende zorgmijders komen, minder mensen met verward gedrag, 
minder mensen die gezondheidsschade hebben opgelopen en doen meer mensen 
mee in de samenleving. 
Preventie draagt daarnaast bij aan de-stigmatering van verslaving door middel van 
uitvoer van haar activiteiten. O.a. door de inzet van peersupport en het bespreekbaar 
maken van verslaving en herstel wordt getracht mensen met een psychische 
kwetsbaarheid meer te includeren in de maatschappij. 

Te realiseren 	De aandacht voor preventie is ingegeven uit de noodzaak om de gezondheid van 
waarde en baat 

	
burgers te verbeteren en de kosten in de hand te houden. De kosten worden in de 
hand gehouden door in te zetten op het voorkomen van problemen en bij beginnende 
problematiek al in te grijpen. De kans op herstel is dan het meest succesrijk. Hierdoor 
is het slechts in een klein deel van de casussen van preventie nodig om op te schalen 
naar WMO-begeleiding of behandeling. 

1. Bereik in 	 20% van de Nederlandse bevolking lijdt ooit in zijn of haar leven aan misbruik of 
beoogde doelgroep 	afhankelijkheid van alcohol of drugs (in het laatste jaar: 4 tot 8%, cijfers Nemesis 2). 

Om de onder behandeling te verminderen is niet noodzakelijkerwijs meer 
specialistische hulp nodig: preventie kan dit voorkomen door interventies aan te 
bieden in de eigen omgeving (wijk) en via online programma's. De drempel om 
preventie te benaderen is laag doordat anonimiteit is gewaarborgd, de klant thuis 
wordt opgezocht, er is geen eigen bijdrage en preventie werkt ook in de avonduren. 
Geen wonder dat 2017 een enorme toename liet zien in het aantal hulpvragen op 
eigen verzoek: van 196 consulten in 2016 naar 514 in 2017. 

2. Zelfredzaamheid 
	

Veel interventies zijn er op gericht om beginnende problematiek aan te pakken om zo 
te voorkomen dat meer zorg nodig is. Vaak is het de partner van, of de ouders van, of 
een gebruiker die preventie benaderen voor hulp. Preventie geeft de persoon zelf of 
de omgeving vervolgens handvatten hoe om te gaan met het gebruik. Hierdoor kromt 
de regie terug in handen en weten zij factoren die het gebruik in stand houden steeds 
beter te doorbreken (= zelfredzaamheid). 

3. Vakmanschap 	Om een interventie te mogen geven dient men gecertificeerd te zijn. Dit gebeurt 
middels het volgen van een cursus bij het Trimbos en vervolgens eens per jaar 
aanwezig te zijn bij een terugkomdag. De interventies worden onderzocht op 
effectiviteit door Trimbos en onderzoeksinstituten. 

4. Synergie 	 Slim samenwerken is nodig om enerzijds vroegtijdig in te kunnen grijpen bij 
beginnende verslavingsproblemen en anderzijds om die organisaties dat te laten doen 
waar zij goed in zijn. 
Organisaties waarmee preventie samenwerkingsverbanden heeft zijn alle organisaties 
voor jongerenwerk in de 12 gemeentes, de jeugdhulpverlening (JUZT, sovak), de CJG 
teams, de wijkteams/voorliggend veld, de politie, POH-ers, Halt, WMO-consulenten, 
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5. Tevredenheid 

de GGD en het Amphia-ziekenhuis. Ook nemen we deel aan de Zorg Advies Teams 
(ZAT) binnen het onderwijs, hanggroep- of casusoverleggen in verschillende 
gemeenten over jongeren in de openbare ruimte en het GHB-overleg in Etten-Leur. 
Om het werk voor preventie behapbaar te houden probeert preventie organisaties te 
trainen zodat zij in eerste instantie met de benodigde handvatten het zelf oplossend 
vermogen van de doelgroep kunnen vergroten. Indien dit niet afdoende is kunnen zij 
casussen naar preventie doorverwijzen. Soms zijn de afspraken met netwerkpartner 
gegoten in convenanten of is er een duidelijke rolverdeling gemaakt. 
Preventie probeert zoveel mogelijk de tevredenheid van haar klanten te meten. Zo 
worden deelnemers aan een deskundigheidsbevordering na afloop gevraagd een 
evaluatieformulier in te vullen. Ook heeft preventie in een pilot gewerkt met een app 
waarbij jongeren anoniem naar afloop van een gesprek hun tevredenheid kunnen 
aangeven. 

6. Totale kosten 
van de activiteit  

Totaal 2019: € 565.127. Dit is volledig gehonoreerd. 
Totaal 2020: € 576.429. Hiervan is € 566.405 gehonoreerd. 

7. Kosten per 
bereikte klant 

Bijdrage (in euro's) 
aan besparing 
kosten maatwerk 

Investeren in verslavingspreventie loont. Dat blijkt uit het onderzoek Prevention pays 
for everyone van PricewaterhouseCoopers. Elke geïnvesteerde euro brengt volgens 
het onderzoek substantieel rendement voor de samenleving met zich mee. De prijs 
per lid uit de doelgroep is erg afhankelijk van de interventie. Bij de interventie Unity 
(zie aanbod) worden per dance-event gemiddeld 200 bezoekers bereikt. Individuele 
gesprekken zijn vaak één op één. Het doel van beide interventies is echter totaal 
verschillend. Preventie heeft meerdere interventies met allen een ander doel en 
bereik (zie 5.1 gestandaardiseerd aanbod). 
Uit het PWC rapport blijkt dat verslavingspreventie leidt tot besparingen. In de 
berekeningen in dit onderzoek is niet specifiek onderzocht wat de besparingen zijn 
voor de WMO. Er wordt gesproken op een besparing op verschillende terreinen: 
- preventie leidt tot actiever participeren in scholing, werk en maatschappij; 
- preventie bespaart op de zorgkosten (minder kans op kanker, diabetes, hart- en 
vaatziekten etc) en baten in de vorm van langer leven, betere kwaliteit van leven, 
extra arbeidsdeelname en hogere productiviteit (Vermeend & van Boxtel 2011). 
Ondanks dat er geen berekeningen zijn van de besparing van verslavingspreventie 
voor de WMO is wel duidelijk dat mensen die een indicatie krijgen vaak problemen 
hebben op de gebieden waar verslavingspreventie een bijdrage aan levert. 
Verslavingspreventie zorgt bijv. voor minder mensen die een indicatie voor 
dagbesteding nodig hebben doordat actiever wordt geparticipeerd in scholing en 
werk etc. 

Ambitie voor 2019/2020 
De kans op herstel neemt toe naarmate problematiek eerder gesignaleerd wordt. Daarom is bereikbaarheid 
van essentieel belang. Hier richten de streefwaarden zich dan ook op: 

• Burgers (o.a. mensen met eigen gebruik, maar ook naasten welke een opkomende groep is) en 
ketenpartners (jongerenwerk, jeugdzorgmedewerkers, beschermd wonen, wijkteam, ZAT=teams ed.) 
kunnen voor hun vragen en casussen direct (telefonisch binnen 30 seconden en digitaal binnen 1 
werkdag) een medewerker consulteren en worden hier actief over geïnformeerd. Hiervoor is het team 
advies en informatie dagelijks direct bereikbaar tussen 08.00 en 17.00. 

• Het centrale team zal de eerste consultatie uitvoeren als de ketenpartner of de burger met hen 
contact heeft opgenomen (natuurlijk blijft de lokale preventiewerker ook direct bereikbaar voor 
ketenpartners/burgers). Indien deze consultatie niet afdoende is en behandeling nog niet gewenst, 
verwijst het centrale team door naar de preventiewerker die werkzaam is in de wijk van de 
ketenpartner of burger. Deze preventiewerker zal binnen 48 uur contact opnemen met de 
ketenpartner of burger. Binnen een week zal er een afspraak plaatsvinden. 

• De lokale preventiewerkers begeleiden burgers met acute problematiek binnen twee weken naar een 
intake als preventietrajecten niet afdoende zijn gebleken. 
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Bijlagen 

Actieplan bemoeizorg 
Actie : Door: Termijn: Status 

Bemoeizorgteam, 
projectondersteuner 

Onderzoek instroom, 
vaststellen/herijken 
doelgroep 
bemoeizorg 

Kort: 
Verkennend onderzoek 
d.m.v. dossier studie en 
interviews team naar 
consultatie vragen. 
Lang: Vervolg onderzoek 
n.a.v. aanbevelingen bij 
ketenpartners, 
verwijzers 

Dossier studie is 
afgerond. Onderzoek 
naar behoeften van 
consultatie van 
ketenpartners 
voorliggend veld wordt 
in Q4 2018 uitgevoerd. 
01 2019 uitwerken 
resultaten en 
implementatie. 
Q2 Implementeren 
consultatie plan. 

Pilot intensieve 
samenwerking 
voorliggend 
veld/verwijzer en 
regulier 
ketenpartners 

Kort 
Pilot voorbereiden i.s.m. 
partners 
Lang: 
Pilot uitvoeren, 
resultaten ophalen en 
analyseren en 
aanbevelingen schrijven 
voor vervolg 

Bemoeizorgteam, 
projectondersteuner 
Partners thematafel 
regio Breda Vangtop en 
Zorgvoorelkaar 

03/4 2018 pilotplan 
samenstellen, pilot 
gebieden/teams kiezen 
en benaderen. 
01/2 2019 pilot starten 

Q3/4 2019 Meer specialistische 
begeleiding in de wijk 

Lang: 
analyse onderzoek, 
behoefte peiling 
wijkteams en opstellen 
workshop en 
trainingsprogramma 

Bemoeizorgteam, 
projectondersteuner 
Partners thematafel 
regio Breda Vangtop en 
Zorgvoorelkaar 

Toolkit OGGZ 
ontwikkelen 

Lang: 
Analyse onderzoek, 
behoefte peiling en 
ontwikkelen Toolkit 

Bemoeizorgteam, 
projectondersteuner 

01 behoeften peiling 
n.a.v. onderzoek, best 
practices verzamelen. 

E-health 
mogelijkheden no-
show 

Lang: 
Includeren in onderzoek 
doelgroep 

Terugval preventie 
"draaideur" cliënten. 

Vinger aan de pols 
contracten bij niet 
toeleidbare cliënten. 

Ervaringsdeskundige 
bemoeizorg, 
Fameus,straatteam, 

Q2 2019 Voorstel 
uitwerken en bespreken 
in het team en met 
ketenpartners 
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~MI graliteit 

Format opgava dak- en thuislozen* 
Omvang doelti' tip Geschatte aantal 

Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio 

Waarvan 18-27 jaar 
Waarvan 28 jaar en ouder 

Geschatte aantal 
Problematiek die leidt tot voornamelijk een huisvestingsvraag. 
Behoefte aan zelfstandig wonen in een zelfstandige of 
onzelfstandige woonruimte met een lichte vorm van 

Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen in 
een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met intensieve 
be.eleidin. of ssecifieke woonvorm. 
Ernstige problematiek, zeer beperkte mate van zelfstandigheid 
die leidt tot behoefte aan beschermd wonen. 
Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen in de 
afgelopen jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten welke 
ontwikkelin. u ziet? 

Geschatte aantal 
Behoefte aan onzelfstandige woonruimten (kamers) voor 
zelfstandi. wonen. 
Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 
wonen. 
Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde woonvorm 
in een onzelfstandige woonruimte (kamer) - begeleid wonen. 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde woonvorm 
in een zelfstandi.e woonruimte 
Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-uurs 
verblrf 

Toelichting 

Welke belemmeringen ervaren gemeenten bij het helpen van 
dak- en thuislozen aan een woonruimte (zo nodig met 
begeleiding)? 

We e a spraken hee' zijn er in uw regio met 
woningcorporaties en andere verhuurders gemaakt over de 
uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de huisvesting 
van (ex-) dak- en thuislozen? Denk hierbij aan 
. - 	• •- • 	. .."11 "I . 	^^§ 	.. 	-.-'.. 

31 daklozen ingeschreven op een gemeentelijk postadres die geen gebruik maken van de bestaande MO voorzieningen en bankhoppen bij 
vrienden en kennissen. 

20% 
80% 

45% 

40% 

150/0 

Huisvestingsproblematiek komt steeds meer op de voorgrond te staan. Mensen 
die alleen ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een huis groeit. 

5% jongeren 

65% 

10% 

10% 

10% 

wij werken met een voorrangsbepaling vanuit de huisvestingsverordening. 
Uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang gebeurd via onderhandse 
bemiddeling, ze krijgen namelijk een eenmalig aanbod afgestemd op de behoefte 
(daar waar mogelijk is om rekening mee te houden) Maar ook hier merk je de 
woningsschaarste en is een passend woning aanbod doen soms erg lastig 

zie hierboven. Binnen de huisvestingsverordening en in de prestatieafspraken met de woningcoorporaties is de gedeelde verantwoordelijkheid 
hierin opgenomen. Zie bijlage huisvestingsverordening artikel 3:9 Huisvesten zorg-doelgroepen 
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Hoe ziet de integrale aanpak (op het terrein van financiële 
bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, toeleiding 
naar werk, zorg, begeleiding, onafhankelijke 
cliëntondersteuning en de inzet van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemeenten eruit? Stuur bijvoorbeeld uw 
laatste plan mee. 

Huidige uitgave 

Wat zijn uw uitgaven aan maatschappelijke opvang in de jaren 
2016-2019? 

2016 
1.500.469,= 

2017 2018 
2.275.790,= € 2.275.790,= 

Het werkproces is erop ingericht dat de regie van toegang tot de maatschappelijke opvang bij de gemeente, bij de afdeling KCC 3 daklozenteam, is neergelegd. Dit 
is gedaan omdat alle daklozen naast een vraag naar huisvesting en ondersteuning vooral ook vragen om een inkomen. Naast het recht op toegang tot de 
maatschappelijke opvang wordt tevens door de gemeente vastgesteld of er sprake is van zorgbehoefte en bepaald bij welk zorgonderdeel 
(Wmonongerenacademie/Sociaal Team (multiproblematiek)) deze ligt. Dit maakt het mogelijk dat de cliënt direct wordt doorgestuurd naar de Delftse 
toegangspoort tot de zorg, Delft Support. Delft Support bekijkt samen met de cliënt waar de specifieke ondersteuningsbehoefte ligt en draagt er zorg voor dat de 
juiste zorg/hulp(middelen) wordt ingezet. Dit doen zij door het afgeven van een indicatie waarmee in de meeste gevallen Perspektief, samenwerkingspartner 
uitvoering MO, samen met de cliënt aan de slag gaat. 

Uitgaven in euro's (*1.000) 

2019 (schatting) 
2.323.581,= 

Voeg aub uw actuele beleidspi._  appelijke opv 	npak dak- e 

* Bij deze uitvraag hanteren wij dezelfde definitie als het CBS: 
Het gaat om feitelijk daklozen die (a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van de nachtopvang of laagdrempelige opvang en (c) op niet-structurele 
basis bij familie of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats. Het gaat daarbij om ingezetenen van Nederland; zij zijn op enig moment in Nederland geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (BRP) 
en hebben een Burger Service Nummer (BSN). 

Residentieel daklozen vallen niet onder de definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur per dag verblijven/wonen, zoals sociale pensions, 24-uurs 
maatschappelijke opvangvoorzieningen en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen RIBW's. Ook mensen die begeleid (kamer) wonen of marginaal gehuisvest zijn vallen niet onder de doelgroep. 
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Doc. 45 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: regionale opgave dakloosheid Delft 
Datum: 	 donderdag 6 februari 2020 11:50:57 
Bijlagen: 	 imaae001.onq 

Procesmodel verzorgen van Maatschappelijke Oovang.rtf 
Kopie van 20191203 format dak en thuisloosheid VWS 04022020.xlsx 

Van: 	 @Delft.nl> 
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 11:29 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: regionale opgave dakloosheid Delft 

Dag 

Helaas met vertraging maar hierbij het ingevulde format voor Delft. Ik moet erbij zeggen dat bijgaand 
procesmodel momenteel herzien wordt, maar het geeft in ieder geval een beeld van hoe het werkproces 
eruit ziet. 

Huisvestingsverordening: 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nlicvdrixhtmloutput/Historie/Delft/CVDR625844/CVDR625844_1.html  
Beleidsregels MO (conform convenant): 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdrixhtmloutput/Historie/Delft/CVDR626683/CVDR626683_1.html  

Ik hoop dat je hier voldoende mee bent geholpen, zo niet, dan hoor ik het graag en nogmaals excuses voor 
de vertraging, 

Groet, 

Vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur 
Advies, afdeling Samenleving 
Gemeente Delft 

Stationsplein 1, 2611 BV Delft 
Postbus 78, 2600 ME Delft 
+31(0) 6 	 @delft.nt I www.delft.nl  

Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor 
de geadresseerde(n). De Gemeente Delft staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de 
inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
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Verzorgen van Maatschappelijke Opvang 

2.1.1 Inhoud van Verzorgen van Maatschappelijke Opvang 

Naam  Uitvoerende  Beschrijving 
Cliënt komt 
naar balie met 
vraag over 
opvang i.g.v. 
dakloosheid 
(mens) 
Vraagt de clënt 
14015 te bellen 
of te mailen 
naar 
daklozenteam 
@delft.n1 
(basis)  
Cliënt belt 
14015 met 
vraag over 
opvang i.g.v. 
dakloosheid 
(telefoon)  
Doorverbinden 
met het 
daklozenteam 
(basis)  
Cliënt stuurt 
VJV 
meldformulier 
naar 
daklozenteam 
@delft.nl met 
vraag over 
opvang i.g.v. 
dakloosheid 
(e-mail)  
PerseKtief 
meldt cliënt 
aan (e-mail) 

Professional 
meldt cliënt 
aan met vraag 
over opvang 
i.g.v. 
dakloosheid 
(e-mail)  
JIT heeft t.b.v. 
een jongere 
een vraag 
opvang i.g.v. 
dakloosheid 
(mens) 

Host 

Medewerker 
Callcenter 

Wanneer daklozen zich buiten kantoortijden rechtstreeks 
melden bij PerspeKtief, mag PerspeKtief toestemming geven 
tot verblijf in de Nachtopvang tot de eerstvolgende werkdag. 
PerspeKtief meldt betrokken op de eerst volgende werkdag aan 
bij het KCC Daklozenloket.  

Medewerker 
daklozenteam 

Voeren 1.e 
telefonisch 
gesprek (basis) 

• Stelt open vraag aan de melder: "waarom neemt u 
contact op met het daklozenteam?". 

• Vraagt persoonlijke gegevens op o.a. leeftijd en  
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Verzorgen van Maatschappelijke Opvang 

inkomsten 
• Bepaalt of een meldingsgesprek ingepland moet 

worden. 
• Geeft informatie over het vervolg van de procedure 
• Bespreekt de mogelijkheden binnen het eigen netwerk 
• Maakt werkproces aan in GWS 
• Neemt Client op in exceloverzicht 
• Checken in BRP 

Indien geen slaapplek tot volgende afspraak: 
• Verstrekt een machtiging tot nachtopvang ( eventueel 

verrekenen met de uitkering) 

Bij de volgende signalen van acute problematiek wordt direct 
opgeschaald: 

• Huiselijk Geweld > Bij levensbedreigend direct melden 
bij Veilig Thuis. In andere gevallen overleggen met het 
Sociaal Team wat het beste is. 

• Gezin met minderjarige kinderen (binnen 24 uur) op 
straat zonder tijdelijk onderdak > melding bij het 
Sociaal Team 

Uitnodigen bij het meldingsgesprek: 
• Coach Sociaal Team (achterwacht) bij gezinnen met 

minderjarige kinderen 
Inplannen voor direct aansluitend gesprek na meldingsgesprek: 

• Medewerker Jongerenacademie (en evt. JIT) bij 
zwerfjongeren 18-27 jr, die onder de Participatiewet 
vallen. 

Gezinnen, afkomstig uit regiogemeenten DWO: 
• Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt met 

betrokken gemeenten (crisisopvang en regie) 

Datum 
meldingsgespr 
ek (tijd) 
Voeren 
meldingsgespr 
ek (basis) 

Medewerker 
daklozenteam 

In geval van een zwerfjongere (18-27 jr.), die onder de 
Participatiewet valt vindt direct aansluitend een gesprek met de 
medewerker Jongerenacademie plaats. 

In geval een gezin is een coach Sociaal Team aanwezig bij dit 
gesprek. 

• Vult samen met betrokkene het Meldingsformulier 
(inclusief ZRM) in met behulp van GWS, print dit en 
laat dit ondertekenen door betrokkene 

• Betrokkene geeft schriftelijk toestemming voor het 
uitwisselen van gegevens 
Geeft uitleg over de procedure postadres (hiermee 
start het subproces postadres) 

• Geeft machtiging tot nachtopvang en Meldingsformulier 
mee aan cliënt tbv PerspeKtief 

• Geeft informatie over de meldingsplicht en het slapen 
bij de nachtopvang. 

• Betrokkenen is verplicht zich dagelijks bij de 
Nachtopvang te melden, tenzij er (evt. in overleg met 
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betrokken hulpverlener/verwijzer en PerspeKtief) is 
vastgesteld , dat betrokkene daadwerkelijk dakloos is 
maar de Nachtopvang vanwege somatische, 
psychiatrische of verslavingsproblematiek van 
betrokkene of andere redenen niet geschikt is voor 
verblijf. 

• Geeft de in te vullen adressenlijst mee aan cliënt 
• Maakt een nieuwe afspraak voor een vervolggesprek 

na 10 werkdagen bij een medewerker van het 
daklozenteam. 

• Verzamelt ondertekend formulier en (kopie?) 
machtiging in blauw mapje en legt dit in een bakje bij 
de medewerker daklozenteam die de volgende 
afspraak heeft. 

• Bepaalt het Toegangsonderdeel voor verdere 
behandeling van de onderliggende problemen en meldt 
de cliënt aan bij het Toegangsonderdeel. 

Alle casussen van de dak-en thuislozendoelgroep worden 
behandeld door de Toegang Wmo behalve: 

• wanneer tijdens het invullen van het meldingsformulier 
blijkt, dat er sprake is van 6 of meer problemen op de 
benoemde leefgebieden > afspraak maken bij het 
Sociaal Team; 

• gezinnen met minderjarige kinderen > Sociaal team is 
al aanwezig bij het meldingsgesprek; 

• zwerfjongeren 18-27 jr. die onder de Participatiewet 
vallen> Jongeren Academie voert al en gesprek in 
aansluiting op het Meldingsgesprek. De medewerker 
van de Jongerenacademie bepaalt of betrokken 
zwerfjongere toegeleid moet worden naar het Sociaal 
Team. 

In geval van overdracht naar WMO, Jongeren Academie of 
Sociaal Team: 

• Plant direct een afspraak tussen klant en het 
toegangsonderdeel 

• Stuurt het aanmeldingsformulier (en na toestemming 
van de klant andere relevante beschikbare informatie) 
per email naar het WMO-loket of de mailbox Sociaal 
Team 

Landelijke Toegankelijkheid (uitgewerkt in werkinstructie) 
• Bepaalt of een onderzoek in het kader van de 

landelijke toegankelijkheid moet plaats vinden om de 
juiste opvangregio voor de cliënt vast te stellen. Zolang 
niet duidelijk is dat de Gemeente Delft de 
opvanggemeente is wordt er overgegaan tot dit 
subproces en wordt niet overgedragen naar een Delfts 
Toegangsonderdeel. 

In geval van no-show: 
• Afsluiten w.p. in GWS 
• In geval van een no show van een zwerfjongere wordt 

dit gemeld aan de Jongerenacademie. De Jongeren 
academie schakelt JIT in voor toeleiding. 

Dit is verder uitgewerkt in een werkinstructie Onderzoek 
i.h.k.v. 
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landelijke 
toegankelijkhei 
d (basis) 
Nachtopvang/ 
postadres is 
nodig 
(Toestand) 
Voeren 
intakegesprek 
Toegang 
/hoofdproces 
(basis) 

Coach 
Toegang 

• Binnen het betrokken Toegangsonderdeel wordt een 
intake gedaan en een (evt. voorlopige) Coach 
(casemanager) benoemd. 

• De Coach Toegang geeft door aan het Daklozen Team 
(voordat het Vervolggesprek KKC plaats vindt): 

- of het intakegesprek heeft plaats gevonden 
de naam van de Caoch Toegang 
in hoeverre betrokkene mee wilt werken 

Max.10 dagen 
na 
aanmeldgespr 
ek (tijd) 
Voeren 
vervolggesprek 
KCC (basis) 

Medewerker 
daklozenteam 

Voor dit gesprek is er telefonisch of mail contact met 
PerspeKtief over het melden en slapen bij de nachtopvang van 
betrokkene. Ook bij bijzonderheden wordt contact opgenomen 
met PerspeKtief. 

In geval van medewerking (melden en slapen bij de 
nachtopvang) door de betrokkene: 

• Gaat na in hoeverre betrokkene aan de verplichtingen 
heeft voldaan m.b.t. de meldingsplicht en de 
adressenlijst 

• Maakt- en geeft een definitieve machtiging voor de 
nachtopvang middels een beschikking. De beschikking 
bevat tevens een inspanningsplicht m.b.t. het 
meewerken aan herstel, waaronder het accepteren van 
zorg en begeleiding (uitzoekpunt) 

• Maakt en geeft een toestemmingsformulier voor het 
gebruik van het gemeentelijke postadres 
Surinamestraat. Met dit formulier kan de cliënt met 
toestemming van PerspeKtief zich in laten schrijven op 
het postadres. 

• Mailt dit toestemmingsformulier naar PerspeKtief 
• Sluit het werkproces GWS af 

In geval van onvoldoende nakomen verplichtingen melding en 
adressenlijst door betrokkene: 

• Maakt een afspraak voor een 2e vervolggesprek 
• Maakt en geeft een nieuwe machtiging voor de 

nachtopvang en nieuwe adressenlijst 

In geval van no show bij de Toegang of onvoldoende 
bereidheid mee te werken bij de Toegang 

• Opschorten besluit toestemming Postadres en overleg 
met de verantwoordelijk casemanager Toegang over 
gevolgen en te ondernemen acties 

In geval van no show: 
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• Overleg met de verantwoordelijk casemanager 
Toegang over gevolgen en te ondernemen acties 

• Zo nodig afsluiten werkproces GWS 

Coach 
Toegang 

Vervolg 
subproces 
postadres 
beleid (basis) 
Maken Plan 
van aanpak / 
hoofdproces 
(basis) 

Dit verder uitgewerkt in een werkinstructie. 

• Na het intakegesprek toegang start de Coach Toegang 
met het maken van een Herstelplan/Plan van Aanpak 
volgens de reguliere werkwijze van het 
Toegangsonderdeel 

Uitvoeren Plan 
van Aanpak / 
hoofdproces 
(basis) 

Coach 
Toegang 

• Volgens de reguliere werkwijze van het 
Toegangsonderdeel 

• Er vindt afstemming plaats met de Maatschappelijke 
Opvang (PerspeKtief) zolang betrokkenen daar gebruik 
van maakt) 

Specifiek voor Toegang Wmo: 
• Standaard begeleidingstraject bestaat uit: 

1.Opstartfase (6/8 weken, opvang, inventarisatie, 
praktische zaken, sneller en effectiever inzetten dan 
nu),2.Stabilisatiefase (7mnd, oa schulden/omkomen, 
woning zoeken, werken aan vaardigheden), 
3. Rehabilitatiefase (zolang als nodig). 

• Indicatie in principe voor 9 maanden met tussendoelen 
Aan het begin en einde van het traject wordt zwaardere 
begeleiding (klasse 2) ingezet. Tussenevaluaties 
vinden plaats na 2 en na 6 maanden. De cliënt wordt 
daarbij betrokken. 

• M.b.t. de individuele trajecten wordt, zolang cliënten in 
de MO zitten, PerspeKtief betrokken bij gesprekken 
over de voortgang 

• M.b.t. IFZO cliënten (waarbij de trajectregie bij Justitie 
ligt) en cliënten met een Beschermd Wonen indicatie 
(die terugvallen op de maatschappelijke opvang maar 
waarbij de BW indicatie geldig blijft) wordt na 6 
maanden een evaluatie gehouden. 

Afspraken voor Gezinsopvang: 
• Dakloze gezinnen die bij PerspeKtief aankloppen of 

verwezen zijn naar PerspeKtief, worden zsm toegeleid 
naar het Daklozenspreekuur van het KCC. Er vindt dan 
telefonisch contact plaats tussen PerspeKtief 
(bureaudienst) en KCC. 

• De hulpvraagverheldering (incl ZRM) vindt plaats 
tijdens het Meldingsgesprek (Daklozenloket en Sociaal 
Team). 

• De Gezinnen worden besproken in het 
casuïstiekoverleg van de Toegang. Daar wordt de 
verdere route bepaald. Tevens wordt gekeken naar de 
veiligheid van de kinderen en er wordt bepaald of er 
een 2e coach nodig is (bijv vanuit het Jeugdteam). 

• Het Sociaal Team maakt een plan van aanpak. In 
hoeverre dat in samenspraak met de Gezinsopvang 
gebeurt hangt af van de snelheid van plaatsing in de 
Gezinsopvang. 

• Hetzelfde geldt voor het regelen van een aantal 
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praktische zaken ikv het starten van procedures en 
stabilisatie. Per plan van aanpak worden er afspraken 
gemaakt over de taakverdeling. 

• Bij plaatsing in de Gezinsopvang vindt een 
plaatsingsgesprek plaats waarbij de coach Sociaal 
Team en iemand van de Gezinsopvang aanwezig is. 
Hierin wordt de actuele situatie en het plan van aanpak 
besproken. 

• Gezinnen, die op de wachtlijst zijn gezet door 
PerspeKtief worden toegeleid naar de gemeente en 
gaan het (nieuwe) proces in. 

• Met de regiogemeenten DWO is afgesproken dat zij, 
wanneer zij voor een gezin MO aanvragen, aanwezig 
zijn bij het meldingsgesprek en vervolgens zoveel 
mogelijk zelf de regie houden over het gezin. 
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PROJECTPLAN 

Naam project  Transformatie maatschappelijke opvang 

Bestuurlijk Opdrachtgever 

Ambtelijk Opdrachtgever 

Gedelegeerd Opdrachtgever 

Ambtelijk Opdrachtnemer 

Projectleider 

Financiers  Rijk en gemeenten Meierij en Bommelerwaard 

Datum opgesteld 30 januari 2019 

Versie 1.0 Datum gewijzigd 

1. 	PROJECTOMSCHRIJVING 

Aanleiding 
De gemeente 's-Hertogenbosch is centrumgemeente voor de regio Meierij en Bommelerwaard voor de 
maatschappelijke opvang (MO). De MO wordt georganiseerd door Maatschappelijke Opvang Den Bosch 
(MO Den Bosch), Novadic-Kentron, Verdihuis (sinds 2016) en Springplank073 (sinds 2017). Zij hebben 
diverse opvangvoorzieningen en woningen 

Opvangvoo rzieni nge n  
Dit zijn grote opvangvoorzieningen: 
• Volwassenen opvang 't lnloopschip (30 plaatsen van MO Den Bosch aan de Hinthamerstraat in 

's-Hertogenbosch); 
• Verslaafden en psychiatrie opvang (36 plaatsen van Novadic-Kentron aan de Oranje Nassaulaan in 

's-Hertogenbosch); 
• Opvang voor volwassenen met grote kwetsbaarheid/zieken en gezinnen (22 plaatsen van MO Den 

Bosch aan de Jan Pallachstraat in 's-Hertogenbosch) en crisisopvang (4 plaatsen van Verdihuis in 
Oss) en; 

• Jongerenopvang en Begeleiding (JOeB, 11 plaatsen voor jongeren van 18 tot 23 jaar van MO Den 
Bosch aan de Jan Schofferlaan in, 's-Hertogenbosch). 

Opvang in de wijk  
Dit zijn kleinere opvangvoorzieningen in de wijk: 
• Opvang in de wijk (4 plaatsen van MO Den Bosch in 's-Hertogenbosch en 5 plaatsen van MO Den 

Bosch in Zaltbommel); 
• Opvang in de wijk (17 woonwerktrajecten van Springplank073 in `s-Hertogenbosch). 

Ambulante begeleiding 
MO Den Bosch biedt Ambulante begeleiding voor mensen die op de wachtlijst1  staan en voor mensen die 
uitstromen naar een doorstroomkamer, Tweede Opvang Fase woning (TOF) of een zelfstandige woning 
(nazorg). Het gaat om circa 200 personen per jaar gedurende gemiddeld anderhalf tot twee uur per week. 

In de Regiovisie BW/MO 2020 e.v. (vastgesteld in de Raad van 10 december 2019) is een transformatie 
MO aangekondigd voor de periode 2020-2024. Dit projectplan beschrijft hoe we deze transformatie gaan 
vormgeven. De transformatie MO maakt deel uit van het regionale en lokale Uitvoeringsprogramma 
BW/MO dat op 19 februari 2020 wordt vastgesteld in het RBO Wmo. 

1  Voor de Opvang voor volwassenen met grote kwetsbaarheid/zieken en de Jongerenopvang en 
Begeleiding (JOEB). 
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Probleemstelling 
Het aantal cliënten in de MO is de afgelopen jaren toegenomen. Er is vooral een toename te zien bij 
jongeren tussen 18 en 23 jaar (in combinatie met agressie) en bij (eenouder)gezinnen met kinderen. Ook 
is er een toename van economisch daklozen. We zien verder dat de problematiek zwaarder wordt (meer 
GGz- en multiproblematiek). Er zijn inhoudelijke, financiële en procesmatige argumenten om de MO nu te 
transformeren. 

Inhoud  
• De grote opvangvoorzieningen dragen niet bij aan herstel. Ruimtes moeten gedeeld worden (keuken, 

badkamer, woonkamer). Hierdoor hebben mensen weinig tot geen privacy. Vooral de volwassenen 
opvang 't lnloopschip (MO Den Bosch) en de verslaafden en psychiatrie opvang (Novadic-Kentron) 
hebben nog grote slaapzalen die eerder zorgen voor achteruitgang dan vooruitgang bij de mensen. 

• De kwaliteit van leven van de mensen in de MO is laag doordat er weinig privacy is. 
• De mensen die nu een beroep doen op de MO hebben vaak alleen een woonvraag. Het is wenselijker 

om hen geclusterd in de wijk op te vangen dan in een grootschalige opvangvoorziening. 
• De doorstroomtijd is langer dan gewenst. Dit komt onder andere, omdat er nu onvoldoende 

uitstroommogelijkheden zijn in de vorm van een voorziening langdurig verblijf, een tweede hostel, 
Housing First, opvang in de wijk en woningen zijn. 

Conform de Herstelvisie gaat herstellen sneller en beter als mensen de verantwoordelijkheid krijgen over 
hun eigen herstel. Hierbij past een eigen woning met een vorm van begeleiding (wonen is de beste zorg). 
Alleen wanneer dit echt niet gaat, biedt een (gemoderniseerde) opvangvoorziening uitkomst. 

Financiën  
• We geven in 2020 € 1,5 miljoen meer uit aan MO dan we aan Rijksmiddelen ontvangen. Overigens 

zijn er (nog) geen aanwijzingen dat de Rijksmiddelen in 2020-2024 neerwaarts worden bijgesteld. Bij 
de Meicirculaire 2020 krijgen we hierover meer zekerheid. 

• In verhouding tot andere centrumgemeenten zijn de kosten per opvangplek in 's-Hertogenbosch aan 
de hoge kant (grote opvangvoorzieningen) en zijn er relatief veel opvangplaatsen. 

Proces  
• De partners MO (MO Den Bosch, Verdihuis, Novadic-Kentron en Springplank073) zitten op dezelfde 

koers als de gemeente. Ook zij willen de MO anders/beter inrichten. 
• Op 10 december 2019 is de nieuwe regiovisie BW/MO vastgesteld in de raad. De transformatie MO 

maakt deel uit van het onderliggende regionale en lokale uitvoeringsprogramma BW/MO dat op 19 
februari 2020 wordt vastgesteld in het RBO Wmo. 

• We kunnen aansluiten bij het landelijke project 'Vernieuwing van de MO'. Daarnaast proberen we nog 
aanspraak te maken op extra middelen voor 2020 en 2021 bij het Ministerie van VWS in het kader van 
de landelijke aanpak voor het terugdringen van dakloosheid. 

• De transformatie MO sluit aan bij de geplande doordecentralisatie MO per 2026. 

Doelstelling 
Op 1 januari 2024: 
• draagt de MO bij aan het herstel van de dakloze inwoners in de regio Meierij en Bommelerwaard en; 
• wordt de MO binnen de Rijksbijdrage MO en verslavingszorg uitgevoerd. 

Gewenste effecten 
Met de transformatie MO beogen we de volgende effecten te bereiken: 
• Dakloze inwoners ervaren een betere kwaliteit van leven in de MO. 
• In 2024 bedraagt de gemiddelde doorstroomtijd bij de grote opvangvoorzieningen gemiddeld drie 

maanden. 
• In 2024 vallen de kosten binnen de Rijksbijdrage MO en verslavingszorg. 
• Tussen partners MO is de samenwerking verbeterd en geïntensiveerd waardoor cliënten MO sneller 

een passende opvangplek (met begeleiding) krijgen. 

Scope en beperkingen 
De transformatie MO raakt aan meer dan alleen opvangvoorzieningen, opvang in de wijk en woningen. In 
dit project beperken we ons daar wel toe. Buiten de scope van dit project vallen: 
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• Aanpak preventie MO. 
• Integrale toegang MO. 
• Voorziening langdurig verblijf (VLV), het tweede hostel en Housing First. 
• Woningen voor de uitstroom MO in de regio2. 
• Opvangvoorzieningen vrouwenopvang (VO)3. 

Deze onderwerpen worden opgepakt in het kader van het regionale en lokale Uitvoeringsprogramma 
BW/MO of het regionale en lokale Uitvoeringsprogramma VO. 

Afgesproken resultaat 
Eind 2024 is de MO anders georganiseerd. Van de huidige situatie in 2020 willen we toe naar de volgende 
gewenste situatie uiterlijk in 2024: 

Opvangvoorzieningen  
We gaan de grote opvangvoorzieningen in 's-Hertogenbosch deels verkleinen, samenvoegen, efficiënter 
organiseren en moderniseren: 
• Per 1 januari 2022 beogen we een samenvoeging op één locatie van: 

o Volwassenen opvang  (10 plaatsen van MO Den Bosch in 's-Hertogenbosch) en; 
o Verslaafden en psychiatrie opvang  (20 plaatsen van MO Den Bosch in 's-Hertogenbosch); 

• Per 1 januari 2024 beogen we een samenvoeging op één locatie van: 
o Opvang voor volwassenen met grote kWetsbaarheid/zieken  (5 plaatsen van MO Den Bosch 

aan de Jan Pallachstraat in 's-Hertogenbosch); 
o Jongerenopvang en Begeleiding  (JOeB, 15 plaatsen voor jongeren van 18 tot 23 jaar van MO 

Den Bosch aan de Jan Pallachstraat in 's-Hertogenbosch). 
• Per 1 januari 2024 beogen we: 

o een  Gezinsopvang  die we toevoegen aan de vrouwenopvang (5 gezinsplaatsen van MO Den 
Bosch bij de vrouwenopvang in 's-Hertogenbosch van MO Den Bosch); 

Opvang in de wijk  
Per 1 januari 2022 willen we het aantal geclusterde woonvormen (bijvoorbeeld eengezinswoningen met 
meerdere bewoners) met ambulante begeleiding van MO Den Bosch, Springplank073 en Verdihuis in de 
regio hebben uitgebreid: 
• Opvang in de wijk  (47 plaatsen/woonwerktrajecten van MO Den Bosch, Springplank073 en Verdihuis 

verspreid over de regiogerneenten4); 
• Opvang in de wijk  (3 gezinsplaatsen van MO Den Bosch en/of Verdihuis). 

Ambulante begeleiding 
In de periode tot 1 januari 2024 handhaven we het aantal ambulante trajecten in doorstroomkamers, TOF-
woningen en zelfstandige woningen. MO Den Bosch biedt hier  Ambulante begeleiding.  Het gaat om circa 
200 personen per jaar gedurende gemiddeld anderhalf tot twee uur per week. Mogelijk wordt dit voor een 
deel Wmo-begeleiding (perceel 1). • 

Voor een schematisch overzicht, zie de placemat transformatie MO in bijlage 1. 

Deelprojecten 
Om het afgesproken resultaat te bereiken zijn drie deelprojecten benoemd: 
1. Samenvoeging volwassenen opvang en verslaafden en psychiatrie opvang 2022; 
2. Opvang in de wijk 2022 en; 
3. Overige opvangvoorzieningen 2024. 

De partners MO dienen voor de drie deelprojecten plannen in bij de centrumgemeente 's-Hertogenbosch. 

2  Bij de uitstroom kijken we naar de sociale en particuliere woningvoorraad. Regionaal is afgesproken dat 
1/3 van de uitstroom MO buiten 's-Hertogenbosch moet plaatsvinden. 
3  De vrouwenopvang wordt gefinancierd uit een aparte doeluitkering en wordt georganiseerd op een ander 
schaalniveau: Brabant-Noordoost. 
4  Deze plaatsen zijn bedoeld voor daklozen uit de eigen gemeente. 
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2. 	PROJECTAANPAK 

Kwaliteit 
De andere organisatie van de MO moet bijdragen aan het herstel van cliënten die dakloos zijn: wonen is 
in die zin de beste zorg. Een belangrijke kwaliteitseis is dan ook dat we werken vanuit de herstelvisie uit 
de Regiovisie BW/MO 2020 e.v. 

Projectorga nisatie 
De governance van het project Transformatie MO ziet er als volgt uit: 

Cliënten MO 
	

Professionele partners 	 Gemeenten 
- MO Den Bosch 	 - Boxtel 
- Novadic-Kentron 	 - Haaren 
- Verdihuis 	 - 's-Hertogenbosch 
- Springplank073 	 - Maasdriel 
- BrabantWonen 	 - tyleierijstad 
- Zayaz 	 -Sint-Michielsgestel 
- Woonstichting Joost 	 - Vught 
- Netwerk opvang en wonen 	 - Zaltbommel 

Werkgroep 
Samenvoeging volwassenen 

opvang en verslaafden en 
psychiatrie opvang 2022 

Werkgroep 
Opvang in de wijk 2022 

Werkgroep 
Overige 

opvangvoorzieningen 2024 

Ambtelijke 
opdrachtnemer 

Bestuurlijk opdrachtgever 
Het RBO Wmos is de bestuurlijke opdrachtgever van het project. Namens het RBO Wmo treedt wethouder 
@ op als bestuurlijke trekker. Eens per kwartaal koppelt @ terug aan het RBO Wmo. Het RBO treedt ook 
op als stuurgroep voor het project Transformatie MO. 

Projectgroep Transformatie MO  
Voor de realisatie van het afgesproken resultaat wordt een (brede) projectgroep gekermd. De bemensing 
wordt definitief geregeld tijdens een project start up op 12 februari 2020. De voorlopige bemensing is: 
• Namens de cliënten MO: @. 
• Namens de partners MO: @. 
• Namens de gemeenten: @. 
• Namens de corporaties: @. 
• Namens het Netwerk opvang en wonen: @. 

Projectleider en voorzitter is @. @ is projectsecretaris. De projectgroep komt maandelijks bijeen. @ 
koppelt maandelijks terug aan het regionale beleidsteam BW/MO van de acht gemeenten in de Meierij en 
Bommelerwaard. 

5  RBO Wmo: regionaal bestuurlijk overleg Wmo van de acht gemeenten in de Meierij en Bommelerwaard, 
tot 1 januari 2020 was dit het portefeuillehoudersoverleg maatschappelijke zaken (PoHo MZ). 
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2020 2024 2022 2021 Fase 
Q1 1 Q2 1 Q3 1 Q4 

Project Transformatie maatschappelijke opvng  
Informeren RBO WMO overfrojectplan  
DeeprojeCt 1 Samenvoeging ‘olwassenen opvang en verslaafden en psychiatrie opvang 2022  
Vaststellen deelprojectplan 
Uitvoeren deelprojectplan 
Deelproject 2 Opvang in de wijk 2022  
Vaststellen deelprojectplan 
Uitvoeren deelprojectplan  
Deelprojectrilan'3'Sariternoeglng oxerige opVanriworzieningen 2024  
Vaststellen deelprojectplan 
Uitvoeren deelprojectplan 

I 25/3 
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Werkgroep Samenvoeging volwassenen opvang en verslaafden en psychiatrie opvang 2022  
Voor de realisatie van het afgesproken resultaat voor dit deelproject wordt een werkgroep gevormd. De 
bemensing wordt definitief geregeld tijdens een project start up op 12 februari 2020. De voorlopige 
bemensing is: 
• Namens de cliënten MO: @. 
• Namens de partners MO: @. 
• Namens de gemeenten: @. 
• Namens het Netwerk opvang en wonen: @. 

Voorzitter van de werkgroep is @. @ is secretaris. 

Werkgroep Opvang in de wijk 2022 
Voor de realisatie van het afgesproken resultaat voor dit deelproject wordt een werkgroep gevormd. De 
bemensing wordt definitief geregeld tijdens een project start up op 12 februari 2020. De voorlopige 
bemensing is: 
• Namens de cliënten MO: @. 
• Namens de partners MO: @. 
• Namens de gemeenten: @. 
• Namens het Netwerk opvang en wonen: @. 

Voorzitter van de werkgroep is @. @ is secretaris. 

Werkgroep Samenvoeging overige opvangvoorzieningen 2024  
Voor de realisatie van het afgesproken resultaat voor dit deelproject wordt een werkgroep gevormd. De 
bemensing wordt definitief geregeld tijdens een project start up op 12 februari 2020. De voorlopige 
bemensing is: 
• Namens de cliënten MO: @. 
• Namens de partners MO: @. 
• Namens de gemeenten: @. 
• Namens het Netwerk opvang en wonen: @. 

Voorzitter van de werkgroep is @. @ is secretaris. 

Fasering en planning 
We gaan uit van de volgende planning op hoofdlijnen: 

Relevant is de koppeling met de inkoopcyclus 2020. Omdat deze geen deel uit maakt van dit project, is de 
planning van de inkoopcyclus 2020 niet opgenomen. 

Kostenraming en dekking 
Het uitgangspunt is dat we het projectresultaat willen behalen binnen de budgetten die 's-Hertogenbosch 
als centrumgemeente in de periode van 2020 tot 2024 ontvangt mor de maatschappelijke opvang. Het 
streven is dit resultaat in 2024 te hebben bereikt. 
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Structurele kosten 
Opvangvoorziening Novadic-Kentron 
Opvangvoorzieningen MO Den Bosch 
Opvangvoorziening Verdihuis 
Opvang in de wijk 
Gezinsopvang 
Preventie Novadic-Kentron en Iriszorg 
Somatische zorg 
Tandzorg 
Maatwerk 
Subtotaal 

Projectkosten 
Frictiekosten 
Opstartkosten 
Verbouwingskosten 
Externe inhuur en werkbudget 
Subtotaal 

Totaal 

Financiering 
Rijksmiddelen BW/MO subregio 
Ministerie van VWS 
Verbouwingskrediet 
Regionaal uitvoeringsbudget BW/MO 
Totaal 

Saldo 

Structurele kosten  
In lijn met onze inhoudelijke doelstellingen voorzien we de volgende ontwikkeling in de structurele kosten 

Voor de volledigheid hebben we ook de kosten voor preventie, somatische zorg, tandzorg en maatwerk 
opgenomen. Deze kosten blijven vrijwel gelijk en maken geen deel uit van het project transformatie MO. 

De kosten voor opvang in de wijk in 2020 (€ 	) worden in 2020 nog betaald uit beschermd wonen. 

Proiectkosten  
We houden rekening met de volgende projectkosten in 2020 en 2021: 
• frictiekosten zijn voorzien in de fase dat regionaal de opvang in de wijk wordt gerealiseerd, terwijl de 

volwassenen opvang en de opvang voor verslaafden en psychiatrie nog niet zijn samengevoegd; 
• opstartkosten hebben betrekking op het opbouwen van een netwerk van de MO-organisaties in de 

regiogemeenten, het opzetten van ambulante teams MO en het aantrekken van medewerkers.  
• de samenvoeging van de volwassenen opvang en de opvang voor verslaafden en psychiatrie gaat 

gepaard met verbouwingskosten. Medio 2020 kunnen wij hiervan een eerste raming geven. 
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Financiehnq 
Voor de financiering van de frictie- en opstartkosten willen wij graag aanspraak maken op extra middelen 
in 2020 en 2021 van het Ministerie van VWS voor de aanpak van dakloosheid. Wij hebben onze plannen 
hiervoor voor 1 februari 2020 bij het ministerie bekend gemaakt. 

Voor de financiering van de verbouwingskosten kunnen we gebruik maken van een verbouwingskrediet 
van € 635.000. Medio 2020 kunnen we aangeven of we hiermee uitkomen. Medio 2020 hebben we een 
integraal beeld van de verbouwingskosten in de deelprojecten Samenvoeging volwassenen opvang en 
verslaafden en psychiatrie opvang 2022 en de Samenvoeging overige opvangvoorzieningen 2024. In 
2020/03 gaan wij met een kredietaanvraag naar de Raad. 

Voor de financiering van de externe inhuur en het werkbudget doen we een beroep op het regionale 
Uitvoeringsbudget BW/MO. 

Communicatie 
Het project kent meerdere stakeholders: cliënten MO, omwonenden opvanglocaties, colleges en raden, 
corporaties, MO-partners, bemoeizorg en diverse zorg- en welzijnsinstellingen. In 2020 maken we met 
onze stakeholders een communicatieplan. 

Risico's 
We benoemen de volgende risico's in het project: 

Inhoudelijk 
• Er komen onvoldoende woningen in de regio beschikbaar, waardoor mensen in de maatschappelijke 

opvang niet kunnen doorstromen en uitstromen. We maken bestuurlijke afspraken met gemeenten en 
corporaties in de regio om dit risico te beheersen. 

• Door uitstel of afstel van de VLV of het tweede hostel ('s-Hertogenbosch-Zuid) zal een grote groep uit 
de verslaafden en psychiatrie opvang niet kunnen doorstromen. Hierdoor komt de samenweging met 
de volwassenen opvang op één locatie in gevaar. Deze zal niet of later (na 2022) gerealiseerd kunnen 
worden. We maken bestuurlijke afspraken met gemeenten, corporaties en zorginstellingen om dit 
risico te beheersen. 

• Doordat we nog te weinig of niet met voldoende focus inzetten op het voorkomen van dakloosheid, is 
de instroom in de maatschappelijke opvang groot. We zetten daarom regionaal in op preventie. Zoals 
aangegeven, valt dit buiten de scope van dit project. 

Financieel  
• Hoewel er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat de Rijksbijdrage MO onder druk staat, benoemen 

we dit toch als risico voor de wat langere termijn. Om dit risico te beheersen, volgen we de landelijke 
ontwikkelingen rondom een nieuw verdeelnnodel BW/MO en proberen we deze waar mogelijk gunstig 
te beïnvloeden. 

• Er is momenteel geen zekerheid over de bijdrage van het Ministerie van VWS voor 2020 en 2021 voor 
de dekking van de frictie- en opstartkosten. 

• Er is nog geen zicht op de verbouwingskosten. Medio 2020 hopen we een eerste inschatting hiervoor 
te kunnen maken. De kans is groot dat we voor de verbouwingskosten een extra kredietaanvraag bij 
de raad moeten doen. 

Politiek  
• De afbouw, opbouw en ombouw van opvangvoorzieningen in wijken en buurten ligt gevoelig, vanwege 

mogelijke protesten van inwoners. We zijn ons dit bewust en zullen in elk deelproject de belangen van 
omwonenden goed borgen en daarover zo transparant mogelijk met hen communiceren. 

Proces  
• Het project kent vele afhankelijkheden (zie inhoudelijke risico's). De kans is groot dat we de planning 

gedurende de looptijd van het project meerdere keren moeten bijstellen. 
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10.2.e 	 Doc. 48 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Cijfers en extra maatregelen "s-Hertogenbosch 
Datum: 	 vrijdag 31 januari 2020 11:56:00 
Bijlagen: 	 Maatregelen "s-Hertogenbosch MO.xlsx  

Regiovisie BW en MO 2020 definitief.pdf 
Maatreaelen aanpak dakloosheid regio Meierij en Bommelerwaard.pdf 
Concept Projectplan Transformatie maatschappelijke opvang.pdf 

Van: 	 s-hertogenbosch nl> 
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 11:13 
Aan: 	 1 @rninvws.nl> 
CC: 	 minvws.nl> 
Onderwerp: Cijfers en extra maatregelen 's-Hertogenbosch 

Beste 

Hierbij stuur ik jullie het format met de cijfers en de maatregelen van centrumgemeente 's-
Hertogenbosch, het projectplan transformatie maatschappelijke opvang, een oplegger 
maatregelen aanpak dakloosheid regio Meierij en Bommelerwaard en de regiovisie BW en MO 
2020 e.v. 

Ik wil jullie vragen om vertrouwelijk om te gaan met het projectplan transformatie 
maatschappelijke opvang, aangezien het nog een conceptversie is. We hebben hier ook de 
namen van de verantwoordelijke in @ verandert. 

Als er nog iets mist of jullie vragen hebben dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

J:4c 1 Beleidsmedewerker maatschappelijke opvang en verslavingszorg 'Volwassenen 
ontwikkeling & realisatie 1 Postbus 12345 1 5200 GZ 's-Hertogenbosch 1 Wolvenhoek 1 1 5211 HH 's- , 
Hertogenbosch 1 www.s-hertogenbosch.n11 tel 073-Ï.-  

:ta 

Dit bericht is alleen voor de geadresseerde. Hebt u dit bericht onterecht ontvangen? Laat u dit dan weten aan de 
afzender. Verwijdert u het bericht dan ook uit uw postbus. De gemeente 's-Hertogenbosch is zo zorgvuldig 
mogelijk bij het voorkomen van virussen. U dient zelf te controleren of er geen virussen in de bijlage(n) zitten. 

Gemeente 's-Hertogenbosch httos://www.s-hertoaenbosch.nl  



Doc. 49 

Maatregelen aanpak dakloosheid regio Meierij en Bommelerwaard (centrumgemeente 's-
Hertogenbosch) 

Inleiding 
De afgelopen jaren is er weinig aandacht geweest voor de maatschappelijke opvang in de regio 
Meierij en Bommelerwaard. Alle aandacht ging naar het goed opzetten van beschermd wonen. De 
kosten zijn gestegen tot ver boven de rijksbijdrage voor de maatschappelijke opvang. De opvang in 's - 
Hertogenbosch is nog traditioneel ingericht met grote gezamenlijke ruimtes en in de dag-/nachtopvang 
slaapzalen. Dit past niet bij de herstelgerichte zorg\erlening. De komende jaren willen we daarom ook 
een omslag maken met de maatschappelijke opvang om op die manier passendere voorzieningen te 
hebben en binnen budget (rijksbijdrage) te komen. 

De maatregelen die we gaan nemen de komende jaren zijn de volgende: 
Transformatie maatschappelijke opvang met drie deelprojecten (zie bijlage). 
Toegang van de maatschappelijke opvang verbeteren en verbreden met toegang tot de 
nachtopvang 
Inventariseren en waar nodig uitbreiden van de preventieve maatregelen 

Bovenstaande maatregelen zorgen ervoor dat we binnen 2 tot 3 jaar binnen budget zijn. Om deze 
maatregelen goed te kunnen uitvoeren moet er eerst wel geïnvesteerd worden. Budget daarvoor is er 
niet. Dit investeringsbudget is dus nodig vanuit het Rijk. 

Transformatie maatschappelijke opvang (zie projectplan) 
We willen minder grote opvangvoorzieningen en meer kleinschalige opvangvoorzieningen. Het doel is 
om binnen twee jaar nog maar één dag-/nachtopvang te hebben. De mensen die nu een beroep doen 
op de opvang hebben vaak alleen een woonvraag. Het is wenselijker om hen geclusterd in een wijk op 
te vangen dan in een grootschalige voorziening. Deze woningen zullen verspreid over de regio 
komen, dit ook ter voorbereiding op de mogelijke doordecentralisatie in 2026. 

In 2020 en 2021 zal opvang in de wijk worden opgebouwd, zodat de nachtopvang uiteindelijk kan 
worden afgebouwd. Dit brengt de eerste twee jaar opstartkosten en frictiekosten met zich mee. 

- 	Frictiekosten: De opvang in de wijk zal opgebouwd worden in twee jaar., Pas dan kan er één 
dag-/nachtopvang gesloten worden. Tot die tijd zullen beide opvanglocaties open moeten 
blijven. Dit brengt dubbele kosten met zich mee. 

- 	Opstartkosten voor de maatschappelijke opvang organisaties zitten in: 
o Opbouwen van een netwerk en afspraken maken door de MO organisaties met 

diverse partners en gemeenten in de regio. 
o Opstarten ambulante teams door maatschappelijke opvang 
o Aantrekken medewerkers 

Kosten en randvoorwaarden: 
De gemeente investeert zelf in de kosten voor de extra ambulante begeleiding en de 
verbouwingskosten van de nachtopvang. Financiële middelen vanuit het rijk zijn een randvoorwaarden 
om de opvang in de wijk goed op te zetten. 
Frictiekosten (2020/2021): €200.000,- 
Opstartkosten (2020/2021): €200.000,- 

Bijdrage ambitie rijk 'menen in plaats van opvang': 
Mensen komen hierdoor niet meer in grote opvang voorzieningen, maar kunnen gelijk geclusterd 
wonen in de wijk in hun eigen gemeente. Dit zorgt voor een sneller herstel, waardoor mensen sneller 
kunnen uitstromen naar een zelfstandige woning. 



Toegang 
De toegang van de maatschappelijke opvang werd altijd zelf gedaan door de maatschappelijke 
opvang organisaties. Sinds begin 2019 pakt de gemeente hier meer regie op. Tot nu toe is dit alleen 
nog voor de toegang tot de jongerenopvang en de opvang voor mensen met een grote kwetsbaarheid. 
In 2020 willen we de toegang van de maatschappelijke opvang integraal maken en uitbreiden met de 
nachtopvang en opvang in de wijk. 

Het proces willen we in 2020 als volgt inrichten: 
1. Iemand meldt zich bij één van de maatschappelijke opvang organisaties of een andere partij 

(bemoeizorg/buurtteam). 
2. Binnen twee dagen wordt diegene besproken door het aanmeldteam. Dit aanmeldteam komt 

drie keer per week samen. Hier zitten de volgende partijen in: CvTB (bemoeizorg), 
Maatschappelijke Opvang Den Bosch, Novadic-Kentron, Springplank 073, woningcorporatie, 
voorzitter netwerk opvang en wonen (gemeente) en een medewerker van een sociaal team. 

3. Het aanmeldteam bespreekt waar iemand het beste naartoe kan. Er wordt ook direct een 
beschikking uitgeschreven voor de juiste voorziening (BW, Housing First, Opvang in de Wijk 
etc.). Als er wachtlijsten zijn verblijft iemand tijdelijk in de dag-/nachtopvang totdat er wel plek 
is. 

Met dit proces willen we zorgen voor meer snelheid in de toewijzing van een passende plek. Dit vraagt 
om meer capaciteit bij het aanmeldteam om vaker bij elkaar te komen en beschikkingen uit te 
schrijven. Het proces rondom beschikkingen voor alle opvang voorzieningen zal ook nog geborgd 
moeten worden. Daarnaast zal er een standaard werkwijze ontwikkeld moeten worden voor de intake, 
zodat iedereen op dezelfde manier een intake houdt en met dezelfde informatie bij het aanmeldteam 
komt. 

Kosten en randvoorwaarden: 
De kosten om de toegang goed op te zetten en te borgen zijn voor 2020 en 2021 €50.000,- (1 fte voor 
één jaar). 

Bijdrage ambitie rijk `wonen in plaats van opvang': 
Door de toegang op deze manier in te richten creëren we snelheid. Mensen komen sneller op de juiste 
plek, herstellen sneller en kunnen hierdoor ook sneller weer zelfstandig (met begeleiding) gaan 
wonen. 

Preventie 
Verspreid over de regio vinden er diverse preventieve activiteiten plaats op het gebied van schulden, 
huisuitzettingen, vroegsignalering, kostendelersnorm etc. Tot op heden zijn al deze activiteiten 
versnipperd en is er geen goed beeld wat er gebeurt, of er voldoende gebeurt en waar knelpunten 
zitten. Najaar 2020 willen we starten met een inventarisatie van de activiteiten die plaatsvinden, waar 
gaten vallen en wat knelpunten zijn. Hier zullen adviezen en maatregelen uitkomen. In 2021 gaan we 
deze maatregelen uitvoeren en monitoren. 

Er zal een regionale projectleider preventie aangesteld moeten worden die het project gaat uitvoeren. 
De aanstelling zal één jaar zijn voor het inventariseren, opstellen van een advies en de maatregelen 
implementeren. Op dit moment is er echter geen ruimte binnen de bestaande capaciteit noch 
voldoende budget voor de invulling van deze projectleidersrol. 

Kosten en randvoorwaarden: 
Voldoende financiële middelen zijn een randvoorwaarde. Aangezien er geen capaciteit en geen 
budget is (gezien de bezuiniging) om dit project goed op te zetten, zal dit (nu) niet gebeuren tenzij er 
budget vanuit het Rijk komt. 
Kosten 2021: €50.000,- 



Bijdrage ambitie rijk 'wonen in plaats van opvang': 
Door preventie goed op te zetten kunnen we voorkomen dat mensen in de maatschappelijke opvang 
terechtkomen. Er zijn al afspraken met corporaties over huisuitzettingen, maar we merken dat er veel 
mensen vanuit de particuliere sector dakloos worden. Door dit project willen we hier maatregelen op 
inzetten en voorkomen dat zij dakloos worden wat bijdraagt aan de ambitie wonen i.p.v. opvang. 



In de regio zien wij steeds meer autoslapers/thuislozen. Dit komt omdat niet alle mensen naar 's-Hertogenbosch 
willen voor de (dag-/nacht)opvang. In 's-Hertogenbosch hebben we twee dag-/nachtopvang locaties voor 
verslaafden en niet verslaafden. Beide locaties dragen niet bij aan herstel door de grote gezamenlijke ruimtes en 
slaapzalen. Mensen die dakloos raken proberen hier dan ook zo lang mogelijk bij weg te blijven, hierdoor 
ontvangen zij niet altijd de juiste hulp. Een ander probleem in de regio is dat we de jongeren die dak-/thuisloos 
zijn niet goed in beeld hebben. 

Beschrijving algemene problematiek in de regio 

*Er zijn geen opvang locaties in de regiogemeente. Aangezien de mensen niet altijd naar 's-Hertogenbosch willen 
komen ontvangen zij niet altijd de juiste hulp. 
*Het opstarten van schhuldhulpverlening en het aanvragen van een uitkering verloopt traag. 
*Er is geen zwerversuitkering in 's-Hertogenbosch. Dit betekent dat mensen die dak-/thuisloos zijn een volledige 
uitkering krijgen. Hierdoor houden zij relatief veel over in de maand om zelf te besteden in vergelijking met als 
iemand zelf huur moet betalen. Hierdoor willen sommige mensen niet doorstromen naar een andere voorziening of 
een zelfstandige woning. 

Welke concrete belemmeringen ervaart.0 bij het helpen bij De regelgeving draagt niet bij aan de woonoplossingen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die ieman din huis willen 
de groep daklozen waar we het hier over hebben? 

	

	nemen, maar als het direct consequenties heeft voor je toeslagen, dan houdt het snel op. Wet- en regelgeving kan 
m.a.w. woonoplossingen meer faciliteren. 
De zorg of hulp voor mensen met complexe problematiek is in domeinen goerganiseerd. Ook wet- en regelgeving 
maakt onderscheid in de verschillende domeinen. Voor 80% van de mensen werkt de regelgeving prima, maar 
voor die 2 0 Wo van mensen die te maken hebben met meerdere problemen is de samenwerking en het op elkaar 
aansluiten van systemen cruciaal. Samenwerking en regelvrije ruimte kan hierin helpen. 

Doc. 50 

Format extra maatregelen dak- en thuisloosheid 

Feiten en cijfers - regionale problematiek 

Omvang doe ,,: roep 
Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio op 
peildatum 1 december 2019? 

 

500 

 

Waarvan 18-27 jaar 	 200 

Waarvan 28 jaar en ouder 	 300 
Beschrijving van de doelgroep op andere relevante punten Grootste gedeelte van de mensen die dakloos is is mannelijk, groot gedeelte van de 500 is thuisloos. 
(denk aan geslacht, GGZ problematiek, 
verslavin s -dblematiek detentieverleden enz. 
Doelgroep en zorgbehoefte 	 Geschatte aantal 
Problematiek die leidt tot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in een 225 
zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een lichte 
vorm van begeleiding.  
Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen 
in een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met 	200 
intensieve be eleidin• of s ecifieke woonvorm. 



75 

De afgelopen jaren is er een verzwaring van de problematiek te zien. Dit heeft mede te maken met de 
ambulantisering van de GGZ. Steeds meer multi-problematiek. Er is naast verslaving een grotere, bredere en 
zwaardere aanwezigheid van allerlei vormen van psychiatrische/psychische aandoeningen. De behoefte aan 
ondersteuning verzwaard. Daarnaast is er een toename te zien in het aantal jongeren en gezinnen die dakloos 
raken. Het afgelopen jaar zien wij ook een toename in het aantal mensen die uit het buitenland terugkomen en 
hier in Nederland geen onderdak hebben geregeld. Hierbij zien we ook voornamelijk een toename in ouders 
(zonder Nederlands paspoort) die terugkomen met een kind (met een Nederlands paspoort). 

Geschatte aantal 
75 

225 

25 

100 

75 

Overige behe.-2ften 

Overige behoeften van de doelgroep, bijvoorbeeld t.a.v. 
het aanpakken van schulden 

tbare do ,:st 

Welke doelstelling wilt u met de huidige aanpak realiseren? 

Ernstige problematiek, zeer beperkte mate van 
zelfstandigheid die leidt tot behoefte aan beschermd 
wonen. 

Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen in 
de afgelopen jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten welke 
ontwikkeling u ziet? 

Doelgroep e: voonbehoefte 
Behoefte aan onzelfstandige woonruimten (kamers) voor 
zelfstandi• wonen. 
Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 
wonen. 
Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een onzelfstandige woonruimte (kamer) - 
be•eleid wonen. 
Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een zelfstandi•e woonruimte 
Behoefte aar plekken voor beschermd wonen (24-uurs 
verblif 

Toelichting 
Door een niet stabiele leefsituatie, waardoor administratie niet op orde is, komen mensen die dak-/thuisloos zijn 
niet altijd in aanmerking voor schuldhulpverlening, hoewel ze dit wel nodig hebben. Hierdoor kunnen zij ook niet 
zelfstandig gaan wonen. Er zou meer kennis moeten zijn bij de schuldhulpverlening over deze doelgroep. In deze 
maatschappij staan eigen verantwoordelijkheid en participatie hoog in het vaandel. Bij deze doelgroep zou je 
eigenlijk een tijd moeten ontzorgen, zodat ze tot rust kunnen komen en kunnen herstellen (bv. door standaard 
budgetbeheer). Zoals we de maatschappij nu hebben ingericht is dit niet mogelijk. Daarnaast speelt de 
kostendelersnorm (vooral bij jongeren) een grote rol waarom ze uit huis worden gezet of niet meer ingeschreven 
staan. 

Zo min mogelijk mensen maken gebruik van de maatschappelijke opvang. Degenen die toch een beroep moeten 
doen op de maatschappelijke opvang stromen zo snel als mogelijk door naar een passende plek (zie regiovisie 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v.) 



*Tussen partners MO is de samenwerking verbeterd en geïntensiveerd waardoor cliënten in MO sneller een 
passende (opvang)plek (met begeleiding) krijgen. 
*December 2021 is er een integrale preventieve aanpak op dakloosheid. 
*Door de integrale preventieve aanpak wordt er jaarlijks bij 150 mensen voorkomen dat zij dakloos worden. 
*Mensen die dakloos zijn ervaren een betere kwaliteit van leven en herstellen sneller door kleinschalige 
opvangvoorzieningen in de wijk. 
*December 2021 is de doorstroomtijd bij opvang in de wijk 3 tot maximaal 6 maanden. 

Welke doelstellingen wilt u met de extra maatregelen gaan 
realiseren? 

Integraliteit 	 Toelichting 

Welke afspraken zijn er in uw regio met woningcorporaties 
en andere verhuurders gemaakt over de uitstroom uit de 
maatschappelijke opvang en de huisvesting van (ex-) dak-
en thuislozen7  Denk hierbij aan prestatieafspraken en/of 
een contingentregeling. 

Welke afspraken heeft u met andere relevante partijen 
gemaakt? 

Hoe ziet de integrale aanpak (op het terrein van financiële 
bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, toeleiding 
naar werk, zorg, begeleiding, onafhankelijke 
cliëntondersteuning en de inzet van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemeenten eruit? Stuur bijvoorbeeld uw 
laatste plan mee. 

Huidige maatregelen, incl. beoogd resultaat (hoeveel dak-
en thuislozen denkt u hiermee te helpen). 

Wij hebben in 's-Hertogenbosch een urgentie en een urgentieplus regeling. Mensen die uitstromen uit de 
maatschappelijke opvang en een zorgvraag hebben komen in aanmerking voor één van deze regelingen (vaak 
urgentieplus). Bij de urgentieplus zit er een begeleidingsvoorwaarde aan het contract verbonden. In de 
prestatieafspraken voor 2020 is er afgesproken dat er 100 woningen beschikbaar worden gesteld hiervoor. De 
afspraak is een contingent regeling van circa 100. Mensen krijgen in principe binnen 3 maanden een woning 
toegewezen. Door de spanning op de woningmarkt en soms door de bijzondere woonvraag wordt de 3 maanden 
niet altijd gehaald. 
Daarnaast maken we afspraken over nieuwe woonvormen met de corporaties, zoals kleinschalige groepwoningen, 
Housing First en transformatie van de maatschappelijke opvang. 
Daarnaast zijn er werkafspraken in de regio om woningen beschikbaar te stellen voor clienten uit de MO (en 
andere zorgvoorzieningen/BW) die oorspronkelijk uit regiogemeenten afkomstig zijn of die erbij gebaat zijn in een 
andere gemeente huisvesting te krijgen. Dit is nog niet vastgelegd in prestatieafspraken omdat we eerst in de 
praktijk willen kijken hoe dit loopt. In 2020 loopt hiervoor een pilot. 

Er zijn afspraken gemaakt over een verkorte procedure bij de aanvraag van een uitkering (1 maand i.p.v. 3 
maanden). Bij de gemeente 's-Hertogenbosch is er Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG). Iedereen die dakloos raakt 
wordt hierbij aangemeld. Er wordt dan bepaald wat een geschikt traject is voor iemand (budgetbeheer bv.). Van 
de opvang organisaties wordt verwacht dat zij sturen op activering bij mensen die dakloos raken en geen 
dagbesteding hebben. Springplank073 of de WeenerXL (werkbedrijf) worden hier ook vaak bij betrokken als het 
gaat om werk. Er zijn ook diverse dagbestedingsplekken in 's-Hertogenbosch waar mensen die dakloos zijn kunnen 
werken voor een vrijwilligersbijdrage. Voor toeleiding naar een opleiding/werk is er voor jongeren het T.O.M. 
(Traject Op Maat). Zoals hierboven al beschreven is er in 's-Hertogenbosch een urgentieplus regeling. In de 
toegang hiervoor zit de manager van de Maatschappelijke Opvang Den Bosch, woningcorporatie(s), voorzitter 
toegang BW/MO (gemeente) en een lid van de toegang tot gewone urgentie. Hier wordt dus integraal gekeken 
naar de aanmeldingen en wat passend is vanuit de diverse velden. We hebben met de regio ook een subsidie 
regeling voor inzet van ervaringsdeskundigen waar organisaties aanspraak op kunnen maken. Dit doen we om de 
inzet van ervaringsdeskundigen te stimuleren. 

Voor de huidige aanpak verwijs ik ook naar het projectplan transformatie en de regiovisie beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang 2020 e.v. 



Wat is uw planning voor de jaren 2020 en 2021? 

Verantwoorcelijkheidsverdeling 
Wat is de verantwoordelijkheidsverdeling per maatregel? 
Wie doet wat? 

Gewenste aanvullende maatregelen, incl. beoogd resultaat 
(hoeveel dak- en thuislozen denkt u hiermee te kunnen 
helpen). 
Korte beschrijving (indien nog niet beschreven): hoe 
dragen deze maatregelen bij aan de omslag van 'hulp in 
de opvang' naar 'wonen met begeleiding'? 
Wat zijn de randvoorwaarden om deze extra maatregelen 
te kunnen nemen? 

Voor uitgebreide beschrijving zie bijlage (projectplan transformatie MO en maatregelen aanpak dakloosheid regio 
Meierij en Bommelerwaard) 
Opvang in de wijk: Ongeveer 60 mensen op jaarbasis zullen hierdoor niet of maar voor hele korte periode naar de 
nachtopvang hoeven. 
Preventie: Door dit in kaart te brengen en integraler te ontwikkelen zullen hier waarschijnlijk 150 mensen mee 
geholpen worden die (dreigend) dak- en thuisloos zijn. Het komende jaar willen we vooral ook inzetten op de 
kostendelersnorm. 
Verbeterde toegang: Alle dak- en thuislozen zullen sneller geholpen worden en naar de juiste plek worden 
Zie bijlage maatregelen aanpak dakloosheid regio Meierij en Bommelerwaard 

Geld vanuit het rijk om deze plannen te kunnen uitvoeren. Anders zal dit niet (volledig) uitgevoerd kunnen 
worden. Uiteindelijk ook structureel om het te kunnen borgen. 

De planning voor de extra maatregelen is alsvolgt: 
*Opvang in de wijk (zie projectplan transformatie maatschappelijke opvang) 
*Toegang: In 2020 gaan we de toegang uitbreiden en de methode ontwikkelen. Vanaf januari 2021 gaan we van 
start met de nieuwe manier van toegang verlenen. In 2021 zal er dan in maart, juni en oktober geëvalueerd 
worden. Een uitgebreider plan van aanpak met planning moet hiervoor nog ontwikkeld worden. In april moet dit af 
zijn 
*Preventie: In 2020 zal er een projectplan/plan van aanpak gemaakt worden. Vanaf 2021 zal er iemand ingehuurd 
worden om dit project te gaan trekken. Een duidelijkere planning zal voor dit project nog gemaakt worden. 

Toelichting 
*Opvang in de wijk: Gemeente 's-Hertogenbosch heeft hierin een faciliterende en sturende rol. De drie 
maatschappelijke opvang organisaties zullen een plan van aanpak schrijven en de methode verder ontwikkelen. Zij 
zullen ook het netwerk moeten opbouwen, afspraken moeten maken en extra mensen moeten aannemen. De 
gemeente 's-Hertogenbosch zal met de regiogemeenten afspraken maken over de opvang in de regio. 
*Toegang: De regionale toegangsmedewerkers zullen hiervoor een methode ontwikkelen en de toegang opzetten. 
Dit zal in samenwerking gaan met de diverse maatschappelijke opvang organisaties, corporaties en bemoeizorg. 
*Preventie: Hier ligt de verantwoordelijkheid bij de regiogemeenten gezamenlijk. Er zal in gezamenlijkheid een 
projectleider aangesteld worden. De projectleider zal het project dan uitvoeren. Belangrijk hierbij is dat het 
verantwoordelijkheidsgevoel wordt gedeeld, aangezien de (extra) maatregelen die genomen moeten worden door 
alle gemeenten gedragen moet zijn. 



Voeg aub uw actuele beleidsplan maatschappelijke opvang / aanpak dak- en thuislozen toe 

Uitgaven in euro's (*1.000) Huidige uitgaven 

2017 2018 2019 (schatting) 2016 
Wat zijn uw uitgaven aan maatschappelijke opvang in de 
jaren 2016-2019?  
Wat zijn uw uitgaven aan beschermd wonen in de jaren 
2016-2019? 
Wat zijn uw uitgaven aan begeleiding (doelgroep BW-MO) 
in de laren 2.716-2019? 

	

5.100 
	

5.900 
	

6.400 
	

6.100 

	

21.312 
	

26.111 
	

30.138 
	

28.532 

* Bij deze uitvraag hanteren wij dezelfde definitie als het CBS: 
Het gaat om feitelijk daklozen die (a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van de nachtopvang of laagdrempelige 
opvang en (c) op niet-structurele basis bij familie of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats. Het gaat daarbij om ingezetenen van Nederland; zij zijn op enig moment in 
Nederland geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (BRP) en hebben een Burger Service Nummer (BSN). 

Residentieel daklozen vallen niet onder de definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur per dag verblijven/wonen, zoals 
sociale pensions, 24-uurs maatschappelijke opvangvoorzieningen en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen RIBW's. Ook mensen die begeleid (kamer) wonen of 
marginaal gehuisvest zijn vallen niet onder de doelgroep. 



10.2.e 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Aanbiedingsbrief Aanpak dakloosheid - aanvullende maatregelen en projecten 2020 ten behoeve van VWS 
vrijdag 31 januari 2020 15:12:16 
Aanbiedingsbrief projecten VWS.pdf 
Bijlage 1 projectvoorstellen.pdf 
Bijlage 2 Format VWS Den Haag.xlsx  
Bijlage 3 Tienpuntenplan Maatschappelijke opvang Den Haggpdf 
Bijlage 4 Tienountenolan Voortgangsrapportage 2019 Den Haag.adf 

Goedemiddag 	en 

Hierbij, namens wethouder Bert van Alphen, de aanbiedingsbrief en de projectvoorstellen vanuit de 
gemeente Den Haag. 

Het ingevulde format is als bijlage toegevoegd. Als achtergrondinformatie voeg ik nog het 
Tienpuntenplan Maatschappelijke Opvang en de eerste voortgangsrapportage van het 
Tienpuntenplan bij. 

Als er vragen zijn dan hoor ik het natuurlijk graag. 

Rest mij nog jullie een heel fijn weekend te wensen. 

Met vriendelijke groet, 

M: 06- 

Gemeente Den Haag 
Stad en Bestuur, dienst OCW 

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: 
http://www.denhaag.nl/disclaimer  
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Bert van Alphen 
Wethouder van Sociale zaken en Werk 

Retouradres: Postbus 12800, 2500 DJ Den Haag 	 Ons kenmerk 
BOW/2o2o.37 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
	 Contactpersoon 

Directie Maatschappelijke Ondersteuning 
@minvws.n1 en 	s@minvws.n1 

	
Dienst 

Postbus 20350 j 2500 EJ 
	 Onderwijs, Cultuur en Welzijn 

Den Haag 	 Afdeling 
Stad en Bestuur 
Telefoonnummer 

E-malladres 

Datum 
Aantal bijlagen 
4 

Onderwerp 
Projectvoorstellen 

Geachte 

Hierbij ontvangt u de projectvoorstellen van de centrumregio Den Haag. 
Ik ben blij met de snelle reactie van het kabinet op de brief die Den Haag met de collega's van de 
G4 op 24 oktober j.l. heeft toegezonden en dat de betrokken bewindspersonen van VWS, SZW en 
BZK de urgentie onderkennen voor een gezamenlijk aanpak. Ondersteuning vanuit het Rijk voor 
de bijgesloten projecten kan een belangrijke impuls geven aan de oplossing voor de urgente 
problemen waar we ons voor gesteld zien. 

Het aantal cliënten dat (vaak onnodig) lang in de opvang zit, is explosief gestegen. De uitstroom 
uit de opvang en de doorstroomvoorzieningen is bijna volledig tot stilstand gekomen. 

Het Haagse college heeft een bestuurlijke taskforce ingesteld vanuit de portefeuilles wonen, zorg 
en opvang. Het onlangs aangetreden nieuwe college heeft de extra financiële inzet van €4.5 min 
per jaar voor maatschappelijke opvang, verder verhoogd. Daarmee wordt in de periode 2019-
2022 naar verwachting €26,3 mln. extra ingezet bovenop de beschikbare rijksmiddelen. Met deze 
middelen hebben we de inzet op dak- en thuislozen geïntensiveerd via een integraal 
actieprogramma; het zogeheten tienpuntenplan. 

De afgelopen 2 jaar hebben we het volgende bereikt; 
- Meer en kwalitatief betere opvangplekken (24 uurs opvang), 
- Verdere vermindering huisuitzettingen 
- Meer woningen speciaal voor deze doelgroep 
- Meer maatwerk op het gebied van zorg- en ondersteuning 
- Verbeterde beeldvorming en communicatie met de stad 

Ondanks deze inzet neemt het aantal daldozen toe, de wachttijd voor onderdak en begeleiding is 
in Den Haag gestegen (ook onder jongeren en gezinnen). Mensen met behoefte aan zorg en 
onderdak staan nu op straat. 

Gemeente Den Haag 
Spui 7o 
Den Haag 

Postbus 12600 	T 14070 
2500 DJ Den Haag www.denhaag.nl  



Gemeente Den Haag 

Ons kenmerk 
BOW/2020.37 

Momenteel verblijven er 300 tot 400 mensen/gezinnen in onze opvang die, al dan niet met enige 
vorm van begeleiding, zelfstandig kunnen wonen. Het is zorgelijk dat er in 2019 voor het eerst in 
de Haagse geschiedenis, meer dan 8o daklozen niet in de opvang terecht kunnen en 
noodgedwongen op straat of in een kwetsbaar dan wel onveilig netwerk moeten verblijven. De 
wachtlijst voor Beschermd Wonen, laten we daarbij nog buiten beschouwing. 
De toename van de Haagse problematiek blijkt in de eerste plaats uit het aantal verstrekte 
nachtopvangpassen aan unieke cliënten. Dat waren er 767 in 2015, 997 in 2016, 985 in 2017 en 
1062 in 2018. Die stijgende trend zet zich in 2019 voort. Het beroep op (nachtopvang) 
voorzieningen blijft dus (fors) stijgen. Bovendien blijft men er steeds langer op aangewezen. Het 
aantal verlengingen steeg de afgelopen jaren sterk. 

Jaar  2015  2016  2017  2018  20191  

        

Aantal unieke meldingen daklozenloket 
	

3.688 3.895 4.028 

 

4.103 4.100 

Aantal aangemelde gezinnen 	 172 260 220 

 

292 350 

 

        

        

767 997 Aantal unieke cliënten  985 1.062  1.418 

Aantal verlengde nachtopvangpassen (per 8 weken) 

1°  verlenging  377  408  383  458  504 

2°  verlenging  150  179  160  220  269 

3°  verlenging of meer 80 196 194 331 538 

Inmiddels is er een 'boeggolf ontstaan met daklozen die door gebrek aan woningen onnodig lang 
in nachtopvang verblijven. Dat vormt een acuut probleem, waarvoor op korte termijn extra 
maatregelen nodig zijn. Daarnaast willen we snel stappen nemen op weg naar een structurele 
oplossing. Daarvoor zijn voldoende betaalbare woningen nodig met goede ondersteuning. De 
opvang kan zich dan focussen op kleinschalige noodvoorzieningen en preventie/nazorg. Op deze 
manier kunnen we toe met veel minder opvangplekken. 

Om dat te kunnen bereiken zijn alle partijen nodig. Het college zet in 2020 vanuit gemeentelijke 
middelen extra in op de Maatschappelijke Opvang. De extra impuls vanuit het rijk willen we 
gebruiken voor uitvoering van dringend noodzakelijke projecten. 

1. 	Het realiseren van extra woonplekken (projecten 1 t/m 7): 
• regionaal uitbreiden van opvang in flexibele woonconcepten zoals flexwonen, tiny-

houses, Urban Mix en panden, die zoveel mogelijk multi-functioneel ingezet kunnen 
worden, 

• samen met de regio gemeenten benutten van leegstaand rijksvastgoed: her-
ontwil(kelen van gevangenis Zoetermeer en een voormalig schoolgebouw, realiseren 
van geschikte huisvesting voor het groeiende aantal gezinnen. 

Schatting op basis van de eerste 11 maanden in 2019 

2/4 



Totaal 17.2 

Thema 
	 Geraamde kosten (mln.) 

2020-2021 
1. realiseren van extra woonplekken 	 11.6 

2. vroegtijdig ingrijpen en versnellen van herstel 
	

2 

3. bestaand woonaanbod beter gebruiken 	 0.8 

4. optimaal benutten van regelruimte en integrale samenwerking 	 0.3 

5. ondersteuning van zeer complexe groepen 	 2.5 

Gemeente Den Haag 

Ons kenmerk 
BOW/2o2o.37 

2. 	Vroegtijdig ingrijpen, versnellen van herstel en nazorg (projecten 8 t/m 13) 
Projecten gericht op intensieve opvang in de beginstadia van potentiele dakloosheids-
carrière en het voorkomen van verslechtering bij de doelgroep: 

• jongerenhuisvesting , 
• daklozenperspectieffonds, 
• leerwerktrajecten en scholing, 
• voorkomen van huisuitzettingen in de regio, 
• opzet van een voorportaal voor het daklozenloket in de regio. 

3. 	Bestaand woonaanbod beter gebruiken (14 t/m 16): 
• uit de weg ruimen van administratieve hobbels voor uitstroom naar elders 

beschikbare woningen: verhuisbox 
• beter benutten van capaciteit in bestaande woningen door faciliteren van 

kamerverhuur. 

4. 	Optimaal benutten van regelruimte en integrale samenwerking ten behoeve van herstel 
(17 en 18): 

• het opzetten van een daklozenperspectieffonds op basis van de ervaringen met 
jongerenperspectieffonds, 

• omvorming van de Kostendelersnorm in een Medebewonersnorm. 

5. 	Ondersteuning van zeer complexe groepen (19) 
• het ontwikkelen en realiseren van een opvangvoorziening voor daklozen met ernstige 

GGZ-problemen die niet in aanmerking komen voor opname in behandeling of 
detentie, maar die door gedragsrisico's niet passen in maatschappelijke opvang. In 
samenwerking tussen gemeente, MO en een GGZ instelling. 

De projecten worden zodanig vormgegeven dat de resultaten zo veel mogelijk repliceerbaar zijn 
buiten de Haagse context. De resultaten zetten we om in handreikingen, best practices ten 
behoeve van toepassing elders. De ingediende projectvoorstellen concretiseren we verder, zodra 
er zicht is op de beschikbare middelen. Het daadwerkelijk uitvoeren van projecten vraagt nog wel 
bestuurlijke besluitvorming. 

De totale kosten zijn nog niet voor alle posten volledig in te schatten. Volledige uitvoering 
bedraagt voor de periode 2020-2022 ca €1.7.2 mln, aan extra middelen. Uitblijven van 
rijksondersteuning betekent dat we deze projecten niet of slechts in zeer afgeslankte vorm 
kunnen uitvoeren. 
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Gemeente Den Haag 

Ons kenmerk 
BOW/2o2o.37 

Ik kijk met belangstelling uit naar een spoedige beslissing op de ingediende projectvoorstellen. Ik 
ben uiteraard van harte bereid deze met u te bespreken. 
Daarnaast nodig ik u graag uit om met ons in gesprek te gaan over de samenwerking tussen de 
gemeente en het Rijk en de door ons gewenste integrale en gezamenlijke aanpak van dakloosheid. 

de w&houderl[\»mi adeialdzaken en f  erk 
Bet? van Aipnen 
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Doc. 54 

Projectvoorstellen Den Haag 
Project 1 
doelgroep 

Realiseren flexibele woonvorm (Urban Mix) voor jongeren 
Dak- en thuisloze jongeren 

Actielijn VWS  Opvang en wonen. Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren. 
toelichting Het creatief kijken naar passende woonvormen en de omgang met leegstaande gebouwen is in 

het licht van de totale opgave cruciaal. Eind november 2019 hebben medewerkers van de 
gemeente en van woningcorporaties een Design Sprint georganiseerd om binnen een aantal 
dagen tot een realistische en haalbare oplossing te komen op dit gebied. Daaruit is het idee van 
een flexibele woonvorm naar voren gekomen. Een woonvorm waarbij jongeren, met en zonder 
hulpvraag, die moeilijk een woning kunnen vinden zelfstandig of met begeleiding kunnen 
wonen en samen een woongemeenschap vormen waar leren van en zorgen voor elkaar 
belangrijke kernwaarden zijn. Waar bewoners, en ook omwonenden, elkaar kunnen ontmoeten 
en samen dingen kunnen doen, zoals bijvoorbeeld koken en moestuinbeheer. Gedacht wordt 
aan een mix van micro-appartementen (25-30 m2), ontmoetings- en trainingsruimten, 
horecafaciliteiten en enkele werkplaatsen voor creatieve en startende ondernemers. Daarom 
heeft het.concept ook de titel "Urban Mix" gekregen. Het concept kan worden toegepast in 
leegstaande gebouwen aan de randen van de binnenstad. Jongeren krijgen een campuscontract 
voor twee tot vijf jaar waarbij zij worden gestimuleerd en begeleid om een woning te vinden via 
het "normale" systeem. Zo hebben jongeren wel de zekerheid dat zij een aantal jaren ergens 
kunnen wonen en daar ook begeleiding bij kunnen krijgen als dat nodig is. Het concept is elders 
in Nederland reeds succesvol toegepast. Op basis van die ervaringen wordt onderzocht hoe wij 
dit concept in Den Haag kunnen vormgeven. Dit zal worden gedaan in overleg met jongeren, 
professionals en externe financiers. Om een en ander vorm te geven is het uitwerken van een 
businesscase, zowel inhoudelijk als financieel, een eerste vereiste;  

resultaat/doel Terugdringen van het aantal dak- en thuisloze jongeren van 16 tot 27 jaar in de Haagse regio 
naar 0 voor het einde van 2021 door het onderzoeken van een flexibele woonvorm voor 
jongeren. 

planning Opstellen businesscase in 2020, 2021 verder op basis van sluitende financiering. 
Randvoorwaarden  € 200.000 (2020) 



Project 2 
doelgroep 

200 Flexwoningen 
Daklozen in de opvang 

Actielijn VWS  Opvang en wonen. Flexwonen (Den Haag en Zoetermeer) 
toelichting Dakloosheid is momenteel met name een woonprobleem. Vanwege het gebrek aan passende 

woonruimte in de Haagse regio zitten er momenteel 300-400 mensen in de opvang die, al dan 
niet met enige begeleiding, in staat worden geacht zelfstandig te kunnen wonen. 

Den Haag heeft het aantal opvangplekken in het afgelopen jaar sterk vergroot, te kampen 
hebben met een wachtlijst van ca. 100 personen (mannen) voor een plek in de opvang. We 
hebben aan de ene kant dus een groep in de opvang die daar in theorie niet meer hoort te 
zitten en aan de andere kant een groep mensen die een plek in de opvang nodig heeft maar 
waar we geen plek voor hebben. 

Omdat er op korte termijn geen passende woonruimte beschikbaar lijkt te komen denken we 
hierbij aan Flexwonen. We willen hiervoor graag aansluiten bij de stimuleringsaanpak 
Flexwonen. Op dit moment wordt een aantal locaties nader onderzocht op haalbaarheid. 

resultaat/doel Het knelpunt in de doorstroom van de maatschappelijke opvang oplossen. Dit wordt 
gerealiseerd door 200 daklozen die woonvaardig genoeg zijn een volgende stap laten maken in 
een zelfstandige flexwoning. Hiermee wordt de prop uit de opvang gehaald en kunnen de 
mensen op de wachtlijst een plek in de opvang krijgen. Op deze manier wordt het mogelijk om 
iedereen die een plek in de daklozenopvang nodig heeft ook daadwerkelijk op te vangen. 

2021 /2022 (oplevering) planning 
Randvoorwaarden Het tekort op een woning schatten we bij exploitatie van 10 jaar in rond €20.000,-, dit is 

exclusief locatiekosten. Dit betekent dat voor 200 containerwoningen minimaal €4.000.000,-
nodig is. Aansluiten op stimuleringsaanpak Flexwonen 



Project 3 
doelgroep 

Herontwikkelen gevangenis Zoetermeer 
Daklozen in opvang, zelfredzame daklozen, jongeren/studenten, ondernemers 

Actielijn VWS Opvang en wonen. Woon(zorg)visies. Publieke — private samenwerking 
Toelichting Sinds 2018 is de gevangenis in Zoetermeer officieel dicht en is het pand overgedragen een het 

Rijksvastgoedbedrijf. RVB gaat het pand in de verkoop zetten. Onduidelijk is wat er met het 
pand/locatie gaat gebeuren. 
Vanuit gemeente Zoetermeer vinden we het een mooie optie om het pand te behouden en te 
herontwikkelen zodat het benut kan worden voor meerdere doelgroepen. Een deel van de 
huidige cellen kan benut worden als opvangplekken voor de MO-doelgroep, bv noodplekken, 
24-uursvoorzieningen, winteropvang, sociaal pension voor zelfredzame daklozen. Een ander 
deel van de cellen kan ontwikkeld worden tot huisvesting van jongeren/studenten, het pand 
van de gevangenis ligt namelijk vlakbij de Dutch Innovation Factory, waar ICT-onderwijs, 
onderzoek en ondernemers bij elkaar komen. De ruimtes onderin het pand van de gevangenis 
kunnen voor allerlei sociale en maatschappelijke doeleinden gebruikt worden, zoals daginloop 
daklozen, welzijnspartners die ruimte nodig hebben voor activiteiten, ondernemers die 
werkruimte kunnen huren. 

Resultaat/doel 
	

Multi-funtioneel gebouw met een hoog maatschappelijk toegevoegde waarde die diverse 
doelgroepen bediend. 

Randvoorwaarden Pand moet verbouwd/gerenoveerd worden PM 
Financiering Begeleidingskosten, maatwerkarrangementen Wmo 
Samenwerkingen met RVB. 
Medewerking van RVB is nodig voor behoud pand en herontwikkeling. En het vinden van 
partij(en) die in het pand willen investeren/vestigen. 



Project 4 
doelgroep  

Opvang/wonen gezinnen 
Dakloze gezinnen 

Actielijn VWS  Opvang en wonen. Opvang gezinnen 
toelichting We zien de vraag naar opvang van gezinnen toenemen. Om deze groei op te kunnen vangen zijn 

extra middelen nodig voor basisopvang. 
We willen tevens de situatie beëindigen waarin gezinnen door gebrek aan opvangcapaciteit 
noodgedwongen moeten worden gehuisvest in hotels en vakantieparken in afwachting van 
uitstroom naar permanente huisvesting,. 
Met het realiseren van extra 10-20 geschikte tijdelijke opvangplekken bieden we een stabiele 
woonomgeving voor de kinderen en bevorderen we de positieve uitstroom. 

Resultaat/doel  10-20 tijdelijke opvangplekken 
planning  Extra opvangcapaciteit 2021 
Randvoorwaarden 300.000 (opvang en kwaliteitsverbetering) 

Eenmalige investering 2020 meerdere projecten € 150.000 woondiversiteit 



Project 5 
doelgroep 

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek 24uursopvang voor dak- en thuisloze jongeren 
Dak- en thuisloze jongeren 

Actielijn VWS  Opvang en wonen. Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 
Toelichting 
In prioriteit 
omhoog 

Belangrijke ontwikkeling op de korte termijn is de sluiting per 1 juli 2020 van de nachtopvang 
van het Leger des Heils voor 30 jongeren omdat de eigenaar van het pand het gebouw anders 
wil gaan gebruiken. Daardoor verliest de Haagse regio haar enige crisis/nachtopvang, specifiek 
gericht op jongeren. Daarmee ontstaat voor de noodzaak om binnen 6 maanden te voorzien in 
een vervangende locatie in de vorm van 24-uurs opvang, zodat jongeren de ruimte hebben om 
in rust aan structurele oplossingen te werken voor hun problemen. Planvorming is reeds 
aanwezig, maar financiering ervan nog niet. Om een en ander vorm te geven is het uitvoeren 
van haalbaarheidsonderzoek, zowel inhoudelijk als financieel, een eerste vereiste. Hier is 
incidenteel een voorbereidingskrediet voor benodigd. 

resultaat/doel Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een 24uursopvang voor jongeren. 
Uitvoering in 2020 planning 

Randvoorwaarden  € 200.000, incidenteel 



Project 6 
doelgroep 

Extra noodopvang in Den Haag en regiogemeenten 
Dak- en thuislozen, o.a. jongeren en gezinnen 

Actielijn VWS  Opvang en wonen. Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 
toelichting Aankoop/verbouwing pand 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen jongeren in Den Haag. 

Het plan voor een nieuwe noodopvang behelst een uitbreiding van 30 naar 50 bedden (zie 5). 
Hierdoor kunnen meer jongeren worden geholpen. Dit zorgt aan de ene kant voor een 
verlichting van de druk op doorstroomvoorzieningen. Aan de andere kant kunnen de jongeren 
de trajecten in de doorstroomvoorzieningen mogelijk sneller doorlopen doordat het 
hulpverlenings- en behandeltraject van de jongeren al gedurende de noodopvang zijn gestart. 

Multifunctioneel pand met daklozenopvang tijdens winterkoude en duurzame 
wijkvoorzieningen in Den Haag. 
Momenteel wordt er jaarlijks opnieuw naar een locatie gezocht voor de opvang van daklozen 
tijdens de winterkoude. Doel van de ontwikkeling van het beoogde pand is om voor meerdere 
jaren een vaste opvangplek te hebben om daklozen gedurende de winterkoude op te vangen. 
Omdat het pand maar een beperkte periode per jaar voor deze bestemming gebruikt zal 
worden, kan de locatie op de overige periodes in stand worden gehouden voor de wijk, door 
het huisvesten van allerlei buurtvoorzieningen, zoals de voedselbank, twee 
kerkgenootschappen, vrijwilligersinitiatieven bijvoorbeeld Marokkaanse vrouwengroep. 
Daarmee geven we de wijk meteen iets terug in de vorm van duurzame wijkvoorzieningen. 

Het realiseren van opvangvoorzieningen in Zoetermeer 
Ondanks het uitbreiden van het aantal opvangplaatsen in Den Haag, blijkt het aantal daklozen 
zodanig te stijgen dat er nog steeds een tekort is aan het aantal plaatsen. Om de huidige 
wachtlijst weg te werken, willen we (tijdelijke) extra opvangplekken creëren in Zoetermeer. 
Daarmee is er ook meer spreiding over de regio van opvangplaatsen. Een aantal locaties komt 
op de korte termijn in aanmerking voor extra plaatsen, maar daarvoor moeten wel eenmalige 
kosten gemaakt worden om de locaties in orde te maken. 

Realiseren van 2 noodwoonplekken in Rijswijk 
Doel is om altijd 2 opvangplekken beschikbaar hebben voor inwoners in (psychiatrische) crisis. 
De voorziening biedt een korte periode van rust om te kunnen stabiliseren, zodat zij niet naar 
de noodopvang of zwaardere zorg hoeven. 

resultaat/doel Uitbreiden van opvangvoorzieningen in Den Haag + regio om de wachtlijst weg te werken en 
herhaling te voorkomen. 
Realisatie in 2020-2022 planning 

Randvoorwaarden € 2.000.000, incidenteel (2021: € 500.000; 2022: € 1.500.000) (24-uursopvang jongeren) 
Eenmalige verbouwingskosten mogelijk met woonplekken € 1.000.000,- PM (multifunctioneel 
pand) 
€ 1 min realisatie opvang in de regio PM 



Project bb 
doelgroep  

Tiny-houses 
gemotiveerde arbeidsfitte dak- of thuislozen 

Actielijn VWS  Daklozen in opvang, zelfredzame daklozen 
toelichting Realisatie van 34 tiny houses op 17 sportterreinen voor 34 gemotiveerde arbeidsfitte dak- of 

thuislozen. die participeren in de creatie van hun eigen woonruimte. Beschikbare ruimte 
rondom sportvelden wordt ingevuld door maximaal 2-5 huisjes per locatie te realiseren. Het 
gaat op tijdelijke doorstroomplekken. De deelnemer draagt tijdens het wonen, actief bij in de 
vorm van verplichte uren inzet voor de sportclub. Daarmee wordt draagvlak gecreëerd in de 
buurt en bij de sportclub voor oplossing van het daklozenprobleem. 
Gemeente wil samen met een particuliere organisatie een pilot uitvoeren met dit concept om 
bij positieve evaluatie, door te schalen naar een operatie waar de komende jaren gemiddeld 2 
huisjes per maand worden geplaatst als doorstroomvoorziening in het normalisatieproces van 
de participant. 

resultaat/doel 34 tiny houses op 17 sportterreinen voor 34 gemotiveerde arbeidsfitte dak- of thuislozen 
Realisatie in 2020-2022 planning 

Randvoorwaarden  € 211.000,- voor 2 jaar 



Project 7 
doelgroep  

Herontwikkeling Schoolgebouw 
Uitstroom uit MO 

Actielijn VWS  Opvang en wonen 
toelichting De gemeente bezit een voormalig schoolgebouw dat wordt her-ontwikkeld tot woningen ten 

behoeve van de uitstroom uit de MO, gemengd met reguliere sociale woningen (in totaal ca 60 
woningen, waarvan 50% uitstroom). Op dit moment wordt, samen met een woningcorporatie 
en zorgaanbieder, door de gemeente een projectdocument opgesteld (oa programma, 
stedenbouwkundige randvoorwaarden, financiën), dat voor de zomer 2020 vastgesteld zou 
moeten worden door het college. Er zit een tekort op het project van 550.000, vergeleken met 
andere projecten is dit nog relatief laag omdat het een ontwikkeling op eigen grond betreft, en 
de boekwaarde laag is. 

resultaat/doel 30 woningen die uitstroom uit MO naar zelfstandig geclusterd wonen faciliteren 
planning  Oplevering nieuwbouw in 2023 
Randvoorwaarden  550.000 (oplossen financieel tekort) Nodig van Rijk: Relatie met impuls woningbouw BZK 



Project 8 "Skills in de stad", Inzet van publiek vastgoed voor een 
leer-werk-woon-omgeving nieuwe stijl 

doelgroep  Dak- en thuisloze jongeren 
Actielijn VWS  Preventie en herstel. Jongeren 
toelichting Sociaal-maatschappelijke vraagstukken als schooluitval, jeugdwerkloosheid en afstand tot de 

arbeidsmarkt doen zich in veel steden voor. Meestal een combinatie 
van factoren. Onvoldoende of verkeerde opleiding, problemen in de woon- leefsituatie, 
financiën, geen sociaal netwerk en geen werknemersvaardigheden. Maar ook de eisen die 
werkgevers stellen zijn hoog. 
Terwijl de economie sterk groeit staan zo'n 140.000 jongeren aan de zijlijn. 
Juist nu het economisch goed gaat moet deze kwetsbare groep aan het werk gaan én blijven. 
Als het economisch tij omslaat hebben zij geen kans. De opgave en kansen liggen met name in 
steden en hun regio's. 

Tegen deze achtergrond is het concept "Skills in de stad" ontwikkeld. De Initiatiefnemers zijn 
het Rijksvastgoedbedrijf, Atelier Rijksbouwmeester en Frank Mister ICS-Advies. 
Het doel is om publiek vastgoed in te zetten als leer-werk-woon-omgeving. Een plek waar 
kwetsbare jongeren en andere groepen hun talenten kunnen ontwikkelen. Concreet betekent 
dit een transformatie van locaties, waar jongeren onder één dak integrale ondersteuning wordt 
geboden met opleiding, werk, woonruimte en coaching. 
Dit vraagt samenwerking van partijen met gedeelde belangen zoals : gemeenten, Rijk, 
bedrijven, Provincies, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en jeugdhulpverlening. 

De gemeente Den Haag wil in samenwerking met initiatiefnemers de mogelijkheden van "Skills 
in de stad" verder te verkennen en als aan randvoorwaarden kan worden voldaan daar in Den 
Haag vorm aan te geven. 

resultaat/doel  Onderdak, een leerwerkomgeving en werk voor 50 dakloze jongeren. 
planning  Ontwikkelen pilot 2e  helft 2020 en in 2021. 
Randvoorwaarden  Vastgoed. Financiën nader te bepalen 



Project 9 
doelgroep 

Daklozenperspectieffonds i.s.m. Schuldenlab070 
Dak- en thuisloze mensen met schulden en problemen op meerderde leefgebieden 

Actielijn VWS  Preventie en herstel. Publieke — private samenwerking 
toelichting We willen een Daklozenperspectieffonds. Dit Perspectieffonds gaat, net als het reeds 

bestaande jongeren perspectieffonds, trajecten faciliteren die zich richten op de totale 
problematiek: schulden en problemen op leefgebieden. Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) 
biedt een innovatieve aanpak aan jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden 
belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld maar het 
toekomstperspectief van jongeren staat binnen het JPF centraal. 
Deze aanpak willen we ook toepassen bij de MO doelgroep. Voor de dakloze cliënt wordt een 
plan van aanpak op maat opgesteld. Hij of zij krijgt een vaste trajectbegeleider die hem 
begeleidt, activeert en coacht. Inzet is dat de cliënt na gemiddeld twee jaar zijn of haar leven 
weer voldoende op de rails heeft, schuldenzorgvrij is en toekomstperspectief heeft. Het traject 
is niet vrijblijvend. Van de cliënt wordt een tegenprestatie verwacht, zoals een 
maatschappelijke stage. Deze aanpak is integraal, slagvaardig en activerend. Daarin zit volgens 
ons de sleutel voor het succes. 

Met het oprichten van een dak- en thuislozen perspectieffonds willen we bereiken dat dak- en 
thuislozen: 

• schuldenzorgvrij worden gemaakt; 
• worden gecoacht, zodat problemen op de diverse leefdomeinen worden opgelost, of 

hanteerbaar gemaakt op basis van een persoonlijk plan; 
• een passende woonoplossing vinden; 
• worden geactiveerd richting werk, een opleiding of een passende dagbesteding. 

resultaat/doel Dak- en thuisloze cliënten een toekomstperspectief geven op meerdere (alle) leefgebieden. 
planning  Starten in 2020 met een proef met 40 trajecten. 
Randvoorwaarden € 400.000 (40 trajecten á €10.000) 

Indien nodig `regelruimte'. Het is echter lastig dit op voorhand aan te geven. 



Project 10 
doelgroep 

Zoetermeers Daklozenloket 
(bijna) daklozen 

Actielijn VWS Preventie en herstel. Nazorg en regie 
Toelichting Het Zoetermeerse daklozenloket wordt een meldpunt waar dakloze Zoetermeerders lokaal en 

dichtbij terecht kunnen. Het wordt een voorportaal voor het regionale daklozenloket in Den 
Haag (toegang tot MO blijft in Den Haag). Door het instellen van een daklozenloket in 
Zoetermeer, komen Zoetermeerse daklozen sneller in beeld en kunnen zoveel mogelijk lokaal 
ondersteund worden, door bv een briefadres, een begeleidingstraject en schuldhulpverlening. 
Alleen wanneer opvang noodzakelijk is, wordt warm overgedragen naar het regionale 
daklozenloket. 

Resultaat/doel Inzet op preventie en instroom in de noodopvang beperken. Zoetermeerse daklozen zo lokaal 
en snel mogelijk ondersteunen, zodat de stap naar (volledig) zelfredzaamheid/zelfstandigheid 
zo klein mogelijk blijft. 

planning 2020-2021 
Middelen 
beschikbaar/benod 
igd 

€80.000 per jaar 



Project 11 
doelgroep  

Aanpak voorkomen huisuitzettingen Zoetermeer 
(bijna) daklozen 

Actielijn VWS  Preventie, nazorg en regie 
Toelichting Gemeente probeert huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen, daarvoor werken we samen 

met verschillende partners in de stad. Zoetermeer heeft een sociaal leenfonds ingesteld en 
samenwerking met Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) waar mensen aanspraak kunnen 
maken op een eenmalige gift. Eén van de belangrijkste factoren in het voorkomen van een 
huisuitzetting is vroegtijdig signaleren. Er is een groot verschil in hoe verschillende 
woningbouwverenigingen omgaan met vroeg signaleren van betaalachterstanden en hoe 
coulant ze zijn in het treffen van regelingen. Daarvoor willen we een uniforme werkwijze 
ontwikkelen, zodat er zo vroeg mogelijk ingegrepen kan worden en huisuitzettingen voorkomen 
worden. 

Resultaat/doel Uniforme werkwijze met alle woningbouwverenigingen voor tijdig signaleren om 
huisuitzettingen te voorkomen 

planning 2020-2021 
Middelen 
beschikbaar/ben 
odigd 

€25.000 per jaar 



Project 12 
doelgroep 

Middelbare school afmaken 
Daklozen 

Actielijn VWS  Preventie en herstel. Persoonlijke ontwikkeling en scholing 
toelichting Een deel van de dakloze jongeren heeft de middelbare school niet afgemaakt. Om deze 

jongeren perspectief te bieden (uit de bijstand blijven) is het belangrijk dat zij een diploma 
behalen. 
Voor MBO, HBO of universiteit volstaat de studiefinanciering. Die varieert van 
€ 834 tot €1072 per maand. Voor een middelbare schoolopleiding is de studiefinanciering 
echter beduidend lager, nl. maximaal € 400 per maand. Van dit inkomen kan een jongere niet 
zijn middelbare school afmaken en tegelijkertijd een kamer huren. Voorgesteld wordt in deze 
situaties de middelbare school opleiding met behoud van uitkering te mogen afmaken. 
Dit betreft een aanvulling op de inzet die we plegen om jongeren op school te houden. 

resultaat/doel  100 dakloze jongeren middelbare school laten afmaken max. 2 jaar 
planning 2021 /2022 
Randvoorwaarden Kosten aanvullende uitkering 100 x € 300 x 24 = € 720.000 

Kosten woonkostentoeslag kamerhuur 100 x € 200 x 24 = C 480.000 
Nodig van Rijk: Studiefinanciering als toereikende voorliggende voorziening PW voor deze 
situaties herzien. 



doelgroep 
Project 13 Leerwerktraject herinrichting leegstaand vastgoed (kantoorpanden)voor bewoning 

Daklozen 
Actielijn VWS  Preventie en herstel. Persoonlijke ontwikkeling en scholing 
toelichting Als leegstaande kantoorpanden (gemeentelijk en rijks vastgoed) worden verbouwd voor 

bewoning voor o.a. dakloze jongeren, dan ligt er een kans om jongeren via een leer/werktraject 
(met behoud van uitkering of tijdelijk arbeidscontract)) daarbij te betrekken. Jongeren kunnen 
op die manier werkervaring en competenties opdoen. Meewerkende jongeren krijgen voorrang 
bij de verdeling van huisvesting. 

Dit project kan mogelijk (financieel) aansluiting vinden bij de Regio Deal Den Haag Zuidwest. 
Deze regiodeal is een coproductie van bestuurlijke partners (Rijk en regio), waarbij het primair 
gaat om het samen oplossen van regionale vraagstukken. 
Het gebied Den Haag Zuidwest kent een grote sociaal- economische multi problematiek, 
gekenmerkt door langdurige werkloosheid, armoede , schulden en o.a. opgroeiende kansarme 
jongeren in een sociaal zwakke omgeving. 
Onderdeel van een voor Zuidwest samenhangende aanpak is de ontwikkeling van leer-werk 
trajecten, opgezet in ambachtscentra, gericht op kansrijke sectoren, zoals bouw & techniek, 
waaronder ook de energietransitie. Daarbij wordt samenwerking gezocht met 
onderwijsinstellingen en ondernemers. 

resultaat/doel  20 dakloze jongeren volgen een leer/werktraject. 
planning 2021 /2022 
Randvoorwaarden Kosten herinrichting leegstaand vastgoed tot bewoonbare wooneenheden voor jongeren. n.t.b. 

Kosten leerwerktrajecten (scholing/begeleiding) afhankelijk van financiering vanuit regiodeal 
zuidwest : n.t.b. 
Kosten afhankelijk van keuze "met behoud van uitkering of gesubsidieerd tijdelijk 
arbeidscontract" : n.t.b. 
Nodig van Rijk: Studiefinanciering als voorliggende voorziening PW voor deze situaties herzien. 



Project 14 Subsidieregeling Kamers bij particulieren (zie ook projecten kamerverhuur en 
medebewonersnorm) 

doelgroep  Dak- en thuisloze jongeren 
Actielijn VWS Benutten van bestaande woonplekken. Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 
Toelichting 
in prioriteit naar 
beneden 

Een inspirerend voorbeeld in Den Haag is stichting Passant, waarbij particulieren, individuele 
Haagse burgers, bereid zijn om voor kortere of langere tijd een kamer in hun huis ter 
beschikking te stellen aan een jongere. Het initiatief van stichting Passant kan als uitgangspunt 
worden genomen voor het opzetten en uitvoeren van een subsidieregeling om particulieren te 
stimuleren (economisch) dak en thuisloze jongeren in huis te nemen. De subsidie kan worden 
gebruikt om een kamer geschikt te maken voor een jongere, waaronder verlichting en 
basismeubilair. Een hulpverlener beslist op basis van een aantal criteria, bijvoorbeeld geen 
zware GGZ-problematiek, geen suïcidegevaar of agressie, een bepaalde leeftijd, et cetera, of 
iemand in aanmerking komt, checkt vervolgens de beschikbare ruimten, neemt contact op met 
de particulier, beoordeelt samen met de particulier en de jongere of er een "klik" is en 
vervolgens kan de jongere worden geplaatst. Ook kan hierbij worden gedacht aan een 
(tijdelijke) ontheffing van de kostendelersnorm en het wegnemen van mogelijk andere 
beperkingen. De gemeente beschikt over de discretionaíre bevoegdheid om bij tijdelijke 
inwoning af te zien van de toepassing van de kostendelersnorm, als toepassing daarvan tot 
schrijnende en/of onredelijke situaties leidt. Dit afzien van toepassing van de kostendelersnorm 
geldt overigens alleen voor personen in de al bestaande woonsituatie en niet voor de persoon 
aan wie tijdelijk onderdak wordt verleend. Daarvoor geldt de kostendelersnorm wel. Deze 
discretionaire bevoegdheid beperkt zich tot personen die in een crisissituatie verkeren of 
dakloos zijn. Van deze mogelijkheid is de afgelopen jaren echter maar zelden gebruik gemaakt. 
Gedacht wordt aan een maximumsubsidie per kamer van in totaal 5000 euro, eenmalig. De 
subsidieregeling kan worden opgezet als proefproject met het doel om in de periode 2020-2021 
circa 50 jongeren op deze manier van onderdak te voorzien. 

resultaat/doel Terugdringen van het aantal dak- en thuisloze jongeren van 16 tot 27 jaar in de Haagse regio 
met 50 in de periode 2020-2021 door de inzet van een subsidieregeling om particulieren te 
stimuleren kamers ter beschikking te stellen. 

planning Ontwikkelen/vaststellen subsidieregeling in le  helft 2020 / uitvoering in 2e  helft 2020 en in 
2021. 

Randvoorwaarden  € 250.000., incidenteel (2020: €100.000; 2021: € 150.000). 



Project 15 Kamerverhuur 
doelgroep Daklozen 
Actielijn VWS  Bestaand woonaanbod beter gebruiken 
toelichting Een hoofdbewoner met een zelfstandig inkomen (niet uitkering) die een kamer verhuurt, kan 

gebruik maken van een fiscale vrijstelling voor kamerverhuur. De huuropbrengsten zijn tot ruim 
€ 5000 per jaar fiscaal onbelast en hebben geen invloed op het recht op huurtoeslag. Langs 
deze weg kan het maandelijks inkomen flink opgehoogd worden. 
Inwoning is financieel minder interessant. Bij de vaststelling van het recht op huurtoeslag wordt 
namelijk rekening gehouden met het inkomen van een inwonende. Om hetzelfde voordeel als 
bij kamerverhuur te kunnen behalen moet, naast een bijdrage aan het huishouden eerst de 
korting op de huurtoeslag worden gecompenseerd. Een dakloze met een aangepaste uitkering 
(kostendelersnorm) heeft daar de financiële armslag niet voor. 

Ook hoofdbewoners met een bijstandsuitkering kunnen gebruik maken van genoemde fiscale 
voordelen, maar krijgen vervolgens wel te maken met de regels van de Participatiewet. 
Inkomsten uit kamerverhuur moeten, na aftrek van extra kosten voor GLW en gemeentelijke 
heffingen, voor 100% worden verrekend met de uitkering. Kamerverhuur levert de 
hoofdbewoner met een uitkering financieel dus niets op. 
Bij inwoning geldt de kostendelersnorm. De hoofdbewoner (en zijn gezin/medebewoners) kan 
daar van ontheven worden. De hoofdbewoner maakt nog wel extra kosten voor GLW en 
gemeentelijke heffingen en de huurtoeslag wordt lager vastgesteld. De inwonende met een 
uitkering wordt geacht dat te kunnen compenseren. Voor een hogere bijdrage heeft de dakloze 
met een uitkering (kostendelersnorm) vrijwel geen financiële armslag. Inwoning levert de 
hoofdbewoner dan ook geen voordeel op. 

Het in huis opnemen van een dak- of thuisloze kan een uitkeringsgerechtigde hoofdbewoner 
alleen enig financieel voordeel opleveren als een kamer wordt verhuurd en de gemeente zich 
beperkt bij de verrekening van de inkomsten uit kamerverhuur door bijvoorbeeld een bedrag € 
170 per maand extra vrij te laten. Die €170 kan dan aangemerkt worden als een vergoeding 
voor "ondersteuning en begeleiding" van de dakloze kamerhuurder (te vergelijken met een 
vrijwilligersvergoeding). Te overwegen valt om uitkeringsgerechtigden in de participatieroute 
daarmee te laten voldoen aan hun participatieverplichting. Net  als voor hoofdbewoners is voor 
uitkeringsgerechtigde dak- of thuislozen een kamerhuur constructie financieel het meest 
voordelig. 

resultaat/doel  100 daklozen aan een kamer helpen 
planning 2020 /2021 
Randvoorwaarden Kosten incentive (PW minder verrekenen) 75 x € 170 x 12 = € 153.000 

Aanspreekpunt hoofdbewoners/klantregisseur 1 fte € 80.000 
Nodig van Rijk: Fiscaal onbelaste incentive i.h.k.v. Participatiewet 



Project 16 
doelgroep  

Verhuisbox 
Daklozen en dakloze gezinnen 

Actielijn VWS  Bestaand woonaanbod beter gebruiken 
toelichting Om te voorkomen dat uitkeringsgerechtigde bewoners van Den Haag (waaronder daklozen en 

dakloze gezinnen, al dan niet verblijvend in voorzieningen), die geïnteresseerd zijn in een 
verhuizing naar een andere gemeente, vastlopen in de verdeling van verantwoordelijkheden en 
regels tussen de nieuwe gemeente en vertrekgemeente is een "verhuispakket" samengesteld. 
De gemeente Den Haag (SZW) neemt (in een pilotproject) Mie verhuiskosten (vervoer, eerste 
huur en waarborgsom, inrichtingskosten) voor haar rekening, ook die kosten die normaliter 
voor rekening zijn van de nieuwe gemeente. Een casemanager heeft mandaat voor de 
betreffende verstrekkingen, werkt samen met instellingsmedewerkers, en ondersteunt bij de 
verhuizing. Dat geeft belanghebbende de zekerheid ook daadwerkelijk te kunnen verhuizen. 
Om te kunnen verhuizen is belanghebbende niet langer afhankelijk van 2 gemeenten. 
Momenteel zijn hiervoor beperkt projectmiddelen beschikbaar. Er wordt voor gepleit 
wetgeving zodanig aan te passen, dat dit door iedere gemeente wettelijk bekostigd kan worden 
vanuit bijzondere bijstand. Op deze wijze wordt het ook eenvoudiger om daklozen (met 
instemming uiteraard) te herhuisvesten elders in het land. Denk daarbij o .a. aan krimp — en 
anticipeergebieden. 
De verhuisbox kan op steun rekenen van het Straatconsulaat en Sociaal Hospitaal. 

resultaat/doel  100 daklozen helpen met een verhuizing naar elders in het land 
planning 2020 /2021 
Randvoorwaarden Kosten 100 x € 3000 = € 300.000 Aanspreekpunt/regisseur 1 Fte € 80.000 

Nodig van Rijk: Wetgeving zodanig aanpassen, dat alle verhuiskosten wettelijk bekostigd 
kunnen worden door de gemeente van vertrek en het recht op uitkering door kan 
lopen/overgenomen wordt door de ontvangende gemeente. Op deze wijze wordt het 
administratief eenvoudiger voor daklozen (uitkeringsgerechtigden in het algemeen) om te 
verhuizen naar een plaats elders in het land. 



Project 17 
doelgroep 

Kostendelersnorm vervangen door een Medebewonersnorm 
PW uitkeringsgerechtigden algemeen w.o. daklozen 

Actielijn VWS  Regelruimte. Preventie Bestaand woonaanbod beter gebruiken 
toelichting De kostendelersnorm gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kosten van 

een huishouding, zonder dit overigens nader te regelen. In de praktijk rust die 
verantwoordelijkheid op hoofdbewoners die voor tijdige betaling persoonlijk aansprakelijk zijn. 
Maandelijks moeten zij een evenredige bijdrage van medebewoners zien te incasseren. Dat kan 
leiden tot conflicten binnen een huishouden. In dat geval worden hoofdbewoners gedwongen 
om een medebewoner of kind de deur te wijzen of het ontstaan van schulden voor lief te 
nemen. Een dilemma, zeker daar waar het gaat om ouders en kinderen. Ook het bereiken van 
de leeftijd van 21 jaar van een thuiswonend kind kan tot complicaties leiden. Heeft een 
thuiswonend kind een baan of een uitkering, en was een vrijwillige bijdrage aan het huishouden 
eerder niet nodig of vanzelfsprekend, vanaf 21 jaar wordt die bijdrage noodzakelijk omdat de 
uitkering van de ouders wordt verlaagd. (Gezags-) verhoudingen binnen het gezin kunnen 
daardoor dermate veranderen dat dit tot problemen leidt. 

De kostendelersformule werkt zo uit dat het (bijstand) verzamelinkomen van een huishouden 
steeds met 30% van de gezinsnorm toeneemt als er een kosten delend persoon aan het 
huishouden wordt toegevoegd. 
Het omgekeerde geldt ook. Het verzamelinkomen neemt steeds met 30% af als een kostendeler 
uit het huishouden verdwijnt of als een uitzondering op de kostendelersnorm van toepassing 
wordt. 

Het voor het huishouden geldende verzamelinkomen wordt gelijkelijk verdeeld over het aantal 
kosten delende personen van het huishouden, met als uitkomst een voor iedere bewoner 
gelijke individuele uitkeringsnorm : 

- 	2 kostendelers, ieder 50% van de gezinsnorm = totaal 100% van de gezinsnorm ; 
- 	3 kostendelers, ieder 43,33% van de gezinsnorm = totaal 130% van de gezinsnorm ; 
- 	4 kostendelers, ieder 40% van de gezinsnorm = totaal 160% van de gezinsnorm ; 

Naarmate het aantal kostendelers toeneemt, neemt het verzamelinkomen steeds met 30% toe 
(100%, 130%, 160%, enz.). De individuele uitkeringen nemen af. De wetgever gaat er vanuit dat 
het op die wijze berekende verzamelinkomen als sociaal minimum voor de betreffende 
huishoudens volstaat. 

Eerdergenoemde 30% vertegenwoordigt een constant bedrag van ca. € 440 per maand. Zonder 
afbreuk te doen aan het principe van het verzamelinkomen, waarmee een stapeling van 
uitkeringen achter éen voordeur wordt getemperd (uitgangspunt van de kostendelersnorm), is 
een simpeler verdeling van uitkeringen binnen een huishouden gewenst en ook mogelijk. 

Voorgesteld wordt dat de voor huur en nutsvoorzieningen aansprakelijke hoofdbewoner altijd 
de volledige normuitkering ontvangt. Er wordt een standaard medebewonersnorm van € 440 
(30% van de gezinsnorm) geïntroduceerd. 
De facto kan de kostendelernorm worden afgeschaft. 

De toepasselijke verzamelinkomens voor meerpersoonshuishoudens, zoals die gelden onder de 
kostendelersnorm, blijven in de voorgestelde systematiek ongewijzigd. Het sociaal minimum 
voor die huishoudens blijft als volgt gegarandeerd : 

- 2 alleenstaande medebewoners = 1 x hoofdbewoner alleenstaande norm van 70% van 
cie gezinsnorm 1 uitkeringsgerechtigde medehewoner x 30% van de gezinsnorm = 
totaal 100% van de gezinsnorm ; 
3 alleenstaande medebewoners = 1 x alleenstaande hoofdbewoner norm van 70% van 
de gezinsnorm + 2 uitkeringsgerechtigde medebewoners x 30% van de gezinsnorm= 
totaal 130% van de gezinsnorm ; 

- 4 alleenstaande medebewoners = 1 x alleenstaande hoofdbewoner norm van 70% van 



de gezinsnorm + 3 uitkeringsgerechtigde medebewoners x 30% van de gezinsnorm= 
totaal 160% van de gezinsnorm ; 
Echtpaar met een uitkeringsgerechtigde medebewoner =1 echtpaar hoofdbewoners x 
100% van de gezinsnorm + 1 uitkeringsgerechtigde medebewoner x 30% van de 
gezinsnorm = totaal 130% van de gezinsnorm. 

- enz. 

Afschaffen van de kostendelersnorm en een gelijktijdige introductie van de 
medebewonersnorm heeft de volgende positieve effecten : 

1. Een hoofdbewoner is, voor het kunnen betalen van vaste lasten, niet langer 
afhankelijk van een bijdrage van medebewoners. De hoofdbewoner ontvangt immers 
een volledige normuitkering, die niet aangepast hoeft te worden als de situatie van een 
medebewoner wijzigt. Daarmee nemen risico's op conflicten, op straat zetten van 
medebewoners, betalingsachterstanden van vaste lasten en schulden af. 

2. Bewoners hebben individuele inkomenszekerheid. Een wijziging in de situatie van één 
bewoner leidt niet tot een aanpassing van de hoogte van de uitkering voor andere 
medebewoners, zoals dat nu wel het geval is bij de kostendelersnorm. 
Wordt bijvoorbeeld een uitkeringsgerechtigd inwonend kind 21 jaar, dan krijgen alle 
andere uitkeringsgerechtigde medebewoners een lagere uitkering. Gaat het 
betreffende kind studeren, dan gaan alle uitkeringen weer omhoog. Besluit het 
betreffende kind vervolgens toch maar te gaan werken, dan gaan alle uitkeringen weer 
omlaag. Vindt het kind zelfstandige huisvesting, dan gaan de uitkeringen weer omhoog. 

3. Er bestaat voor uitkeringsgerechtigde hoofdbewoners geen financiële drempel meer 
om een dakloze of een in nood verkerend persoon onderdak te verlenen. Een nieuwe 
medebewoner heeft geen effect meer op de hoogte van de uitkering van al aanwezige 
bewoners. De hoofdbewoner behoudt gewoon de volledige normuitkering. De 
inwonende, indien uitkeringsgerechtigd, ontvangt de medebewonersnorm. 

4. De (regel)druk op de uitkeringsinstantie neemt sterk af. 
Veel minder mutaties : de mutaties beperken zich nog slechts tot het individu. Verhuist 
een medebewoner, en blijven er 3 uitkeringsgerechtigde bewoners achter in de 
woning, dan veranderd het inkomen van de achterblijvende bewoners niet. Afhankelijk 
van de nieuwe woonsituatie wordt de uitkering van de verhuizende persoon aangepast. 

- Onder het regime van de kostendelersnorm, moeten de uitkeringen van de 
achterblijvende personen wel worden aangepast. Voor de verhuizende persoon volgt 
een adresmutatie en aanpassing van de uitkering afhankelijk van de nieuwe 
woonsituatie. Is op het nieuwe adres ook sprake van uitkeringsgerechtigde 
medebewoners, dan leidt dit voor hen ook tot mutaties. 

- Veel minder verrekeningen en vorderingen : Een nieuwe medebewoner wordt 
opgenomen in een huishouden, dat eerder al uit 2 uitkeringsgerechtigde personen 
bestond. een dergelijke gebeurtenis wordt veelal pas doorgegeven als e.e.a. feit is of 
wordt met vertraging (via !B —signalen) door de uitvoeringsorganisatie opgemerkt. 
Onder het regime van de kostendelersnorm moeten in dit voorbeeld dan tenminste 2 
uitkeringen achteraf worden verlaagd. De ten onrechte ontvangen uitkering wordt 
indien mogelijk met lopende uitkeringen verrekend. Is die correctie te groot (wordt de 
maanduitkering te laag), dan moeten vorderingen en betalingsregelingen worden 
getroffen. 

- Als de medebewonersnorm geldt dan zijn dergelijke verrekeningen/correcties 
nagenoeg verleden tijd. Een nieuwe bewoner heeft dan geen invloed meer op de 
hoogte van de uitkeringen van al aanwezige bewoners. 
Veel minder beschikkingen. Met de afname van het aantal mutaties, neemt ook het 
aantal af te geven beschikking sterk af. 
De medebewonersnorm is beduidend minder ingewikkeld en minder bewerkelijk dan  
de kostendelersnorm. Dat leidt automatisch tot veel minder fouten. Ook is de 
medebewonersnorm voor burgers beter te begrijpen. Het aantal bezwaren en klachten 
zal afnemen. 

5. Personen met de lagere medebewonersnorm kunnen sneller uit de uitkering. Werken 
loont al snel. De medebewoners bedraagt ca. € 400 per maand. Met een dienstverband 



van ca. 12 uur per week kan dit bedrag bij elkaar gewerkt worden. Omdat het 
arbeidsinkomen van een medebewoner geen invloed heeft op de hoogte van de 
uitkering van medebewoners, kan dit de financiële positie van huishoudens op het 
sociaal minimum versterken. 

Kostendelersnorm vervangen door medebewonersnorm 
planning n.t.b. 
Randvoorwaarden Voor zover te overzien kostenneutraal. Nodig van Rijk: Wetswijziging Participatiewet : van 

kostendelersnorm naar een medebewonersnorm 



Project 18 
doelgroep 

Jongeren 18-20 jaar financieel in staat stellen een kamer te huren. 
Daklozen 

Actielijn VWS Regelruimte. Financiële bestaanszekerheid, bestaand woonaanbod beter gebruiken 
toelichting Jongeren tot 23 jaar maken aanspraak op huurtoeslag als zij een zelfstandige woning huren 

(een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een eigen toegangsdeur die op slot kan, 
keuken en toilet) en de huur minimaal € 229,64 en maximaal € 403,06 per maand bedraagt. 
Woonruimte die aan deze eisen voldoet is echter nauwelijks beschikbaar. 
Jongeren zijn vooral op kamerbewoning aangewezen, waarvoor huurtoeslag niet geldt. Op de 
vrije markt kost een kamer al gauw € 400 per maand. 

Een 21-jarige, die recht heeft op een volledige alleenstaande uitkering van ca. 
€ 1.000 per maand kan dat nog wel bekostigen. 

Uitwonende 18-20 jarigen daarentegen hebben slechts recht op een basisuitkering van € 254 
per maand, aangevuld met bijzondere bijstand tot een bedrag van € 686 per maand (ca. 95% 
van het minimumloon voor die leeftijdsgroep). Daar valt geen kamer van te bekostigen. 
Een aanvulling woonkosten tot 21 jaar is noodzakelijk. Om werk of studie niet te ontmoedigen, 
wordt voorgesteld die aanvulling te handhaven totdat de leeftijd van 21 jaar is bereikt. 

resultaat/doel 100 jongeren via woonkostentoeslag financieel in staat stellen een kamer te huren. 
planning 2020 
Randvoorwaarden Kosten 100 x € 200 x gemiddeld 12 maanden = € 240.000 



Project 19 Opvangvoorziening van daklozen met ernstige GGZ-problemen 
Daklozen met GGZ problematiek (en/ of rechterlijke machtiging) EPA-doelgroep 
Ondersteuning van zeer complexe groepen Woon(zorg)visies, ambulantisering 

doelgroep 
Actielijn VWS 
Toelichting Er blijkt een gat tussen de ambulantisering van de GGZ en de daklozenopvang. Mensen met 

zware gedragsproblemen zijn daardoor onterecht in de opvangvoorzieningen terecht gekomen. 
Het gaat om mensen die geschorst zijn uit woon of behandelsettingen, wachten op opvang in 
BW of (nog) niet in aanmerking komen voor behandeling. In de praktijk komt deze groep 
terecht in nachtopvangvoorzieningen. Deze doelgroep levert een zware belasting op voor 
personeel en omgeving. De opvang is niet op deze doelgroep ingericht/ ingesteld, behandeling 
is beperkt of wordt geweigerd door de cliënt. 

Het vormgeven van een duurzame oplossing is primair een taak van GGZ . De maatschappelijke 
opvang is niet toegerust en niet de juiste omgeving om deze mensen de benodigde combinatie 
van opvang en maatwerk te leveren op hun GGZ-problemen. 
Om deze groep toch goede opvang te kunnen bieden is een nieuw type voorziening nodig 
waarbij we optimaal gebruik maken van expertise uit alle betrokken beleidsvelden 
(GGZ/Forensische zorg/MO). We zijn we in gesprek met Parnassia Groep (als belangrijkste GGZ 
instelling in de Haage regio) en de maatschappelijke opvanginstellingen om op het terrein van 
Parnassia tijdelijke prikkelarme woonplekken voor deze groep daklozen te creëren met 
klinische zorg in de directe nabijheid. 
Dit sluit aan op de lopende initiatieven voor 'time-out" plekken voor gedragsgestoorde cliënten 
van beschermd wonen, zodat instroom vanuit schorsingen beperkt kan worden. 

resultaat/doel Ontwikkelen van een gecombineerde opvang/zorg/behandelvoorziening op snijvlak van 
maatschappelijke opvang en GGZ. Het huisvesten van 25 daklozen met GGZ problematiek (en/ 
of Rechterlijke machtiging) en ambulante behandeling en begeleiding die gebaat zijn met een 
voorziening tussen de GGZ instelling en de daklozenopvang in. Zodat er voor deze doelgroep 
een overgangsperiode/ tussenvoorziening is op weg naar zelfstandige huisvesting of 
vervolghuisvesting. 

planning 2020 /2021 
Randvoorwaarden  Realisatie/verbouw ca 1 min PM 

Exploitatie structureel ca €1.5 min PM. 



Overige behoeften Toelichting 

Format ira m afraagden d 	Malooshaid 

Beschrijving algemene problematiek In de regio 

Welke concrete belemmeringen ervaart u bij het helpen 
bij de groep daklozen waar we het hier over hebben? 

Geschatte aantal dak- en thuisloten in uw regio op 
peildatum 1 december 2019? 

Waarvan 18.27 jaar 
Waarvan 28 jaar en ouder 

Beschrijving van de doelgroep op andere relevante 
punten (denk aan geslacht, GGZ problematiek, 
verslavingsproblematiek, detentieverleden, enz.) 

Doelgroep en zffillit~§51111F:  
Problematiek die leidt tot voomame ijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in een 
zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een lichte 
vorm van beaelddina.  
Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen 
In een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met 
Intensieve beoeleidlnd of sbeCIfleke woonvorm.  
Emstige problematiek, zeer beperkte mate van 
zelfstandigheid die leidt tot behoefte aan beschermd 
wonen.  
Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen in 
de afgelopen jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten welke 
ontwikkelinn tl ziet? 

Omvang doelgroep Geschatte aantal 

Geschatte aantal 

Doelgroep en wodrfilWEVItt Geschatte aantal 

Behoefte aan onzelfst d.ge woonruimten (kamers) voor 
zelfstandig wonen. 

Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 
wonen. 

Behoefte aan zelfstandig wonen In een geclusterde 
woonvorm in een onzeirstandige woonruimte (kamer) -
begeleid wonen. 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een zelfstandige woonruimte 

Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-uurs 
verbliff)   

Voor deze doelgroep geldt dat alleen een integrale aanpak werkelijk een duurzaam effect kan hebben. Schulden, depressie, middelgebruik en het maken van 'onveilige keuzen' zijn vaak nauw aan elkaar verbonden. Oplosssen van een van 
die 	obleinen is onvoldoende. Deze .roe• bl"ft ook na uitstroom uit de MO kwetsbaar aandacht o. alle leef.ebieden 	nod 

bijvoorbeeld beschermd wonen. Het lenigen van acute 

Overige behoeften var 	doelgroep, bijvoorbeeld t.a.v. 
het aan akker van scrr.•'..!en 

Welke doelstelling wilt u met de huidige aanpak 
realiseren?  

Doc. 55 

°dichting 
Uitval uit huisvesting wordt voorkomen. Maatschappelijke opvang is een tijdelijke voorziening van waaruit je doorstroomt naar een zelfstandige woning of een andere voorziening zoal 

1100d via opvang is daarbij een helaas een noodzakelijke tussenstap  
Welke doelstellingen wilt u met de extra maatregelen 
gaan realiseren? versneld bereiken van het bovengenoemd doel via 

Maatschappelijke opvang is bedoeld als een tijdelijke voorziening van waaruit je doorstroomt naar een zelfstandige woning of een andere voorziening zoals bijvoorbeeld beschermd wonen. Steeds meer mensen blijken echter langdurig en 
soms zelfs blijvend op maatschappelijke opvang aangewezen. De afgelopen jaren is de doelgroep van de maatschappelijke opvang groter en pluriformer geworden. Het gaat allang niet meer alleen om 'zwervers", verslaafden en 

uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar ook bijvoorbeeld om gezinnen en om mensen die vanwege schulden uit huis gezet zijn. Ook het aantal personen met verward gedrag is fors toegenomen. Mensen die vroeger zouden zijn opgenomen In 
een 08Z-instelling maar door de (rijks)bezuinigingen op de GGZ daar niet meer terecht kunnen. Uiteindelijk komt een fors deel van hen bij de maatschappelijke opvang terecht. 

woonruimte. En dan zijn er ook nog de 'gewone' woningzoekenden, van wie we niet kunnen en mogen verwachten dat zij zich erbij neerleggen dat zij 
steeds op de laatste plaats komen. Een oplossing voor deze, maar ook voor de andere groepen die sociale huurwoningen nodig hebben kan alleen 

worden gevonden In een substantiële uitbreiding van de sociale woningvoorraad. 
Mensen die (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunnen wonen, of op het punt staan hun woning te verliezen moeten snel ondersteuning krijgen. Wie nog niet 

of niet meer zelfstandig kan wonen moet woonplek in een beschermde setting kunnen krijgen. Daarmee remmen van de instroom en versnellen we de 
uitstroom. 

Voor wat betreft de categorie personen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA/ verward gedrag), moet opnieuw gekeken worden naar de 
balans tussen de uitstroom uit de GGZ en de opbouw van de brede ambulante ondersteuning. Het verruimen van de mogelijkheden voor uitstroom naar 

een passende en stabiele woonsituatie zijn keiharde randvoorwaarden voor een effectieve aanpak van deze groep. 
We hebben meer middelen en zorgverleners nodig die maatwerk kunnen bieden. Alleen zo kunnen we verdere groei van de personenkring van de MO en 

dichtslibbIng van de opvangcapaciteit afremmen. 

Uniek aantal bezoekers aan het daklozenloket van centrumgemeente Den Haag in 2018: 4103. Daarnaast is er een groep daklozen die niet voor hulp bij het loket heeft aangeklopt, de grootte van deze groep Is onbekend. Dat is dus het 
aantal cliënten per jaar. Daamaast zijn er de clienten die momenteel al in de basis opvang zitten ("boeggolf") dat zijn circa 300/400 personen inclusief gezinnen. Zij verblijven In nachtopvang en de basis 24 uursopvang op gedeelde 
kamers In opvangInstellingen, of anders.NB dat is exclusief de wachtlijst en clientenpopulahe in BW  
1100 
3000 

De problematiek en kenmerken zijn zeer divers. Dit varieert van ernstige GGZ in combinatie met verslaving, LVB en zware somatiek tot economslche daklozen. 

40./0 gebaseerd op plaatsingslijst (30% van de plaatsingslijst geen GGZ, verslaving, LVB), naar boven bijgesteld omdat niet iedere dakloze die zich meldt bij het loket aanspraak doet op de nachtopvang (en dus niet op de plaatsingslijst 
staat). 

40% gezien het gebruik van de nachtopvang en doorstroomvoorzieningen. 

Verwachting is dat 20% van de daklozen die zich meldt eigenlijk behoefte heeft aan een beschermde woonvorm. Gebaseerd op cijfers over beschermd wonen gebruik onder plaatsingslijst (20%) 

Meer economisch daklozen en meer daklozen met zware GGZ-problematiek. Voorbeeld: nachtopvanginstellingen weigeren nu om cliënten met EPA op te vangen vanwege het hoge aantal incidenten. Meer gezinnen. 

Er Is geen Haags onderzoek / data beschikbaar dat hier op deze manier antwoord op geeft. In het algemeen gaan we er van uit dat de woonbehoefte van de bezoekers van het daklozenloket niet veel verschilt van de woonbehoefte van 
een willekeurige groep Haagse inwoners met hetzelfde inkomen en leeftijd. In de huidige praktijk gebruiken we de volgende aannames: 1) van de bezoekers aan het daklozenloket die niet tot de doelgroep van Beschermd Wonen behoren 
(3.283), heeft het overgrote deel behoefte aan een kleine betaalbare zelfstandige woning (kleine twee kamer woning met eigen sanitair, keukenblok en voordeur, huurtoeslagproof). 2) Kamers (onzelfstandig wonen) kunnen, met name 
voor jongeren, een oplossing zijn. Daarnaast bestaat een klein deel van de doelgroep uit gezinnen die een grotere betaalbare woning nodig hebben. 3) Bij de 40% van de bezoekers van het loket die problematiek heeft die leidt tot 
behoefte aan intensieve begeleiding/ specifieke woonvorm, zal het overgrote deel het best geholpen zijn met een bijzondere woonvorm, In de meeste gevallen als tussenstap naar zelfstandig wonen. De aanname is dat ook de 
woonbehoefte van deze groep divers Is (geclusterd/niet geclusterd, kleinschalig/grootschalig, onzelfstandig/zelfstandig), maar dat er vaker gedacht kan worden aan geclusterd wonen. Ook Housing First zien we bijvoorbeeld als aanbod dat 
in dit type behoefte voorziet: in Den Haag voeren we Housing First uit mbt reguliere, niet geclusterde, sociale huurwoningen. 

Op basis van bovenstaande gegevens over 2018:20'1 van 4.103 = 820 



26.000 C 27.000 € 21.000 C 	 24.000 

79.000 76.000 84.000 € 	 86.000 
Zit verwerkt in 	Zit verwerkt in 	Zit verwerkt in 
bovengenoemde bedragen bovengenoemde bedragen bovengenoemde bedraeen Zit verwerkt in bovengenoemde bedragen 

6 20 2017 2018 2019 (schatting) 

Welke afspraken zijn er ei uw regio met 
woningcorporaties en andere verhuurders gemaakt over 
de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de 
huisvesting van (ex-) dak- en thuislozen? Denk hierbij 
aan prestatleafspraken en/of een contIngentregeling. 

Integraliteit Toelichting 
Den Ha 

Welke afspraken heeft ti met andere relevante partijen 
gemaakt? 

.._ 	 , 	 --, 	. • (zorgaanbieders-gemeente-corporaties). De verdeling over de doelgroepen wordt jaarlijks bepaald door de gemeente. In 2020 zijn dit 90 woningen voor uitstroom MO + 50 voor Housing First. Er zijn geen regionale prestatieafspraken op 
dit thema en ook geen afspraken met andere verhuurders. 
-In Zoetermeer geldt sinds september 2019 een nieuw Wonen-Zorg convenant, gesloten tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties, Corporaties stellen In 2020 65 convenantwoningen beschikbaar voor zorgafhankelijke 
groepen, waaronder (ex) dak- en thuisloten. 
-7 nnodwonInnen in 7neterrneer voor verlenen die door nntruirninn dakloos eiin newerden 

Er zijn op individueel / projectniveau afspraken gemaakt met partijen (bv zorgaanbieders, corporabes, particulieren) over woningbouwplannen gericht op uitstroom van zorgdoelgroepen. De gemeente Den Haag heeft de ambitie om 
hiervoor 50 woningen / Jaar te realiseren en stelt hiervoor ook locaties beschikbaar. Er loopt op dit moment op 1 gemeentelijke locatie planvorming voor ca 30 woningen specifiek voor uitstroom MO, Op 1 particuliere locatie is de 
planvorming in 2020 gestart. Op alle plannen zitten tekorten die nog gedekt moeten worden. 
Er zijn 3 noodplekken in Zoetermeer bij zorgaanbieders voor cliënten die door crisis niet meer in eigen woning kunnen blijven. 

Hoe ziet de integrale aanpak (op het terrein van 
financiële bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, 
toelelding naar werk, zorg, begeleiding, onafhankelijke 
cliëntondersteuning en de inzet van 
ervaringsdeskundigen) onder regie van gemeenten eruit? 
%tor Nis/verheeld tlw tv:1Mbe plan mee  

Huidige maatregelen, loei, beoogd resultaat (hoeveel dak-
en thuislozen denkt u hiermee te helpen), 
Gewenste aanvullende maatregelen, incl. beoogd 
resultaat (hoeveel dak- en thuislozen denkt u hiermee te 
kunnen helpen). 

Sinds 1 juli 2018 vormt het Daklozenloket in Den Haag de gezamenlijke toegangspoort voor dak- en thuislozen tot maatschappelijke ondersteuning en opvang in het kader van de Wmo , de ondersteuning m.b.t. financiën en re-Integratie 
in het kader van de Participatiewet. De regie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de diensten OCW en SZW van de gemeente Den Haag (Den Haag vervult voor omliggende gemeenten ook de rol van centrumgemeente.) .Via het 
Dakiozenloket worden dak- en thulslozen geholpen en wordt beoogd hen weer perspectief te bieden: een toename van de zelfredzaamheid en participatie In de samenlevingTien punten plan en voortgangsrapportage 

zie hierboven 

zie projectenlijst 

Korte beschrijving (indien nog niet beschreven): hoe 
dragen deze maatregelen bij aan de omslag van 'hulp in 
de opvang' naar `wonen met begeleiding'? 
wat zijn de randvoorwaarden om deze extra maatreg 
te kunnen nemen? 

J, 	V 11, 	• 

1. Het realiseren van extra woonplekken: 
2. Vroegtijdig ingrijpen en versnellen van herstel 

2 C • • 	A  	  

regelruimte, middelen, ministeriele samenwerking, Per project gelden daarnaast praktische randvoorwaarden mbt (bouwkundige) realisatie, beschikbaarheid personeel 

oelichting 

oelichting 

Wat is uw planning voor de Jaren 2020 en 2021? Zie projectenlijst 

Wat is de verantwoordelijkheidsverdeling per maatregel? Binnen college is een taskforce ingericht met de portefeuillehouders Wonen, Zorg en Opvang. Zie verder de projectenlijst 

Wat zijn uw uitgaven aan maatschappelijke opvang in de 
laren 2016-2019?  
Wat zijn uw uitgaven aan beschermd wonen In de jaren 
2016-2019?  
Wat zijn uw uitgaven aan begeleiding (doelgroep BW-MO) 
In de jaren 2016-2019? 

• Bij deze uitvraag hanteren wij dezelfde definitie als het CBS: 

Het gaat om feitelijk daklozen die (a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van de nachtopvang of laagdrempelige opvang en (c) op niet-structurele basis bij familie of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats, Het gaat daarbij om 
ingezetenen van Nederland; zij zijn op enig moment in Nederland geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (BRP) en hebben een Burger Service Nummer (BSN). Herzien 17-01-2020: Alle daklozen waarvoor het streven is om wonen of wonen met begeleiding aan te bieden, vallen hier onder. 
Dus ook daklozen die momenteel in de 24-uursopvang zitten en zij die nog nergens worden geholpen. Personen die beschermd wonen vallen hier dus niet onder. Het verzoek is om, conform format, binnen de totale groep een onderscheid tussen de verschillende categorieën te maken zodat we de 
aangeleverde informatie op een eenduidige manier kunnen bundelen. 

Residentieel daklozen vallen niet onder de definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur per dag verblijven/wonen; zoals sociale pensions, 24-uurs maatschappelijke opvangvoorzieningen en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen RIBW's. Ook 
mensen die begeleid (kamer) wonen of marginaal gehuisvest zijn vallen niet onder de doelgroep. 



Format opc ave dak- en thuislozen* 

Omvang do,,:jgloep 

Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio 

Waarvan 18-27 jaar 

Geschatte aantal 
U Up WCILI ILIIJ JL, tldI ILCII UI ICICUI CJJCI I Cl 1 UeLUCKCI J 1 lal.IILUpV al ly ). 

,near hnnnrLt  
10 tot 15 

Waarvan 28 jaar en ouder 

Doelgroep 	zorgbehoefte 
Problematiek die leidt tot voornamelijk een huisvestingsvraag. 
Behoefte aan zelfstandig wonen in een zelfstandige of 
onzelfstandige woonruimte met een lichte vorm van 
begeleiding_  
Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen in 
een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met intensieve 
begeleiding_of specifieke woonvorm.  
Ernstige problematiek, zeer beperkte mate van zelfstandigheid 
die leidt tot behoefte aan beschermd wonen. 

ca. 20 

ca. 10 

15 tot 25 

Geschatte aantal 

ca.30 

Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen in de 
afgelopen jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten welke 
ontwikkeling u ziet? 

Doelgroep 	woonbehoefte 
Behoefte aan onzelfstandige woonruimten (kamers) voor 
zelfstandig wonen.  
Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 
wonen. 

Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-uurs verblijf) 

Integraliteft 	 Toelichting 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde woonvorm 
in een onzelfstandige woonruimte (kamer) - begeleid wonen. 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde woonvorm 
in een zelfstandige woonruimte 

Problematiek dak-
en thuislozen is 
groeiend maar 
beperkt in omvang. 

Groep jongeren 
zonder passende 
huisvesting groeit 

Vraag BW is redelijk 
stabiel; complexiteit Meer vraag van  
problematiek groeit. gezinnen.  

Geschatte aantal 

ca. 30 

ca. 20 

ca. 20 

ca. 10 

wachttijden beperkt; wel behoefte aan specifiek aanbod voor complexe 
overlastgevende groep 

Doc. 58 



2016 2017 2018 2019 (schatting) 

914.366 935.949 946.057 1.059.563 

Welke belemmeringen ervaren gemeenten bij het helpen van 
dak- en thuislozen aan een woonruimte (zo nodig met 
begeleiding)? 

zijn ommissies, 
n. voor jongeren. 
wordt 

nieuwaanbod 
ontwikkeld en is 
onderzoek gedaan 
naar aanvullend 
benodigde 
kleinschalige 
voorzieningen (bv. 
Trainingshuis). 

Woonproblematiek 
groeit zeker voor 
jongeren en 
gezinnen, maar is 
nog steeds vrij 
beperkt van 
omvang m.n. in 
Den Helder met nog 
vrij ruime 
woningmarkt. 
Corporatie (1 grote) 
geeft daarom geen 
voorraang uit 
uitstromers uit de 
opvang en werkt 
maar beperkt mee 
aan realiseren 
verdienwoningen. 

Wachtlijsten BW 
zijn in regio 
beperkt. Zelfs 
sprake van enige 
leegstand waardoor 
instroom van buiten 
de regio. 

Er 
m. 
Er 

regels rond 
kostendelersregelin 
g. 

Welke afspraken heeft zijn er in uw regio met 
woningcorporaties en andere verhuurders gemaakt over de 
uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de huisvesting 
van (ex-) dak- en thuislozen? Denk hierbij aan 
.restatieafs.raken en of een contin•entre•elin.. 

Afspraken over voorkomen uithuiszetting. Over huisvesting bijzondere doelgroepen 
en verdienwoningen. Corporaties ook betrokken bij plannen housing first en 
maatwerkvoorzieningen. 

Hoe ziet de integrale aanpak (op het terrein van financiële 
bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, toeleiding naar 
werk, zorg, begeleiding, onafhankelijke cliëntondersteuning en F 
de inzet van ervaringsdeskundigen) onder regie van 
gemeenten eruit? Stuur bijvoorbeeld uw laatste plan mee. 

Huidige uitgaven Uitgaven in euro's (*1.000) 

Wat zijn uw uitgaven aan maatschappelijke opvang in de jaren 
2016-2019? 

Voeg aub uw actuele beleidsplan maatschappelijke opvang / aanpak dak- en thuislozen toe 

* Bij deze uitvraag hanteren wij dezelfde definitie als het CBS: 

Het gaat om feitelijk daklozen die (a) leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats, (b) kortdurend gebruik maken van de 



nachtopvang of laagdrempelige opvang en (c) op niet-structurele basis bij familie of vrienden slapen, zonder vaste verblijfplaats. Het gaat daarbij om 
ingezetenen van Nederland; zij zijn op enig moment in Nederland geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (BRP) en hebben een 
Burger Service Nummer (BSN). 

Residentieel daklozen vallen niet onder de definitie. Residentieel daklozen verblijven in voorzieningen waar mensen op structurele basis 24 uur per 
dag verblijven/wonen, zoals sociale pensions, 24-uurs maatschappelijke opvangvoorzieningen en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen 
RIBW's. Ook mensen die begeleid (kamer) wonen of marginaal gehuisvest zijn vallen niet onder de doelgroep. 



@minvws.nl> 

10.2.e 
	 Doc. 59 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 
Datum: 	woensdag 29 januari 2020 13:20:15 
Bijlagen: 	format oogave dak- en thuislozen Den Helder 2020.xlsx 

Plan van aanpak BW MO thuis in de buurt + biilaaen.odf 

Den Helder! 

Van: 	 @denhelder.nl> 

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 12:48 
Aan __.. 	_ 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 

Hierbij ingevuld format gemeente Den Helder (regio Kop van Noord-Hollland). 
Visienota "Thuis in de buurt" is ter informatie bijgevoegd. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 08:14 
CC: 	 (fflminvws.nl> 

Pminvws.n1>; 

@vng.nl> 

Onderwerp: Oproep: regionale opgave dakloosheid in beeld brengen 

Beste contactpersonen MO/BW, 

Hierbij sturen wij jullie de brief 'Terugdringen van dakloosheid' die afgelopen vrijdag door het 
kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze brief beschrijft het kabinet de ambitie ten 
aanzien van dakloosheid en de stappen die de komende maanden worden gezet om tot een 
overkoepelend plan van aanpak te komen. 

Tevens sturen wij jullie hierbij de brief die vandaag naar de wethouders van de 
centrumgemeenten BW/MO en de VNG zal worden gestuurd. Met deze brief reageert de 
staatssecretaris van VWS namens het Kabinet op de brandbrieven van de VNG en de 
wethouders van de G4. In de brief staat een oproep aan alle centrumgemeenten om voor 1  
februari  de regionale opgave in beeld te brengen, conform een recent door de Tweede 
Kamer aangenomen motie. 
De staatssecretaris van VWS geeft daarnaast aan dat gemeenten die in 2020 al willen starten 
met aanvullende maatregelen om het aantal dak- en thuislozen in de regio terug te dringen, 
zich uiterlijk 15 december kunnen melden bij ondergetekenden. Op 17 december (10.00 -
12.00 uur) vindt een sessie plaats in Utrecht (La Vie Meeting Center, St Jacobsstraat 61) waarin 
we doorpraten over de te nemen stappen tot 1 februari 2020, waaronder het opstellen van een 
concreet plan van aanpak. 

Mocht je vragen hebben n.a.v. deze mail, neem dan vooral contact met ons op! 

Hartelijke groeten, 
en, 

Directie MaatschappelijI e Ondersteuning (VWS) 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij 
vergissing hebben ontvangen, wilt n mij dit dan meteen laten weten en liet bericht 
(inclusief eventueel meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval 
de tekst van het bericht ook niet door. 



Format extra maatregelen dak- en thuisloosheid 

Beschrijving algemene problematiek in de regio 

Welke concrete belemmeringen ervaart u bij het helpen bij 
de groep daklozen waar we het hier over hebben? 

omvang doelgroep 

NNEIMIPINEEE~e • - 
:Peildatum 1-1-2020: ca. 42, waarvan 14 opgevangen in de nachtopvang, 15 in de crisisopvang en 13 in de 
arni-ullantp rricicnnvann  

Waarvan 18-27 jaar 

Waarvan 28 jaar en ouder 

Beschrijving van de doelgroep op andere relevante punten 
(denk aan geslacht, GGZ problematiek, 

Peildatum 1-1-2020: ca. 16, waarvan 6 opgevangen in de nachtopvang, 6 in de crisisopvang en 4 in de ambulante 
crisisopvang. 
Peildatum 1-1-2020: ca. 26, waarvan 8 opgevangen in de nachtopvang, 9 in de crisisopvang en 9 in de ambulante 
crisisopvang. 

De mensen die gebruik moeten maken van de maatschappelijke opvang kennen vaak verschillende problematieken, 
maar er wordt op dit moment niet geregistreerd naar de aard van de problematiek. 

Doelgroep en zorgbehoefte 
Pro. ematie .ie  ei.t tot voorname ij een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in een 
zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een lichte 

- -•••• . 

Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen in 
een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met 
intensieve begeleiding of specifieke woonvorm. 

Ernstige problematiek, zeer beperkte mate van 
zelfstandigheid die leidt tot behoefte aan beschermd 
wonen. 

Heeft u beeld van de ontwikkeling binnen doelgroepen in de 
afgelopen jaren? Zo ja, kunt u kort toelichten welke 
ontwikkeling u ziet? 

bOelgroep en woonbehoefte 

Behoefte aan zelfstandige woonruimten voor zelfstandig 

Behoefte aan zelfstandig wonen in een geclusterde 
woonvorm in een onzelfstandige woonruimte (kamer) - 

Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-uurs 
.111f 

Ruwe schatting: gemiddeld ca. 10% 

Ruwe schatting: gemiddeld ca. 10% 

Ruwe schatting: gemiddeld ca. 40% 

Ruwe schatting: gemiddeld ca. 10% 

Ruwe schatting: gemiddeld ca. 30% 

overige behoeften 

Overige behoeften van de doelgroep, bijvoorbeeld t.a.v. het 
aanpakken van schulden 

Toelichting 
Dit wordt op dit moment niet centraal geregistreerd. De indruk is dat de aard van de problematiek van de populatie 
in de regio Midden-IJssel, niet substantieel afwijkt van landelijke cijfers omtrent deze populatie. In afwijking van 
andere regio's kan in deze regio wel wel in redelijke mate voorzien worden in de behoefte aan zelfstandige, 
betaalbare en passende huisvesting. 

; 

Welke doelstelling wilt u met de huidige aanpak realiseren? 

Welke doelstellingen wilt u met de extra maatregelen gaan 
realiseren? 

Voldoende maatschappelijke opvang voor wie dat nodig hebben, door preventieve inspanningen instroom beperken 
en rinnr hgnglgirlinn rinnr- gn nitch-nnrn hgvnnigrgn  
1. Relatief minder dakloze jongeren (18 t/m 27 jaar) die gebruik hoeven te maken van de maatschappelijke opvang. 
2a. Minder daklozen feitelijk op straat overdag en daarmee minder overlast. 2b. Snellere doorstroom van de 
populatie van de nachtopvang omdat mensen-ook overdag adequaat aan hun herstel en participatie werken. 2c. 
Meer clienten in de nachtopvang hebben een passende daginvulling die gericht is op herstel en participatie. 

Toelichting 
lussen gemeenten in oe regio en corporaties zijn arspraken gemaakt over vorooenoe, passenoe en oetaaioare 
woningen voor de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en huisvesting van dak- en thuisloze mensen. Zo 
kunnen mensen die gebruik maken van de crisisopvang of ambulante crisisopvang in de gemeente Deventer gebruik 
maken van het traject 'bijzondere bemiddeling'. Hiermee krijgen zij met voorrang een huurwoning toegewezen in 
c:nn-d,:ij-e.1, mee ;:ni-,,L,.•;ilke freQC;,;.;;11'.j. ;)it betreft een 7.gn. *on,k!ap,_onstrectie'. Deze afsprnl. 	,nre 	corpn;at:, 
zijn verankerd in de prestatieafspraken tussen gemeente (i.c. Deventer) en corporaties, waarbij een contingent van 
woningen is afgesproken.  
Niet van toepassing. 

Ook in de regio Midden-IJssel (gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte, Zutphen) is sprake van een 
noodzaak om voorzieningen te hebben voor mensen die de thuissituatie hebben moeten verlaten en niet in staat zijn 
zich op eigen kracht te redden in de samenleving. Daartoe heeft de regio een nachtopvang (16 plekken) een 
crisisopvang (15 plekken) en een ambulante crisisopvang (13 plekken). Deze voorzieningen worden in het algemeen 
min of meer volledig benut, waarbij gemiddeld genomen ongeveer bijna de helft van de populatie die gebruik maakt 
van voorzieningen voor maatschappelijke opvang de leeftijd van 18 t/m 27 heeft. In het algemeen verblijven 
clienten langer dan de landelijke genoemde norm van 3 maanden in de maatschappelijke opvang. Ook heeft de 
regio dagopvangvoorzieningen, maar deze zijn uitsluitend beschikbaar voor verslaafden (al dan niet dakloos). De 
uitdaging van de regio is om het aantal mensen die dak- en thuisloos raakt zo mogelijk te verminderen en de door-
en uitstroom van dakloze mensen te vergroten. 

De nachtopvang kent beperkte openingstijden. Mensen die gebruik maken van de nachtopvang zijn genoodzaakt 
overdag weer op straat te leven. Zoals uit verschillende onderzoeken blijkt, is dit een belemmerende factor voor 
herstel. Daarbij is er uitsluitend dagopvang voor verslaafden. Daarom wordt nu als extra maatregel voorgesteld om 
de nachtopvang in de loop van 2020 - in eerste instantie t/m eind 2021 bij wijze van pilot - om te vormen tot een 
24-uursvoorziening en daarbij een activeringscoach in te zetten met als doel het herstel en dagactivering van dak-
en thuisloze personen. Dit vanuit het recent ook landelijk naar voren gebrachte inzicht, dat het beperken van de 
opvang tot de avond en nacht (en de vroege ochtend) als effect heeft dat dak- en thuisloze personen in de praktijk 
geen ruimte ervaren om te werken aan herstel. Naast het verruimen van de openingstijden van de 'nacht'opvang, 
wordt tegelijkertijd overdag ingezet - bijv. via een activeringscoach - op maatwerkactivering van de dak- en 
thuisloze personen. Daarbij kunnen landelijk succesvolle methoden worden ingezet. Hiermee wordt beoogd dat dak-
en thuisloze personen beter en sneller herstellen en (overdag) worden geholpen en gestimuleerd actief hun 
mogelijkheden, talenten en capaciteiten te benutten en hiermee ook de door- en uitstroom uit de maatschappelijke 
opvang sneller tot stand koMt. Daarnaast is er een relatief grote groep jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar) die 
noodzakelijkerwijs gebruik maakt van de maatschappelijke opvang. Alhoewel er verschillende inspanningen worden 
verricht door gemeenten om te voorkomen dat deze situatie ontstaat, willen we de periode 2020 t/m eind 2021 
benutten om nader in beeld te brengen welke extra maatregelen nodig en mogelijk zijn om de omvang van deze 
groep te beperken. Daarbij zullen we ook gebruik maken van de inzichten vanuit het landelijk actieprogramma dak-
en thuisloze jongeren. 

Geschatte aantal 

Geschatte aantal 
Dit wordt op dit moment niet centraal geregistreerd. Een deel van de populatie kent voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Dit deel van de populatie verblijft m.n. in de crisisopvang. Vanuit daar zijn afspraken met 
corporaties om met voorang een huurwoning toe te wijzen. 

Dit wordt op dit moment niet centraal geregistreerd. Een deel van de populatie kent een problematiek die leidt tot 
een behoefte aan zelfstandig wonen of onzelfstandige woonruimte met intensieve begeleiding of specifieke 
woonvorm. Dit deel van de populatie verblijft m.n. in de crisisopvang. Vanuit daar zijn afspraken met corporaties om 
met voorang een huurwoning toe te wijzen. 

Dit wordt op dit moment niet centraal geregistreerd. Een deel van de populatie kent een problematiek die leidt tot 
een behoefte aan beschermd wonen. Indien dit wordt ondérkend wordt de client aangemeld bij de regionale toegang 
voor beschermd wonen. Indien daar de ondersteuningsbehoefte aan beschermd wonen wordt vastgesteld, kan de 
client geplaatst worden bij één van de aanbieders van beschermd wonen in de regio. 

Verschillende 'doelgroepen' worden op dit moment niet centraal geregisteerd. In het algemeen gesteld is de indruk 
dat het relatieve aantal 'economisch' daklozen, jongvolwassen daklozen (18 t/m 27 jaar) en oudere daklozen 
relatief toeneemt ten opzichte van de populatie als geheel. 

Geschatte aantal 

ntegraliteit 

Welke afspraken zijn er in uw regio met woningcorporaties 
en andere verhuurders gemaakt over de uitstroom uit de 
maatschappelijke opvang en de huisvesting van (ex-) dak-
en thuislozen? Denk hierbij aan prestatieafspraken en/of 
een contingentregeling. 

Welke afspraken heeft u met andere relevante partijen 
7  
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oe zie e in egra e aanpa op e errein van inancie 
bestaanszekerheid, schulden, wonen, opleiding, toeleiding 
naar werk, zorg, begeleiding, onafhankelijke 
cliëntondersteuning en de inzet van ervaringsdeskundigen) 
onder regie van gemeenten eruit? Stuur bijvoorbeeld uw 

nInn rno. 

Huidige maatregelen, incl. beoogd resultaat (hoeveel dak-
en thuislozen denkt u hiermee te helpen). 
Gewenste aanvullende maatregelen, incl. beoogd resultaat 
(hoeveel dak- en thuislozen denkt u hiermee te kunnen 
helpen). 

Korte beschrijving (indien nog niet beschreven): hoe 
dragen deze maatregelen bij aan de omslag van 'hulp in de 
opvang' naar 'wonen met begeleiding'? 

Wat zijn de randvoorwaarden om deze extra maatregelen 
te kunnen nemen? 

De problematiek van dakloosheid kent vele facetten en daarom is een integrale preventieve en daarmee lokale 
aanpak nodig, waarbij de regio ondersteunend kan zijn. Indien dakloosheid is ontstaan en maatschappelijke opvang 
'noodzakelijk is, vindt die integrale aanpak plaats vanuit de context van de regio. Voor de regio is daarbij bijgaande 
regiovisie aan de orde én wordt het bijgaande regionaal actieplan uitgevoerd. 

De huidige maatregelen zijn opgenomen in het regionaal actieplan (zie bijlage). Deze maatregelen zijn niet 
gekoppeld aan een kwantitatief resultaat. 

Als regio wensen we de volgende aanvullende maatregelen te nemen om het aantal mensen welke dak- en thuisloos 
is zo mogelijk te verminderen. 	 1. Enerzijds zetten 
we hiervoor in op het voorkomen van dakloosheid onder jongvolwassenen, door te verkennen welke extra 
inspanningen hieraan een bijdrage kunnen leveren en deze vervolgens te implementeren. 
2. Anderzijds zetten we in op de vergroting van door- en uitstroom van dakloze mensen, door extra in te zetten op 
opvang ook overdag (daarmee 24 uur per dag) gerelateerd aan activering, waardoor sneller weer een situatie wordt 
gecreerd dat mensen weer (meer) zelfredzaam worden en daarmee weer in meer of mindere mate zelfstandig 
kunnen wonen. Door rust en structuur te bieden overdag, komen mensen beter aan hun herstel toe en kan er.sneller 
de stap gemaakt worden naar zelfstandig wonen. 

1. Er is een relatief grote groep jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar) die noodzakelijkerwijs gebruik maakt van de 
maatschappelijke opvang. Alhoewel er verschillende inspanningen worden verricht door gemeenten om te 
voorkomen dat deze situatie ontstaat, willen we de periode 2020 t/m eind 2021 benutten om nader in beeld te 
brengen welke extra maatregelen nodig en mogelijk zijn om dé omvang van deze groep te beperken en deze 
maatregelen ook zo mogelijk implementeren. Daarbij zullen we ook gebruik maken van de inzichten vanuit het 
landelijk actieprogramma dak- en thuisloze jongeren. 
2. De nachtopvang kent beperkte openingstijden. Mensen die gebruik maken van de nachtopvang zijn nu nog 
genoodzaakt overdag weer op straat te leven. Zoals uit verschillende onderzoeken blijkt, is dit een belemmerende 
factor voor herstel. Daarbij is er uitsluitend dagopvang voor verslaafden. Daarom wordt nu als extra maatregel 
voorgesteld om de nachtopvang in de loop van 2020 - in eerste instantie t/m eind 2021 bij wijze van pilot - om te 
vormen tot een 24-uursvoorziening en daarbij een activeringscoach in te zetten met als doel het herstel en 
dagactivering van dak- en thuisloze personen. Daarbij kunnen landelijk erkende succesvolle methoden worden 
ingezet. Hiermee wordt beoogd dat dak- en thuisloze personen beter en sneller herstellen en (overdag) worden 
geholpen en gestimuleerd actief hun mogelijkheden, talenten en capaciteiten te benutten en hiermee ook de door-
en uitstroom uit de maatschappelijke opvang sneller tot stand komt. 
Deze beide maatregelen(sets) dragen beide bij tot de omslag van hulp in de opvang naar 'wonen' (waar nodig met 

Alhoewel er maximaal gebruik kan worden gemaakt van bestaande capaciteit en voorzieningen, is er wel extra 
budget benodigd om de beide maatregelen(sets) te kunnen uitvoeren. In het geheel van de periode 2020-2021 is 
hiervoor in totaal naar verwachting maximaal € 685.000 nodig. Dit bedrag is uitgesplitst tussen de twee 
maatregelen(sets) als volgt. 	 1. Totaal: C 525.000 (restant 
(vanaf medio) 2020: € 175.000, 2021: C 350.000) 	 2. Totaal: € 160.000 (restant (vanaf 
medio) 2020: C 60.000, 2021: € 100.000) 

Wat is uw planning voor de jaren 2020 en 20212  
Toelichting 

Wanneer duidelijkheid komt over de eventuele extra rijksmiddelen, zouden deze maatregelen binnen naar 
verwachting binnen 3 maanden kunnen starten. Ten aanzien van maatregel 1 kan deze de verkenning naar 
verwachting plaatsvinden in de loop van 2020 en kunnen de maatregelen worden voorbereid en geimplementeerd in 
2021, zodat deze vanaf 1-1-2022 naar verwachting zonder extra rijksmiddelen worden voortgezet. Ten aanzien van 
maatregel 2 kan deze in in de 2e helft van 2021 geevalueerd worden ,waarna vanaf 1-1-2022 de aanpak - indien 
succesvol gebleken en er besluitvorming plaatsvindt over de in te zetten gemeentelijke middelen - kan worden 
voortgezet. 

1 
Wat is de verantwoordelijkheidsverdeling per maatregel? 
Wie doet wat? 

Huidige uitgaven 

Wat zijn uw uitgaven aan maatschappelijke opvang in de 
iaren 2016-2019?. 
Wat zijn uw uitgaven aan beschermd wonen in de jaren 
2016-2019?** 
Wat zijn uw uitgaven aan begeleiding (doelgroep BW-MO) 

Ten aanzien van maatregel 1 zijn de gemeenten, onder aanvoering van de centrumgemeente, verantwoordelijk voor 
het verkennen van de gewenste maatregelen én de voorbereiding en implementatie van die maatregelen. Ten 
aanzien van maatregel 2 is IrisZorg de aanbieder die de maatschappelijke opvang uitvoert in de regio Midden-IJssel. 
als het gaat om de nachtopvang, de crisisopvang en de ambulante crisisopvang. Zij zullen - in opdracht van de 
centrumgemeente - ook zorgdragen voor het 24/7 open zijn van de nachtopvang en de inzet van de 
activeringscoach, waarna de gemeenten, waarbij de centrumgemeente het initiatief zal nemen om op basis van de 
resultaten, uiterlijk in het najaar 2021 zal besluiten over al dan niet voortzetting. 

Uitgaven in euro's (T1.000) 

2016 
	

2017 
	

2018 
	

2019 (schatting) 

	

3.041.000 € 
	

3.095.000 € 
	

3.320.000 € 
	

3.339.000 

	

16.057.000 
	

16.428.000 
	

16.568.000 C 
	

17.301.000 

- 	C 

Voeg aub uw actuele beleidsplan maatschappelijke opvang / aanpak dak- en thuislozen 

*Betreft uitgaven voor maatschappelijke opvang incl. verslavingszorg, maar excl. OGGZ en excl. medische heroine-unit 

Betreft uitgaven voor beschermd wonen in natura én pgb, maar excl. bed & break (time-out-voorzieningen) 

*** Uitgaven extramurale begeleiding (met een GGZ-C-indicatie op grond van overgangsrecht) of extramurale begeleiding voor en na opvang maken onderdeel uit van de uitgaven 
beschermd wonen enerzijds en maatschappelijke opvang anderzijds. Vandaar hier op 0 gezet. 
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