
2015 22 14 1 7 	6 17 	5 2,18 39 15 5 
2016 47 11 9 	5 22 	16 2,68 35 18 15 
2017 7 	4 1 	3 16 12 17 5 2 2,76 
2018 10 13 8 2 8 2 	5 5 	3 2,92 
2019 39 

2015 2 3 	19 1,99 38 20 22 68 13 19 	20 

2019 161 
TOTAAL 1,87 2019 200 68 42 80 29 110 26 18 75 

Categorie -) Totaal Psychiatrie Verslaving Financiële Huiselijk Relationele 	Justitie LVB 	< 24 jr. gemiddelde Jaar 
problemen geweld problemen leefgebieden 

2016 127 39 	29 	89 	27 	71 	31 25 35 2,45 
2017 111 75 	17 11 	20 2,52 50 34 78 15 
2018 152 96 	13 23 	46 2,28 63 29 88 35 

TOTAAL 2018 165 101 	16 2,33 71 37 98 37 25 51 

In procenten 

12,82 17,95 15,38 
19,15 	10,64 

23,53 
	

5,88 	17,65 

	

15,38 	38,46 

1 2015 36,45 35,90 38,46 56,41 12,82 43,59 
2016 27,02 31,91 38,30 74,47 23,40 46,81 34,04 
2017 13,29 94,12 29,41 70,59 11,76 41,18 
2018 7.88 61,54 61,54 76,92 15,38 38,46 23,08 
2019 19,5 

29,41 4,41 27,94 
19,69 	27,56 

2 2015 63,56 29,41 32,35 55,88 19,12 27,94 
2016 72,99 30,71 22,83 70,08 21,26 55,91 24,41 
2017 86,71 
2018 92.12 

TOTAAL 	2018 
	

43,03 
2019 	80,5 

30,63 	70,27 	13,51 	67,57 
19,08 	57,89 	23,03 	63,16 
22,42 	59,39 	22,42 	61,21 

15,32 	9,91 
8,55 	15,13 
9,70 	15,15 

45,05 
41,45 

18,02 
30,26 
30,91 

TOTAAL 	2019 	34,00 	21,00 	40,00 	14,50 	55,00 13,00 	9,00 37,50 
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Inventarisatie aantal dak- en thuislozen 2015 en 2016 



*) categorie 1. daklozen 
categorie 2. thuislozen 

aantal jongeren in 2019 betreft jongeren t/m 25 jaar (in 2018: 70 personen) 
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Geachte 

MABZ/2020/000058 
Strategie & Ontwikkeling 
MABZ 
075-6518380 
mabz©ggdzw.ni 
21 januari 2020 
Daklozentelling regio 
Waterland 2019-2020 

Uw brief d.d.: 
Uw kenmerk: 

Ons kenmerk: 
Afdeling: 

Behandeld door: 
Telefoon/Mobiel nr.: 

E-mail: 
Datum: 

Onderwerp: 

Op uw verzoek sturen wij u de resultaten van de inventarisatie van de dak- en thuislozen in 
de regio Waterland. Deze inventarisatie vond plaats in periode november 2019 t/m begin 
januari 2020. Voor deze inventarisatie is gebruik gemaakt van informatie van diverse zorg-
en hulpverlenende instanties in de regio. 

Iedere partij heeft een e-mail ontvangen met daarin het verzoek deel te nemen aan de 
inventarisatie aan de hand van een registratieformulier. Middels dit formulier zijn de 
gegevens en de problematiek van de dak- en thuislozen geregistreerd. Hierdoor zijn 
dubbeltellingen uitgesloten en is inzicht verkregen welke problematiek er speelt bij de 
doelgroep. 

Onder daklozen verstaan wij:  
Categorie 1 de "buitenslapers": personen die daadwerkelijk buiten slapen of aangewezen zijn 
op onverwarmde accommodaties zoals bootjes, schuurtjes, tent et cetera. 
Categorie 2de "thuislozen": mensen die van adres naar adres hoppen en zo nu en dan geen 
slaapplaats hebben. 

Resultaten 
In de daklozentelling 2019 zijn 200 personen in Gemeente Waterland als dak- of thuisloos 
geregistreerd.  

Deze 200 personen zijn te splitsen in twee categorieën. 
• Categorie 1: dakloos 

Aantal mannen: 	31 
Aantal vrouwen: 	8 
Totaal: 	 39 

• Categorie 2: thuisloos 
Aantal mannen: 	99 
Aantal vrouwen: 	62 
Totaal: 	 161 



Problematiek 
De meest voorkomende problematiek onder de geïnventariseerde dak- en thuislozen heeft 
betrekking op problemen in de relationele sfeer, dit komt voor bij 110 personen. Bij 80 
personen spelen financiële problemen (mogelijk als gevolg van problemen in de relationele 
sfeer). Daarop volgt psychiatrische problemen, dit speelt bij 68 personen en verslaving bij 42 
personen. Bij 29 personen speelt huiselijk geweld een rol, 18 personen hebben LVB 
problematiek en 26 personen zijn in aanraking geweest met Justitie. Dit jaar zijn er 10 
personen meer geregistreerd ten opzichte van vorig jaar wat betreft Justitie. 

Leeftijd 
75 personen zijn 25 jaar of jonger, waarvan de jongste uit 2002 komt. Dit is 5 meer ten 
opzichte van vorig jaar. 
Er zijn 20 personen geregistreerd die ouder zijn dan 55 jaar. Vorig jaar waren er nog 14 
personen ouder dan 55 jaar. Dit jaar zijn er 3 personen boven de 70 jaar geregistreerd, de 
oudst geregistreerde komt uit 1940 en is dus 79 jaar oud. Er zijn 2 personen waarvan de 
leeftijd onbekend is. 

Vergelijking voorgaande jaren 
In de telling van 2018/2019 zijn er 165 personen geregistreerd als dak- en thuisloos. Dit jaar 
zijn er in totaal 200 personen geregistreerd. Dat zijn 35 personen meer dan vorig jaar. Dit 
jaar zien we een forse stijging van het aantal daklozen. Vorig jaar waren er nog 13 personen 
geregistreerd als dakloos, dat zijn er dit jaar 39. 
Na vergelijking met voorgaande jaren blijken er 53 personen in de telling van afgelopen 
jaren steeds terug te keren. 
Opvallend is dat er 6 personen in voorgaande jaren als thuisloos zijn geregistreerd en dit jaar 
zijn ze als dakloos aangeleverd. 3 personen zijn voorgaande jaren als dakloos geregistreerd 
en dit jaar zijn zij als thuisloos geregistreerd. De overige 44 personen zijn niet gewisseld van 
categorie. 
Dit jaar zijn er 39 personen als thuisloos aangeleverd die bij hun ouders verblijven. 

Kinderen 
Er is dit jaar wederom gekozen om het aantal kinderen van de geregistreerde dak- en 
thuislozen apart te registreren. Dit jaar zijn er daklozen geregistreerd met kinderen, dit zijn 3 
kinderen die met hun moeder dakloos zijn. Het is niet duidelijk geworden hoe oud de 
kinderen zijn en hoe hun traject eruit ziet. 
Er zijn 52 thuislozen die kinderen hebben. In totaal zijn er 91 kinderen geregistreerd. Dit jaar 
zijn er 25 minderjarige kinderen geregistreerd, 3 volwassenen en van 63 kinderen zijn de 
leeftijden onbekend. 
Dit jaar zijn er ook 5 zwangere vrouwen geregistreerd, waarvan 4 thuisloos zijn en 1 als 
onbekend/dakloos is aangegeven. 

Bijlage 2: Figuur tellingen 2010-2019 

Dak- en thuislozen 
Gemeente 
Waterland 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Categorie 1 	 15 
Aantal daklozen 
Categorie 2 
	

25 
Aantal thuislozen 

13 26 33 33 39 47 17 13 39 

69 44 66 67 67 127 111 152 161 

40 Totaal 70 99 82 200 165 128 174 106 100 
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Figuur 1. Grafiek dak- en thuislozen 2010 t/m 2019 

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend 
Eind december heeft er een gesprek plaatsgevonden met Stichting Algemeen 
Opvangcentrum Purmerend (AOP). Doel van het gesprek was om er achter te komen of er 
een bepaalde tendens op te merken is. Personen die zich aanmelden bij het AOP zijn dakloos 
of dreigen dakloos te raken. Sommige kunnen nog wel tijdelijk bij familie of kennissen 
verblijven. Reden van aanmelding van deze doelgroep zijn vaak relatieproblemen, schulden, 
psychiatrische problematiek, verslaving en/of huiselijk geweld. Volgens het AOP is de 
doelgroep dit jaar ten opzichte van vorig jaar onveranderd. 

Het AOP heeft over verschillende locaties kamers voor dak- en thuislozen. Ze hebben plek 
voor 96 mensen bij de Gouwstraat en 22 kamers bij de Zeevangstraat. 
De nachtopvang heeft ruimte voor 14 mensen. 
Wanneer er meer dan 14 mensen van de nachtopvang gebruik willen maken dan moet 
degene die er het langst verblijft plek maken voor een nieuw persoon. De persoon die weg 
moet mag zich na een aantal dagen opnieuw melden. 
Momenteel zijn er 18 mensen die gebruik willen maken van de nachtopvang. Dit maakt dat 
de nachtopvang een wachtlijst heeft en niet iedereen onderdak kan bieden. 

Sinds 2019 is de duur van verblijf verlengd van maximaal 8 maanden naar maximaal 12 
maanden. Voor personen die na 12 maanden zicht hebben op een woning, wordt er 
verlening aangevraagd en mag iemand in afwachting van zijn nieuwe woning bij het AOP 
blijven. Degene die er momenteel het langste verblijven is 2 jaar. 
Wanneer er geen zicht is op een andere woning dan moet diegene de kamer uit. Vaak begint 
de cyclus dan opnieuw: nachtopvang en vervolgens een kamer. 
Bij Casa24 mogen jongeren 14 maanden verblijven. 
Volgens het AOP zijn de wachtlijsten ten opzichte van 2018 niet veranderd. Het AOP heeft 
een wachtlijst van ongeveer vier maanden tot ruim een jaar. Op dit moment staan er 10 
mensen op de wachtlijst van Casa24, 19 personen voor de Gouw, 17 jongeren voor 
intensieve zorg, 26 mannen en 37 vrouwen voor een kamer bij het AOP en 2 gezinnen. 
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De indruk bestaat dat binnen de gemeente, net als voorgaande jaren, een zeer selectief 
urgentiebeleid wordt uitgevoerd door de vele aanvragen die zij ontvangt. Tevens kan de 
wachttijd op een woning met urgentie nog steeds oplopen tot 1 jaar. 
Voor mensen uit een andere regio geldt de regeling dat iemand 3 nachten bij het AOP mag 
verblijven als noodoplossing en mits er plek is. 

De volgende partijen hebben meegedaan aan deze inventarisatie:  
AOP, Brijder Verslavingszorg, Parnassia FACT-team, Youz, Gemeente Purmerend en 
Volendam- Edam, Intermaris, Wooncompagnie, De Vooruitgang, Clup Welzijn, Reakt 
Purmerend, Werkom, Odion, Schulddienstverlening, Homestart, Bibliotheek Waterland, 
Politie (wijkagenten) en Leviaan. 

Opmerkingen 
1. Bij deze resultaten maken wij de kanttekening dat verschillende netwerkpartners, 

ondanks herhaalde pogingen om de informatie te verkrijgen, niet hebben gereageerd. 
Dit kan mogelijk tot mistellingen leiden aangezien hierdoor informatie kan ontbreken. 

2. Tijdens de telling zijn we meerdere personen tegengekomen met een onbekend 
aantal kinderen. We hebben er voor gekozen om bij deze groep 1 kind per persoon 
mee te tellen, dit getal zou hoger uit kunnen vallen. 

3. Bij een aantal personen is de verblijfplaats aangeduid als onbekend. Deze verblijven 
volgens de verkregen informatie op verschillende plekken binnen de regio. Een 
enkeling verblijft wisselend binnen en buiten de regio Waterland, maar heeft wel 
binding met deze regio. 

4. Personen die op het moment van de telling opgenomen zijn in een instelling, een 
anti-kraak woning hebben, verblijven in een stichting, op een camping, in detentie 
zitten of via het AOP (tijdelijke) huisvesting hebben, zijn niet meegeteld in deze 
telling. Echter heeft een deel van deze groep huisvestingsproblemen bij ontslag uit 
detentie of kliniek. 

5. Dit jaar hebben sommige instanties aangegeven niet mee te doen met de dak-
thuislozentelling in verband met de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Er is een mogelijkheid dat dit voor mistelling heeft 
gezorgd. 

6. Eén netwerkpartner heeft alleen namen en geboortedatums doorgegeven zonder 
vernoeming van categorie en problematiek. Deze 34 personen (waarvan 9 vrouwen) 
zijn daarom niet meegeteld in de uiteenzetting van problematiek in dit rapport. Ze 
zijn wel meegeteld met de telling onder categorie 2. 

7. Eén netwerkpartner heeft er voor gekozen om alleen een aantal door te geven 
zonder naam en geboortedatum in verband met de AVG. Het gaat om 38 personen. 
Om dubbeltelling te voorkomen is dit aantal niet meegenomen in de inventarisatie. 

We hopen dat de aangeleverde informatie u nieuwe inzichten verstrekt. Graag nemen we in 
week 8 contact met u op om eventuele vragen te beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Medewerker Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg 
Sector Strategie en Ontwikkeling 
GGD Zaanstreek-Waterland 
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Gemeente Rotterdam 	 Onderwerp: 

Aanvullende maatregelen dakloosheid 
Rotterdam 

Bezoekadres: Het Timmerhuis 
Halvemaanpassage 90, Rotterdam 
Postadres: Postbus 70032 
3000 LP Rotterdam 
Internet: rotterdam.n1/ 

Retouradres: Postbus 70032, 3000 LP Rotterdam 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning 
t.a.v. 	 en 
Postbus 20350 / 2500EJ 

Van:- -- 
Telefoon: (010)~  
E-mail: 	@ rotterdam nl 

Bijlage(n): 2 

Datum: 30 januari 2020 

Geachte Jgg yard en 

Naar aanleiding van de oproep van 17 december jl. aan gemeenten om met voorstellen voor 
aanvullende maatregelen voor het terugdringen van dakloosheid in 2020 en 2021 te komen, 
ontvangt u hierbij de projectvoorstellen van de centrumgemeente Rotterdam. We zijn blij met 
de snelle reactie van het kabinet op de brief die de G4 heeft verzonden alsook de urgentie die 
het kabinet onderkent voor de aangekaarte knelpunten. Ondersteuning vanuit het Rijk voor de 
bijgesloten maatrelen kan een belangrijke impuls geven aan de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in de aanpak van dak- en thuisloosheid. Ook omdat we zien dat dak- en 
thuisloosheid een aanhoudend en hardnekkig probleem is dat om een structurele oplossing 
vraagt. 

Sneller onderdak en stabiliteit voor kwetsbare Rotterdammers  
Rotterdam wil een inclusieve stad zijn waarin alle inwoners een plek hebben om te leven, om 
te wonen, om zich veilig te voelen en om gewoon zichzelf te kunnen zijn. We gunnen iedereen 
een kwalitatief goed leven in de eigen omgeving. Tegelijkertijd zijn we de afgelopen jaren 
geconfronteerd met een toename in het aantal dak- en thuislozen. Hierbij zien we naast de 
toename in aantallen, ook een verandering in doelgroepen. Waarbij vroeger verslaving en 
GGZ-problematiek vooral oorzaken waren van dakloosheid, zien we dat de oorzaken 
tegenwoordig steeds meer liggen in de huiselijke sfeer (geweld, verwaarlozing, misbruik), 
armoede en schulden. Anderzijds zien we ook dat een meer complexe doelgroep zich tot de 
gemeente wendt; veelal een doelgroep waarvoor het reguliere zorgsysteem niet (meer) 
voldoende soelaas biedt. Door de ingezette ambulantisering en afbouw van de klinische GGZ-
bedden (en de afwezigheid van de opbouw van ambulante behandelcapaciteit) is dit probleem 
alleen maar groter geworden. 

Ambities en reeds ondernomen acties 
Om de toename van dak- en thuislozen op te vangen hebben we in Rotterdam de afgelopen 
tijd (flink) geïnvesteerd in maatregelen ten behoeve van deze doelgroep. Voorbeelden van 
maatregelen zijn het toevoegen van GGZ-specialisten aan het wijkteam, o.a. ter ondersteuning 
van de groep bankslapers, het bevorderen van de doorstroom binnen de nacht- en 
jongerenopvang zodat de extra instroom opgevangen kon worden, de komst van het stedelijk 
bemoeizorgteam voor de zorgwekkende zorgmijdende buitenslapers, prestatieafspraken met 
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woningcorporaties en inzet van huurzorgcontracten om de uitstroom naar al dan niet 
zelfstandig wonen te bevorderen. Ook de komende tijd blijven we investeren en 
doorontwikkelen conform het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019-2022. Met 
deze aanpak willen we bereiken dat kwetsbare Rotterdammers zo volwaardig mogelijk kunnen 
deelnemen aan de samenleving en dat ze passende zorg en ondersteuning krijgen in de eigen 
woonomgeving. Het plan van aanpak is in bijlage opgenomen (bijlage 2)  en kortweg zetten we 
hiermee in op: 

- Problemen voor zijn door onder andere het verbeteren van de ondersteuning aan 
bankslapers en het voorkomen van huisuitzettingen ter preventie van dakloosheid en 
instroom in de opvang; 

- Versnellen doorstroom uit de opvang en een verbeterslag op kwaliteit, privacy en 
veiligheid in de opvang; 

- Transformatie naar meer gedifferentieerd aanbod van woonzorgvarianten (o.a. 
tussenvoorzieningen) met als doel betere doorstroming uit de opvang; 

- Versterken van de wijkstructuur rondom kwetsbare Rotterdammers, zodat de 
doelgroep goed in de wijk en buurt opgevangen kan worden; 

- Meer maatwerk door verbetering van de samenwerking tussen partners in de keten. 

De uitvoering van het plan doen we niet alleen, maar juist gezamenlijk met onze partners: 
Wmo- en welzijnszorgaanbieders, woningcorporaties, zorgverzekeraars en 
vertegenwoordiging van cliënten, familie en verwanten. 

Aanvullende maatregelen t.b.v. impuls in de aanpak van dakloosheid  
De noodzaak om de komende tijd te (blijven) investeren in de aanpak van dak- en 
thuisloosheid is — onder andere op basis van landelijk onderzoek — meer dan evident. We 
hebben zelf ook onderzoek' laten uitvoeren naar de oorzaken van dak- en thuisloosheid. De 
lessen en aanknopingspunten uit dit onderzoek benutten we ook in onze aanpak en verdere 
doorontwikkeling. Voor de komende tijd willen we — nog meer dan nu het geval is — de slag 
maken naar meer 'innovatievere' maar ook duurzame oplossingen. Dit willen we doen door 
extra impuls te geven aan: 

- Transformatie van opvang naar wonen mét begeleiding. Onder andere door inzet 
van meer tussenvoorzieningen, om de "stap" van opvang en beschermd wonen naar 
zelfstandig wonen te verkleinen met daarbij een buurtsteunpunt ter ondersteuning 
van de kwetsbare Rotterdammer en inzet van meer innovatieve vormen van opvang 
zoals uitbreiding Housing First en Project010. 
Kwaliteitsverbetering nachtopvang met een omschakeling van 'slaapzalen' naar 
`slaapkamers' maar ook een tijdelijke uitbreiding van nachtopvang om de toename 
van daklozen op te vangen; 
Preventie en voorkomen van dakloosheid o.a. voor kwetsbare thuislozen en 
bankslapers. 

Het bovenstaande is alleen mogelijk wanneer het Rijk ook met aanvullende financiering komt. 

Financiële onderbouwing maatregelen  
De maatregelen en de beweging die we de komende tijd inzetten om dak- en thuislozen te 
helpen betreft een structurele en duurzame aanpak. Om stabiliteit en continuïteit te 

Onderzoek oorzaken dak- en thuisloosheid Rotterdam (Breurer & Intraval); 2019. 



Van opvang naar innovatief wonen (mét begeleiding) 
Meer inzet van tussenvoorzieningen en 
buurtsteunpunten  
Nieuwe doelgroepen en uitbreiding Housing 
First Rotterdam  
Inzet van meer Project010  
Inzet van (beveiligd beschermd) wonen voor 
hoogrisico groepen  

2. Kwaliteitsslag nacht- en crisisopvang  
Transformatie van slaapzaal naar slaapkamer 
Omvorming naar 24-uurs opvang en 
tussenkamers  
Tijdelijk uitbreiden van de nachtopvang  

3. Voorkomen van dakloosheid  
Flexwonen voor bankslapers  
Huisuitzettingen voorkomen door 
onconventioneel maatwerk  
Investeren in resourcegroepen  

TOTAALBEDRAG EXTRA IMPULS DAKLOOSHEID  
Tekorten Maatschappelijke Opvang: 
Onvoldoende middelen om in de huidige vraag te 
voorzien 

1. 
1a 

1b 

1c 
1d 

2a 
2b 

2c 

3a 
3b 

3c 
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waarborgen en terugval te voorkomen vraagt dit om structurele middelen en niet enkel voor 
het jaar 2020 en 2021. Om die reden doen we onderstaand een aanvraag voor een meerjarig 
programma met maatregelen, met daarbij twee scenario's: één aanvraag voor 2 jaar en één 
voor 5 jaar. 

Bijgesloten treft u de uitgewerkte projectvoorstellen met een toelichting op de verschillende 
maatregelen en de financiële onderbouwing (Bijlage 1). 

We kijken met belangstelling uit naar uw beslissing op de ingediende voorstellen. 

Hoogachtend, 

Senior beleidsadviseur 
Afdeling PGW&Z Beleid & Opdrachtgeverschap 
PGW&Z B&O Zorg & Maatschappelijke Opvang 

- Bijlage 1: Projectvoorstellen VWS — aanpak dakloosheid Rotterdam 
- Bijlage 2: Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 
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Totale kosten 2020 en 2021: k5r 

1. Van opvang naar innovatief wonen (mét begeleiding) 

la Meer inzet van tussenvoorzieningen en buurtsteunpunten  
Het huidig aanbod aan woonzorgvormen is niet divers genoegd. Voor sommige cliënten is de stap 
vanuit een intramurale setting (opvang/beschermd wonen) naar volledig zelfstandig thuis mét 
begeleiding, een stap te ver. Speerpunt bij deze maatregel is het verkleinen van de voor de cliënt 
grote stap, door meer geclusterd te wonen mét ambulante ondersteuning hierbij. Belangrijk onderdel 
hierin betreft het creëren van een steunstructuur rondom de kwetsbare cliënt waar hij/zij op terug kan 
vallen (denk aan aanvullend toezicht in de buurt maar ook inzet van instrumenten als 'buurtcirkels' 
e.d.). 

Dakloze jongeren (18-23) en volwassenen (23+) 
Zowel in 2020 en 2021 200 daklozen per jaar. 
Aanvullende kosten voor het inrichten van tussenvoorzieningen 
met daarbij een (actieve) steunstructuur met toezicht. 

Gemeente co-financiert deze maatregel voor een belangrijk deel, 
door zelf de kosten voor begeleiding aan cliënten te betalen. 
Daarnaast draagt de cliënt zelf bij door een woonbijdrage te 
betalen voor de huisvestingskosten. 

Doelgroep 
Aantallen 
Toelichting 

Aangevraagd 
bedrag 

1b Nieuwe doelgroepen en uitbreiding Housinq First Rotterdam  
Om het functioneren van kwetsbare dakloze Rotterdammers met meervoudige GGZ-problematiek te 
verbeteren zijn we vorig jaar gestart met Housing First. Dit betreft 25 zeer kwetsbare cliënten: 
langdurig daklozen (veelal buitenslapers) en herhaaldelijk daklozen met een intensieve hulpvraag. We 
willen in 2020 en 2021 door met inzet van Housing First, en bekijken verder voor welke groepen deze 
methodiek verder ingezet zou kunnen worden. Hierbij wordt ook gekeken of we de uitvoering hiervan 
in de regio kunnen doen. 

Langdurig daklozen/buitenslapers, draaideurdaklozen 
Gezinnen 
Ex-gedetineerden 
Jongeren 
Zowel in 2020 en 2021 25 cliënten per jaar. 
De ambitie is om jaarlijks 25 cliënten te begeleiden volgens de 
Housing First methodiek en daarbij te verbreden naar andere 
doelgroepen zoals gezinnen, ex-gedetineerden en jongeren. 
Per doelgroep ontwikkelen gemeente, betrokken zorgaanbieders 
en woningcorporaties een werkwijze die past bij de behoeften van 
die specifieke doelgroep en de context. 
Na afloop van de pilotfase wordt deze werkwijze structureel 
ingevoerd. 

Gemeente co-financiert deze maatregel voor een belangrijk deel, 
door zelf de kosten voor begeleiding aan cliënten te betalen. 

Doelgroep 

Aantallen 
Toelichting 
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Aangevraagd 
bedrag 

Totale kosten 2020 en 2021: 
k d« MILAYIA 

Doelgroep 
Aantallen 

Dakloze jongeren (18-23 jaar) 
Zowel in 2020 en 2021 10 jongeren per jaar. 
Voortzetting Project 010, voortzetting onderzoek en inbedding in 
de organisatie. 

Toelichting 

Gemeente co-financiert deze maatregel voor een belangrijk deel, 
door zelf de kosten voor begeleiding aan cliënten te betalen. 

Aangevraagd 
bedrag 

Totale kosten 2020 en 2021: 

1c Inzet van meer Proiect010  
In 2018 heeft het tv-programma 'Het Rotterdam Project' veel losgemaakt bij de kijkers. Vijf 
Rotterdamse daklozen werden met veel persoonlijke aandacht voor hun situatie gevolgd bij het weer 
op orde brengen van hun leven. Bij de afronding van dit programma hebben we als gemeente 
besloten om door te gaan me elementen uit Het Rotterdam Project en ons te richten op jongeren. 
Hiervoor is Project 010 opgericht. Tevens één van de pilots vanuit het Actieprogramma dak- en 
thuisloze jongeren van het ministerie van VWS. 
De doelstelling van Project 010 is: de ondersteuning aan dak- en thuisloze jongeren verbeteren door 
innovatieve elementen toe te voegen aan de bestaande zorg en regelgeving waar mogelijk aan te 
passen of anders toe te passen en de effecten hiervan op de jongeren te monitoren. Project 010 
bestaat concreet uit: 1. Een warm netwerk 2. Een huis en 3. Een individueel keuzebudget. In februari 
2020 doen er tien jongeren mee aan Project 010 tot ongeveer maart 2021. Gezien de veelbelovende 
resultaten tot nu toe, willen we dit project graag voortzetten en inbedden in onze gemeentelijke 
zorgstructuur door deze aanpak aan meer dakloze jongeren aan te bieden. 

1d Inzet van (beveiligd beschermd) wonen voor hoog risico groepen  
Een 'semi-beveiligde' woonvoorziening is de ontbrekende schakel in de aanpak van dakloosheid. Het 
gaat hierbij om zeer moeilijk plaatsbare personen met complexe problematiek. Er is bij deze doelgroep 
sprake van overlastgevend, risicovol al dan niet in combinatie met onbegrepen (verward) gedrag en 
verslaving. Veel aanbieders willen deze cliëntengroep niet opnemen; simpelweg om het personeel en 
andere bewoners te beschermen. Consequentie hiervan is dat deze groep vaak circuleert tussen 
detentie-instelling-straat zonder uitzicht op een duurzame structurele oplossing. We zien voor deze 
doelgroep een semi-beveiligde voorziening als een noodzakelijke tussenstap richting (zelfstandig) 
wonen. 

Doelgroep 	Zeer moeilijk plaatsbare personen (hoog risicogroepen) 
Draaideur cliënten — instelling — detentie — straat 

Aantallen 	Schatting is dat we in Rotterdam ongeveer 80 - 100 zeer moeilijk 
plaatsbare personen hebben die gebaat zouden zijn bij zo'n 
voorzieningen. 

We willen in 2021 een voorziening voor 40 personen gerealiseerd 
hebben. Op basis van deze uitbreiding en ervaringen zal 
vervolgens bepaald worden of verdere uitbreiding noodzakelijk is. 
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Realisatie semi beveiligde plekken voor beschermd wonen die 
tevens kunnen fungeren als Time-Out en 
beschikbaarheidsvoorzieningen. 

Toelichting 

Ook zullen we een beroep doen op andere partijen om bij te 
dragen aan co-financiering, door: 

Benodigd specialistisch behandelaanbod deels vanuit de 
Zvw te bekostigen; 
Benodigde inzet van forensische zorg via Dienst Justitiële 
Inrichtingen. 

Aangevraagd 
bedrag 

Totale kosten in 2021: r- 

2. Kwaliteitsslag nacht- en crisisopvang 
De beweging die we willen maken is een structurele oplossing naar zelfstandig wonen. Tegelijkertijd is 
dakloosheid een aanhoudend en hardnekkig probleem en is het op de korte termijn niet realistisch om 
voor iedereen de stap naar een woning te maken. Hiervoor zijn voldoende beschikbare en betaalbare 
woningen nodig met ondersteuning. In de tussentijd zetten we daarom in op tijdelijk extra 
opvangplekken. Daarnaast maken we de transformatie van grote slaapzalen naar kleinschalige 
slaapkamers met ondersteuning en begeleiding (al dan niet in 24 uurs setting). 

2a Transformatie van slaapzaal naar slaapkamer  
Alle partijen zijn het eens dat de huidige situatie, waarbij cliënten verblijven in rumoerige ruimtes met 
weinig rust en een gebrek aan privacy, niet bijdraagt aan verbetering en herstel van cliënten. Insteek 
van deze maatregel is om in de bestaande slaapzalen in de nachtopvang meer privacy, kwaliteit en 
veiligheid te bereiken. Dit wordt gedaan door een verschuiving mogelijk te maken van grote klassieke 
slaapzalen naar 'slaapkamers'. Deze verandering is op korte termijn nodig, ook omdat de 
problematiek van dakloosheid aanhoudend is. Voor bestaande opvanglocaties betekent deze 
maatregel dat de slaapzaal stapelbedden versneld omgebouwd zullen worden met bed 
meubelstukken om de privacy te verbeteren. 

Dakloze volwassenen (nachtopvang) 
In 2020 inzet om 140 bedden om te bouwen en in 2021 overige 
140 bedden ombouwen naar nachtopvang nieuwe stijl met 
verbeterde bed meubelstukken (pop-up privacy). 

Doelgroep 
Aantallen 

Toelichting 

Aangevraagd 
bedrag 

Per opvanglocatie wordt onderzocht wat de beste oplossing is om 
meer privacy te creëren in de slaapzaal. Het ontwikkelen van een 
prototype bed-meubelstuk is duurzaam van aard en er is sprake 
van hergebruik van materialen van het stapelbed. 
Totale kosten 2020 en 2021: We 

2b omvorming naar tussenkamers en 24 uursopvang 
De huidige eerste opvang voor zowel jongeren als volwassen daklozen biedt enkel nachtopvang. 
Overdag wordt van de dakloze jongere en volwassene verwacht dat ze werken, naar school gaan of 
van de dagopvang gebruik maken. Dit is echter niet voor iedereen haalbaar. Een deel van de 
doelgroep is dusdanig kwetsbaar dat het op straat begeven negatieve invloed heeft op het herstel en 
de stap naar stabiliteit. Een 24 uursopvang is een onmisbare schakel in de optimalisatie van de 
opvang en vormt een goede basis om te werken aan herstel en re-integratie naar een (zelfstandige) 
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Totale kosten 2020 en 2021: t 

woonplek. Dit vraagt om een transformatie van de huidige nacht/crisisopvang naar een 24 uurs 
opvang. In Rotterdam is de opvang voor volwassenen (23+) en jongeren (23-) gescheiden en dat 
blijven we hanteren. Deze vorm van eerste opvang heeft een tijdelijk karakter. Voor jongeren geldt 
een termijn van max 6 weken (met 1 verlenging van 6 weken mogelijk). Jongeren krijgen één vast 
contactpersoon die hen begeleidt om de basis op orde te krijgen. 

In de volwassen dak- en thuislozenopvang betekent dit dat gewerkt gaat worden met tussenkamers 
waar men overdag ook kan zijn, maar waar ook de nadruk ligt op een vorm van dagbesteding en/of 
werk (idealiter duurt opvangperiode maximaal 3 maanden). De tussenkamer is een vorm van 
doorstroomvoorziening uit de nachtopvang bijvoorbeeld wanneer er nog sprake is van een wachttijd 
voor het definitieve vervolgtraject. Daarnaast wordt onderzocht of de nachtopvang omgevormd kan 
gaan worden naar een meer integrale voorziening waarbij men kan slapen en overdag een 
dagactiviteit kan ondernemen. 

Doelgroep 
Aantallen 

Dakloze volwassenen en dakloze jongeren 
Volwassenen: 40 tussenkamers 
Jongeren: 25 plekken op 2 locaties. 

Toelichting Volwassenen: er is geen geschikte locatie reeds voorhanden die 
ingezet kan worden voor het doeleinde van tussenkamers en 24 
uursopvang. Om die reden zijn er extra kosten nodig voor zowel 
de verbouwing als inzet van begeleiding en toezicht overdag. De 
problematiek van volwassenen vergt dat er meer inzet nodig is 
voor activering en toeleiding naar werk. 

Jongeren: Voor jongeren hebben we reeds locatie die geschikt zijn 
en benut kunnen worden voor dit doeleind. 

Aangevraagd 
bedrag 

2c Tijdelijk uitbreiden van de nachtopvang  
Recent hebben we in Rotterdam een nieuwe nachtopvanglocatie geopend aan de Brede Straat met 
een capaciteit van 39 reguliere bedden en 7 flexibele bedden. Dit omhelst echter een verhuizing van 
een andere nachtopvanglocatie en kent een relatief kleine uitbreiding van bedden. De echte 
uitbreiding om te kunnen voldoen aan de huidige vraag naar nachtopvang betreft de uitbreiding met 
16 bedden van de opvanglocatie aan een nieuwe locatie tot een totale capaciteit van 40 bedden. De 
veldbedden in de Vijverhofstraat willen we tijdelijk opplussen naar 20 bedden. Ook moet gezocht 
worden naar een betere locatie voor deze bedden zodat voldaan kan worden aan de eisen van de 
nachtopvang nieuwe stijl. 
De nieuw te openen nachtopvanglocatie zal voldoen aan de kwaliteitseisen van de nachtopvang 
waarbij maximaal vier op een kamer slapen, inclusief bed meubelstukken om de privacy nog meer te 
waarborgen. 

Doelgroep 
Aantallen 

Dakloze volwassenen (nachtopvang) 
Extra 36 bedden (16 op een nieuwe locatie en 20 bedden in de 
Vijverhofstraat) 

Toelichting De kosten hebben betrekking op het bieden van basisbegeleiding 
en opvang op de tijdelijke extra bedden. 
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Aangevraagd 
bedrag 

Totale kosten 2020 en 2021: 

Kwetsbare thuislozen / bankslapers, met name 
gezinnen/zwangere vrouwen, (o)ggz- profiel 

Doelgroep 

Aantallen Vanaf 2021: 60 deelnemers per jaar 
Gemeente co-financiert deze maatregel voor een belangrijk deel, 
door zelf de kosten voor begeleiding aan cliënten te betalen. 

Toelichting 

Aangevraagd 
bedrag 

Totale kosten 2021: 

3. Voorkomen van dakloosheid 
Een stabiele woonsituatie is een belangrijke basisvoorwaarde voor een succesvol stabiel leven. 
Tegelijkertijd is voorkomen van een kwetsbare positie is niet altijd mogelijk. Wat wel mogelijk is, is in 
een zo vroeg mogelijk stadium hulp bieden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat dakloosheid wordt 
voorkomen. 

3a Flexwonen voor bankslapers  
Een deel van de thuisloze Rotterdammers belandt van een situatie van bankslapen uiteindelijk in de 
crisis- of nachtopvang. Er zijn in Rotterdam 1300 bankslapers waarbij sprake is van een briefadres. 
Naar schatting gaat het hierbij om in totaal 100 gezinnen (en 166 kinderen). Deze maatregel richt zich 
op bankslapers waarbij sprake is van een uitzichtloze kwetsbare bankslaapsituatie en/of een hoog 
risico bestaat om dakloos te worden en (0)ggz-ondersteuning noodzakelijk is. Deze Rotterdammers 
komen in aanmerking voorpreventie dakloosheid' waarbij zij tegen betaling van een eigen bijdrage 
tijdelijk (6 maanden, in gevallen kortdurend verlengd) gehuisvest worden in een woonunit van een 
zorgaanbieder. Deelnemers krijgen een persoonlijk begeleider toegewezen, met wie zij wekelijks 
begeleidingsafspraken hebben. Na het in kaart brengén en stabiliseren van de persoonlijke en 
financiële situatie worden alle inspanningen gericht op het verkrijgen van reguliere huisvesting. 

3b Huisuitzettingen voorkomen door onconventioneel maatwerk  
Met woningcoporaties hebben we een convenant Meldpunt Preventie Huisuitzettingen gesloten. Doel 
hiervan is zoveel mogelijk huisuitzettingen te voorkomen. We zien dat ondanks een melding via het 
Meldpunt het niet altijd lukt om huisuitzetting te voorkomen. Zo hebben in 2019 in totaal bijna 200 
huisuitzettingen plaatsgevonden. 

In 2020 willen we in Rotterdam starten met een proeftuin waarbij we huisuitzettingen op een effectieve 
manier willen voorkomen. Het uitgangspunt is dat iemand in zijn woning blijft waarbij de autonome 
huurovereenkomst kan worden omgezet in een huurzorgcontract en/of op maat gesneden 
onconventionele oplossingen ingezet kunnen worden. Hiermee voorkomen we het hele proces van 
ontruiming, dakloosheid, maatschappelijke opvang en toewijzing van een woning met ondersteuning. 

Doelgroep 	Kwetsbare Rotterdammers die te maken krijgen met een 
dreigende huisuitzetting, (o)gzz-profiel 

Aantallen 	Totaal 50 cliënten (incl gezinnen) verdeeld over 2020 en 2021. 
Toelichting 	Het gaat hierbij om uitzichtloze kwetsbare Rotterdammers waarbij 

we door de inzet van deze maatregel willen inzetten op extra 
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Aangevraagd 
bedrag 

Totale kosten 2020 en 2021: 

begeleiding en ondersteuning om toe te werken naar een 
duurzame en stabiele woonsituatie. 

3c Investeren in resourceqroepen  
In 2020 willen we starten met een proeftuin voor bankslapers (alleenstaand of gezin) door het inzetten 
van de methodiek waarbij Resource groepen worden ingezet. 
Een resourcegroep betreft een aantal mensen, waaronder de cliënt, die samenwerken om problemen 
op te lossen en steun te bieden waar nodig. De cliënt bepaalt wie er in zijn resourcegroep zit en wie 
de leiding heeft. Diegene is de regisseur en wordt ondersteund door een professional. Door te werken 
met resourcegroepen zetten we structureel in op regie door de cliënt en samenwerking met naasten 
en afname van professionele ondersteuning. Doel is dat bankslapers via hun netwerk en professionele 
ondersteuning weer structureel huisvesting en autonomie hervinden en dat voorkomen wordt dat zij 
belanden in de maatschappelijke opvang. 

Thuislozen / bankslapers, (o)ggz-profiel 
Totaal 50 cliënten verdeeld over 2020 en 2021. 
De Resourcemethodiek richt zich op: 

- 	het actief betrekken en positioneren van het informele 
netwerk van de cliënt 
het verbeteren van de samenwerking tussen cliënt, 
informele ondersteuning en professionele zorg 
het ondersteunen van de cliënt om zelf regie te voeren 

Na 50 cliënten zullen we de werkwijze evalueren en bepalen of en 
welke wijze we dit voortzetten. Ervan uitgaande dat dit een succes 
wordt, willen we dit continueren. 
Totale kosten 2020 en 2021: :j:,m 

Doelgroep 
Aantallen 
Toelichting 

Aangevraagd 
bedrag 
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Dak- en thuisloosheid is een aanhoudend en hardnekkig probleem. We zien een toename in het aantal mensen 
dat zich tot de gemeente wendt voor ondersteuning. Ook zien we een toename van het aantal 'langslapers' 

binnen de opvang. Enerzijds heeft dit te maken met de verzwaring van de problematiek van de doelgroep binnen 
de nachtopvang. Anderzijds zien we dat de doorstroom uit de opvang stokt, bijvoorbeeld vanwege problematiek 

t.a.v. passende huisvesting. 

Aanhoudende druk op de 
gemeente voor voorziening, Ontoereikend budget om de doelgroep de ondersteuning a.g.v. afbouw van klinische 

te bieden. 	 GGZ-bedden en 
wachtlijsten 

nPcnprialicpPrclo G(;7 

Tekort aan betaalbare en 	Stijgende aantal mensen 
beschikbare woonruimte, 	dat een beroep op de 
waardoor de doorstroom 	gemeente doet vanwege 

stokt. 	 thuis en dakloosheid. 

1) aandeel thuislozen/bankslaper: ruim 1300 (afgeleid o.b.v. aantal gemeentelijke briefadressen mét daarbij 
ondersteuning vanuit het wijkteam). Dlt geeft een onderschatting van het werkelijke aantal; 
2) aandeel buitenslapers: 100 - 150 personen (o.b.v. lijst veldwerk); 
3) 420 mensen in de reguliere opvang (nacht, crisis en gezinsopvang) excl. winterregeling (extra 100 bedden) 
4) 1950 mensen in een beschermd wonen voorziening. Er staan ongeveer 200 mensen op de wachtlijst voor 
Beschermd wonen. 
5) Daarnaast kennen we specifieke doorstroomvoorzieningen voor zowel jongeren als volwassenen, maar ook 
constructies als (z)onder dak en preventie dakloosheid bij acute dakloosheid. 

Deze cijfers kunnen we niet aanleveren. Enkel voor de crisisopvang jongeren (18-23 jaar) houden we deze cijfers 
bij. 

Deze cijfers kunnen we niet aanleveren. Enkel voor de nachtopvang volwassenen (23+) houden we deze cijfers 
bij. 

De groep volwassenen 
(23+) is overwegend man, 
alleenstaand, laagopgeleid 
en rond de 45 jaar oud. De 
helft van de groep is in 
Nederland geboren, de helft 
elders. Oorzaken van dak-
en thuisloosheid die veel 
voorkomen zijn verslaving, 
relatieproblemen, 
geldproblemen en 
(psychische) 
gezondheidsproblemen 

De groep dak- en thuisloze 
jongeren (18-23 jaar) 
bestaat uit nagenoeg 
evenveel jongens als 
meisjes, 
de gemiddelde leeftijd is 
zo'n 20 jaar en het 
merendeel is laag opgeleid. 
Oorzaak van de dak- of 
thuisloosheid onder de 
jongeren is dat hun 
voorlaatste woonsituatie 
niet langer houdbaar was. 

Verzwaring van de 
doelgroep a.g.v. afbouw 
GGZ-bedden en 
wachtlijsten GGZ-
behandeling. Aandeel 
kwetsbare mensen met 
psychiatrische problemen 
zelfstandig woont toe, wat 
niet altijd goed gaat en 
leidt tot instroom in de 
maatschappelijke opvang. 

We hebben in Rotterdam 
een grootscheeps 
onderzoek laten uitvoeren 
naar de oorzaken van dak-
en thulsloosheid. In het 
kader van dit onderzoek 
zijn 223 respondenten 
gesproken (80 jongeren, 
109 volwassenen en 34 
gezinnen) die in 2017 of 
2018 dakloos waren 
geworden. 

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 cloelgroc, Geschatte aantal 

Geschatte aantal dak- en thuislozen 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 zorobehoefte Geschatte aantal 

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. 

Hierbij gaat het met name om de doelgroep "zelfstandige" daklozen en de groep van bankslapers. Schatting meer 
dan 1300 mensen. Dit aantal is een onderschatting, ook omdat zelfredzame daklozen geen toegang krijgen tot de 
opvang. Verder geldt ten aanzien van de doelgroep bankslapers die ondersteuning krijgt vanuit ons wijkteam dat 
er ook sprake is van problemen op andere leefgebieden (naast huisvestingsproblematiek). Aan deze groep bieden 
we ondersteuning bijv. bij het regelen van een verzekering, inkomen, maar ook ondersteuning op financiën, 
persoonlijk functioneren etc. 

Bestaande capaciteit begeleid wonen jongeren: 387. Voor volwassene kunnen we op korte termijn heel lastig een 
inschatting maken omdat we begeleid wonen niet als een apart product registreren en we ook geen dekkende 
registratie hebben van alle woonvormen. Wel zien we dat een deel gebaat zou zijn bij een "tussenvorm (tussen 
intra- en extramuraal). Schatting voor nu is dat het gaat om 200 cliënten per jaar. We doen op dit moment een 
breed vraagontwikkelingsonderzoek naar het benodigd woonzorgaanbod tot aan 2030. Resultaten van dit 
onderzoek worden in het najaar 2020 verwacht. 
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Bestaande capaciteit beschermd wonen: 1950 mensen. Daarnaast kennen we een wachtlijst voor 200 mensen. 

Huisvesting is scnaars, niet 
Zie bovenstaand rij 9. 	alleen voor daklozen maar 
Toename GGZ- 	voor iedereen. Voor 
problematiek, 	uitstroom uit 

	
Specifieke toename van 

gedragsproblematiek en 	opvang/voorzieningen zijn groepen die geen recht 	Overgang 18-/18+ blijft 
groepen met meer risico op mensen volledig afhankelijk hebben op opvang, denk 	een continu aandachtspunt. 
overlast in de omgeving. 	van het beschikbaar 	aan niet rechthebbende EU- We zien dat een groot deel 
Voor een deel van deze 	aanbod. We zien dat van de migranten en 	 van daklozen zwerfjongeren 
groep mensen is de stap 	nieuwe huurders van een 	remigrantengezinnen 	een verleden heeft in de 
naar helemaal zelfstandig 	sociale woning een groot 

	
(zonder bijkomende 	Jeugdhulp. 

wonen een stap te ver. Dit deel van mensen kwetsbaar problematiek). 
vraagt om specifiek 

	
is. Dit geeft druk op 

aanbod. 	 complexen en 

Geschatte aantal Doelgroep en won- '':iehoefte 
Behoefte aan onze -...:andige 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 
verbli f 
Overige behoeften 

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

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? 

Geen behoefte aan deze vorm. Zelfstandig wonen vereist zelfstandige woonruimte voor een structurele en 
duurzame oplossing.  

We hebben voor 2020 en 2021 via de prestatieafspraken met woningcorporaties afgesproken om 650 woningen 
beschikbaar te stellen voor onze doelgroep. Dit aantal blijven we monitoren. Daarnaast is er nog de route van 

'reguliere' aanvragen. Het is lastig om op zo'n korte termijn een goede inschatting van te maken hoeveel dak- en 
en thuislozen hierbij gebaat zouden zijn. 

Deze uitsplitsing kunnen we niet maken. Aanvraag zowel in 2020 en 2021 is 200 geclusterde woonvormen per 
jaar voor dak- en thuislozen 

idem voorgaande 

200 

Toelichting 
Dak- en thuislozen hebben vrijwel allemaal schulden, zijn vaak zorgmijdend en hebben niet de vaardigheden om 
de reguliere route te doorlopen om aan schulden te werken. De Wmo-wanbieders hebben daarom in Rotterdam in 

het kader van integraal werken een belangrijke rol om de 
schulden van cliënten aan te pakken, een gedragsverandering bij de Rotterdammer te bereiken zodat geen 

nieuwe schulden ontstaan en te zorgen voor toeleiding naar de Kredietbank of - als uiterste maatregel - naar 
bewindvoering. Via het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers zetten we op in om de aanpak van schulden 

verder te intensiveren. 
Rotterdammers Gaat vormneven. 

Welke doelstelling wilt u met de huidige aanpak 
realiseren? 

Welke doelstellingen wilt u met de extra maatregelen 
gaan realiseren? 

Onze inzet en beleidskeuzes in de afgelopen jaren waren erop gericht én zijn nog steeds om zoveel mogelijk een 
verschuiving mogelijk te maken naar extramuraal zelfstandig aanbod (conform doelstelling van de commissie 
Dannenberg). Hierbij hebben we ingezet op zorg en ondersteuning in de eigen omgeving en buurt), dat qua 

zorgintensiteit ongeveer vergelijkbaar is met intramuraal (o.a. vanwege toezicht dat geïndiceerd wordt, benodigd 
woningaanbod dat gecreëerd wordt en de hoeveelheid begeleiding dat ingezet wordt). Doelstelling Is om daklozen 

zoveel mogelijk en zo snel mogelijk stabiel te huisvesten. 

Voor de komende tijd willen we - nog meer dan nu het geval rs - de slag maken naar meer 'innovatievere' maar 
ook duurzame oplossingen. Dit willen we doen door extra impuls te geven aan: 

*Transformatie van opvang naar wonen mét begeleiding. Onder andere door inzet van meer tussenvoorzieningen, 
om de "stap" van opvang en beschermd wonen naar zelfstandig wonen te verkleinen met daarbij een 

buurtsteunpunt ter ondersteuning van de kwetsbare Rotterdammer en inzet van meer innovatieve vormen van 
opvang zoals uitbreiding Housing First en Project010. 

*Kwaliteitsverbetering nachtopvang met een omschakeling van 'slaapzalen' naar 'slaapkamers' maar ook een 
tijdelijke uitbreiding van nachtopvang om de toename van daklozen op te vangen; 

*Preventie en voorkomen van dakloosheid o.a. voor kwetsbare thuislozen en bankslapers. 



Vë 

In 2015 zijn we gestart met het Instrument van huurzorgcontracten (t.b.v. door- en uitstroom uit voorzieningen). 
In geval van een huurzorgcontract wordt een huurovereenkomst tussen corporatie en cliënt getekend en wordt 
tegelijkertijd in het kader van het traject woonbegeleiding (dat daar onlosmakelijk mee verbonden is) door de 
betrokken zorginstelling én de cliënt een contract getekend, met voorwaarden en wederzijdse verplichtingen. Het 
huurzorgcontract heeft als doel dat cliënten na uitstroom uit opvang/voorziening zelf een woning kunnen huren, 
met inperking van de risico's die dit voor woningbouwcorporaties met zich meebrengt. Sinds 2015 hebben we via 
dit Instrument meer dan 2000 cliënten aan een woning geholpen. Voor 2020 hebben we met de we met 
woningcorporaties de afspraak gemaakt dat 650 woningen voor de doelgroep geleverd worden. 

Zie plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019-2022 dat gezamenlijk met betrokken partners 
(woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, vertegenwoordiging van cliënten, familie en naasten) tot 

stand is gekomen. 

Zie bijlage: plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers. 

Kortweg zetten we in op:D 
* Transformatie van opvang naar wonen mét begeleiding. 

* Omschakeling van 'slaapzalen' naar 'slaapkamers' maar ook een tijdelijke uitbreiding van nachtopvang om de 
toename van daklozen op te vangen; 

* Preventie en voorkomen van dakloosheid o.a. voor kwetsbare thuislozen en bankslapers. 
Zie: aanvraag Projectvoorstellen VWS 

Aanpak dakloosheid Rotterdam 
2020-2021. Daarin vindt u ook een specificering van de aantallen en het beoogde resultaat.  

Zoals bovenstaand genoemd. In Rotterdam willen we bereiken dat kwetsbare Rotterdammers zo volwaardig 
mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en dat ze passende zorg en ondersteuning krijgen in de eigen 

woonomgeving. De maatregelen en de beweging die we de komende tijd inzetten om dak- en thuislozen te helpen 
betreft een structurele en duurzame aanpak. 

Om de impuls en de inzet op aanvullende maatregelen mogelijk te maken is financiële bijdrage vanuit het Rijk 
benodigd. We hebben zoveel mogelijk ingezet op cofinanciering vanuit onze kant (en andere partijen). Echter 

zonder een bijdrage vanuit het Rijk kunnen we de aanvullende maatregelen niet uitvoeren. 

Huidige uitgaven 

uitwerking vindt plaats in 
samenwerking met 

betrokken partijen, denk 
aan corporaties, 

aanbieders, cliënten, 
rPriitiopmpantan 

Wat is de verantv, deinkheidsverdeling per maatregel? 
Wie doet wat? 

Uitgaven in eu o s 

2019 (schatting) 2018 2017 2016 

Zie aanvullende 
maatregelen Rotterdam 

2020-2021 

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 
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? 
Stuuur hlivnnrheAld uw laatste nlan mee  

Huidige maatregelen, incl. beoogd resultaat (hoeveel dak-
en thuislozen denkt u hiermee te helpen). 
cewensce aanvulienae maatregelen, mci. oeoogo 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' 

Wat is uw planning voor de jaren 2020 en 2021? 
Zie plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019-2022; 
* Zie aanvullende' maatregelen Rotterdam 2020 en 2021 



Voeg aub uw actuel e beleidsplan maatschappeliilse op_vang j aanpak dak- en thuislozen toe 	j~k, 

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-M0) 
in de jaren 2016-2019?• 

nicht moncr and, nvv, 	erditeiner 

Let op: bedragen bij MO en BW betreffen enkel gegevens van cliënten die een 
intramuraal GGZ-arrangement hebben of binnen de opvang verblijven. In de 
afgelopen jaren hebben we een aantal beleidsveranderingen aangebracht (o.a. 
een verschuiving aanbod dat gesubsidieerd wordt naar arrangementen, maar 
ook inzet op verdere extramuralisering). Hiermee zijn de bovenstaande 
bedragen een onderschatting van de totale uitgaven die we voor deze 
doelgroep gemaakt hebben. Dit komt voort uit dat onze beleidskeuzes en inzet 
erop gericht waren en nog steeds zijn om veel meer een verschuiving mogelijk 
te maken naar extramuraal aanbod (zorg en ondersteuning in de eigen 
omgeving en buurt), dat qua zorgintensiteit ongeveer vergelijkbaar is met 
intramuraal (o.a. vanwege toezicht dat geïndiceerd wordt, woningaanbod dat 
gecreëerd wordt en de hoeveelheid begeleiding). Binnen deze uitvraag is hier 
onvoldoende oog voor, en ook voor de extramurale GGZ-populatie die een heel 
belangrijk onderdeel betreft ván onze totale populatie. 

idem 

Begeleiding maakt zoveel mogelijk onderdeel uit van BW-arrangementen. Zie 
bovenstaand de kanttekening t.a.v. extramurale arrangementen en 
ondersteuning vanuit het wijkteam dat voor een heel groot deel ook wordt 
ingezet voor deze doelgroep. Het is onmogelijk om hier een goede inschatting 
van te maken (loopt door allerlei dienstverlening heen). 

* 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. 



Doc. 153 
10.2.e 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Plan van aanpak dakloosheid - Rotterdam 
Datum: 	 vrijdag 31 januari 2020 16:58:50 
Bijlagen: 	image001.png 

Brief VWS - aanvraag plan van aanpak dakloosheid.pdf 
Bijlage 1 - Proiectvoorstellen VWS 2020-2021 - Gemeente Rotterdam.odf 
Bijlage 2 - Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019-2022.pdf 
Ingevulde uitvraag Rotterdam.xlsx  

Beste dr2 en 

Bijgevoegd ontvangen jullie het plan van aanpak dakloosheid met de projectvoorstellen voor de 
gemeente Rotterdam, incl. het ingevulde format met de uitvraag van de gegevens. 

We kijken uit naar jullie reactie en hopen uiteraard op een positief bericht zodat we snel aan de slag 
kunnen gaan met de aanvullende maatregelen! 

Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van de ingediende stukken, dan hoor ik dat graag. 

Voor nu: veel succes met de beoordelingen en het verdere proces! 

Met vriendelijke groet, 

Senior beleidsadviseur 
Gemeente Rotterdam 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Afdeling PGW&Z Beleid & Opdrachtgeverschap 
PGW&Z B&O Zorg & Maatschappelijke Opvang 
Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90 
Postbus 70032 3000 LP Rotterdam 
Telefoon (010) 
Mobiel 06 
Website www.rotterdam.n1  

Vindt 11 deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting. 
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor ti is en verwijder dit bericht. 



Doc. 154 

10.2.e 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Regionale opgave in beeld 
Datum: 	maandag 3 februari 2020 09:44:03 
Bijlagen: 	Bijlage 1 Meerjarenprogramma BW MO.docx 

Bijlage 2 Voortgang beheersmaatregelen terugdringen Wachtlijst MO.pdf 
Bijlage 3 IVO Vangnet gemeente Tilburg 2019 def.pdf 
Bijlage 4 Businessplan Sprinaplank013.pdf 
Bijlage 5a Ombuigingsplan Gemengd wonen.docx 
Bijlage 5b Maatschappelijke Business Case.pdf 
Format dakloosheidscijfers min Regio Hart van Brabant.xlsx 

Inclusief PvA 

Van: 	 @tilburg.nl> 
Datum: maandag 03 feb. 2020 9:39 AM 
Aan: 	 < 	@minvws.nl> 
Kopie: 	 < 	 @tilburg.nl> 
Onderwerp: Regionale opgave in beeld 

Beste 

Aangehangen het ingevulde format en relevante bijlagen aangaande het regionale beeld rondom 

MO. 

Mochten er elementen ontbreken c.q. onderbelicht zijn, dan vernemen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker afdeling Sociaal 

Gemeente Tilburg 

T06 
E  Rtilburg.n1  

www.tilburg.nl  1 facebook.com/gemeentetilburg  twitter.com/gemeentetilburg  
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101 
238 

Kenmerkend is dat bijna de gehele groep kampt met schulden (98%), psychische en/of verslavingsproblematiek 
(67%), een klein netwerk (40%), een lichtverstandelijke beperking (28%) en justitiële problemen (20%). 

De problematiek laat zich zien in de vorm van (1) wachtlijst maatschappelijke opvang, (2) wachttijd 
maatschappelijke opvang, (3) tekort aan beschikbare en betaalbare woningen, (4) wachtlijsten voor specifiekere 

zorg (bijv. triple problematiek of LVB) en (5) het zwaartepunt op curatieve aanpakken, waardoor er te weinig 
'voorkomen' wordt en er te veel beroep wordt gedaan op crisisopvang- en interventie in plaats van 

vroegsignalering en vroeginterventie. 

Zie opsomming hierboven. 

Geschatte aantal 

Geschatte aantal 

35 

204 

103 

Doc. 155 

at extra maatregelen dak- en thuisloosheid GELIEVE DEZE PLANNEN NOG NIET TE DELEN, DEELS NOG CONCEPTEN!!!   

Beschrijving algemene problematiek in de regio 

Welke concrete belemmeringen ervaart u bij het helpen bij 
de groep dakrozen waar we het hier over hebben? 
Omvang doelgroep 
Geschatte aantal dak- en thuislozen in uw regio op 

.  
Waarvan 18-27 jaar 
Waarvan 28 jaar en ouder 
Beschrijving van de doelgroep op andere relevante punten 
(denk aan geslacht, GGZ problematiek, 
verslavin•s•roblematiek detentieverleden enz. 
Doelgroep en zorgbehoefte 
Problematiek die leidt tot voornamelijk een 
huisvestingsvraag. Behoefte aan zelfstandig wonen in een 
zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met een lichte 
vorm van be•eleidin•. 
Problematiek die leidt tot behoefte aan zelfstandig wonen 
in een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte met 
intensieve be•eleidin• 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? 

sinds 2016 meer aanmeldingen (na aantal jaren van daling), fors meer gezinnen die dakloos raken (ruim een 
verdubbeling sinds 2016), reden dakloosheid in relationele sfeer (partners/jongeren)stijgt (nu bijna 25%), 
complexe problematiek (combi LVB/PSY/verslaving) zorgt voor meer uitval uit reguliere zorg en dakloosheid, 
jongeren vinden niet altijd de weg naar de opvang (verborgen dakloosheid), ontwikkelingen (in het buitenland) 
hebben een invloed op de toestroom in de opvang; is moeilijk voorspelbaar, maar vraagt van de opvang om snel in 
te kunnen spelen op nieuwe doelgroepen (cultuursensitiviteit). Er is een kleine groep die zelfstandig niet snel aan 
een woning komt, maar met weinig begeleiding eigenlijk ook snel weer zelfstandig kan wonen. De woningmarkt 
helpt daarin niet mee. 

Geschatte aantal Doelgroep e: woonbehoefte 
Behoefte aan onzelfstandige woonruimten (kamers) voor 
zelfstandi• wenen. 
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 

10 

150 

108 

43 



Integraliteit Toelichting 

Behoefte aan plekken voor beschermd wonen (24-uurs 
verblip 
Overige beh —ften 
Overige behc- aften van de doelgroep, bijvoorbeeld t.a.v. 
het aan sakken van schulden 

28 

Veel uitval binnen multi-complexe groepen. Behoefte aan meer samenwerking verschillende expertises, wat vraagt 
om samenwerkingscoalities en financieringsvormen. Bijvoorbeeld LVB en PSY problematiek. Begeleid wonen 

Welke doelstelling wilt u met de huidige aanpak realiseren? 

Welke doelstellingen wilt u met de extra maatregelen gaan 
realiseren? 

Niemand slaapt op straat (PvE Vangnet), we hebben nog geen meetbare doelen gesteld ter voorkomen van 
dakloosheid, ihkv vroeginterventie.  

Meer in beeld gaan brengen wat we voorkomen, hoe de preventieve maatregelen renderen. 

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 
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). 

Binnen de verschillende gemeenten in de regio bestaan verschillende contingent afspraken tussen corporaties en 
zorgaanbieders over de uitstroom vanuit MO en BW. De huisvesting van bijzondere doelgroepen is in de meeste 
gemeenten ook een onderwerp dat terugkomt in de prestatieafspraken. In enkele gevallen worden in de 
prestatieafspraken ook aantallen genoemd, maar veelal zijn dit afspraken op hoofdlijnen. Momenteel nemen we 
deel aan het landelijk actieprogramma 'Weer thuis' waarin we trachten tot overkoepelende afspraken te komen 
binnen de regio tussen de gemeenten, corporaties en zorgaanbieders. 

zie bijgevoegd meerjarenplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang (bijlage 1) en beheersmaatregelen 
terugdringen wachtlijst (bijlage 2) 

voorkomen dakloosheid, door integraal werkende wijkteams met oog voor vroegsignalering van risicogroepen en 
voldoende passend zorgaanbod voor mensen met complexe problematiek 



1. Onderzoek naar dakloosheidsroutes om meer zicht te krijgen hoe de vroegsignalering en vroeginterventie eruit 
moet zien. (bijlage 3) 	 2. Experiment 
differentiatie aanpak binnen de Maatschappelijke Opvang, Work first, in plaats van care first, waarbij mensen niet 
in de opvang terechtkomen, maar in een woning en vanuit daar begeleiding krijgen, in hun traject naar werk. 
(bijlage 4) 
3. Onderzoek Weer Thuis, om regionaal beter beeld te krijgen van vraag en aanbod dakloze inwoners en inwoners 
met begeleiding. 

Van hulp in de opvang naar wonen met begeleiding: 1 t/m 8, hulp in de opvang: 9 

1. beschikbare woningen 2. financiele middelen om de capaciteit om dit op te zetten,woningen en begeleiding te 
bekostigen 3. bereidheid van zorgverzekeraars, NZA om bekostiging van zorg volgend te laten zijn ipv leidend om 

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? 

Wat is uw planning voor de jaren 2020 en 2021? zie bijgevoegd meerjarenplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 



Wat zijn uw uitgaven aan 
2016-2019?  
Wat zijn uw uitgaven aan 
in de 'aren 2016-2019? 

beschermd wonen in de jaren 

begeleiding (doelgroep BW-MO) 

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

	

7.581.370 
	

7.683.093 
	

7.778.357 
	

8.709.686 

	

€ 40.371.118 
	

€ 38.342.352 
	

C 40.658.793 
	

€ 41.570.654 

	

18.815.493 
	

24.024.125 
	

26.454.337 
	

28.418.634 

1. maatregelen die uit 
onderzoek komen worden 

door gemeente 
gepresenteerd en breed, 
woco, zorgaanbieders, 
toegang en gemeente 
opgepakt 2. Stichting 

Springplank voert dit uit 3. 
gemeente, zorgaanbieders 

en woningcorporaties 
zorgen samen voor betere 

1. gemeente 2. gemeente 	match vraag en aanbod, 
ism Springplak en MO 3. 	eind febr duidelijk wat hier 
gemeente, corporaties en 	uit komt. 4. 

zorgaanbieders 4. 	woningcorporatie zorgt voor 
corporaties, zorgaanbieders 	wooncomplex, 
en gemeente 5. gemeente 	zorgaanbieders leveren 

en corporaties 6. gemeente, zorg, gemeente faciliteert 
corporaties en MO 7. 	oa bij geschikte locatie en 
zorgaanbieders BW 8. 	manier van zorg bekostigen 

gemeente en 
	

5. woningcorporatie biedt 
zorgverzekeraar 9. MO en 	woning aan, gemeente 

gemeente 
	

bekostigt deze deels en 
zorgt voor toeleiding 6. 
woningcorporaties en 

zorgaanbieder komen met 
voorstel 7. zorgaanbieders 
voeren dit uit 8. gemeente 

en GGZ kartrekker en 
zorgverzekeraars faciliteren 

(zijn op dit moment in 
onderhandeling) 9. 

gemeente bekostigt en MO 
voert uit 

Wat is de verantwoordeli kheidsverdeling per maatregel? 
Wie doet wat? 

Uitgaven in euro's (*1.000) Huidige uitgaT ,,en 

2016 2017 2018 2019 (schatting) 



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. 



Doc. 157 

Voortgang maatregelen terugdringen Wachtlijst Maatschappelijke Opvang, eerste t/m derde 
kwartaal 2019 

Inleiding 
We zien sinds eind vorig jaar (2017) dat de druk op de Maatschappelijke opvang blijft toenemen. In 2018 hield deze stijgende lijn aan. Dit is in lijn met het 
landelijke beeld, zie de recente dakloze cijfers van het CBS, vorige week gepubliceerd (bijlage I). Eind 2018 telde de wachtlijst meer dan 100 cliënten, terwijl 
het gemiddelde jarenlang op een maximum van 20 stond. Aan de hand van een uitgebreide analyse eind 2018 is in beeld gebracht hoe de stijging tot stand 
is gekomen en zijn korte en langere termijn maatregelen genomen om de verhoogde instroom én stagnerende uitstroom aan te pakken (collegebesluit week 
49 2018, wachtlijst maatschappelijke opvang). Samengevat, zijn de belangrijkste oorzaken de toename de afbouw van de GGZ bedden en het achterblijven 
van voldoende ambulante GGZ zorg in de wijk, het ontbreken van voldoende goedkope woningen en we zien steeds meer dat door de invoering van de 
kostendelersnorm maakt dat (tijdelijk) onderkomen binnen het eigen netwerk lastiger wordt en mensen zich daarom melden bij de Maatschappelijke 
opvang. 
Meer dan 100 mensen op de wachtlijst, betekent niet dat er op dit moment 100 mensen op straat leven. De maatschappelijke opvang zorgt ervoor dat de 
meest (psychisch en/of fysiek) kwetsbare inwoners in ieder geval een noodbed hebben. De andere cliënten op de wachtlijst verblijven veelal bij familie, 
kennissen, campings en andere tijdelijke huisvesting. Dit zijn vaak wel situaties, die slechts tijdelijk houdbaar zijn en zeker niet wenselijk. Slechts een 
enkeling leeft tijdelijk op straat, waarmee we onze ambitie niemand slaapt op straat, op dit moment, gelijk aan het landelijk beeld, helaas niet waar kunnen 
maken. Een voorzichtige schatting van Traverse is dat op dit moment tussen 1-6 mensen op straat slapen. 

In het afgelopen jaar zijn verschillende maatregelen genomen om de wachtlijst terug te dringen. Deze maatregelen zullen in met name in de tweede helft 
van 2019 effect hebben, omdat ze dan geeffectueerd zijn (extra inzet, nieuwe afspraken). De maatregel die het meeste effect op het terugdringen van de 
wachtlijst, extra formatie om alle mensen op de wachtlijst in onderzoek te nemen en te begeleiden, is sinds 1 juli genomen.. De verwachting is dat alle 
mensen op de wachtlijst eind 2019 in ieder geval ondersteuning ontvangen. Dit wil niet zeggen dat zij allemaal passend onderdak hebben. 

Actualiteit  
De afgelopen zes maanden is er sprake geweest van een toename van Somalische gezinnen, die mede door de komst van de Brexit terugkeren naar 
Nederland. Op dit moment schatten wij in dat er in Tilburg zo'n 30 gezinnen/ eenlingen zijn teruggekeerd. Een vijftal gezinnen heeft zich hierdoor extra bij 
de Maatschappelijke Opvang gemeld. 
Op dit moment is de instroom van Somalische gezinnen niet hoger dan gemiddeld. Tilburg is samen Amsterdam en Rotterdam in gesprek met het ministerie 
om gezamenlijk scenario's uit te werken over ieders taken en verantwoordelijkheid, op het moment dat er door de Brexit alsnog een grote stroom 
Nederlandse Somaliërs terugkeert. Hierin wordt uiteraard meegenomen dat de wachtlijst in de Maatschappelijke Opvang in de grote steden op dit moment 
groot is..  
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Instroomcijfers Maatschappelijke Opvang , wat zien we? 
In 01 en Q2 2019 blijft het aantal intakes ongeveer gelijk aan 2018 (215 intakes t/m juni 2019). Als je dit extrapoleert)  naar heel 2019 zou dit betekenen dat 
de instroom ongeveer gelijk blijft aan vorig jaar. Hiermee kunnen we voorzichtig zeggen dat de genomen maatregelen ervoor zorgen dat de wachtlijst aan 
het eind van het jaar een heel eind opgelost is. Echter blijft dit, gezien de fluctuaties van aanmeldingen in de opvang, koffiedik kijken 

1 omdat sinds 1 juli alle wachtenden in onderzoek komen en worden begeleid, is de verwachting dat in het tweede deel van het jaar de aantallen meer dan 
verdubbelen, vandaar zijn de aanmeldingen t/m Q2 x2,5 gedaan 
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Maatregelen 
	

Omschrijving 	 Behaalde resultaten 	 Vervolg 

A Voorkomen instroom 

Traverse heeft per 1 juli 2019 tijdelijk extra 
formatie ingezet om de mensen op wachtlijst op 
te begeleiden. Het was geen gemakkelijke opgave 
om dit personeel in te vullen (gezien de krapte op 
de arbeidsmarkt). Dit betekent dat alle cliënten in 
Q3 en Q4 op de wachtlijst de benodigde 
begeleiding krijgen bij het toeleiden naar 
passende zorg/ ondersteuning. De ervaring leert 
dat niet voor alle inwoners opvang nodig is (bv in 
situaties van dreigende dakloosheid). Zeker niet 
als er tijdig begeleiding wordt ingezet. 

Het gewenste resultaat is om de wachtlijst eind 
2019 te hebben teruggedrongen naar 25 
personen. De verwachting is wel dat de 
opvangplekken hiermee nog meer onder druk 
komen te staan, ondanks de uitbreiding (zie 
maatregel gezinshuis en gasthuis). Door 
onderstaande maatregelen zal deze druk wat 
afnemen, omdat deze bijdragen aan het 
voorkomen van grotere instroom, en het 
versnellen van de uitstroom. 
Inmiddels zijn de eerste 47 cliënten opgepakt en 
zijn de ervaringen positief. Een aantal mensen 
op de wachtlijst hebben zelf al een oplossing 
gevonden of kunnen met een klein zetje op weg 
geholpen worden. De extra inzet wordt vooral 
gericht op het voorkomen dat mensen bij MO 
terechtkomen, mensen worden vooral geholpen 
in het voorliggend veld en binnen het eigen 
netwerk. De echte hele kwetsbare clienten, 
krijgen bij de MO altijd prioriteit en staan dus 
nooit lang op de wachtlijst. 

KORTE TERMIJN 
Extra personeelsinzet 
Traverse om mensen 
op de wachtlijst te 
begeleiden. 

Inzet is van juli 
t/m december 
2019 

Hieronder een overzicht van de resultaten van de ingezette maatregelen, onderverdeeld in A voorkomen instroom, B versnellen doorstroom en C 
verbeteren uitstroom. Het gaat om zowel korte als langere termijn maatregelen. 
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In de maatwerkcommissie worden casussen 
besproken die vastlopen in regelgeving en tussen 
wal en schip dreigen te vallen. Samen met 
corporaties, toegang en gemeente bieden we 
maatwerkoplossingen. Een aanzienlijk deel 
hiervan betreft mensen die hun woning dreigen 
te verliezen of al kwijt zijn en in tijdelijke 
onwenselijke huisvesting verblijven. De 
maatwerkcommissie wordt ook gebruikt om 
uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang te 
versnellen. Traverse sluit daarom sinds maart als 
vaste partij aan bij dit overleg. 
De woningcorporaties werken niet meer met een 
zwarte lijst, maar met een signaleringslijst. 
waardoor het aantal huisuitzettingen door 
toedoen van schulden sowieso vermindert. 

De maatwerkcommissie heeft tot en met 
augustus 2019, 20 situaties van dreigende 
dakloosheid voorkomen. Een deel hiervan had 
zich anders waarschijnlijk bij de 
Maatschappelijke Opvang gemeld. 

Huisuitzettingen 2017, 2018 en helft 2019 
worden op dit moment uitgevraagd volgen in 
definitieve versie collegenota 

Wordt in Q4 
gecontinueerd 

Inzetten 
maatwerkcommissie 
en woningcorporaties 
gaan van zwarte lijst 
naar signaleringslijst 

Afspraak tussen 
zorgaanbieders: 
Niemand op straat 
zonder onderling 
overleg 

Bij de analyse over de toename van instroom viel 
op dat het aantal mensen dat uit zorg wordt 
gezet toeneemt. Dit zien we vaak bij mensen met 
triple problematiek ( combinatie van psychische, 
verslaving én LVB problematiek), omdat een 
passende plek ontbreekt. Redenen van het 
stopzetten van zorg zijn bijvoorbeeld het niet 
kunnen inzetten van dwangmaatregelen kunnen 
worden genomen, die nodig zijn voor de 
veiligheid of onhoudbaar gedrag van een cliënt. 
Om dit 'stopzetten' te voorkomen hebben oa de 
aanbieders GGZ, Traverse, RIBW, Amarant sinds 
begin 2019 de afspraak dat zij niemand op straat 
zetten zonder onderling overleg. De afspraken 
worden na 3 en 9 maanden gemonitord. 

De eerste ervaringen zijn positief. Dit overleg 
heeft bij 3 cliëntenvoorkomen dat mensen op 
straat worden gezet. Wat werkt nu het beste? 
LVB aanbieder die t Werkt wat tips heeft 
gegeven, bijvoorbeeld kaders duidelijk stellen. 
monitoren na 3 maanden en 9 maanden) 

In 01 van 2020 wordt 
dit overleg verbreed 
met de nieuwe 
inkooppartijen. 
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Naar verwachting start deze uitbreiding van 
begeleiding en behandeling in Q2 2020. 

Wordt gecontinueerd, 
onderdeel van 
hefboom Van 
Beschermd wonen 
naar Beschermd thuis 

Verruimen 
mogelijkheid 
briefadres regio Hart 
van Brabant 

In Tilburg zijn we dit jaar (Q2) gestart met het 
verruimen van criteria voor het verkrijgen van 
een briefadres. Een briefadres is nodig om 
toegang te krijgen tot inkomen/ zorg wanneer 
iemand geen vast verblijfadres heeft. Vóór deze 
verruiming kwam het te vaak voor dat mensen 
toegang tot zorg/ inkomen geweigerd werd, 
vanwege het ontbreken van een briefadres, wat 
de onstabiele situatie verergert. Daarnaast biedt 
het briefadres gelegenheid voor de gemeente om 
via de wijkteams vinger aan de pols te houden 
voor eventuele ondersteuning. Hierbij wordt 
indien nodig coulant omgegaan met het 
toepassen van de kostendelersnorm, om te 
voorkomen dat tijdelijk onderdak in het eigen 
netwerk voor financiële problemen zorgt bij 
degene die onderdak biedt. 

Vanaf Q2 zijn er 14 personen via de Toegang 
geholpen aan een briefadres, waarvan 3 van de 
huidige wachtlijst. De verwachting is dat meer 
mensen op de wachtlijst voorlopig geholpen zijn 
met een briefadres. 

In de hele Regio Hart 
van Brabant wordt 
deze verruiming 
ingevoerd in Q4 van 
2019 

LANGE TERMIJN 
Extra ambulante 
integrale 
ondersteuning aan 
GGZ doelgroep 

Uit de analyse van de instroom uit 2017/ 18 blijkt 
dat het aantal cliënten met GGZ problematiek 
toegenomen is. Dit heeft grotendeels te maken 
met het feit dat de afbouw van de intramurale 
GGZ plekken niet gelijk is opgelopen met de 
opbouw van ambulante GGZ begeleiding. 
Opnieuw in lijn met het landelijke beeld. Dit zorgt 
voor een grotere kwetsbare onstabielere groep 



met GGZ problematiek. Gemeente Tilburg, GGZ 
en zorgverzekeraars starten daarom met het 
intensiveren van ambulante begeleiding van deze 
doelgroep met o.a. als doel verkleining van 
curatieve inzet op crisis en opvangsituaties en 
vergroten zelfredzaamheid van inwoners met 
psychische kwetsbaarheid. 

Meer goedkopere 
woningen 

Met de woningcorporaties hebben we 
bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het 
toevoegen van betaalbare sociale huurwoningen 
Deze afspraak draagt bij aan het voorkomen van 
instroom bij MO. In de periode tot 2025 willen 
we 1600 extra betaalbare sociale huurwoningen 
realiseren. Ook initiatieven zoals het opzetten 
van gemengde woonvormen (een gezamenlijk 
initiatief van corporaties, zorgaanbieders en 
gemeente) dragen bij aan beschikbaarheid van 
meer goedkope woningen. Daarnaast spannen de 
woningcorporaties zich in om spoedzoekers beter 
te bedienen. Op dit moment lopen er drie pilots 
vanuit de drie corporaties. Deze worden in 2020 
geëvalueerd. 

Er sprake is van een sterke groei van het segment 
tussen de kwaliteitskortingsgrens en de le 
aftoppingsgrens door aanpassingen in het 
huurbeleid van corporaties. De uitstroom vanuit 
de maatschappelijke opvang is met name op 
aangewezen op dit segment. Ten opzichte van de 
ambitie per 31-12-2019 waren er eind 2018 ca 
1.000 woningen meer in dit segment dan 
afgesproken. 
De productie van de TaskForce betaalbaar wonen 
komt nu op gang. Tot en met 2020 is de 
oplevering van 707 woningen gepland waarvan 
674 definitief. Voor de periode na 2020 (pijplijn) 
omvat de planning 840 woningen. Hiervan is een 
aantal projecten nog niet zeker. 

Prestatieafspraken 
convenanten en 
ombuigingsvoorstel 
gemengd wonen lopen 

Oktober 2019 
verwachten we de 

Onderzoek naar 
dakloosheidsroutes 
ten behoeve van 

Middels onderzoek brengen we risicofactoren 
van dreigende dakloosheid in beeld. De 
conclusies gebruiken we om vroegsignalering en 

Op dit moment wordt het onderzoek (door 
Impuls) bij Traverse uitgevoerd. 

6 



Maatregelen 	 Omschrijving 	 Behaalde resultaten 	 Vervolg 

B versnellen doorstroom 
KORTE TERM IIJN 

Het profiel van cliënten in de maatschappelijke 
opvang wordt steeds gedifferentieerder, en 
binnen MO wordt hier op geanticipeerd via 
onderstaande maatregelen. 
Uit de analyse van de instroom blijkt dat sinds 
2017 het aantal gezinnen met kinderen 
toeneemt. Gezien onze ambitie: geen kinderen in 
de opvang is er in Q2 2019 een extra gezinshuis 
geopend, zodat gezinnen hoeven niet verblijven 
in de noodopvang, waar zij samenwonen met 
verslaafden en verwarde mensen. 

Er hebben inmiddels 9 gezinnen gebruik gemaakt Aanpak wordt 
van hetgezinshuis. 	 gecontinueerd 
Alleen gezinnen waarvoor tijdelijk 24 uur 
observatie nodig is, verblijven in de Meander, 
naast de Loop (nachtopvang). Mocht het 
gezinshuis ook al vol zijn, worden nieuwe 
gezinnen tijdelijk in vakantiehuisjes 
ondergebracht. 

Meer 
gedifferentieerde 
aanpak binnen MO 

1)Gezinshuis voor 
gezinnen met 
kinderen. 

vroeginterventie en 	vroeginterventie te verbeteren. 	 resultaten 
vroegsignalering 
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Er is binnen de huidige opvang een categorie 
cliënten die met minder intensieve begeleiding 
ook geholpen zou zijn. De 'lichtere' problematiek 
maakt dat er geen continue begeleiding nodig is 
en deze groep kan ook tijdens de vangnetperiode 
al meer ambulant geholpen worden. Op deze 
manier zouden tegen iets lagere kosten meer 
cliënten geholpen kunnen worden in het vangnet 
en vindt er uitbreiding van de capaciteit plaats. 
Ook hoeven deze cliënten (met lage/minder 
complexe problematiek) verblijven niet in de 
noodopvang, waar zij samenwonen met mensen 
met complexe problematiek, bijvoorbeeld 
verslavings-/psychiatrische problemen 
8 plekken. 

Werk geeft ritme en structuur, biedt de 
mogelijkheid om te voorzien in eigen 
levensonderhoud en mee te doen. Werk neemt 
ook vele (hulp)vragen weg, en verhoogt het 
gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. 
Door bij een groep (dreigende) daklozen het work 
first, in plaats van care first principe in te zetten, 
verwachten we een groep sneller te helpen naar 
zelfredzaamheid. Dit bevordert de 
gedifferentieerde aanpak binnen de 
Maatschappelijke Opvang, daar waar werk als 
hefboom kan fungeren, zetten we werk in. 

2) Doorstroomhuis 
voor clienten met 
'lichtere' 
problematiek 

3)'Work' first in 
plaats van 'Care' first 

Is geopend per 1-08, vertraging opgelopen door 	Aanpak wordt 
verbouwing. Meer zicht op de resultaten volgen 	gecontinueerd 
in Q3 en Q4. De 8 plekken zijnop dit moment 
gevuld. De verwachting is dat er in Q3 en Q4 
meer zicht is op de resultaten van deze 
gedifferentieerde aanpak. 

De start van dit project is Q4 	 Wordt gecontinueerd, 
onderdeel van 
hefboom Van 
Beschermd wonen 
naar Beschermd thuis 
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KORTE TERMIJN 
verbeteren 
afstemming beleid/ 
regels om uitstroom 
te versnellen 

LANGE TERMIJN 
Ontwikkelen van 
meer passende 
woonvormen 

Maatregelen 	 Omschrijving 	 Behaalde resultaten 	 Vervolg 

C verbeteren uitstroom 
Wordt 
gecontinueerd 

Afgelopen maanden is gekeken of de 
verschillende regelingen rondom uitstroom uit 
de maatschappelijke opvang (inkomen wat 
nodig is om uit te stromen, bijzondere bijstand 
voor inrichten van een woning, aflossen van 
schulden bij woningcorporatie) het proces van 
uitstroom tegenwerken/ vertragen. Op een 
aantal punten bleek dit het geval en hier is een 
aanpassing op gedaan. De implementatie van 
deze nieuwe regels is per 1 augustus in gang 
gezet. 

De verwachting is dat dat in Q3 en Q4 de 
uitstroom verder gaat versnellen. 

Het gaat o.a om het soepeler verstrekken van 
bijzondere bijstand bij het inrichten van een 
woning. Het is inmiddels mogelijk om dit 
gesplitst toe te kennen ,bij een tijdelijke én een 
definitieve woning. 
Ook richt Traverse naar aanleiding van de 
gedane analyse, haar doorstroomwoningen in, 
zodat mensen hier sneller inkunnen. 

Wordt gecontinueerd, 
onderdeel van 
hefboom Van 
Beschermd wonen 
naar Beschermd thuis 

Er is een groep cliënten die bij uitstroom gebaat 
is bij een beschutte woonvorm (waarbij BW een 
te zware vorm is). We proberen meer diversiteit 
te ontwikkelen in de woonvormen voor 
psychisch/ sociaal kwetsbaren. Eén van deze 
projecten is gemengd wonen. 
Dit project realiseert een gemengde woonvorm 
in de wijk, zo normaal mogelijk en met 
intensievere begeleiding als dat nodig is, 
uitgaande van een combinatie van reguliere 
huurders (jongeren, starters), kwetsbare  

De kickoff van dit project heeft inmiddels 
plaatsgevonden. TBV, Wonen Breburg en Tiwos 
zijn bereid deze woonvorm gezamenlijk op te 
pakken. Vanuit zorg zijn Traverse, RIBW en 
Prisma aangesloten. In Q3 vindt overleg plaats 
over geïnventariseerd mogelijke locatie. 
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huurders (b.v. huurders afkomstig uit MO) 
Vertrekpunt voor Tilburg is een schaalgrootte van 
100 geclusterde zelfstandige woningen, voor 
Waalwijk 60. 

Verbeteren 
uitstroomafspraken 
met 
woningcorporaties 
MO/BW 

Op regionaal niveau zijn gemeenten, corporaties 
en zorgpartijen waaronder Traverse gestart met 
het actieprogramma 'weer thuis', met de 
doelstelling om onderling tot regionale (prestatie) 
afspraken te komen om de uitstoom uit 
beschermd wonen (BW) en maatschappelijk 
opvang (MO) beter op gang te brengen en 
bestuurlijk te borgen. Onderdeel van dit 
actieprogramma is een analyse van de 
kwantitatieve en kwalitatieve vraag vanuit BW en 
MO en de benodigde zorgarrangementen die 
passen bij deze uitstroom. Onderdeel van deze 
analyse is het in beeld brengen van de behoefte 
aan volledig zelfstandige woningen en 
tussenvormen zoals gestippeld en geclusterd 
wonen. Over het gewenste aanbod kunnen we de 
prestatieafspraken met de zorgpartijen (zorg) en 
de corporaties (wonen) bijstellen. 

Het traject om te komen tot regionale afspraken 	Convenantsafspralen 
start in Q3 en zal naar verwachting in Q2 2020 	lopen door 
worden afgerond. 

Tot slot is dit jaar de afspraak gemaakt met de 
corporaties dat op het moment dat de 
contingentwoningen van een zorgaanbieder 'op' 
zijn, er éxtra woningen worden vrijgemaakt voor 
uitstroom. 
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De evaluatie vindt plaats in Q4 2019, maakt 
onderdeel uit van het meerjarenplan Van 
Beschermd wonen naar Beschermd Thuis 

Evaluatie van 
logeer initiatieven 
in de regio. Leren 
wat werkt en 
vaststellen van 
succesfactoren 

Deze afspraken 
maken onderdeel uit 
van het 
meerjarenprogramma 
Van Beschermd 
wonen naar 
Beschermd Thuis 

Om binnen de regio Hart van Brabant meer te 
leren van de voorzieningen die worden getroffen 
om dreigende dakloosheid te voorkomen, 
inventariseren we de logeerinitiatieven en 
trekken we lering uit wat werkt. Succesfactoren 
worden gedeeld en de logeer initiatieven 
mogelijk breed in de regio geïmplementeerd. 

Bijlage I 
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Onderzoeksvoorstel 

Aanleiding 

'Hoe kunnen we dakloosheid zoveel mogelijk voorkomen?' is de centrale vraag 
van dit voorgestelde onderzoek. Het is ook een urgente vraag. De gemeente 
Tilburg signaleert namelijk een structurele toename van het aantal dak- en 
thuisloze mensen dat zich meldt bij het Vangnet (daklozenopvang, crisisopvang 
huiselijk geweld en bemoeizorg) in Tilburg. In 2018 ging het om bijna 500 
aanmeldingen, terwijl dat twee jaar eerder nog 400 aanmeldingen waren. 

De gemeente wenst meer inzicht te verkrijgen in de oorzaken van crisis en/of 
dakloosheid om haar beleid op dit gebied aan te scherpen en meer preventief te 
werk te kunnen gaan. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat de 
instroom in het Vangnet substantieel afneemt. Onderzoeksinstituut IVO draagt 
hier door middel van onderzoek en advies graag aan bij. Via het interviewen van 
cliënten en een expertsessie met professionals en ervaringsdeskundigen halen we 
de juiste informatie op voor gedegen, onafhankelijke en toepasbare inzichten en 
advies. Cliënten en direct betrokkenen weten als geen ander waar, in welke 
volgorde en wanneer er zaken mis gingen. En op welk moment ze eerder, of 
andere hulp hadden moeten vragen of krijgen. 

Op verzoek van de gemeente Tilburg (vertegenwoordigd door 
beleidsmedewerker afdeling Sociaal) beschrijft dit voorstel op welke 

wijze onderzoeksinstituut IVO de gemeente kan ondersteunen bij haar 
beleidsontwikkeling op dit terrein. 

Het beoogde onderzoek past uitstekend bij de expertise en werkwijze van het IVO 
(hierover meer onder 'expertise'). In dit voorstel beschrijven we de achtergrond, 
doel- en vraagstelling, methode, gevraagde medewerking, eindproducten en 
verspreiding, expertise en planning van het beoogde onderzoek. Vanzelfsprekend 
zijn nog wijzigingen in bijvoorbeeld afbakening en opzet mogelijk wanneer dat 
gewenst is. 

Wat weten we al wel en wat nog niet? 

Financiële problemen, conflicten en breuken in persoonlijke relaties en 
huisuitzetting (al dan niet door ouders/opvoeders) zijn veelgenoemde redenen van 
dakloosheid onder jongeren en volwassenen, zo blijkt onder andere uit 
grootschalig onderzoek van het IVO en Impuls onder mensen die in 2011 
(opnieuw) dakloos raakten in de G4 (Al Shamma et al., 2015). Vaak is sprake van 
een opeenstapeling van problemen met uiteindelijk dakloosheid tot gevolg. Dit type 
kwantitatieve gegevens is waardevol voor het verkrijgen van een globaal beeld van 
trends in, en oorzaken van dakloosheid. maar roept ook veel vervolgvragen op. 
Om tijdig in te kunnen grijpen willen we weten welke doelgroep risico loopt op een 
bepaald patroon of serie van problemen, met uiteindelijk dakloosheid als gevolg. 
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We weten dat mannen met een verslaving en/of psychische problemen, 
'economisch daklozen' met lichtere problematiek en mensen met een lichte 
verstandelijke beperking' relatief vaak voorkomen in de opvang (Van Straaten et 
al., 2012; Van Straaten, Van der Laan, Rodenburg, et al., 2014; Van Straaten, Van 
der Laan, Schrijvers, et al., 2014). Wat is bij hen in de jaren daaraan voorafgaand 
gebeurd? Waar hadden instanties eerder problemen kunnen signaleren en in 
kunnen grijpen? Bij welke groepen is de problematiek hardnekkig en bij wie is er 
sprake van 'domme pech'? Voor beleidsvorming is het nodig om inzicht te hebben 
in mogelijkheden en geschikte momenten om het proces van een steeds verdere 
opeenstapeling van problemen bij de betreffende doelgroepen te doorbreken of 
voorkomen. Omdat in iedere gemeente de organisatie van het voorveld kan 
verschillen, is het van belang om lokaal en op maat dit vraagstuk te benaderen. 

Het indelen van een grotere groep daklozen in verschillende profielen is eerder 
gedaan in verschillende onderzoeken (Bijvoets, 2006; Maaskant, 2005; Snoek, 
Van der Poel, & Van de Mheen, 2008; Van der Laan et al., 2013). Deze profielen 
zijn niet per definitie te vertalen naar de huidige groep daklozen in Tilburg, maar 
wel relevant is om de uitkomsten van verschillende profielen-onderzoeken met 
elkaar te vergelijken. Daarin kan ook eerder onderzoek van Traverse worden 
betrokken. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten, en welke profielen zijn met 
name bruikbaar voor beleid? 

Doel- en vraagstelling 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in welke preventieve 
maatregelen effectief de instroom in het Vangnet in Tilburg kunnen terugdringen. 

Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 
1. Wat zijn kenmerken en wat is de achtergrond van dakloze jongeren, 

volwassenen en gezinnen bij het Vangnet (o.a. demografische 
kenmerken, financiën, psychische en lichamelijke problematiek, 
verslaving, LVB, informeel en formeel netwerk) 

2. In hoeverre is er sprake van terugkerende dakloosheid? 
3. Hoe was de woonsituatie en financiële situatie voordat men dakloos werd 

(in de afgelopen twee jaar)? 
4. Hoe verhouden deze kenmerken/profielen zich tot eerder opgestelde 

daklozenprofielen in andere steden? 
5. Hoe is men bij het Vangnet terecht gekomen? 
6. Heeft men tevens/eerder contact gehad met andere begeleiding of zorg 

(in de afgelopen twee jaar)? 
7. Welke gebeurtenissen hebben in welke volgorde geleid tot dakloosheid? 

Uit eerder onderzoek van het IVO blijkt 30% van de daklozen te kampen met een vermoedelijke lichte 
verstandelijke beperking die vaak niet formeel is vastgesteld (Van Straaten, Schrijvers, Van der Laan, et 
al., 2014). 
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a) Hoe had dakloosheid volgens de jongeren, volwassenen en gezinnen 
zelf kunnen worden voorkomen? 

b) Hoe had dakloosheid volgens professionals/ervaringsdeskundigen 
kunnen worden voorkomen? 

Ter illustratie werken we drie interviews uit tot klantreizen waarin de 'route naar 
dakloosheid' wordt weergegeven. 

Het onderzoek richt zich met deze vraagstellingen met name op de periode vóór 
de dakloosheid. Hiermee biedt het onderzoek input op wat de gemeente kan doen 
in het voorveld, bijvoorbeeld op de gebieden bestaanszekerheid, huisvesting en 
ondersteuning. 

Methode 

We maken in dit onderzoek gebruik van drie methoden: desk research, interviews 
met cliënten en een expertsessie. Interviews met cliënten binnen de huidige 
Vangnet-populatie leveren naar verwachting de grootste bijdrage aan het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

Hieronder beschrijven de werkwijze bij elk van de drie methoden. 

1. Inventarisatie beschikbare informatie (desk research) 
We starten met het samenvatten van de al beschikbare actuele informatie (ook uit 
beleidsstukken en grijze literatuur) over kenmerken van Tilburgse dakloze 
jongeren, volwassenen en gezinnen en oorzaken van dakloosheid bij deze 
groepen. Ook inventariseren we de soorten profielen die in eerdere rapporten over 
daklozen zijn opgesteld. Gezien onze onderzoekservaring op dit terrein en 
bekendheid met bestaande rapporten zal dit in korte tijd gereed zijn. 

2. Kwalitatieve interviews 

Interviews met dakloze jongeren, volwassenen en gezinnen 
De gegevensverzameling voor de beantwoording van de onderzoeksvragen vindt 
grotendeels plaats via het interviewen van een representatieve selectie van 
Vangnet-cliënten. 

In totaal beogen we 20 Vangnet-cliënten te spreken die gebruik maken van het 
aanbod van Traverse. We zullen veel energie steken in het verkrijgen van een 
goede afspiegeling van Vangnet-cliënten binnen de groep respondenten. Dit doen 
we door gerichte selectie van respondenten op basis van relevante kenmerken 
(theoretic sampling). Daarbij selecteren we in elk geval op: 
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a. De belangrijkste onderscheidende basiskenmerken van de totale groep 
daklozen. Basiskenmerken waarop we selecteren zijn in ieder geval leeftijd 
en geslacht. 

b. De locaties waar we respondenten gaan werven. We zullen in alle 
relevante opvanglocaties van Traverse respondenten werven, om te 
voorkomen dat we een bepaalde groep daklozen missen in onze 
onderzoekspopulatie. De precieze selectie van locaties geschiedt in 
afstemming met de opdrachtgever. 

Op deze manier kunnen we ondanks de beperkte groepsgroottes toch uitspraken 
doen die zo representatief mogelijk zijn voor de groep Vangnet-cliënten in Tilburg 
en de diverse routes naar dakloosheid. 

De onderzoekers benaderen potentiële respondenten in de opvanglocatie, geven 
informatie over het onderzoek en vragen hen om toestemming voor deelname aan 
het onderzoek. De interviews duren naar verwachting ca. 1 uur. Respondenten 
krijgen een interviewvergoeding van 15 euro. De interviews vinden plaats in de 
(nacht)opvanglocaties gedurende de tijden dat de opvang open is of elders, in 
overleg met de respondent. De onderzoekers stellen zich hierbij flexibel op. Onze 
ervaring is dat deze doelgroepen graag meewerken aan dergelijke interviews. 

Onderwerpen in de topiclijst aan de orde komen zijn: 
- 	routes naar dakloosheid dakloosheid: welke opeenstapeling van 

problemen/gebeurtenissen hebben voor de dakloosheid gezorgd en in 
welke volgorde, met specifieke aandacht voor de financiële situatie 
(schulden/ huurachterstanden) en eerdere behandeling en begeleiding 
kenmerken van dakloosheid (duur, frequentie); oorzaak van eventuele 
terugval in dakloosheid 
gebruik van voorzieningen en zorg- en detentieverleden 
bekendheid met LVB (optie van het afnemen van een LVB-screener in 
overleg met opdrachtgever) 
informeel en formeel sociaal netwerk (ervaren praktische en emotionele 
steun) 

De concept-topiclijst voor de interviews zullen we voorafgaand aan het eerste 
interview aan de opdrachtgever voorleggen en desgewenst in overleg aanpassen. 

3. 	Expertsessie met professionals en ervaringsdeskundigen 
Nadat we de eerste bevindingen van de interviews hebben geanalyseerd, 
organiseren we een expertsessie met professionals en ervaringsdeskundigen. 
Voor de sessie zijn professionals uitgenodigd die werkzaam zijn bij een instantie 
voor maatschappelijke opvang of zorg (bestuurder/ manager, persoonlijk 
begeleider, teamleider), bij de gemeente (beleidsadviseur, Wmo-adviseur), bij een 
woningcorporatie of die belangenbehartiger zijn (cliëntraadslid, 
ervaringsdeskundige). Doel van de sessie is om te toetsen of de eerste 
bevindingen van het onderzoek herkenbaar zijn, welke mogelijke verklaringen zij 
zien voor bepaalde bevindingen en om verbetermogelijkheden in beleid te 
inventariseren. 
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Afbeelding 1. Weergave van de methode 

1. We bestuderen 
beschikbare informatie  

2. We interviewen Vangnet-
cliënten, nemen het interview op 
met geluidsopname en maken een 
verslag 

3. We doen een 
kwalitatieve analyse 
door codes te geven aan 
belangrijke onderwerpen 
uit de interviews 

4. De codes 
structureren we in een 
codeboom 

5. We bespreken de resultaten 
tijdens een expertsessie met 
professionals en 
ervaringsdeskundigen  

6. We schrijven een 
bondig rapport, 
klantreizen en een 
factsheet op basis van 
de bevindingen 

Afstemming en gevraagde medewerking 

Voor het slagen van dit onderzoek is de medewerking van de volgende partijen 
noodzakelijk: 

De gemeente Tilburg: gedurende de looptijd van het onderzoek willen we 
regelmatig afstemmen met de opdrachtgever. Dit om zo de juiste focus 
en bruikbaarheid van het onderzoek te bereiken. We zullen er zorg voor 
dragen dat deze inspanningen voor de opdrachtgever zoveel mogelijk 
beperkt blijven (schatting gemiddelde tijdsinvestering per week: 
maximaal 1 uur). 
De gemeente Tilburg: de gemeente is verantwoordelijk voor de 
medewerking van de opvang locaties waar de interviews plaatsvinden. Als 
zich hierin problemen voordoen, intervenieert de gemeente Tilburg. 
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Opvangvoorzieningen in Tilburg: opvangvoorzieningen dienen het 
onderzoeksteam van het IVO (in opdracht van de gemeente Tilburg) 
toegang te verlenen tot hun voorzieningen en zorgen dat we ter plaatse 
gelegenheid hebben om te werven en te interviewen. Waar nodig vragen 
we medewerkers van de voorzieningen te assisteren bij de werving van 
respondenten (waarborgen representativiteit). Het onderzoeksteam zet 
zich ervoor in dat de lopende gang van zaken in de voorzieningen zo min 
mogelijk worden verstoord door de interviews. 

Eindproducten 

Het eindproduct is een bondig rapport waarin de bevindingen uit de desk research, 
de interviews en de expertsessie toegankelijk worden gepresenteerd. De 
belangrijkste bevindingen worden geïllustreerd met citaten. Drie sprekende 
casussen werken we uit tot een klantreis, die we op een visueel aantrekkelijke 
manier opmaken. Daarnaast maken we een goed toegankelijke 
publiekssamenvatting (factsheet) met de belangrijkste conclusies. 

Belangrijkste opbrengsten van dit onderzoek zijn: 
✓ Inzicht in de kenmerken, achtergrond en redenen van dakloosheid van 

Vangnet-cliënten in Tilburg vanuit het cliëntperspectief 
✓ Drie uitgewerkte en aantrekkelijk vormgegeven klantreizen 
✓ Advies voor verbetermogelijkheden in beleid 
✓ Aanbevelingen ter preventie van dakloosheid 

Verspreiding 

Verspreiding van de resultaten doen we in nauw overleg met de gemeente. Wij 
lichten graag de resultaten van het onderzoek toe door middel van (interactieve) 
presentaties voor de gemeente en (desgewenst) haar stakeholders. 

Expertise onderzoeksinstituut en -team 

Onderzoeksinstituut IVO beantwoordt al 30 jaar onderzoeksvragen en 
adviesvragen rondom welzijn, zorg en verslaving leefstijl, verslaving en zorg. Ons 
onderzoek richt zich vooral deze domeinen, maar reikt vaak voorbij sectorgrenzen 
— tot thema's als wonen, werken en schulden. Het verbeteren van de situatie van 
sociaal kwetsbare groepen in de maatschappij speelt daarbij een belangrijke rol. 
Het IVO heeft ruime ervaring met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek onder 
moeilijk te bereiken groepen, zoals dak- en thuislozen, mensen met een verslaving 
en risicojongeren. Waar mogelijk stelt het IVO het perspectief van de 
onderzoeksdoelgroep centraal in haar onderzoek. 
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Het IVO heeft veel ervaring met het succesvol uitvoeren van praktijkgerichte 
onderzoeken waarbij resultaten in korte tijd zijn opgeleverd. Vaak betreft dit 
onderzoek voor gemeenten (o.a. gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, 
gemeente Den Haag) of (zorg)instellingen (o.a. maatschappelijke opvang de 
Binnenvest, Stichting Ontmoeting, Centrum voor Dienstverlening, SolutionS 
Verslavingszorg). 

Onderzoeksteam 
wig~4t4h 	Ze is nauw betrokken bij 
de opzet van de uitvoering, analyses en eindproducten en is aanspreekpunt voor 
de opdrachtgever. Zij stuurt een bekwame junior onderzoeker aan die de 
interviews afneemt en onder supervisie van de projectleider een deel van de 
analyses verricht. 	 is eindverantwoordelijk voor de 
wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. 

Contact 
Onderzoeksinstituut IVO, tel. 070 302 84 56 

aivo.nl,  tel. 06 
Postbus 30833, 2500 GV Den Haag 
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Planning 

Het onderzoek is gepland in de periode december 2019 — april 2020 (doorlooptijd 
van 5 maanden). De rapportage ronden we eind maart af. 

Dec 	Jan 	Feb 
	

Maart 
	

Apr 
Voorbereiding, afstemming 	 • 
opdrachtgever 
Samenvatten beschikbare informatie 	• 
Opstellen topiclijst interviews 	 • 
Interviews met daklozen (ca. 20): 	 • 	• 
voorbereiding, interview + verslag 
Analyse interviews, rapportage 	 • 	• 	• 
Expertsessie (begin maart) 

	 • 
Opleveren rapportage (eind maart) 

	 • 
Opstellen publiekssamenvatting 	 • 
(factsheet) 

In Bijlage 1 is een begroting opgenomen. 
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Businessplan Springplank013 
Inleiding 
Springplank biedt een alternatief voor mensen zonder werk en zonder woning of 

die deze dreigen te verliezen door een combinatie van problemen. Ook zijn we er 

voor mensen die wél tijdelijk opvang hebben, maar het liefst zo snel mogelijk via 

werk weer op eigen benen staan. Springplank streeft naar duurzame 

zelfredzaamheid voor haar kandidaten. 

Werk is de katalysator voor ieder mens. Het geeft ritme en structuur. Het biedt de 

mogelijkheid om te voorzien in het eigen levensonderhoud en mee te doen in de 

maatschappij. Het neemt vele (hulp)vragen weg. Bovendien verhoogt werk het 

gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Werk is randvoorwaardelijk voor 

participatie en werkt positief op de maatschappelijke betrokkenheid. Werken maakt 

wonen en leven een stuk aangenamer. Springplank gaat uit van "work first" i.p.v. 

"care first". 

Naar Tilburg 
Springplank wil zoveel mogelijk mensen zonder werk en zonder woning een kans 

bieden op duurzame zelfredzaamheid. Na Eindhoven en Den Bosch wil Springplank 

graag in Tilburg aan de slag. Springplank heeft in 2017 de Social Innovation Award 

gewonnen en is toen al eens gepolst om te starten in Tilburg. Springplank is daarna 

via een aanbesteding in het kader van veiligheid voorzichtig gestart in Tilburg. 

Het is nu tijd om een stap verder te gaan. Springplank wil in Tilburg ook graag het 

verschil gaan maken voor de inwoners in de stad die baat hebben bij de 

Springplank-aanpak in het kader van de WMO en de Participatiewet. Springplank 

is ervan overtuigd dat zij een waardevolle en vooral ook vernieuwende bijdrage kan 

leveren in de ondersteuning aan de kwetsbare inwoners in de stad. 

www.springplank.org  
info@springplank.org  



■ 
	

Springplank wil om deze reden graag in partnerschap met de Gemeente Tilburg per 

1 september een pilot starten waarbij de gemeente gedurende een half jaar 25 

kandidaten laat instromen op een woon-werktraject van Springplank. Springplank 

committeert zich om de volgende resultaten te realiseren: 

• 12 van de ingestroomde kandidaten zijn uitkeringsonafhankelijk; 

• 15 van de ingestroomde kandidaten die anders nachtopvang of een 

andere vorm van maatschappelijke opvang zouden hebben gebruikt, 

gebruiken dit nu niet; 

• 5 van de ingestroomde kandidaten die anders gebruik zouden hebben 

gemaakt van beschermd wonen, doen dit nu niet. 

Wat is nodig om Springplank013 te realiseren? 

Om dit te realiseren zijn een aantal zaken nodig: 

- Voorfinanciering op basis van het contract middels private financierin 

- Voor 1 juli 2019 een overeenkomst met de gemeente Tilburg op 

hoofdlijnen zodat de voorfinanciering gerealiseerd kan worden; 

- Ketensamenwerkina met de juiste partners. waaronder een aantal. 

afdelingen binnen de gemeente, maar ook partners in de sociale basis, 

werkgevers en woningcorporaties'.. 

N.B. Springplank heeft geen instroomgarantie van de Gemeente Tilburg nodig. De 

ervaring van Springplank is dat als Springplank en de gemeente in kwestie zich 

committeren aan het opzetten van een Springplank-traject en zich samen 

inspannen om er een succes van te maken, dat de instroom geen probleem is bij 

de betreffende doelgroep. 

■ 

www.springplank.org  
info@springplank.org  
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Springplank a de 1netwerkregisseur. Op 
alle noodtakeliike leefgebieden wordt 
begeleiding geboden aan mensen zonder 
woning en zonder werk, inclusief een 
even N eel tijdelijk dek boven het hoofd. 

Ketenpartners conformeren tkh aan de 
aanpak van Springplank in hun 
begeleiding en Springplank bewaakt de 
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leefgebieden den financién uit de ZRM. 
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Klantwaarde 

Ilthlikkiln~L~i~ag 
~Mg: gericht op opvang en 
trajectbegeleiténg. Dus of (0 mij economisch 
dakloos bent of een verwarde dnigsverslaalde 
dakloze, je krijgt hetzelfde aanbod, deze 
uitvoering ligt dan bij de maatschappelijke 
opvang in de stad. 

Daarbij hebben gemeenten en traditionele 
instellingen sin  focus Reten os zore.  

Rechtstreeks gevolg hiervan: weldimarmegif 
1329K.S11K1100101~122~1~0, 
Onderzoek leert dat enkele weken dakloosheid, 
je motivatie., zaken op te pakken drastisch 
doet kelderers le perspectief neemt af. 
Wan: o.a. Rabatten:sr Onderom/ Rekenkamer Den Haat 
10011 

De noodzaak Is ee om NELCOSIKINISIMOIN 
te zetten voor deze groep mensen >> mensen 
met problemen op diverse leefgebieden, die op 
economische gronden daldoos reken, niet door 
ernstig verdovingsproblemen of zware 
PsYchische problemen. 

Werk kan hierin veel doen en voor iedereen. 
Werk als 1004110414,  /eng eiwar dat 
aeormintscirsdale: en thuiskom snel weer 
wilretbaam warden, Middels werk kan een 
kandidaat huur betalen voor een kamer en zijn 
leven weer op de rit krijgen. 

..15L 
MEI 

Klantrelaties 
ReJsandidrium 
✓ Persoonlijke begeleiding 

Ondersteunen in het vinden en 
behouden van werk 

125~2/11 
S. Een goede kandidaat voor hun 

vacature 
tors.werkmeesters 

k Ontlasten, bv. ondersteunen bij 
sociaal ondernemen. 

• Santen resultaat behalen 

nr-eriassmus 
• Heldere producten met 

resultaatfinanciering 

Kanalen 
Met zowel de kandidaten als de 
werkgevers als de gemeente, wordt 
op verschillende manieren 
gecommuniceerd: 

> in persoon 
> via het netwerk 
> telefonisch 

via e-mail 
• per post 

Klantsegmenten 
Voor wie creëren we waarde? 

De kandidaten  

rwsernoworainmenitein 

tr 
neerrereare 

wen 	een 	romen 
areerrareerorenesoranareerreskeereeetteererer 

erre~reernererromersneemerro 
~en* 
.01.1.........Immemm•••••••••••••••••••ne. 

ton mw. 

De werkgevers  

Pik  
Gemeente Tilburg 

MOM TIMM 

Inwoners Tilburg 

irirr 

• • • 
/1°1 

Kostenstructuur 
bij 25 kandidaten 

OPERATIONELE KOSTEN 	Per stad jaar 1 

Kostprijs von de omzet 
	

t 69.003 
personeelskusten 
	 e 239.030 

Afschrijvingen 
	 CS 030 

iktitsewingskusten 	 t 20.000 

Kantorpkosten 
	 C 10.000 

Verkoopkosten 
	 8.000 

Algemene koelen 
	 C 12.000 

Kentekenen 
	 E 24.090 

Onsroarzien 
	 t 54.000 

Totale kosten 
	 t 441.000 

Inkomstenstromen bij 25 kandidaten 
Beoogde. KPI's in Tilburg bij een instroom  vin  25 
kandidaten: 

12 kandidaten zijn  uit  de uitkering 
— 15 kandidaten die anders nachtopvang en 

een «Hm van verblijf en begeleiding 
(voornamelijk maatschappelijke opvang) 
zouden hebben gebruikt, gebruiken dit nu 
niet. 

••• 	5 kandidaten die anders gebruik zouden 
hebben gemaakt  ven  beschermd wonen. 
doen dit  nu  niet. 
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E Businessmodel 

Op verzoek en in overleg met de Gemeente Tilburg heeft Springplank een 

businessmodel canvas ontwikkeld welke als leidraad gebruikt wordt om het 

businessmodel van Springplank, inclusief de businesscase, toe te lichten. 

Strategische partners 

Springplank werkt met een aantal strategische partners, namelijk: 

• Gemeente Tilburg 

• Woningcorporaties 

• Werkgevers 

Gemeente Tilburg 

Met Gemeente Tilburg worden afspraken gemaakt over de begeleiding op het 

werken en wonen én alle aspecten die hier bij horen (o.a. begeleiding op financiën, 

houding en gedrag). Zowel de afspraken op wonen als op werk omvatten de 

gewenste inzet en resultaten, maar ook tegen welk tarief wat geleverd mag worden. 

Springplank sluit graag aan bij de bestaande voorzieningen van de stad en heeft de 

gemeente ook hard nodig om de voorgestelde resultaten te behalen. 

• Samenwerking in de keten van het sociaal domein, o.a. op uitvoerend niveau 

met de afdeling werk & inkomen. Zowel met consulenten als 

accountmanagers. Ook met de afdeling schuldhulpverlening, en op 

beleidsmatig en financieel niveau met beleidsmedewerkers en 

contractmanagers. 

Woningcorporaties 

Met woningcorporaties worden groepspanden en urgentiewoningen gerealiseerd, 

zodat Springplank-kandidaten snel gehuisvest kunnen worden. Wanneer zij hun 	

■ 
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Gemeente Tilburg. 

Investeerders 

Springplank heeft voor haar opstart in Tilburg voorfinanciering nodig. De meest 

optimale manier is om dit met hulp van een aantal investeerders te realiseren. 

Springplank werkt hierin samen met ING Nederland Fonds en Start Foundation. 

■ 

traject afronden, kunnen zij doorstromen naar een reguliere woning bij een 

woningcorporatie. Springplank werkt hierin graag samen met de gemeente en in 

lijn met bestaande afspraken. 

Werkgevers 

In elke stad verbindt Springplank een netwerk van werkgevers aan zich om 

kandidaten naar werk te kunnen begeleiden. Springplank ondersteunt ook deze 

werkgevers, bv. door kandidaten op het werk te ondersteunen of door leer-

werkmeesters te scholen in het begeleiden van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Ook helpt Springplank op deze manier bedrijven om invulling te 

geven aan sociaal ondernemen en, in sommige gevallen, het invullen van social 

Twee investeerders die graag maatschappelijke impact willen maken en willen 

helpen grote sociale vraagstukken in Nederland op een andere manier op te lossen. 

Kernactiviteiten 

Zoals hierboven in het canvas omschreven staat, is Springplank de 

'netwerkregisseur". Op alle noodzakelijke leefgebieden wordt begeleiding geboden 

aan mensen zonder werk en zonder woning, inclusief een eventueel tijdelijk dak 

boven het hoofd. Springplank begeleidt alle kandidaten generalistisch, dit betekent 

dat de kandidaat op alle leefgebieden ondersteund wordt. Een begeleider is samen 

met de kandidaat verantwoordelijk voor het traject én het slagen hiervan. De 

globale route die een Springplank-kandidaat volgt is bijgevoegd in de bijlage. 

www.springplank.org  
info@springplank.org  
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Springplank heeft als basisuitgangspunt in alles: 'Werk als Katalysator'. 

Klantrelaties 

Springplank heeft een aantal klanten waar zij bepaalde zaken aan levert: 

1. De kandidaten; 

a. Persoonlijke begeleiding op alle leefgebieden — generalistische 

ondersteuning; 

b. Een woonplek; 

c. Ondersteuning in het vinden en behouden van werk. 

2. De werkgevers; 

AL  a Een goede kandidaat voor hun vacature; 

b. Leer-werkmeesters (inclusief opleiding); 

c. Ontlasten, bv. ondersteunen bij sociaal ondernemen; 

d. Samen resultaat behalen. 

3. De gemeente Tilburg; 

a. Ondersteuning aan een doelgroep waar de gemeente een wettelijk 

verplichting heeft om deze te ondersteunen; 

b. Heldere producten/dienstverlening; 

c. Resultaatfinanciering. 

4. De inwoners van een stad; 

a. Duidelijke communicatie richting en met inwoners van buurten 

waarin Springplank een pand heeft; 

b. Minder overlast door de inzet van Springplank. 

Profiel van Springplank-kandidaten 
Kandidaten die bij Springplank instromen hebben op het moment van aanmelding 

geen werk en/ of geen woning. 

www.springplank.org  
info@springplank.org  



I 	• 	••   UUI 	uy de problematiek van SpeLLILCK-C,-yttdblit'ld. en dat voorkinnen  

wordt dat groepen elkaar negatief beïnvloeden. Hulp aan een 

economisch dakloze kán immers niet hetzelfde zijn als hulp aan een 

dakloze met een ernstig psychiatrische aandoening of iemand met een 

licht verstandelijke beperking'. 

Het zijn mensen die door de gemeente worden gekwalificeerd als dakloos. Tot deze 

doelgroep hoort een divers scala aan inwoners: van economisch daklozen tot aan 

een verwarde drugsverslaafde dakloze. Deze doelgroep is te breed voor 

Springplank. 

Dè dakloze bestaat niet. Het is een zeer diverse groep met sterk 

uiteenlopende problemen. In de noodopvang wordt onderscheid 

gemaakt tussen verschillende groepen daklozen, maar in de praktijk 

zitten veel mensen met uiteenlopende problematiek bij elkaar in één 

standaardvoorziening. Om daadwerkelijk de problematiek van de 

dakloze aan te pakken, is het zaak dat de noodopvang op hoofdlijnen 

Springplank richt zich om deze reden op inwoners die problemen hebben op 

diverseleefgebieden, 	economische 	 dakloos 	 niet Anny lAIG op 	gronden 	raken, en door  

ernstig verslavingsproblemen of zware psychische problemen. Het hebben van 

problematische schulden is geen vereiste, maar de ervaring van Springplank is dat 

95% van deze inwoners dit wel heeft. 

Springplank heeft hierbij twee doorslaggevende criteria: 

- De kandidaat is gemotiveerd om te werken of de begeleider van 

Springplank schat in dat deze motivatie aangewakkerd kan worden; 

' Van de straat: Onderzoek naar de maatschappelijke opvang in Den Haag; Rekenkamer Den Haag; januari 2018, 
P.3  
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Een Springplank-kandidaat heeft: 

9 1  

Geen 
woning 

Problematische 
schulden En... 

Is niet zelfredzaam, kan 'leven' niet overzien, heeft dit niet geleerd 

14'1! 
Geen 
werk 

en/cn wc.)rut meegezogen in niet steunenue netwerken 

Belangrijke randvoorwaarde: 
Middelen gebruik of psychisch functioneren is niet beperkend voor het 
volhouden van werk. 

Nadere toelichting profiel kandidaten 

Bovenstaande laat nog veel ruimte in relatie tot wie van de inwoners die gee  

woning en werk hebben Springplank echt kan helpen om duurzaam zelfredzaam 

- De kandidaat is in staat om te werken. Het middelen gebruik en het 

psychisch functioneren werken niet beperkend op de mogelijkheid om te 

werken. 

worden door werk als katalysator in te zetten. In de bijlage zit om deze reden een 

nader uitgewerkt profiel op basis van de zelfredzaamheidsmatrix én zijn drie 

voorbeeldcasussen uitgewerkt. 

Hierbij willen we één kanttekening plaatsen: Springplank gebruikt het profiel als 

richtlijn. Soms worden kandidaten toegelaten die eigenlijk een te zwaar profiel 

hebben, omdat Springplank inschat dat de motivatie van de kandidaat opweegt 

tegen de belemmeringen. Soms wordt ook iemand die goed in het profiel past 

geweigerd, omdat deze kandidaat te weinig motivatie laat zien om duurzaam 

zelfredzaam te willen worden. 

■ 
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■ 
Veel voorkomende combinaties 

Er zijn een aantal combinaties van bovenstaande vraagstukken die Springplank vaak 

tegenkomt bij haar kandidaten. 

• Vrijwel elke kandidaat heeft problemen op de gebieden: 

o Financiën 

o Werk & opleiding 

o Tijdsbesteding 

o Huisvesting 

o Instrumentele Activiteiten Dagelijks Leven 

o Maatschappelijk participatie 

Bij veel kandidaten komen hier vaak mentale problematiek, middelengebruik en/of 

problemen met justitie bij. Bij een aantal kandidaten spelen er ook problemen 

omtrent het sociaal netwerk en/of de basale activiteiten dagelijks leven. 

Het is moeilijk om nu te zeggen hoe vaak dit het geval is en bij welke combinaties. 

Onderdeel van Traject 2.0, welke Springplank nu heeft ingericht (het verbeteren van 

het Springplank-traject, inclusief betere monitoring), is om veel voorkomende 

combinaties beter inzichtelijk te krijgen. 

■ 
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Gemeente prestatieafspraken 	 450.000 

Huurbijdrage kandidaten 	 44.928 
494.928 

Inkoopwaarde omzet: 

1 

. 	. 
4.000 

68.80 

238.66 

4.2001 

20.000 

Huurkosten aroensoanden 	 64.800 

111 
 Overige kosten kandidaten 

Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfskosten 

Huisvestingskosten 

Verkoopkosten 	 8.000 

Kantoorkosten 	 10.000 

Rente/kosten bank 24.000 

r Omzet 
	

494.928 

346.867 

Kosten 	 439.667 

Begroting 
Om Springplank in Tilburg op te zetten, startend met 25 kandidaten in het eerste 
jaar, heeft Springplank de volgende begroting: 

Omzet: 

Algemene kosten 	 12.000 
Onvoorzien 	 54.000 
Ontwikkelkosten 0 

Resultaat voor belasting 	 55.261 

www.springplank.org  
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■ 
Toelichting begroting 

Huurbijdrage kandidaten 

Kandidaten betalen aan Springplank een maandelijkse bijdrage in de huur, zodra zij 

een tijdelijke woonplek via Springplank hebben. 

Inkoop waarde van de omzet 

Deze bestaat uit de huurkosten van groepspanden, nutsvoorzieningen en overige 

directe kosten ten behoeve van kandidaten. 

Personeelskosten 

In Tilburg zullen we starten met een vestigingsmanager en een seniorbegeleider. In 

een later stadium zal er een tweede begeleider aan toegevoegd worden. Tevens 

bestaat deze post uit een procentuele doorbelasting van de backoffice. 

Afschrijvingen 	á 

Betreft afschrijvingen op investeringen. 

Overige bedrijfskosten (huisvesting, kantoor, verkoop, algemeen en 

onvoorzien) 

Dit betreffen reguliere indirecte kosten ten behoeve van de bedrijfsvoering, zoals 

kosten huur kantoor, accountant en automatisering. Tevens is er een post 

onvoorzien opgenomen in de overige bedrijfskosten. 

Rentekosten 

De Stichting Springplank leent een bedrag uit aan Springplank013 en rekent 

hiervoor een zakelijke rente. 

■ 
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■ 

Rendement Springplank 

Het rendement dat Springplank behaalt wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de 

aflossing aan financiers en de continuïteitwaarborging van Springplank013. Tevens 

is het rendement een vergoeding voor het risico dat Springplank loopt door te 

werken met een algehele resultaatfinanciering. Ook de financiers leggen hiervoor 

het risico bij Springplank. Dit wordt hieronder nader toegelicht. 

Aandachtspunten begroting 

Wanneer Springplank start in een stad liggen de operationele kosten hoger dan 

wanneer Springplank een aantal iarpn actief k in een tar.1 Daar 7iin verschillende 

reden voor, onder andere: 

• Bij start in een stad zijn er een aantal opstartkosten die gemaakt moeten 

worden; 

• De aantallen zijn bij start nog vrij laag (in deze pilot 25). Wanneer 

Springplank op volle kracht draait (100 — 125 kandidaten per jaar in een 

stad), kunnen de kosten per kandidaat omlaag gebracht worden; 

• Begeleiders en de vestigingsmanager zijn in de eerste jaren dat 

Springplank in een stad actief is aanzienlijk veel tijd kwijt aan het bouwen 

van een netwerk met o.a. sociale basis partners, werkgevers en 

woningcorporaties. Maar ook met een relatie opbouwen met de buurten 

waarin Springplank groepspanden heeft. Naarmate Springplank langer 

actief is, kunnen de uren die hiervoor nodig zijn worden teruggebracht/ 

Hierdoor kunnen de kosten per kandidaat over tijd ook lager worden. 

Resultaatfinanciering 
Er is al meerdere keren gerefereerd aan het feit dat Springplank graag gefinancierd 

wil worden op basis van resultaten. Hieronder wordt kort uitgelegd hoe Springplank 

het financieringsconstruct voor zich ziet, op basis van welke baten de 

www.springplank.org  
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Springplank013 B.V. 

Lening 

Springplank 
Stichting Springplank 
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P 
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GEMEENTE TILBURG 

Resultaatfinanciering 

Financieringsconstruct 

Start 
Foundation 

r ING 
,,• 	!!•  Nederland 

fonds 

Sociale lening 

■ resultaatafspraken vormgegeven kunnen worden en welke prestatieafspraken 

Springplank met de Gemeente Tilburg wil maken. 

Springplank zal deze zomer samen met Seastarters en METmet B.V. een rekenmodel 

ontwikkelen die als grondslag voor de resultaatfinanciering zal dienen. 

Springplank heeft twee sociale investeerders, ING Nederland Fonds en Start 

Foundation, bereid gevonden om de uitrol van Springplank in Tilburg voor te 

financieren. Hierdoor is Springplank in staat om haar activiteiten in Tilburg direct 

volledig te ontplooien volgens de hierboven genoemde werkwijze en op basis van 

100% resultaatfinanciering per behaald resultaat per kandidaat. 

Afspraken met investeerders 

De investeerders wensen middels de financiering van Springplank bij te dragen aan 

het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk. Springplank sluit een sociale 

lening met de investeerders. Dit wil zeggen dat andersoortige voorwaarden en 

www.springplank.org  
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Baat per Baat per ja Hoeveel 

Bijzondere Bijstand 3 € 500 	€ 1.500 

Verblijf & Begeleiding & 15 

Nachtopvang 
€ 45.000 	€ 675.000 

Beschermd Wonen 	 5 € 50.000 	€ 250.000 

Totaal 	 n.v.t. n.v.t. 	€ 1.099.500 

personen 	persoon 

Meedoenbijdrage, gratis OV etc.) 

Uitkeringen 

Minimabeleid 

12 

(incl. 2 

€ 14.000 	€ 168.000 

€ 2.500 	€ 5.000 

■ 

rentes gehanteerd worden dan bij een commerciële lening. Springplank heeft op 

korte en middellange termijn vooraf vastgestelde terugbetalingsverplichtingen. 

De investeerders hebben geen invloed op de bedrijfsvoering van Springplank en is 

ook geen contractpartner richting de gemeente. 

Prestatieafspraken gemeente Tilburg 

Hierboven zijn een aantal resultaten benoemd en in het canvas is ook kort 

weergeven wat de baten voor de Gemeente Tilburg zijn bij het behalen van deze 

resultaten. Deze baten zijn in overleg met medewerkers van de Gemeente Tilburg 

tot stand gekomen. 

Springplank wil deze baten en de KPI's door vertalen naar SMART-geformuleerde 

resultaten per kandidaat en daar een resultaatprijs aan hangen. Dit wil Springplank 

in overleg met de Gemeente Tilburg doen. Op basis hiervan wil Springplank een 

contract sluiten. 

www.springplank.org  
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■  
Een aantal parameters staan hierbij vast: 

De Gemeente Tilburg betaalt Springplank per behaald resultaat met een 

maximum van € 450.000, exclusief BTW, op basis van resultaten van één 

jaar. 

Springplank wordt achteraf betaald. Wanneer precies wordt uitgekeerd, 

wordt in overleg met de Gemeente Tilburg vastgelegd; 

- Bij voorkeur wordt per kwartaal achteraf bekeken welke prestaties 

geleverd zijn en zal er op basis van die behaalde prestaties een factuur 

gestuurd worden; 

- De Gemeente Tilburg en Springplank spreken in het contract af hoe de 

resultaten gemonitord worden en kunnen worden aangetoond. 

Kosten en baten Gemeente Tilburg 

De Gemeente Tilburg heeft gevraagd of er een globale inschatting gemaakt kan 

worden welke baten wanneer vallen en welke bedragen de gemeente dan zou 

moeten uitkeren. 

Globaal komt Springplank tot de volgende inschatting. Deze dient nader te worden 

uitgewerkt in de contractafspraken tussen Springplank en de Gemeente Tilburg. 

Het te ontwikkelen rekenmodel zal hierbij helpend zijn. Deze inschatting is op basis 

van de drie belangrijkste KPI's waarop de businesscase gebaseerd is. 

Springplank gaat er vanuit dat een indicatie voor een voorziening of product bij de 

gemeente altijd pas in de maand na het behalen van een resultaat pas bij de 

gemeente zichtbaar wordt in het systeem én dus de baat dan ook pas valt bij de 

gemeente. 

■ 
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Kwartaal Aantal Resultaat Resultaat Resultaat Kosten 
kandidate 'Voorkomen 'Uit 	de 'Voorkomen gemeente 
n 	opvang' 	uitkering' Beschermd 

Wonen' 
September 

Oktober 	5 
	

€35.000 

November 5 
	

€54.000 

December 	 3 
	

3 
	

€59.000 

Januari 
	

€69.000 

Februari 

Maart 

€84.000 

€49.000 

Mei 	 €40.000 

0 

Totaal 
	

€450.000 

2 
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■ Bijlage 

• Bijlage 1: Globale route kandidaat 

• Bijlage 2: Profielen 

Bijlage 1: Globale route kandidaat 

Route voor een kandidaat — globaal overzicht 

1. Bij binnenkomst van de kandidaat: 

a. Intake wordt afgenomen & intakeverslag wordt gemaakt; 

Dit is nodig om een beeld te schetsen van de kandidaat. Ook wordt 

■ 

de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) afgenomen. 

2. Na 1 maand: 

a. Werkplan wordt opgesteld; 

Wat voor werk kan en wil de kandidaat doen? Welke werkgeve 

zouden passend zijn en wat voor termijn koppelen we aan 

gemaakte afspraken? 

3. Na 2 maanden: 

a. Woonplan wordt opgesteld; 

Waar gaat de kandidaat wonen na afloop van verblijf bij 

Springplank. Kan iemand zelf iets vinden of is contigentregeling 

van toepassing? 

4. Na 3 maanden: 

a. Tussentijdse evaluatie; 

Rapporteren aan opdrachtgever en kandidaat. 

5. Na 6 maanden: 

a. Succesplan ondersteuning zelfstandig leven wordt opgesteld; 

Een risicoanalyse maken op duurzame uitstroom. Met als centrale 

vraag, hoe maak je als begeleider samen met je kandidaat het 

traject duurzaam? 

www.springplank.org  
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6. Na 9 maanden: 

a. Evaluatie ondersteuning zelfstandig leven; 

Hoe staat het er mee en wanneer kunnen we afsluiten? 

i. Het werkplan wordt afgesloten. Er is dan een 

arbeidsovereenkomst en 1e loonstrook. 

ii. Of een uitvalverslag van het traject op werk, inclusief een 

eindevaluatie van en met de werkgever. 

7. Na 12 maanden: 

a. Uitstroom naar andere woonvorm en afschalen ondersteuning naar 

Oe lijn, 1e lijn of 2e  fase ondersteuning Springplank; 

In geval van 2e  fase Springplank wordt samen het succesplan 

bijgesteld en wordt toegewerkt na afschalen. De ZRM wordt  

nogmaals afgenomen. 

8. Na 18 tot 24 maanden: 

a. Overdracht aan 0' of 1e  lijn, afsluiting traject; 

Tevens een eindverslag sturen naar opdrachtgever. ZRM wordt nog 

eens afgenomen. 

■ 
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Financiën 

Werk 
opleidin 
Tijdsbesteding 

Huisvesting 

Huiselijke relaties 
Geestelijke 

ezondheid 
Lichamelijke 

ezondheid 
Middelengebruik 

Basale ADL 

Instrumentale 
ADL 
Sociaal netwerk 

Maatschappelijke 
participatie 

■ Bijlage 2: Profielen 
Hieronder volgt een nadere uitsplitsing op basis van de zelfredzaamheidsmatrix 

(ZRM) met daarna een toelichting per leefgebied. Ook wordt kort toegelicht welke 

combinaties van problemen veel voor komen. Ook zijn er in de bijlage drie casussen 

ter illustratie toegevoegd om deze profielschets ook in de praktijk toepasbaar te 

maken. 

ZRM 

1 	acute 2 	niet 3 beperkt 4 	 5 volledig 
problematiek zelfredzaam zelfredzaam voldoende zelfredzaam 

zelfredzaam 
P e e 

O 0 0 
	e 

O 0 0 
	e 

O 0 
	e e 

CL). 
	e 	e 

ei 
O 0 
O 0 

O 
	

O e 
O 0 
	

O e 
O 0 
	 0 

e e 

Justitie 0 

= Probleem waarbij ondersteuning van Springplank passend is 

= grensgeval (goed onderzoeken of ondersteuning Springplank passend is) 

0 
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■ ° 	= een contra-indicatie. Wanneer een inwoner op dit leefgebied deze score heeft, is 

Springplank niet de geschikte partij 

dit leefgebied is niet van belang voor het Springplank-traject of komt meestal 

niet voor. Het is ook geen contra-indicatie als het vraagstuk wel voorkomt. 

Financiën 

Springplank ondersteunt in principe alleen inwoners die financieel niet zelfredzaam 

zijn. De meeste Springplank kandidaten hebben geen inkomen, een 

bijstandsuitkering én hebben schulden. 

Werk & Opleiding 

Het grootste deel van de kandidaten is al langere tijd werkloos. Vrijwel alle 

kandidaten hebben hulp nodig bij het vinden en vooral ook bij het behouden van 

(betaald) werk. 

Tijdsbesteding 

Ongeveer een derde van de kandidaten hehhen vnnr hun traiert hii Snrinnnlank 

een vorm van dagbesteding gedaan. Veel kandidaten zijn hier vroegtijdig mee 

gestopt. 

Huisvesting 

Bijna alle kandidaten hebben meerdere woonsituaties gehad in de jaren voor 

Springplank; hebben gebruikt gemaakt van (tijdelijke) opvang en hebben hulp 

nodig bij huisvesting. 
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Lichameliike aezondheid ~1111111111.1~ 
Ongeveer 40% van de kandidaten heeft chronische lichamelijke klachten (geha 

Een kwart van de kandidaten heeft dagelijks lichamelijke klachten. 

Middelengebruik 

Meer dan driekwart van de kandidaten rookt sigaretten. 90% gebruikt maandelijks 

e e et 

■ Huiselijke relaties 

Het grootste deel van de kandidaten woont alleen. Ongeveer de helft ziet 

regelmatig familie. Ongeveer een derde heeft een verleden met misbruik of ernstige 

problemen met vader/moeder. 

Geestelijke gezondheid 

Ongeveer de helft van de kandidaten is in redelijke geestelijke gezondheid. 

Ongeveer een derde van de kandidaten is ooit depressief geweest. Ongeveer een 

kwart is ooit opgenomen geweest op een psychiatrische afdeling. 

verleden. Ongeveer 10% van de kandidaten heeft last van problematisch 

drugsgebruik. 

Basale ADL 

Kandidaten zijn over het algemeen in staat de basale activiteiten van het dagelijks 

leven uit te voeren. 

Instrumentale ADL 

Veel kandidaten ervaren problemen in het uitvoeren van administratieve taken, 

zoals belastingaangifte doen en toeslagen aanvragen. Ook het zelfstandig voeren 

van een huishouden is in zeker 50% van de gevallen een aandachtsgebied. 

■ 
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Justine. 40% van de kandidaten heeft ook een detenneveneoen. Ongeveer een 

derde is het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een niet-gewelddadig misdrijf. 

Ongeveer 40% heeft geen crimineel verleden of strafblad. 

. 	• 	• 

Casussen 

Ter verduidelijking van het kandidaat profiel zijn drie casussen uitgeschreven. 

1. 
 

Sociaal netwerk 

Ongeveer een kwart van de kandidaten hebben nauwelijks tot geen sociaal netwerk. 

Maatschappelijke participatie 

Springplank-kandidaten doen voor het traject vaak beperkt tot niet mee in de 

maatschappij. 

Justitie 

90% van de kandidaten is in het verleden in aanraking geweest met de politie of 

2. Een complexe casus welke enkele keren per jaar voorbij komt; 

3. Een reguliere casus welke een goed voorbeeld is van een gemiddelde. 

Eenvoudige casus 

Achtergrond 

Een voorbeeld van een makkelijke casus is een 23 jarige man die na 4 jaar detentie 

werd aangemeld door bureau nazorg. Deze man had geen arbeidsverleden, geen 

ervaring met zelfstandig wonen, geen sociaal netwerk en een paar schuldeisers. 

Hij presenteerde zich als een man die graag zijn leven wilde veranderen en de kans 

wou grijpen om vooruit te gaan. In het intakegesprek kwam de motivatie goed naar 

voren. Ook tijdens de boottamp (vast onderdeel van de intake) werd duidelijk dat 

hij graag verandering in zijn leven wilde. De man kon op korte termijn terecht in 
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■ 
een woning van Springplank. Hier is hij in samenwerking met zijn begeleider gestart 

met het ordenen van zijn financiën en het oppakken van alle zaken die geregeld 

moeten worden (zoals bv. verzekeringen). Wat hij zelf kon deed hij zelf, en als hij 

hulp nodig had dan vroeg hij er om. Adviezen vanuit de begeleider werden 

opgevolgd. 

Baanperspectief 

Qua werk wou hij het liefst aan de slag in de techniek en is hij in samenspraak met 

de gemeente voorgesteld bij een werkgever in de installatietechniek. Hier is hij 

gestart met een proefplaatsing van drie maanden. Na die drie maanden zou hij (bij 

goed functioneren) een arbeidscontract inclusief opleidingsaanbod krijgen. Dit is 

val la;   het begin goed verlopen. De begeleider heeft regelmatig contact gehad !Hel 

de werkgever en kandidaat en na drie maanden is er een arbeidscontract 

ondertekent voor zes maanden. De opleiding start op een vast moment, drie 

maanden later. 

Woonperspectief 

Hierna is de begeleider samen met de kandidaat gaan werken aan uitstroom uit de 

springplank   woning. n—  kandidaat hadI bij  het begin van het traject al 

ingeschreven bij de woningcorporaties. Na veelvuldig reageren had hij nog geen 

woning en heeft de begeleider hem aangemeld voor een urgentiewoning. Hij is 

hierin toegelaten en is na zeven maanden in de Springplankwoning doorgestroomd 

naar een eigen woning. Hierin is hij nog tijdelijk ondersteund door de begeleider, 

zodat het duidelijk werd dat hij alle zaken rondom zijn woning goed had ingericht 

en opgestart. Vier maanden later is het traject afgesloten omdat de kandidaat nog 

steeds aan het werk was, de opleiding goed gestart was en alle zaken rondom het 

wonen goed waren ingeregeld. 

■ 
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Kenmerkend 

Een eenvoudige casus kenmerkt zich hoofdzakelijk door de motivatie, de 

vastberadenheid en de werklust van de kandidaat. De problemen die bij 

aanmelding spelen kunnen nog steeds zeer divers zijn en op veel verschillende 

leefgebieden spelen. Wel zijn de vraagstukken van een iets minder complexere 

aard. Het is juist de samenwerking tussen begeleider en kandidaat die soepel 

verloopt, het harde werken en de focus van de kandidaat die voor snel succes 

zorgen. 

Zware casus 

Achtergrond 

Op het eerste oog zou hierbij niet direct aan Springplank gedacht worden, maar de 

man gaf in elk gesprek aan dat hij graag wou werken. Op verzoek van het GDT is er 

een kennismaking georganiseerd met twee begeleiders. Omdat de meningen 

verdeeld waren is er een tweede gesprek georganiseerd en uiteindelijk is er 

besloten om het traject te starten, zij het met aangepaste verwachtingen richting 

de opdrachtgever. Springplank heeft ook gelijk besloten twee begeleiders op dit 

traject te zetten, zodat de intensiteit gedeeld kan worden. De eerste maanden 

hebben vooral in het teken gestaan van kennismaken en vertrouwen winnen. De 

man dronk nog veel en belde dan soms wel 25 keer achter elkaar op en was dan 

zeer dwingend en boos. De begeleiding heeft hem hierin begrensd en aangegeven 

dat niemand meer het gesprek met hem aangaat als hij zo te keer gaat en 

gedronken heeft. Meerdere malen heeft de man aangegeven de begeleiding niet 
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meer te hoeven zien, maar de dag erna kwam de begeleiding 'gewoon' weer binnen 

als ze voor de deur stonden. Er is veel aandacht geweest voor zijn verhaal en de 

begeleiders zijn gesprekken aangegaan met jeugdzorg, reclassering, advocaten, 

bewindvoering, GGZ en andere betrokkenen. Op deze manier is er een compleet 

beeld ontstaan en zijn de begeleiders gestart met het ondersteunen van de 

kandidaat. 

Baanperspectief 

Een eerste plaatsing bij een werkgever is mislukt. De man werd boos op de werkplek 

en kon niet omgaan met de cultuur in het bedrijf. Dit was overigens wederzijds. Een 

tweede plaatsing is georganiseerd bij een veel kleiner bedrijf en de medewerker die 

de kandidaat onder zijn hoede nam t I ICCIL hier bewust voorgekozen. Hij heeft veel 

contact gehad met de begeleiding en wist op de een of andere manier met de 

kandidaat om te gaan. De kandidaat werd thuis opgehaald en aan het eind van de 

dag weer afgezet. Om het financieel acceptabel te maken is er een 

loonwaardemeting uitgevoerd waarbij een loonwaarde van 31% werd vastgesteld. 

Doordat de werkgever gecompenseerd werd en vrijgesteld is van risico bij 

ziekmelden, is de man daar nog steeds aan het werk. 

hij Doordat hij werkt,drinkt 	minder. Hierdoor zijn ook LUIT 1JUICI I el I tirades  

verminderd. Ondertussen heeft de man een contract voor onbepaalde tijd 

gekregen. 

Overige problemen 

De begeleiders van Springplank hebben hem ook bijgestaan tijdens de rechtszaak 

en de man is er met reclasseringstoezicht, verplichte acceptatie van begeleiding 

vanuit Springplank, een contact/ gebiedsverbod m.b.t pleeggezinnen en zijn ex, een 

taakstraf en verplichte behandeling door GGZ de omslag vanaf gekomen. 

Door zijn tirades en gedrag werd de man op meerdere plekken geweigerd en kon 

hij ook niet in de schuldsanering terecht. Na onderzoek door de begeleiding bleek 

deze afwijzing door de betrokken medewerker niet op inhoudelijke gronden, maar 
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op persoonlijke gronden gemaakt te zijn. Na overleg met het GDT is er een andere 

regisseur op de casus gezet en is de aanmelding tot een schuldsaneringstraject toch 

gedaan. Het minnelijk traject is afgewezen en daarna is de WSNP aangevraagd. De 

begeleiders van Springplank hebben de kandidaat tot aan de rechtbank bijgestaan 

en samen hebben ze de rechter kunnen overtuigen dat toelating noodzakelijk is om 

de kandidaat verder te helpen. 

Dit traject loopt langer dan een regulier traject en de begeleiding loopt nog steeds, 

tweeënhalf jaar na aanvang van het traject. De begeleiding is wel afgeschaald van 

twee naar één begeleider. Overdracht van deze kandidaat is echter zeer lastig 

omdat het een bepaalde aanpak vereist en een vertrouwensband moet worden 

opgebouwd. Dit is iets waar goed over nagedacht moet worden en waar samen met 

de  betrokkenenuit de stad 	 keuzes emaakt moeten worden. 

Woonperspectief 

Deze man had bij aanmelding al een eigen woning. Omdat er een bewindvoerder 

betrokken was, waren er geen problemen met de huurbetaling. Wel waren er 

klachten van omwonenden met betrekking tot overlast. Dit ging dan vooral over 

geluidsoverlast in de vorm van harde muziek. De kandidaat draait graag 

Nederlandstalige muziek als hij gedronken heeft. 

Doordat hij voortaan fulltime werkt is deze overlast zeer sterk gereduceerd. De 

kandidaat drinkt stukken minder en draait daardoor dus ook minder vaak en vooral 

minder hard zijn muziek. 

Ook is zijn gedrag richting omwonenden verbetert. Dit is wederom te koppelen aan 

het verminderen van zijn drankgebruik als gevolg van zijn werk en begeleiding. Op 

dit moment is de woonsituatie van de man dus stabiel te noemen. 

Kenmerkend 

Ook bij de zware casus is de motivatie om te werken aanwezig. De zwaarte wordt 

vooral bepaald door de mogelijkheden en het reflecterend vermogen van de 

kandidaat. Bij een zware casus is er sprake van heftige problematiek op diverse 
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leefgebieden. Financiën, maar vooral ook psychische- en verslavingsproblemen zijn 

dan aan de orde. Toch wordt de casus door de Springplank-begeleider 

'aangenomen'. Meestal doordat de motivatie bij de kandidaat aanwezig is en er 

ergens mogelijkheden worden gezien om succes te boeken. 

Reguliere casus 

Achtergrond 

Een goed voorbeeld van een dergelijke casus is een man die in de nachtopvang 

verbleef en werd aangemeld omdat hij snel aan het werk wilde en dit ook leek aan 

te kunnen. De kandidaat is op gesprek geweest en was gemotiveerd om te starten. 

Hij was voordat hij dakloos werd ZZP'er (schilder) en woonde anti-kraak. Hij heeft 

problemen in zijn boekhouding gehad, waardoor hij de rekeningen niet meer kon 

betalen en uiteindelijk door schulden dakloos is geworden. De kandidaat wou graag 

snel weer aan de slag en gaf aan wat hulp nodig te hebben bij financiën, maar het 

ook wel zelf te kunnen. 

Woonperspectief 

- • !Pl -. 	ff • _ 1 1! 	• 	IR .0 	R ". ", 	"-B 	c 	!w 	C • • 	B 

Omdat hij aangaf zelf om te kunnen gaan met financiën heeft hij de kans gekregen 

om dit ook te laten zien. De begeleiding heeft een oogje in het zeil gehouden en 

binnen twee maanden werd duidelijk dat de kandidaat toch wel moeite had om zijn 

zaakjes te regelen. Na een goed gesprek heeft hij (met moeite) budgetbeheer 

geaccepteerd, zodat zijn financiën gestabiliseerd kunnen worden en hij in elk geval 

niet verder in de problemen geraakt. Naar verloop van tijd zag hij hier ook de 

voordelen van in en merkte hij dat dit rust bracht. Hij vindt het nog steeds lastig 

om te erkennen dat hij dit niet zo goed kan. 

Werkperspectief 

Qua werk was hij in het begin wel wat selectief in zijn keuzes. Bij dagbesteding 

kwam hij vaak niet op tijd en bleef hij zelfs weg. Hierdoor zijn er een paar 

■ 
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gesprekken geweest met de begeleiding die ook hier weer wat forcerend te werk is 

gegaan. Kandidaten weten van te voren wat de Springplank-route is, maar op het 

moment dat het zover is kan dit toch wel eens moeilijk zijn. Uiteindelijk is de 

kandidaat in gezamenlijk overleg voorgesteld bij een goede Springplank-partner 

om als chauffeur post op te gaan halen. Hij is hier gestart en al vrij snel merkte hij 

dat hij dit heel leuk vond. De werkgever was ook zeer te spreken over hem en dacht 

ook mee met andere dingen die belangrijk voor hem waren. Zo stond hij 

ingeschreven bij de Voedselbank en moest hij op donderdagmiddag zijn pakket 

hier op halen. Omdat hij dan aan het werk was, was hij bang dat hij dit niet meer 

zou kunnen. Op advies van de begeleider heeft hij dit bespreekbaar gemaakt bij de 

werkgever en nu is zijn route er op aangepast, zodat hij onder werktijd zijn 

VUCUJCIUUr Vn  C+  kan ophalen. De band tussen de kand idaat en d e C  VVCIKCVCI 
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hierdoor enorm versterkt. 

Ondertussen werkt de kandidaat nog steeds bij deze werkgever en is er een 

minnelijk traject gestart om zijn schulden af te lossen. De kandidaat heeft het 

budgetbeheer volledig geaccepteerd en is blij dat hij weer 'vooruit kan kijken'. Er is 

ook voldoende basis om door te stromen naar een eigen woning en ook dit is 

gerealiseerd. De Springplank-begeleider heeft hier in meegekeken en is langzaam 

I CIIIJ1-1Ic ICII IM LUI y. Een wijk teammedewerker itileuevvei 	bezoek geweest en HCCII nu 

eens per maand even contact met de kandidaat. Het traject is dan ook na zo'n 18 

maanden afgesloten. 

Kenmerkend 

Een reguliere Springplank casus is moeilijk vast te stellen. Elke kandidaat is anders 

en elk traject verloopt ook anders. Toch zijn er een aantal gemeenschappelijke 

delers te noemen die passen bij een reguliere casus. De meest voorkomende 

combinaties aan problemen bij aanmelding zijn dakloosheid, financiële problemen, 

een zeer klein sociaal netwerk en een beperkt reflecteren vermogen. Vaak is er ook 

sprake van een onder gemiddelde intelligentie (al dan niet gediagnostiseerd). De 

kandidaat heeft meestal wel een werkverleden, maar dit kenmerkt zich door veel 

www.springplank.org  
info@springplank.org  



■ 
kortstondige arbeidsrelaties en meestal is er bij aanmelding sprake van een relatief 

groot 'gat' op het CV. 

De gemiddelde kandidaat is wel gemotiveerd om aan het werk te gaan en wil graag 

'huisje, boompje, beestje'. De vaardigheden om dit te bereiken zijn wel aanwezig, 

maar behoeven wel ondersteuning. Of dit dan tijdelijk is, of voor langere tijd is 

wisselend en niet altijd van te voren in te schatten. 

■ 
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Doc. 160 

OMBUIGINGSPLAN GEMENGD WONEN IN TILBURG 
In het kader van veranderopgave Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang en preventie GGZ en 
verslavingszorg Hart van Brabant 

Indieners: 
WonenBreburg (namens Tilburgse corporaties Tiwos en TBW wonen/'t Heem), Gemeente Tilburg en RIBW (namens 
zorginstellingen). Verder te noemen: partijen. 

Aanleiding 
Medio 2018 hebben MOM-partners en de Gemeente Tilburg samen onder de vlag "Thuis in de wijk" een aantal 
projecten benoemd die antwoord kunnen geven op maatschappelijke vraagstukken rondom wonen, welzijn en 
zorg. Veel van deze vraagstukken gaan over het verbeteren van de doorstroom en het wegnemen van de huidige 
belemmeringen. 

Het verzoek om ombuigingsvoorstellen in te dienen in het kader van de veranderopgave Beschermd Wonen, 
Maatschappelijke opvang en preventie GGZ en verslavingszorg Hart van Brabant sluit naadloos aan op de 
doelstellingen en ambities van Thuis in de wijk. 

Daarom zijn de ombuigingsvoorstellen besproken en is er breed draagvlak om een ombuigingsvoorstel in te dienen 
voor een project Gemengd Wonen in Tilburg. 
Het samenwerkingsverband Thuis in de wijk steunt dit initiatief en is van mening dat dit initiatief aansluit op de 
principes van de Commissie Dannenberg. 

Het project Prikkelarm wonen was ook een suggestie vanuit Fijn Thuis, maar omdat dit plan al wordt uitgevoerd door 
corporaties en Gemeente, is het niet noodzakelijk om een via een ombuigingsvoorstel versnelling te realiseren. 

Inspiratie 
De inspiratie voor een nieuw project ontstond tijdens het Werkatelier Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
opvang, dat werd georganiseerd op 19februari jongstleden. 

Tijdens het werkatelier werd het project Place2BU van Mitros en Portaal in Utrecht gepresenteerd. De kracht van het 
woonproject is dat jongeren, statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang naast elkaar wonen en elkaar 
verder brengen. Partijen hebben geloof in dit woonconcept en denken dat we ook in Tilburg een dergelijk project 
kunnen opzetten. 

Daarnaast is een belangrijke voorlopige conclusie van de Regiegroep Beschermd Wonen Hart van Brabant, dat een 
grotere diversiteit aan woonvormen noodzakelijk is om de transitieopgave te volbrengen. Het doel is dat er voor 
iedere woon- en ondersteuningsbehoefte een passend antwoord is. Zo normaal mogelijk en intensiever als dat nodig 
is. Een gemengde woonvorm, waar mensen met en zonder kwetsbaarheid bewust kiezen om bij elkaar te wonen, kan 
daar een bijdrage aan leveren aan de diversiteit van het palet aan woonvormen. 

Beschermd Wonen in Tilburg 

Doelgroepen 
We willen graag een nieuwe gemengde woonvorm in Tilburg ontwikkelen. 
Daarbij denken we aan een combinatie van doelgroepen: 
• Reguliere huurders (jongeren, starters) 
• Kwetsbare huurders (huurders met een begeleidingsvraag), bijvoorbeeld huurders die afkomstig zijn uit de 

maatschappelijke opvang en met begeleiding zelfstandig kunnen gaan wonen. 
• Statushouders. 

De verhouding is de helft reguliere huurders en de helft huurders met begeleiding (de laatste twee doelgroepen). De 
bewoners met en zonder begeleiding worden verspreid over het complex (gespikkeld wonen). Iedereen woont 
zelfstandig, er is sprake van scheiden van wonen en zorg. 

Omvang 
we denken aan een schaalgrootte van tussen de 50 en 100 geclusterde zelfstandige woningen. De woningen zijn 
zelfstandige eetkamerstudio's met een afmeting tussen de 30 en 40 m2. De huur is betaalbaar voor 1- en 2 
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persoonshuishoudens (onder de eerste aftoppingsgrens, indien mogelijk zelfs onder de kwaliteitskortingsgrens). In 
principe is het een permanente woonvorm. 

Er is een gemeenschappelijke ruimte waar er ontmoeting kan plaatsvinden en er diverse activiteiten kunnen worden 
georganiseerd. Er is ook een ruimte waar de medewerker van de zorgaanbieder kan verblijven. 

Locatie 
Er is nog geen beschikbare locatie. Partijen zijn bereid om, na goedkeuring van een aantal uitgangspunten een 
onderzoek te starten naar een geschikte locatie. 

Innovatieve elementen die zelfstandig wonen kunnen bevorderen: 
• Combinatie van reguliere en kwetsbare huurders (magic mix). Mensen met en zonder kwetsbaarheid kiezen er 

bewust voor om bij elkaar te wonen. Dit is een voorwaarde om een goede integratie/landing en optimale 
participatie van alle bewoners mogelijk te maken. 

• Wonen op basis van wederkerigheid: reguliere huurders zijn bereid zich in te zetten voor de (participatie van) de 
kwetsbare medehuurder en de gezamenlijke leefbaarheid in het complex. Meehelpen en meedoen. Bewoners 
helpen elkaar, organiseren activiteiten, doen klusjes en ondernemen samen leuke dingen. 

• Werken met gangvertegenwoordigers. Elke gang heeft twee 'gangmakers', die zich extra inspannen om een 
echte woongemeenschap te vormen. 

• Er is intensief sociaal beheer. 
• Er is een gemeenschappelijke ruimte die door de huurders gezamenlijk beheerd wordt. Overwogen kan worden 

om ook een gemeenschappelijke ruimte op de gangen te creëren, waar de bewoners met buren samen kunnen 
koken, eten, relaxen of studeren. 

• De aanwezige professionals van de begeleidende organisaties, vormen samen een transactioneel team. De 
aanwezige zorginstellingen zoeken elkaar op en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding van de 
huurders in het complex. Er komt een werkplek in of bij de gemeenschappelijke ruimte zodat er altijd iemand 
van een begeleidende instellingen aanwezig is. Door onderlinge afstemming is er een efficiënte inzet van 
begeleiding en kunnen kennis en ervaringen gedeeld worden. 

• Er is 24/7 beschikbaarheid van zorg, zorgaanbieders organiseren dit gezamenlijk 
• Het project ontstaat vanuit een gezamenlijk en langdurig commitment van Gemeente Tilburg, corporaties en 

zorgaanbieders. 
• Als de begeleiding niet meer nodig is omdat de huurder zelfstandig kan wonen, hoeft dat niet in alle gevallen te 

betekenen dat de huurder moet verhuizen. 

Leren van elkaar 
Casade, Traverse, Zintri Zorggroep, RIBW en Prisma zijn voornemens om een bestaand complex in Waalwijk om te 
vormen tot een gemengde woonvorm. Veel van de principes uit dit ombuigingsvoorstel, zijn ook in het project in 
Waalwijk van toepassing. Daarom wordt voorgesteld dat we leren van de ervaringen in Waalwijk en de werkzame 
elementen toepassen in het Tilburgs project Gemengd wonen en vice versa. 

Benodigde middelen 
Partijen dienen een ombuigingsvoorstel in om de realisatie van het project Gemengd Wonen te kunnen versnellen. 
Het gaat hier dan in eerste instantie om de extra investeringen die nodig zijn omdat het hier een bijzonder project 
betreft. Het betreft een hele globale inschatting. 

Vanzelfsprekend is er sprake van cofinanciering. 
Kosten die verbonden zijn aan het realiseren van de woningen, worden gedragen door de corporatie(s). De 
noodzakelijke begeleiding wordt gefinancierd uit reguliere budgetten. 

Extra middelen die nodig zijn om deze woonvorm te realiseren of te versnellen: 
• Bijdrage aan de realisatie van gedeelde voorzieningen als ontmoetingsruimte/ruimte zorgmedewerker 

(indicatief): € 150.000 - € 200.000. Dit is mede afhankelijk van de grootte en het gekozen kwaliteitsniveau. 
• Inzet projectleider sociaal: 0,5 FTE eerste jaar: € 50.000. 
• Extra inzet sociaal beheerder eerste jaar (0,5 FTE). Later gefinancierd door corporaties: € 25.000 

Maatschappelijk Rendement 

Omdat het plan recent is ontwikkeld, is er nog geen maatschappelijke businesscase gemaakt met een 
kosten/batenanalyse. 
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Van het project Gemengd wonen, kunnen de volgende maatschappelijke baten verwacht worden: 
• Snellere uitstroom uit Maatschappelijke opvang of uit andere intramurale voorzieningen. 
• Bijdrage aan gevoel van inclusie van kwetsbare huurders, bijdrager aan integratie en participatie 
• Verlagen van kans van overlast door wederkerigheid, de cultuur van tolerantie en sociaal beheer. 
• Efficiënte inzet van begeleiding, betere signalering, meer afstemming waardoor er tijd vrijkomt om vanuit de 

begeleidende partijen extra te investeren. 

Ombuigingsplan Gemengd Wonen Tilburg. Versie: 27 maart 2019. Status: ingediend. 	 3 
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Betrokken partijen; Woningbouwcorporatie Cascade, Gemeente Waalwijk, RIBW, 
Zintri Zorggroep, Prisma 
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• verstandelijke b perking, 
werkende jonge n, mensen 
met een psychisc'ie 

• kwetsbaarheidfo deren, 
vluchtelingen. 

Erik Dannenberg (bestuur VNG,voorzitter VNG onderhandelingsdelegaties 
voor de WMO en Jeugdwet); 
"Waar in opvang en zorgvoorzieningen doorgaans de cliënt- of patiënt rol centraal 
staat, kunnen in gemengde woonvormen mensen primair bewoner, goede buur en 
burger zijn, met steun van medebewoners en waar nodig professionele hulp. Dat is 
de kracht van gemengde woonvormen 	 

Aanleiding. 
Gemengd wonen is iets wat al jaren bestaat. Inspiratiebronnen zijn bijvoorbeeld; 

• kloosters 
• Emmaus woon/werkgemeenschappen 
• Woongroepen met een ideële opvangfunctie 
• Krakersbeweging (jaren 70 & 80) 
• Gemengde buurt voor mensen met een beperking op antroposofische 

grondslag (Overkempe Olst 1992) 
• t Groene Sticht (2003) 
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Recente ontwikkelingen stimuleren de ontwikkeling van gemengde woonvormen; 
• krappe woningmarkt voor sociale huur 
• grote vraag van een mix van doelgroepen naar huisvesting; studenten, 

statushouders, uitstroom uit MO, GGZ, LVB, arbeidsmigranten, mensen in 
een scheiding. 

• transformatie leegstaande kantoorgebouwen 
• extramuralisering 
• terug naar de wijk; commissie Dannenberg 

Context van de ontwikkelingen. 
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De weg naar en van sociale inclusie. 
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Missie, visie en strategie. 

Missie; waarom doen we dit. 
Zowel de aanleidingen als de context maakt dat de betrokken organisaties kiezen 
voor de ontwikkeling van deze woonvormen. 
We kiezen expliciet voor het creëren van een optimaal woon- en leefklimaat voor 
kwetsbare mensen waardoor iedereen mee kan doen in de samenleving. 
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Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van inclusie, extramuraliseren en het 
implementeren van het VN verdrag over de rechten van mensen met een handicap 
zijn zeer relevant. 
De ontwikkeling van gemengde woonvormen staat in het verlengde van deze 
ontwikkelingen. 

Visie; wat willen we zijn. 
We bieden passende woonruimte en ondersteuning aan (sociaal-maatschappelijk en 
financieel) kwetsbare mensen. 
We stimuleren en faciliteren sociale impact voor alle huurders, iedereen levert een 
bijdrage vanuit wederkerigheid waardoor sociale sensitiviteit verder ontwikkeld wordt. 
We stimuleren kennisuitwisseling en overdracht tussen medewerkers van de 
verschillende organisaties. 
We stimuleren en faciliteren verbinding met de wijk. 

Strategie; Hoe gaan we dat doen. 
We zetten samen met huurders en samenwerkingspartners in op; 

• samen wonen in een verticale wijk 
• creëren van een optimale (woon, leer en ontwikkel) omgeving 
• participatie en wederkerigheid 
• een gezonde financiële exploitatie 
• lange termijn resultaat 

Dit doen we in de domeinen; wonen, werken, welbevinden en meedoen, herstel en 
ontwikkelen. 

Maatschappelijk rendement. 
• gemengde woonvormen werken preventief; positieve sociale controle als 

"early warning" voor terugval en overlast. 
• inclusie; plekken waar mensen met een kwetsbaarheid ook welkom zijn en 

waar opening voor contact kan ontstaan. 
• belang van meedoen in het 'gewone' leven, gericht op ontzorgen en 

normaliseren en inzetten van informele ondersteuning. 
• ontwikkelen van passende nieuwe vormen van huisvesten van mensen met 

een kwetsbaarheid. 
• gemengde woonvormen dragen bij een meer doorstroming en zelfstandig 

wonen voor mensen uit beschermde woonvormen. 
• gemengde woonvormen dragen bij aan draagvlak in buurt en wijk t.a.v. 

mensen met een maatschappelijke kwetsbaarheid. 
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• gemengde woonvormen geven woningcorporaties meer regie in bevorderen 
goed woonklimaat. 

• gemengde woonvormen dragen bij aan woningvoorraad voor reguliere sociale 
huurders. 

bron; onderzoek Ontwikkelwerkplaats gemengde woonvormen door Kenniscentrum 
Sociale innovatie Hogeschool Utrecht, MO, Abrona 

Financieel rendement. 
• schaalgrootte 
• duurzaam exploitabel 
• afschalen van zorg door context 

Meetinstrumenten kunnen zijn; 
• maatschappelijke effectmeting 
• storytelling 
• rapportage 

Meetpunten 

Kader 	 Wat willen we bereiken 

Het concept slaat aan 	 • ambitie wordt waargemaakt 

• maatschappelijke impact wordt 
gerealiseerd 

• waarden worden toegevoegd 

• geformuleerde doelgroepen 
worden bereikt 

• voedingsbodem voor innovatie 

Het gebouw is passend 	 • gebouw heeft de beoogde functie 

• gebouw nodigt uit tot ontmoeting 
en wederkerigheid 

• appartementen voldoen aan de 
behoefte 

• gebouw voldoet aan 
doelstellingen m.b.t. de diverse 
domeinen (wonen, werken, 
welbevinden en meedoen, 
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herstel en ontwikkelen 

Integraliteit/ shared services • effectieve inzet medewerkers 
• kennis delen en overdragen 
• kwalitatief verantwoord 

Binnen de financiële randvoorwaarden • evenwicht in maatschappelijk en 
financieel rendement 

Deze meetpunten zullen volgens op te stellen evaluatiecriteria gemeten worden. 

Programma van eisen huisvesting 
• 2 Kamerappartement onder de huursubsidiegrens 
• 40 - 60% verhouding burgers met een ondersteuningsvraag en zelfstandige 

burgers, nader te bepalen vanuit ervaringen in het land verhouding doelgroep. 
Er wordt een scenario gehanteerd waarin we toewerken naar een 50-50% 
verhouding. Op termijn wordt er gewerkt met een omklap constructie van 
10%, dit is nl. voor het mogelijk maken van permanent verblijf voor de burgers 
waarbij prettig (samen) wonen het primaire doel is. Screening van deze 10% 
gebeurd door een bewonerscommissie in combinatie met de 
vertegenwoordigers van de zorgorganisaties. 

• Voor de burgers met een kwetsbaarheid is uitgangspunt Scheiden Wonen en 
Zorg. Voor reguliere bewoners is er sprake van reguliere verhuur. 

• Geen 24 uurs aanwezigheid wel 24 uurs oproepbaarheid/ongeplande zorg. 
• Gezamenlijkheid, zowel op bewoners vlak als organisaties: 

o Gezamenlijke ruimten (activiteiten, inloopfunctie) 
o Shared Service (breed: 24 uur consignatie — verpleging en verzorging 

etc) — Gezamenlijke tuin. 

• Nader te onderzoeken: aansluitende keten ontwikkelen met 
woningbouwcorporaties m.b.t. uitstroom (bv 6 plaatsen per jaar). Dit voor 
maximale landing in de wijk! 

Opbrengsten - Kansen 
Gezamenlijke afgestemde inzet moet leiden tot efficiency en extra (shared)services 
ten behoeve van de burgers met een ondersteuningsvraag. 
Daarnaast ontstaat een verbreding van expertise ten behoeve van de totale groep 
huurders. 
Deel van de beheerfuncties kan in eigen regie genomen worden, bijvoorbeeld in de 
vorm van dagbesteding. 
Aantal klanten x opbrengsten vanuit indicatie/beschikking dient kostendekkend te 
zijn voor de te bieden ondersteuning en (shared) services. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Extra maatregelen dakloosheid Utrecht; indiening projectvoorstel Living Lab Eerst een Thuis Regio Utrecht 
Datum: 	vrijdag 31 januari 2020 15:19:52 
Bijlagen: 	imaae001.pnq 

imaae002.pnq 
imaae003.pnq 
imaae004.pnq 
imaae005.aif 
Projectplan Living Lab Eerst een Thuis regio Utrecht. Def. versie 31-1-"20,pdf 
Inaevulde uitvraag Utrecht; Plan van Aanpak Daklozen. Definitief 31-01-2020.xlsx  
Regionale koers opvang en beschermd wonen U16.pdf 
Plan-van-Aanpak-Huisvestina-Ondersteunina-Kwetsbare-Doelaroepen-2019. Definitief.ndf 
Toekomst van de daklozenoovano in Utrecht.pdf 
Stand van zaken uitvoering Toekomst van de Daklozenopvang Utrecht.odf 

Geachte 	 di en [_ 

Hierbij ontvangt u het projectvoorstel en format Plan van Aanpak Dak- en Thuislozen: 
'Living Lab Eerst een Thuis regio Utrecht'. 

Wij zijn blij met de snelle reactie van het kabinet op de brandbrief van de G4 aan de 
betrokken bewindspersonen van VWS, SZW, Financiën en BZK en dat het kabinet de 
urgentie onderkent voor een gezamenlijk aanpak. Een impuls in samenwerking met het 
Rijk kan bijdragen aan een oplossing voor de mensen die nu langdurig moeten wachten 
op onderdak en begeleiding. 

Regio Utrecht is een zorgzame regio en hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar 
dienstverlening aan de groep dak- en thuislozen. We hebben een goede 
ketensamenwerking opgebouwd met onze zorgaanbieders en zetten in samenwerking 
met o.a. woningbouwcorporaties sterk in op de ambulantisering. 

We doen veel voor de doelgroep (zie de bijlagen naar de Regionale Koers Opvang en 
Beschermd Wonen U16; Plan van Aanpak Huisvesting en Ondersteuning Kwetsbare 
Doelgroepen; Visie Toekomst van de Daklozenopvang in Utrecht en Stand van Zaken 
Toekomst Daklozenopvang), maar we zien dat sinds anderhalf jaar onze keten vastloopt. 
De vraag is te groot en er is te weinig woonruimte beschikbaar, ondanks de 
investeringen van de afgelopen jaren. We zien een verzwaring van de doelgroep en een 
aanhoudende vraag naar 24-uursvoorzieningen. Het lukt (economisch) dakloze(n) 
(gezinnen) steeds minder goed om op eigen kracht, of met enige ondersteuning, zelf 
aan een duurzame woonplek te komen. 

De termijn waarop we iemand kunnen huisvesten is hierdoor van maanden in jaren 
veranderd. Dit zorgt ook voor een overloopeffect waarbij cliënten die wachten op een 
plek in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te lang op de verkeerde plek 
verblijven: jeugdzorg met verblijf, klinische ggz, detentie of de straat. 

We zijn dan ook blij met de kans die het ministerie van VWS biedt om aanvullende 
maatregelen te nemen om op korte termijn meer te doen voor deze groep en hier 
samen in op te trekken. In het projectvoorstel presenteren we als regio Utrecht de 
mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het realiseren van (tijdelijk) extra woonplekken 
en het bieden van zorg op maat voor de cliënt. In het 'Living Lab' volgen we de 
ontwikkelingen op de voet en onderzoeken we of Eerst een Thuis een duurzame 
transformatie van de opvang in regio Utrecht bewerkstelligt. 

Wij kijken met belangstelling uit naar een spoedige beslissing op de ingediende 
projectvoorstellen en willen deze graag op korte termijn met u bespreken. 

Met vriendelijke groet, 
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peildatum 1 december 20191  
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We ervaren een gebrek aan beschikbare en passende huisvesting. Zowel als oorzaak van 
dakloosheid (preventie) als oplossing van dakloosheid: uitstroom uit de opvangketen. 
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extra maatregelen moeten bijdragen aan Intermevereonder. steueem van de doelgroep, het vinden ven dlternalleve woonOplessingen en he (grotendeels) terugdringen von de prop in de keten die et op dit moment ie. 

Ten behoeve van uistmom uit MOBW.voorzieningen bestaat in de regio een metingentregeling. Elke gemeente Inde regio een taakstellend aandeel In het contingent. Deze taakstelling Is in Nrecht stad en enkele reglogerneenten opgenornen in de prestatimafspraken met 
WOnIngeorporalles. De overige reglogemeenten manen dit jaar ook reet het Opnemen van de taakstelling in prestatie-afspraken met corporatiees. 

Met alle zorgaanbleders en corporaties gezamenlijk zijn alspraken gemaakt Over toewijzing, malcmng en bemiddeling 
doelgroep. 

'oningoo voor de doelgrom. Bij projectontwlkkellnp worden aan de voorkant afspraken gemaakt over een minimumaandeelnIngen voor de MOB 
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10.2.e, tenzij anders aangegeven 

Projectplan: 
Living Lab Eerst een Thuis regio 
Utrecht 

Samenwerkende gemeenten, aanbieders 
MO/BW 
en woningcorporaties regio Utrecht Ul 6 



Aanleiding 

Gemeenten kampen met een grote toename van dakloosheid. Het CBS berekende onlangs dat het aantal 
daklozen in de afgelopen tien jaar is verdubbeld. Ook in de regio Utrecht is dit merkbaar. Daarom heeft 
de stad Utrecht samen met de overige G4-steden onlangs een dringend beroep op het kabinet gedaan om 
haar verantwoordelijkheid te nemen en de trend van stijgende dakloosheid te keren. Er zijn meer 
woonplekken nodig om daklozen een nieuwe start te geven en meer geld om kwetsbare daklozen 
ondersteuning te bieden. In de brandbrief staat dat de grens van wat de G4-steden zelf kunnen oplossen, 

is bereikt. De wachttijd voor onderdak en begeleiding is in een aantal steden explosief gestegen (ook 
onder jongeren en gezinnen). De financiële middelen zijn ontoereikend. 

De G4 doen in de brief vier voorstellen voor maatregelen: 

Een landelijke afspraak om per gemeente een bepaald quotum aan daklozen te huisvesten. 
Hiermee wordt de last verdeeld over alle gemeenten. 

• Maak gemeenten waar de dakloosheid is ontstaan mede verantwoordelijk voor de oplossing. Nu 

komen veel daklozen in de grote steden terecht, waardoor ook de verantwoordelijkheid voor een 
oplossing bij de grote steden komt te liggen. 

• Structureel extra financiering voor gemeenten om kwetsbare daklozen tijdig te kunnen 
ondersteunen. 

• Kijk kritisch naar wet- en regelgeving die oplossingen tegenwerken. De G4 noemen in dit 
verband de Kostendelersnorm, waardoor het vaak lastig is voor daklozen om tijdelijk binnen hun 
eigen netwerk te verblijven. 

De oproep aan het kabinet is gedaan omdat gemeenten de noodzaak voelen van aanvullende maatregelen 
bovenop het beleid en de maatregelen die door de steden zelf al genomen worden. Ook in de regio 
Utrecht wordt volop gewerkt om het probleem van dakloosheid aan te pakken. 
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1 Ons voorstel 

In dit projectvoorstel doen de gemeenten in de regio Utrecht met de aanbieders van MO/BW en de 
woningcorporaties in de regio gezamenlijk een voorstel voor een aanvullende aanpak om de ontstane 
wachtlijsten van mensen die op dit moment dakloos zijn en wachten op zorg weg te werken. 
In de regio Utrecht zijn al afspraken gemaakt over extra inzet en een versnelling in onze ambities ten 
aanzien van huisvesting voor de MO/BW-doelgroep en het gefaseerd wegwerken van wachtlijsten. We 

constateren dat alle partijen daarmee het maximale doen wat binnen de bestaande middelen mogelijk is. 
Desondanks is een verdere versnelling nodig. Met de nu voorgestelde aanpak realiseren we deze 
versnelling: 

Aanvullend op de vanuit bestaand beleid in de regio reeds ingezette versnelling, 
plaatsen we met dit voorstel in de komende twee jaar 200 personen extra in een 
housing firsttraject. Met een innovatief en maatwerkgericht zorgtraject worden zij 
van daaruit begeleid naar duurzame uitstroom. 

Door deze versnelde aanpak nemen wachtlijsten af en ontstaat ruimte in de keten 
van MO/BW-zorg om de overige wachtenden via de reguliere middelen de 
benodigde zorg en onderdak te bieden. 

Met dit plan voor ons Living Lab Eerst een thuis regio Utrecht bieden we een concrete uitwerking van de 
oproep van het ministerie van VWS om voorstellen te doen om het landelijke probleem van toegenomen 

dakloosheid aan te pakken door middel van extra inzet. Tegelijkertijd doen we hiermee een voorstel voor 
de uitwerking van de afspraken tussen de regio Utrecht, provincie Utrecht en het Rijk die zijn vastgelegd 

in de Woondeal om te komen tot meer goedkope sociale huurwoningen voor de MO/BW-doelgroep. De 
verbinding tussen deze beide onderwerpen - meer woningen voor MO/BW en de aanpak van dakloosheid 

- werd onlangs ook door de minister van Milieu en Wonen gelegd in haar toezegging om samen met de 
staatssecretaris van VWS in het kader van de aanpak dakloosheid, te komen tot afspraken over het 
versneld realiseren van deze woningen. 
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2 Uitwerking Living Lab Eerst een Thuis 
regio Utrecht 

Onze uitgangspositie 

In U16-verband zijn in een gezamenlijke regiokoers afspraken vastgelegd om meer woningen 
beschikbaar te stellen voor ambulantisering en het wegwerken van bestaande wachtlijsten. Op 
regioniveau willen we de komende jaren extra woningen beschikbaar stellen voor in- en uitstroom uit 

voorzieningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In de regiokoers is afgesproken om 
hiermee in vijf jaar een inhaalslag te maken. De komende vijf jaar realiseren we op basis van deze 

regiokoers 600 woningen voor de doelgroep MOBW, waarvan 385 in Utrecht-stad en 215 in de regio. De 
gestegen dakloosheid en sterk oplopende wachtlijsten maken het noodzakelijk om een verdere 
versnelling in deze ambitie aan te brengen. 

De inspanning die binnen de bestaande middelen door de regio geleverd (kunnen) worden, zijn niet 
voldoende om de huidige problematiek van gestegen dakloosheid snel genoeg op te lossen: voor alle 

vormen van geïndiceerde zorg waarbij naast zorg en begeleiding ook een woning nodig is, zijn de 
wachtlijsten fors opgelopen. Op dit moment wachten in de regio Utrecht ruim 350 personen, een groep 

die zowel bestaat als volwassenen, gezinnen als jongvolwassenen, op vervolgzorg en/of huisvesting. Een 
deel daarvan (ruim 100) verblijft elke nacht in een nachtopvang. De overige groep maakt gebruik van 

(wisselende) logeeradressen, slaapt buiten of heeft andere tijdelijke alternatieve woonvormen zonder 
zicht op duurzaam verblijf of de stabiliteit die nodig is voor herstel. Het gebrek een 
doorstroommogelijkheden (vanuit zowel de nachtopvang als beschermd wonen), zorgt in onze regio voor 
een verstopt systeem dat op dit moment balanceert tussen 'code rood' en 'diep oranje'. Ondanks alle 

inspanningen met corporaties (het afgelopen zomer in tripartiet verband bekrachtigde plan van aanpak 
huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen en maximaal opgepluste overeenkomsten met 

zorgaanbieders) lukt het ons sinds afgelopen zomer op verschillende momenten niet om alle mensen in 
de regio Utrecht die 's nachts gebruik van de nachtopvang willen maken een plek te bieden. Hiermee 
zakken we als regio Utrecht door een kritische maatschappelijke en humanitaire ondergrens die we niet 
kunnen en willen accepteren. Om deze extreme druk in de eerste opvangketen op te vangen, vergroten 
we op dit moment onze noodcapaciteit die we normaal inzetten voor de Koudweer-regeling (KWR) (zie 
raadsbrief). Een noodgreep aan de voorkant, die geen recht doet aan de structurele oplossing die nodig is 
en waarvoor we in onze G4-brandbrief aandacht hebben gevraagd. 

Met het living lab Eerst een thuis regio Utrecht willen we een beweging naar voren maken door op korte 
termijn het aantal daklozen terug te brengen via een innovatieve aanpak, waarin we Housing first inzetten 

op een in de Nederlandse context passende manier. Daarbij bieden we maatwerkgerichte, integrale zorg 
en begeleiding, gericht op duurzame uitstroom. De aanpak wordt gedurende de gehele looptijd in een 
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'living lab' gevolgd. Doel is om gedetailleerd en overtuigend inzicht te verkrijgen in de maatschappelijke 

en financiële opbrengsten van een op de Nederlandse leest geschoeide housing firstaanpak en de kritiche 
succesfactoren voor duurzame uitstroom en het voorkomen van terugval. Hiervoor benutten we 

bestaande academische expertise en zullen we een samenwerking aangaan met een (universitair) 
onderzoeksinstituut. 

Om de aanpak te kunnen uitvoeren, zijn middelen nodig voor: 1. Woningen, 2. Zorg en begeleiding, en 3. 
Monitoring en onderzoek. Randvoorwaardelijk zijn middelen nodig voor 4. Cotirdinatie en projectleiding. 

1. Woningen 

Personen die dakloos zijn, bieden we zo snel mogelijk een dak boven het hoofd. Hiervoor creëren we in 
de Ul 6-regio op korte termijn 200 extra woonplekken voor mensen van de wachtlijst. We richten ons 
daarin op drie mogelijke vormen: 

A. Housing first in bestaande woningen  
Naast de bouw van (semi) permanente gemengd wonen voorzieningen is in de regio een versnelling nodig 

op gespikkeld wonen. Volgens het Housing First principe krijgen mensen direct een woning ergens in de 
wijk. Een deel daarvan kan worden gerealiseerd in reguliere woningen in de wijk. Hiermee kunnen we per 
direct starten. 

B. Gemengd wonen in reeds geplande nieuwbouw  
Verschillende woningcorporaties en zorgorganisaties in de regio ontwikkelen op dit moment 

bouwplannen voor nieuwe permanente woningen, waarin gemengd wonen kan worden gerealiseerd. Ons 
voorstel is om deze woningen in te zetten voor het programma Eerst een Thuis om daarmee snel 
plaatsingen in dat kader te kunnen realiseren. 
Het innovatieve woonconcept Gemengd Wonen is in de regio Utrecht goed uitgewerkt. In samenwerking 

met onder andere de Hogeschool Utrecht is veel kennis ontwikkeld over de werkwijzen en voorwaarden 
waaronder gemengd wonen succesvol kan zijn. Onderdeel van het Gemengd Wonen concept is dat 

mensen een permanente plek krijgen. Een huis met hun eigen naam op de deur. Daarmee zetten we in de 
regio ook een stap in de invoering van Housing First nieuwe stijl. Hiermee kan op korte termijn (2020) 
worden gestart. 

C. Ontwikkeling (semi-)permanente woonvoorzieningen op basis van flexwonen  
Er vindt op dit moment een locatiezoektocht in de U16 plaats om op korte termijn (semi)permanente 

woonplekken te realiseren in Woerden, Zeist, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Utrecht-Stad. Deze 
aangrijpingspunten voor het realiseren van plekken bestaan uit een mix van bestaande en te ontwikkelen 

tijdelijke locaties met flexibel gebouwde woonunits van hoogwaardige kwaliteit. In totaal worden 600 
flex-woningen in de regio gerealiseerd. 

Met deze extra woningen creëren we de noodzakelijke ruimte om de ambities voor de MO/BW-doelgroep 
waar te maken, maar ook om de 'reguliere' woningnood in het segment van goedkope sociale huur te 
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verlichten. Immers, door in te zetten op het versneld realiseren van woningen voor housing first via de 

onder A. en B. genoemde route, wordt op korte termijn een extra beroep gedaan op de bestaande sociale 

woningvoorraad. Dit extra beroep willen compenseren we door het realiseren van (semi-)permanente 

woonvoorzieningen in de regio, die deels (circa 1/3) kunnen worden benut voor de doelgroep MO/BW, en 

voor het overige deel ruimte biedt aan regulier woningzoekenden in de (sociale) huursector. Deze 

woningen moeten voor eind 2021 zijn gerealiseerd. 

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken vragen we voor onderdeel C. middelen aan ten behoeve van 

het aanjagen van de locatieontwikkeling en het woonrijp maken van locaties voor de bouw van flex-

woningen (zie begroting voor een nadere specificatie). We willen hierbij aansluiten bij de mogelijkheden 

van de Stimuleringsaanpak flex-wonen. 

2. Zorg en begeleiding 

Vanuit de woning starten we direct met het bieden van de benodigde ondersteuning. Het hebben van een 

stabiele basis en de inzet van écht maatwerkgerichte passende ondersteuning kan voor een deel van onze 

inwoners de opstap zijn om weer zelfstandig verder te gaan. We zetten hiervoor een budget in zonder dit  

vooraf op cliëntniveau te koppelen aan zorgaanbieders of inzetbare uren en producten. In plaats daarvan 

hanteren we met alle partijen een aanpak van doen wat nodig is. De aanpak kan per persoon of situatie 

verschillen. Doel van de inzet is zo snel en goed mogelijk ondersteunen bij en toewerken naar duurzaam 

herstel en perspectief op werk. 

Het vernieuwende aan deze aanpak is dat we iedere deelnemer op alle leefdomeinen - daar waar nodig -

de juiste hulp en begeleiding gaan bieden. We ontwikkelen een gezamenlijke aanpak voor een 

intensieve(re) intake die we per locatie, afhankelijk van de schaalgrootte van het project en de couleur 

locale van de gemeente, inrichten. Daarbij zorgen we dat iedereen die in het Living Lab instroomt een 

start maakt op zijn of haar woonplek met een zorgvuldig, samen opgesteld ondersteuningsplan. Hierbij 

werken professionals multidisciplinair samen, over de grenzen van aanvullende zorg, basiszorg, werk en 

inkomen en de sociale basis heen, zoals we dat vanuit Utrecht gewend zijn met onze aanpak vanuit de 

City Deal, GGZ-gebiedsteams, maatwerktafels, het stadsteam Herstel en pilot Extr@. Daarbij zetten we 

ook sterk in op (arbeidsmatige) activering en (perspectief) op werk. 

Door samenwerking vanuit bestaande infrastructuren, onze Regionale Toegang, het Vierde Huis, 

vereniging Beter Wonen, borgen we dat de samenwerking tussen woningcorporaties en zorgaanbieders 

efficiënt vorm krijgt. Zo maken we het mogelijk dat mensen na verloop van tijd ook weer kunnen 

doorstromen vanuit een gemengd wonen situatie naar een zelfstandige woning elders als men een 

volgende stap kan en wil maken. 

Met de nieuwe initiatieven voor gemengd wonen-projecten verspreid over de regio doen we een beroep 

op de U16 gemeenten en met name op de wijken en de sociale infrastructuur waar deze gaan komen. 

Veel aandacht gaat uit naar een goede landing van deze nieuwe initiatieven in de wijk vooral door goede 

voorbereiding, goede communicatie en het zeker stellen van de nodige investeringen en versterkingen die 
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nodig zijn. Daarom versterken we 'de beweging naar voren': de sociale basis wordt betrokken bij de 

opzet en doordenking van het plan. Elk gemengd wonen initiatief is een apart project waarbij sociale 
teams, sociaal makelaars, initiatieven in de wijk worden betrokken. 

Op cliëntniveau sluit de betrokken ambulant hulpverlener niet alleen aan bij de persoon, maar bouwt 
actief met cliënt aan activering en de aansluiting in de wijk in het en schakelt opbouwwerkers en welzijn 
in waar mogelijk. Hiervoor zijn interactieve workshops voor begeleiders nodig (met 
ervaringsdeskundigen) om effectieve, sociale begeleiding te creëren. Regelmatige casuïstiek en 
teamlearning bevordert de doorontwikkeling naar inclusiegericht maatschappelijk begeleiden. 

Voor mensen met een kwetsbare achtergrond als dakloosheid, verslaving en psychiatrische problematiek 

is het (weer) zelfstandig wonen een hele opgave. Het opbouwen van weerbaarheid, een netwerk, zinvolle 
daginvulling en arbeidsmatige activering is een zaak van lange adem. Naast de support van 

hulpverlening, sociale basis in de wijk en de wooncommunity zetten we daarom in op peersupport. 
Peersupportwerkers (ervaringsdeskundigen) verstaan de kunst om de relatie te leggen vanuit gedeelde 
ervaringen en achtergrond en zetten die in om mensen aan elkaar te verbinden. Hiervoor kunnen 
verschillende vormen worden ingezet, van een cursusmatige opzet (vaak een manier om het eerste 
contact te leggen) tot en met wekelijkse supportgroepen. 

De inzet op cliëntniveau kan en zal per persoon verschillen. Het uitgangspunt van de aanpak is om vanuit 
de housing firstsituatie voor iedere cliënt gezamenlijk te doen wat nodig is. De aanpak kan meer of juist 
minder intensief zijn, langer of juist kort duren. We laten cliënten niet los voordat duurzame uitstroom 
naar zelfstandigheid óf, indien dit echt niet mogelijk is, naar een passende en duurzame plek in de 
zorgketen is gerealiseerd. Niemand op straat. 

In bijlage 1 bij dit voorstel wordt nader ingegaan op de methodische onderbouwing van Housing first. 

3. Monitoring en onderzoek 

We volgen de ontwikkelingen van dit project in een Living Lab, met betrokkenheid van partijen als de 
Hogeschool Utrecht en de UvA, waarmee we volgen wat het effect is van dit plan en de innovatieve 

maatregelen die we in gaan zetten. Hiermee creëren we een lerende omgeving en de mogelijkheid te 
onderzoeken hoe ons model van Eerst een Thuis uitwerkt in de praktijk. De insteek van het plan is een 

Lab van vijf jaar, om ontwikkelingen meerjarig te kunnen volgen. Hiermee gaan we actief op zoek naar 
een praktijk gedragen onderbouwing van ons Eerst een Thuis-concept. 

In een Living Lab is er sprake van een 'real-life' omgeving, waarbij de `eindgebruikers' een prominente rol 
hebben. Dat geldt ook voor het Living Lab Eerst een thuis regio Utrecht. Het Living Lab is multidisciplinair, 

wordt gedragen door de praktijk (gemeentelijke-, woon- en zorgprofessionals), ervaringskennis van 
bewoners/cliënten en wetenschappelijke kennis (drie kennisbronnen). 

Kern van de aanpak is om vanuit de drie genoemde kennisbronnen de instromende cliënten te volgen om 
de inzet en effectiviteit daarvan te kunnen vastleggen. Thema's van onderzoek zijn onder andere: 
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De verschillende varianten van housing first (bestaand/gespikkeld, nieuwbouw/gemengd, 
semipermanent/flex) en de consequenties daarvan voor de organisatie van het zorgaanbod ten 
aanzien van gebundelde zorg, sociaal beheer, betrekken van buurt en omwonenden 
Omvang en organisatie van zorg en begeleiding (met o.a. aspecten als opvang en terugval, 

kunnen opschalen/afschalen, aansluitend aanbod schuldhulpverlening, wijkgerichte ggz-zorg) 
Financiering van huisvesting en begeleiding 

Wijze waarop aan sociale integratie (via betrekken of versterken sociale netwerk, sociale basis, 
betrokkenheid ) wordt gewerkt 
Opbrengsten en resultaten voor individuele bewoners en maatschappij 

4. CoOrdinatie en projectleiding 

De opzet en uitwerking van het Living lab Eerst een thuis, vergt een aanzienlijke extra inspanning van 
gemeenten, keten(zorg)partners en woningcorporaties in de regio. Alle partijen zijn zeer gemotiveerd om 

deze aanpak te starten. Op dit moment merken we in de regio al dat iedereen het uiterste doet en de 
grenzen van de beschikbare capaciteit doorlopend opzoekt om zo veel mogelijk zorg en ondersteuning te 
kunnen organiseren en bieden. 

Het voorstel voor deze aanpak is in samenwerking met de regiogemeenten en de keten(zorg)partijen tot 
stand gekomen. Deze partijen zijn ook graag bereid om de komende jaren hun inzet voor deze aanpak te 
leveren. Tegelijkertijd is er om het project op een zo korte termijn zorgvuldig en effectief te kunnen 
ontwikkelen en uitvoeren, stevige coordinerende inzet nodig. Daarom willen we een kwartiermaker 

aanstellen die volledig beschikbaar is voor dit project. In lijn met landelijk actieplan terugdringing dak-
en thuisloze jongeren, willen we naast de kwartiermaker een betaald ervaringsdeskundige werven die het 

project samen met de kwartiermaker aanjaagt. Bij voorkeur werven we beiden voor de gehele looptijd van 
het Living Lab, 5 jaar, maar in ieder geval voor de eerste twee jaar vragen we voor deze inzet financiering 
aan vanuit het Rijk. 

We zoeken een onafhankelijk kwartiermaker/projectleider. Iemand die boven partijen staat, goed om kan 
gaan met verschillende belangen, sensitief is en een verbindende rol speelt in dit Living Lab. Iemand die 

de krachten van partijen en betrokken professionals ziet en weet in te zetten. Een resultaatgericht 
persoon die, daar waar ze in het proces opduiken, belemmeringen doorbreekt en tegelijkertijd de overall 

coordinatie van het project, inclusief de inzet vanuit verschillende partijen en de voortgang op het 
terugdringen van de wachtlijst, op zich neemt. 

We ervaren in Utrecht een grote meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid. In het Living lab 
Eerst een Thuis zullen we ervaringsdeskundigheid aanwenden bij de (zorg)conceptontwikkeling en het 
adviseren over en het volgen van cie praktische invulling en resultaten. Om ervaringscieskundigheid in het 

Living lab structureel te kunnen benutten, vullen we een deel van het kwartiermakerschap in met 
ervaringsdeskundigen. 
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Bijlage 1 

Methodische onderbouwing 'Eerst een thuis' 

Er is afgelopen 10 jaar veel ervaring opgedaan met vormen van Housing First. Centraal bij Housing First 
staat het voorzien in zelfstandige woonruimte als uitgangspunt en met zo min mogelijk voorwaarden. Dit 
in tegenstelling tot de gangbare werkwijze waarbij daklozen starten in een opvangvoorziening en eerst 
een aantal zaken op orde moeten brengen om uit te kunnen stromen naar zelfstandig wonen. De 

methodiek, zoals deze vanuit de Verenigde Staten is overgewaaid, wordt vaak primair toegepast bij een 
doelgroep waarbij je dat het minst zou verwachten, namelijk de daklozen met langdurige en complexe 

problematiek. De methode is uitgebreid onderzocht en gereviewd en heeft een (voor deze doelgroep) 
hoog slagingspercentage. 

Korter in de belangstelling staat de Finse variant van Housing First. In Finland wordt al decennia het 

principe gehuldigd (én in praktijk gebracht) dat wonen een basisrecht is en bijgevolg wordt er veel 
aandacht besteed aan het creëren van betaalbare huisvesting. Vanaf 2008 is Housing First in het hele land 

het leidende principe geworden van het daklozenbeleid. De meeste (nacht)opvangvoorzieningen zijn 
omgebouwd naar complexen met zelfstandige woonunits voor daklozen en op veel andere plekken is 

voor dit doel gebouwd. 

Centraal in beide varianten is het leveren van maatwerk waarbij de wensen van de cliënt voorop staan. 
Voor het aansluiten bij de (autonomie van de) cliënt is essentieel dat de betrokken hulpverleners hierop 

goed zijn getraind en kunnen aansluiten vanuit een basishouding van geduld en echte aandacht. Een 
belangrijke randvoorwaarde is het hebben van ruim voldoende tijd per cliënt. 

Er zijn ook een aantal verschillen tussen het Amerikaanse en het Finse model van Housing First. Zo zijn er 

in Finland veel 'Housing First units', geclusterde woonvormen. Hoewel het zelfstandige huurwoningen 
zijn lijken die zo op het oog soms niet veel te verschillen van een 24/7 Maatschappelijke 

opvangvoorziening. Zo niet in de Verenigde Staten, daar is spreiding in de wijken het adagium. 

Een ander verschil is dat er in Finland consequent sprake is van scheiden van wonen en zorg. De Finnen 
hanteren geen andere huurcontracten voor daklozen en begeleiding ontvangen is geen voorwaarde. De 
basis (gezondheids)zorg wordt zoveel mogelijk geboden door reguliere zorgverleners en niet door 
speciale teams - dat is mogelijk door de uitstekende basisvoorzieningen in de wijken, vergelijkbaar met 
de Nederlandse standaard (en in tegenstelling tot de Amerikaanse - meer gesegregeerde - samenleving. 

In het Finse model wordt Housing First toegepast hij alle daklozen en we hebben aanleiding om dat ook 
in Nederland tot belangrijk principe te maken. Om niet in spraakverwarring te komen met het (vooralsnog 

dominante) Amerikaanse model waarbij de focus ligt op de chronische en complexe doelgroep doen we 
dat binnen het Living Lab onder de noemer 'Eerst een thuis'. 
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Binnen het Living Lab onderzoeken we in welke situaties het starten met een woning inderdaad de beste 
resultaten geeft en in welke situaties of voor welke categorie een traject in een 24/7 gestructureerde 

locatie met trajectbegeleiding een betere keus is. 

Hoe sluit 'Eerst een thuis' aan op de bestaande praktijk 
Binnen het Living Lab is het expliciet de bedoeling om een verandering tot stand te brengen, allereerst 

om ervoor te zorgen dat voor het aantal wachtenden (350) snel een passende oplossing wordt geboden. 
Bestaande obstakels worden geïdentificeerd en op basis van de experimentstatus van het Living Lab is er 

ruimte om die aan te pakken door verruiming in het toepassen van regels, (financiële) middelen ontschot 
in te kunnen zetten en door bestaande structuren en kaders ter discussie te kunnen stellen. Beoogd 

bijeffect daarvan is dat we hiervan kunnen leren wat wel en niet werkt zodat dit breder kan worden 
ingezet in de bestaande praktijk. 

Aansluiten bij bestaande structuren 
Tegelijkertijd is het van belang om goed aan te sluiten bij de bestaande structuren. De Utrechtse keten 
van opvang en beschermd wonen (gemeente en maatschappelijke organisaties) kenmerkt zich door 

effectieve samenwerking, bijvoorbeeld ten aanzien van toeleiding, indicatiestelling en wachtlijstbeheer. 
Om gericht een extra aantal wachtenden aan huisvesting en begeleiding te helpen is inzet van extra 

capaciteit nodig op onderdelen, zoals bij Regionale Toegang en de Veldtafel, t.b.v. een snelle maar 
zorgvuldige zorgtoewijzing / indicatiestellingen en bij Beter Wonen (best passende woning / 
woonomgeving). 

Scheiden Wonen en Zorg 
Bij Living Lab 'Eerst een thuis' gaan we uit van een scheiding tussen 'wonen' en 'zorg'. Anders dan in een 
groepsaccommodatie is dat bij zelfstandig wonen in theorie makkelijk te realiseren: een persoon huurt 
zelfstandig bij een verhuurder / corporatie en ontvangt begeleiding van een organisatie. Ook zijn er geen 
belemmeringen v.w.b. financiering, de contractafspraken van gemeenten met aanbieders (zoals 
Beschermd Thuis en bij maatwerkvoorzieningen zoals GGZ ambulante begeleiding) betreffen alleen de 
begeleiding. 

In de praktijk is wonen en zorg echter veelal nauw aan elkaar gekoppeld. Verhuurders (corporaties) 
verhuren alleen aan kwetsbare doelgroepen via instellingswoningen, of op basis van een omklapcontract 

of drie-partijenovereenkomst om risico's te voorkomen. Risico's zijn bijvoorbeeld zorgvermijding, 
vormen van overlast of oplopende huurschulden. Om een positie te hebben om als verhuurder of 
begeleider in te grijpen worden deze instrumenten ingezet. Het niet kunnen krijgen van een zelfstandig 
huurcontract is echter strijdig met de principes van Housing First. 
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Randvoorwaarden voor goede resultaten bij 'Eerst een thuis' 

1. Voldoende ruimte om begeleiding te bieden  
Een ambulant hulpverlener moet de ruimte krijgen om te doen wat nodig is, de begeleiding moet op- en 
af te schalen zijn qua intensiteit en zolang het nodig is. De huidige kaders voor het bieden van 

begeleiding schieten te kort. 
Dit maakt dat hulpverleners zich vaak moeten beperken tot het verhelpen en voorkomen van 
crisissituaties en niet toekomen aan werken aan herstel, zoals het begeleiden naar goede behandeling 
van trauma's, opbouw van sociaal netwerk en werken aan een zinvolle daginvulling / werk. juist de 

thema's die cruciaal zijn bij het voorkomen van terugval. 

2. Een oplossing voor (financiële) risico's / aansprakelijkheid  
Kiezen voor huurcontracten op eigen naam van de cliënt betekent het maken van goede afspraken om de 

kans te verkleinen dat cliënten te maken krijgen met huurschulden. Denk aan ruime mogelijkheid van de 
inzet van beschermingsbewind, (Stads)geldbeheer en het digitale huishoudboekje. 
Andere afspraken over het omgaan met huurachterstanden die desondanks ontstaan zijn ook nodig. In de 
huidige situatie is het vaak een lastig probleem tussen de corporaties en begeleidende organisaties en 
staat het nogal eens het bieden van nieuwe kansen in de weg om risico's te voorkomen of vanuit de 
gedachte dat iemand de consequentie moet dragen van zijn gedrag. 

3. Variatie in begeleidingsvormen voor maatwerk  
Bij een brede regionale opzet van het Living Lab horen eenduidige afspraken die als bedoeling hebben om 
maatwerk te leveren: voor de toewijzing van begeleiding moet het niet uitmaken in welke gemeente 

iemand gaat wonen of van welke huisvestingvorm hij / zij gebruik maakt. Dit verlangt goede onderlinge 
afspraken en commitment van de U16 gemeenten. 
Voor personen met een langdurige en / of complexe ondersteuningsvraag is financiering vanuit een 
toewijzing voor Beschermd Thuis passend en voor anderen een maatwerkvoorziening voor ambulante 

begeleiding. 

4. Monitorinq op resultaten  
Om te weten of we met de extra inzet goede resultaten boeken is de opzet van goede monitoring van 

belang. Een behoorlijk deel van mensen die in een situatie van dakloosheid verkeren was al eerder 
dakloos. Studies laten zien dat dit om ongeveer de helft van de personen gaat die van de nacht- en 

crisisopvang gebruik maken'. 

Behalve de realisatie van extra huisvesting en begeleiding om het toenemend aantal daklozen goed te 
kunnen bedienen zijn daarom maatregelen nodig die bijdragen aan het verlagen van dit aantal. 

In de regio Utrecht is daarvoor in 2017 een gezamenlijke aanpak van Utrechtse organisaties en de 
gemeente gestart gericht op duurzame uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. 

Dit is het integrale programma Voorkomen Terugval Dakloosheid. Een breed pakket aan maatregelen - 

In Utrecht is dit onderzocht door i.. 	 (2016) 
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samengevat in het 10-puntenplan dat in april 2019 in het Regionaal Bestuurlijk Overleg is vastgesteld -

wordt nu uitgewerkt en geïmplementeerd in de Utrechtse praktijk. Onder leiding van dr. Nienke Boesveldt 
wordt vanuit de Universiteit Utrecht tegelijkertijd langjarig onderzoek gedaan naar factoren en elementen 
die het risico op terugval naar dakloosheid vergroten of juist verkleinen. Dit onderzoek maakt deel uit van 

het programma. 
Aan de inzet van deze maatregelen wordt binnen het Living Lab grondig aandacht besteed evenals aan de 
monitoring op de effectiviteit daarvan. Voorkomen van terugval kan potentieel significant bijdragen aan 

het verlagen van de instroom van daklozen in de keten van dak- en thuislozenzorg. 
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Bijlage 2 

Onderbouwing gemiddelde budgettaire inzet zorg en begeleiding 

De inzet van het Living lab is om door middel van een integrale aanpak vanuit Housing first te komen tot 
, een meer kostenefficiënte inzet van zorg en begeleiding en daarmee duurzame uitstroom te realiseren. 

We realiseren hiervoor, aanvullend op de zorg en begeleiding in de bestaande keten en de daarvoor 
beschikbare middelen, 200 extra integrale trajecten. We starten hiermee zo snel mogelijk. Uiterlijk na 2 

jaar zijn al deze extra trajecten gestart, waarbij we erop wijzen dat de ontwikkeling van flexlocaties - ook 
al zijn de doorlooptijden korter dan het bouwen van permanente woningen - tijd vraagt. Er kan niet op 
voorhand gesteld worden, dat elk van de cliënten ook binnen 2 jaar zal zijn uitgestroomd. Hoewel dat in 
individuele gevallen kan voorkomen en we de mogelijkheden daarvoor ook zullen benutten, vergt 
duurzame uitstroom voor personen die instromen vanuit een situatie van dakloosheid en 
(multi)problematiek in de regel langer dan twee jaar. De trajecten die binnen de eerste 2 jaar aanvullend 
zullen worden gestart, kunnen zeker niet allemaal na 2 jaar worden beëindigd. Maatwerk staat voorop. 
Daarbij zullen we in onze aanpak ook gehoor geven het sterk klinkende signaal vanuit zowel (ex-

)daklozen zelf als betrokken professionals dat een vorm van meerjarige waakvlamzorg na uitstroom een 
cruciale succesfactor is bij het voorkomen van terugval in dakloosheid. 

We menen wel dat we de volledige trajecten met een budgettair perspectief van 2 jaar kunnen realiseren. 
Daarbij nemen we als richtpunt de gemiddelde kosten die op dit moment gemoeid zijn met een traject 
voor beschermd thuis, beschermd verblijf of beschermd wonen. In de regio Utrecht hanteren we deze 
producten in verschillende varianten. Welk product voor welke cliënt wordt ingezet, hangt af van de 
intensiteit van zorg die moet worden ingezet. De kosten voor een traject variëren van zeer licht, circa € 

19.000 per cliënt per jaar, tot zeer intensief, circa € 70.000 per cliënt per jaar. In aanvulling op deze 
middelen zijn middelen beschikbaar voor activering. De gemiddelde inzet per cliënt in beschermd 

wonen/-verblijf/-thuis bedraagt, inclusief activering, circa € 51.000. De gemiddelde inzet voor twee jaar 
bedraagt per cliënt derhalve € 102.000. 

Deze middelen per cliënt zullen worden ingezet ten behoeve van: 

• Startklaar maken van de woning 

• (Ambulante) begeleiding 
• Specialistische begeleiding en zorg 
• Schuldhulpverlening en budgetbeheer 
• Scholing en training 
• Daginvulling en (arbeidsmatige) activering 

• Nazorg 
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Het bedrag dat per onderdeel per cliënt wordt ingezet, zal variëren. De (ambulante) begeleiding per cliënt 

zal variëren van zeer intensief tot licht. Uitgangspunt is dat de begeleiding geboden wordt naar behoefte. 
De begeleiding wordt afgeschaald waar mogelijk, maar kan tussentijds ook snel (tijdelijk) weer worden 

opgeschaald waar nodig. Aanvullende begeleiding kan variëren van gespecialiseerde (verslavings)zorg tot 
schuldhulpverlening of budgetbeheer. Ook hier is het motto dat wordt ingezet wat nodig is en voor 

zolang het nodig is. De middelen voor activering worden zo vroeg mogelijk in het traject ingezet, maar 
wel vanaf het moment dat dit ook bijdraagt aan herstel en het vinden van werk. Het moment waarop en 

de aanwending, zal per cliënt variëren. We maken gebruik van bestaande instrumenten en aanbieders van 

activering. 

Door de integrale aanpak en de bundeling van inzet door zorgaanbieders kan, op voorwaarde dat 
huisvesting gerealiseerd is, met de gevraagde middelen een traject gefinancierd worden van instroom tot 
duurzame uitstroom. Waar nodig kan ambulante begeleiding en zorg hiermee langer doorlopen van twee 

jaar. Door niet te denken in termen van producten, maar door zorg en begeleiding toe te spitsen op (en te 
beperken tot) de zorg die nodig is, wordt de inzet van middelen efficiënter. In de meest lichte variant zal 

het gemiddeld beschikbare budget niet volledig worden benut. In andere varianten zullen we dit budget 
overschrijden. Gedurende de looptijd van het project wordt voor elke cliënt de inzet van middelen 

bijgehouden en worden resultaten doorlopend gevolgd. Hiermee ontstaat een transparant beeld van 
welke inzet effectief blijkt én kan een vergelijking worden gemaakt met de effectiviteit van de 

'traditionele' aanpak. 

15 


	Doc 146
	Page 1
	Page 2

	Doc 147
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Doc 149
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Doc 150
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	Doc 152
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	Doc 153
	Page 1

	Doc 154
	Page 1

	Doc 155
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	Doc 157
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

	Doc 158
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

	Doc 159
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29

	Doc 160
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Doc 161
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

	Doc 162
	Page 1
	Page 2

	Doc 163
	Page 1
	Page 2

	Doc 165
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15


