
Wmo Adviesraden

Beschermd Wonen en Opvang

30 november 2021

19.00 – 21.00 uur



Even vooraf …

 Na afloop van een presentatie is er tijd voor uw vragen

 U ontvangt de presentatie achteraf per mail (via Mariette Teunissen) 

 Heeft u een belangrijke mededeling voorafgaand?
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Agenda

1. Korte voorstelronde

2. Pilot KamerTrainingsCentra jongvolwassenen

3. Doorontwikkeling extramurale arrangementen

4. Monitoring / SLA Beschermd Wonen

5. Update pilot IB MO 

6. Regionale samenwerkingsafspraken preventie 
huisuitzettingen

7. Korte pauze

8. Aanpassing beleidsregels/nadere regels BWO

9. Visie van opvang naar wonen; uitvoering agenda HKG

10. Afsluiting
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1. Korte voorstelronde



2.  Pilot KamerTrainingsCentra (KTC)

jongvolwassenen
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Cynthia Lamain en 

Anoek Huigen



Inventarisatie: wat missen we in de regio?

 (Het continueren van) een woonfunctie in combinatie met 

intensieve begeleiding op weg naar zelfstandigheid 

 Voldoende perspectief voor jongvolwassenen in de 

(verlengde) jeugdwet op een passende vervolgvoorziening
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Gevolgen lacune

 Uitstroom vanuit de Jeugdwet stagneert

 Instroom van de jongvolwassenen in 24-uurs voorzieningen 

Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) 

 Risico van uitval van jongvolwassenen die in een te lichte 

ambulante voorziening instromen

 Probleem op meerdere plekken gesignaleerd 
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Regionale pilot

 Bieden van perspectief en ontwikkeling staat voorop

 Gericht op duurzame uitstroom 

 Lerend ontwikkelen; evalueren, leren, bijsturen 

 Samenwerking

 Domeinoverstijgend op inhoud, financiën en uitvoering
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Stand van zaken pilot

 Gezamenlijk plan SOJ, BWO en SDD op hoofdlijnen opgesteld 

 Bestuurlijk akkoord

 Uitvoering belegd bij SDD; BWO is opdrachtgever

 Parallel aan besluitvorming verkenning locaties via lokale

projectgroepen HKG
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Vervolg pilot

 Verdere uitwerking plan (nov/dec 2021)
Samenwerking SOJ/ HKG-agenda/ gemeenten/ SDD

 Bestuurlijk akkoord (jan 2022)

 Start Pilot (jan/febr 2022)
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3.   Doorontwikkeling 

extramurale arrangementen

Anoek Huigen



Aanleiding doorontwikkeling

Bevindingen pilot beschermd thuis:

 Individuele begeleiding (IB) ontvangen door deelnemers 

(gemiddeld 5 uur per week directe tijd)

 Veelal geplande ondersteuning, vergelijkbaar met IB

 Er is nauwelijks beroep gedaan op de 24/7 beschikbaarheid. 

Bereikbaarheid bleek voldoende.

Vorm van achtervang in de vorm van 24-uurs bereikbaarheid 

van ondersteuning wel nodig

 24/7 bereikbaarheid niet meer nodig, zodra inwoner stabiel 

zelfstandig kan wonen
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Waar richt doorontwikkeling zich op? 

De reguliere IB arrangementen zijn te licht, maar de 
BW extramurale arrangementen te zwaar. 

 Aansluiting met reguliere IB wordt beter gemaakt 

 Niet langer systeem inrichten op de uitzondering.
Ingekochte ondersteuning past beter bij de vraag

 Wel mogelijkheid maatwerkafspraak als uitzonderingen 
zich voordoen

 Normaliseren: minder ondersteuningsafhankelijkheid (wel 
voldoende en passende ondersteuning!)

 Doelmatig indiceren wat nodig is
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Visual doorontwikkeling BW extramuraal
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nieuw te ontwikkelen componenten BWO arrangementen

plan- en onplanbaar 24/7 anders geregeld: afschaling, normalisering, zo licht als mogelijk plan- en onplanbaar 24/7:

component telefonische avond- en nachtbereikbaarheid extramuraal: 

Componenten IB1 BW, IB2 BW, IB3 BW

1 =1 arrangement, extramurale setting licht

1 =1 arrangement, extramurale setting midden                                                

1=1 arrangement, extramurale setting zwaar

≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen licht

≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen midden

≤ 6 extramurale setting, inclusief gedeeld wonen zwaar

≤ 12 extramurale setting licht

≤ 12 extramurale setting midden      

≤ 12 extramurale setting zwaar                                                                       

binnen deze arrangementen is een variant inclusief en exclusief 

huisvesting te onderscheiden.

component huisvesting separaat indien arrangement BW 

inclusief huisvesting

incl. HV



Waar staan we nu? 

 Inkoopafspraken zijn gemaakt en worden geformaliseerd

 Implementatieplan is gereed en gedeeld met 

zorgaanbieders via de fysieke overlegtafel BWO

 Implementatie bijeenkomsten voor zorgaanbieders zijn 

geweest

 Technische implementatie door de SDD loopt

 Implementatie bij SDD uitvoering (Wmo consulenten) 

loopt

 Monitoring: In het monitorplan is specifieke aandacht 

voor deze doorontwikkeling 
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4.  Monitoring / SLA

Beschermd Wonen

Zicht en grip op 

de contractuitvoering

Roeland Westra



Opzet SLA Beschermd Wonen

 Doel: monitoren en sturen op afgesproken proces, resultaten en 

doelen (doorontwikkeling) Beschermd Wonen
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Bijzondere aandacht voor klantbehoeften 

en –ervaringen in proces

 Extern onderzoek naar klantbeleving onder klanten en 

professionals in verschillende settings (Muzus) 

 Opbrengst: 9 behoeften geïdentificeerd met betrekking tot 

3 belangrijke thema’s; het dagelijks leven, verbinding met de 

begeleiding en toekomstperspectief. 

Daarnaast inzicht in belangrijke sleutelmomenten

 Op dit moment bezig met een selectie van zorgaanbieders om 

te komen tot een goede, gerichte vragenset en organisatie van 

de metingen. 

Uitkomsten en analyse vormen onderdeel van voortgangs-

gesprekken, monitor en input voor lerende praktijk (naar 

verwachting vanaf 2de kwartaal 2022 gereed voor invoering)
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5.  Update pilot IB MO

Op zoek naar de best passende, 

gespecialiseerde begeleiding 

voor de MO doelgroep 

Roeland Westra



Individuele Begeleiding MO

 IB betreft een begeleide structurele activiteit met een 
welomschreven doel, die wordt geboden in een 1 op 1 
relatie met de klant 

 De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van zelfred-
zaamheid om uit te kunnen stromen uit de Opvang voor-
zieningen, danwel het voorkomen van terugval naar opvang/ 
dakloosheid 

 Doelgroep: klanten die instromen in de MO en IB nodig 
hebben of uitstromen uit de MO naar zelfstandig wonen in 
een voorziening van aanbieder of geheel zelfstandig met IB 
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Waarom pilot?

Pilot IB MO in 2021 en 2022

 Betere aansluiting maken bij de ondersteuningsbehoefte van de 

MO-klanten, door meer specialistische aanbieders te contracteren

 Ervaring opdoen met meerdere partijen

 Monitoren op doorlooptijden, afschaling en uitstroom

 Tussentijds schakelen/bijsturen n.a.v. ontwikkelingen mogelijk

 Verkrijgen van duidelijkheid m.b.t. te contracteren specialismes op IB MO

 Behoefte helder krijgen en input genereren voor ‘structurele’ inkoop IB MO
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Deelnemers pilot

 Nieuwe MO-klanten* 

 Huidige (ambulante) MO-klanten die zelf willen overstappen

 Huidige (ambulante) klanten waarvan de huidige begeleider 
meent dat ze bij een andere aanbieder beter begeleid kunnen 
worden, gezien de expertise van de andere aanbieder

Deelnemende klanten blijven gedurende de pilot MO-klanten!

*Klanten die verblijven in een voorziening van het LdH zullen IB MO 
(blijven) ontvangen van het LdH.
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Specialismes en aanbieders IB MO

Specialismes: 

 LVB

 Jongeren

 Verslaving

 GGZ (i.c.m. behandeling)

Aanbieders:

 Leger des Heils

 De Hoop

 Yulius

 Bij Bram

 Antes / Parnassia

 Timon

 ASVZ

 Syndion
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Status pilot (jaar onderweg)

 Een kleine verschuiving/opbouw van klanten (+ 25) naar 

De Hoop (ggz). De Hoop krijgt, naast het Leger, een 

prominentere plek in de opvang

 Bezig om ruimere keuze aan aanbieders nog breder kenbaar te 

maken onder de ketenpartners (Toegangspoort GGD, sociale 

wijkteams, etc.)

 Bezig om samenwerking te intensiveren en te verbeteren op 

specialisatie en/of escalatie op basis van casuïstiek 

 Scherper inzicht in verschillen tussen doelgroep/aanpak IB MO 

vs reguliere begeleiding
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6. Regionale Samenwerkingsafspraken 

Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 

en Alblasserwaard 2022-2025

Félicité Adams



Huidige afspraken

 Kader: Agenda HKG en visie “Van opvang naar wonen”

 Doel: Met de regionale samenwerkingsafspraken preventie huisuitzettingen 
voorkomen gemeenten, de Dienst Gezondheid en Jeugd, sociale diensten, 
woningcorporaties en sociaal wijkteams, dat inwoners ten gevolge van 
huurachterstanden en onderliggende problematiek op straat komen te 
staan

 Regio: nu nog gericht op Drechtsteden, in Alblasserwaard lokale afspraken

 Partijen:

 Gemeenten

 Dienst Gezondheid en Jeugd

 Sociale Dienst Drechtsteden

 Woningcorporaties

 Sociale wijkteams of equivalenten
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Cijfers huisuitzettingen Drechtsteden 

2018 - 1e helft 2021

Jaartal Aanzeggingen Ontruimingen*

2018 224 58

2019 162 42

2020 91 19

2021, 1e helft 38 14
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* incl. circa kwart andere oorzaken dan huurachterstanden, 

zoals hennep of overlast



Wijzigingen t.o.v. huidige afspraken

 Partners in de Alblasserwaard hebben tot nu toe lokale 

afspraken en sluiten met ingang van 2022 aan bij de 

regionale samenwerkingsafspraken

 Door invoering Vroegsignalering op basis van gewijzigde            

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening vanaf 

1 januari 2021 verschuift focus preventie huisuitzet-

tingen naar zich herhalende of blijvende betalings-

achterstanden en onderliggende problematiek

 Nieuwe afspraken rond gegevensbescherming
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Proces

 Gemeenten en uitvoerende partijen trekken gezamenlijk op 

in het proces

 Informeren Wmo-adviesraden tijdens regionale bijeenkomst 

(november 2021)

 Adviestrajecten rond gegevensverwerking in overleg met 

functionarissen gegevensbescherming (nov-dec 2021)

 Besluitvorming binnen alle organisaties (dec–jan 2022)

 Ondertekening nieuwe afspraken (eerste kwartaal 2022)
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Even tijd voor kopje …….
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8. Aanpassing beleidsregels en

nadere regels BWO

Hans van Rooij en 

Jeannette van Walderveen



Beleidsregels BWO

Belangrijkste aanpassingen:

 Schrappen van artikelen die een herhaling van de wet zijn, zoals 

bepalingen over doelgroep BWO

 Actualiseren van de beschrijving van het aanbod beschermd 

wonen n.a.v. de nieuwe inkoop van arrangementen

 Toevoegen van de beschrijving van de arrangementen binnen 

opvang

 Opnemen van een verwijzing naar het landelijke kader dat 

gebruikt zal worden om te beoordelen of sprake is van pgb-

vaardigheid
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Nadere regels BWO

 Voorgenomen besluit: intrekking van de nadere regels BWO

per 1 februari 2022

 Toelichting
 Nadere regels zijn in loop der jaren uitgekleed, omdat 

belangrijkste onderwerpen in verordening geregeld zijn

 Nadere regels bevatten bepalingen over:
• Controle en verantwoording pgb: deze worden in de beleidsregels opgenomen;

• Kostprijs i.v.m. eigen bijdrage: niet meer van belang, omdat de kostprijs door 

gewijzigde wettelijke systematiek niet van invloed is op de eigen bijdrage;

• Kwaliteitseisen: dit betreft enkel een verwijzing naar een kwaliteitskader. 

Deze verwijzing staat reeds in de beleidsregels.

 Kortom: de nadere regels hebben geen toegevoegde waarde meer
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9.  Visie van opvang naar wonen

Uitvoering: Agenda HKG

Jeannette van Walderveen, 

Carin Turi en Netty van Triest



Visie: Van opvang naar wonen
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Wat is de opgave ?
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1. Behoefte aan jaarlijks 125-145 zelfstandige woningen

(plus begeleiding en …)

2. Behoefte aan woontussenvormen



Alleen in samenwerking op te pakken

Agenda HKG : huisvesting kwetsbare groepen

 Drie partijen werken samen

 Gemeenten (centrum en regio), woningcorporaties en 

zorgaanbieders

 Samenwerking: regionaal en lokaal

 Regionaal afspreken: wat en hoeveel

 Lokaal: toewijzing woningen en ontwikkeling producten
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Bestuurlijk akkoord Agenda HKG

Twee actielijnen in iedere gemeente:

 1. Instroom bestaande woningvoorraad

 Via urgentie- en contingentafspraken met verdeelsleutel

 2. Realisatie nieuwe woonzorgvoorzieningen

 Iedere gemeente gevraagd een bijdrage te leveren
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Resultaten actielijn 1:

Uitstroom bestaande woningvoorraad

 In Drechtsteden voorrangsregeling via huisvestings-

verordening uitstroom instellingen(=onderdeel van 

“Route thuis in de Wijk” met aangepaste samenwerkings-

afspraken

 In Alblasserwaard lokale urgentieverordening voor 

uitstroom instellingen (en ontwikkeling “Route thuis in de 

wijk” Gorinchem )

 Contingentafspraken voor de regio BWO
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 ?
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Contingentafspraken

 Corporaties Drechtsteden en Alblasserwaard stellen 

jaarlijks 50 woningen beschikbaar 

 Aanvullende regeling naast bestaande regelingen voor 

maatwerk 

 Voor mensen met wonen zorgvraag en Housing First

 Regionale commissie bespreekt aanvragen

 De aanvragen worden na goedkeuring verdeeld over de 

negen gemeentes conform afgesproken verdeling 
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Resultaten actielijn 2:

Nieuwe woontussenvoorzieningen

 Woontraining jongeren Dordrecht in gebruik

 Verkenning Skaeve Huse in Molenlanden en Gorinchem

 Tijdelijke opvang/verblijf dakloze gezinnen: 2022 in gebruik  

 Tijdelijke buitenslapers Gorinchem: locatie in beeld

 Crisiswoning Hardinxveld Giessendam, Zwijndrecht en 
Dordrecht

 Time-out Zwijndrecht 

 Flex-wonen/tijdelijk wonen: Leerpark Dordrecht, gereed 2022, 
Molenlanden verkenning Giessenburg, Alblasserdam verkenning 
pand Zwijndrecht 12 woningen tijdelijk gebruiken,  Dordrecht 
Oude Dijk, Noordendijk, particuliere woningen
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Aanpassing Huisvestingsverordening

 Urgentieregelingen zijn onderdeel van Huisvestingsverordening

 Verschillende urgentieregeling waaronder “verlaten instelling”

 Criteria urgentieregelingen worden aangepast

 Wordt formeel vastgesteld 
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Andere resultaten 

 Uitbreiding Housing First en nieuwe overeenkomst

 Contingentafspraken 

 Kennissessies en zomerexcursies

 Excursie bestuurders

 Verkenning Domus+ met VGZ in regio

 Werkgroep Zorglandschap opgericht

 Uitwerking zorgpakket IB4-M
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Welke knelpunten zijn er?

Samenwerking is een uitdaging: je krijgt wat, maar je geeft ook wat

 Contingentregeling: je krijgt uitstroom, maar je ontvangt ook mensen 

in zelfstandige woning. Gaat vaak goed, maar soms ook niet.

 Bestuurlijk akkoord, uitvoering weerbarstig

 Nieuwe woonzorgvorm: is oplossing voor kwetsbare doelgroep. 

Maar vergt ook veel overleg met omwonenden en buurt.

 Vastgoed agenda: niet de enige doelgroep die woning zoekt.
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Werkgroep Zorglandschap

 Agenda HKG: korte termijn

 Samenwerking: smaakt naar meer

 Ambitie bestuurders: Vergezicht en toekomstvisie op 

minimale regionale infrastructuur BWO

 Doel: vraag- en aanbodanalyse als ‘Praatstuk’ 

 Input nieuwe agenda HKG na 2022
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Hier blijven we samen hard voor werken!
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