AANBEVELINGEN ONDERZOEK MO/BW
CONCEPT BELEIDSPLAN BESCHERMING EN OPVANG
Een van de hoofddoelstellingen uit het beleidsplan Bescherming & Opvang 2017-2020 én het concept beleidsplan 2021-2024 is om zelfstandig wonen te
bevorderen. Deze doelstelling vereist een fundamenteel andere manier van kijken naar de huisvestings- en ondersteuningsvraag van inwoners met
kwetsbaarheden. Deze zogeheten ambulatiseringsbeweging is in heel Nederland ingezet en de vraag is wat er nodig is om deze beweging daadwerkelijk te
bewerkstelligen.
De Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoekt in meerdere regio’s deze vraagstelling en heeft van de Gooise gemeenten eind 2018 de opdracht gekregen
dit ook in onze regio te doen. Na de tussenrapportage in 2019 is januari 2020 de eindrapportage opgeleverd. De bevindingen uit de tussenrapportage zijn
meegenomen in de evaluatie van het beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020. De eindrapportage geeft handvatten voor een verdere discussie over
de ambulantiseringsbeweging in onze regio, zoals deze nu gevoerd wordt in het licht van het nieuwe beleidsplan Bescherming & Opvang 2021-2024 en
aanpalend lokaal beleid.
De rapportage van de UvA bevestigt de door onze gemeenten ingezette beleidslijn. Op regionaal niveau wordt (al) op de benoemde knelpunten en
aanbevelingen ingezet binnen de lopende beleidstrajecten en in gesprekken met betrokken partners. De eindrapportage en de factsheet zijn gepubliceerd
op de website van de Regio.

Aanbevelingen

Verwerking in beleid Bescherming en Opvang

Uitstroom naar reguliere huisvesting

Aanbeveling 1:
De BW/MO-urgentieregeling verruimen en versoepelen, zodat meer uitstromende
bewoners in aanmerking kunnen komen voor een zelfstandige woning en huren
onder voorwaarden (HOV). Kijk naar de situatie van de betreffende cliënt om te
bepalen of deze urgentie passend is, niet naar de duur van reageren.
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De urgentieregeling is vastgelegd in de
huisvestingsverordening, deze is tussentijds niet zomaar aan
te passen. De aanbeveling is meegenomen in de
doorontwikkeling huisvesting Maatschappelijke doelgroepen
(maatregel 21)

Bij de evaluatie werd duidelijk dat het lage gebruik niet alleen
samenhangt met de reikwijdte van de regeling maar ook met
de onbekendheid en het gebrek aan hulp bij het
gebruikmaken ervan. In het concept beleidsplan is hiervoor
aandacht door het gebruik van de regeling te bevorderen
(i.s.m. de aanbieders en het urgentiebureau).
Tegelijkertijd zien we ook dat er steeds meer mensen vanuit
BW en MO op eigen kracht een woning vinden.
Aanbeveling 2:
• Belangrijke factoren voor duurzame transitie naar de wijk van personen met een
zwaardere ondersteuningsvraag, die deze vraag niet gemakkelijk stellen zijn:
-

Proactief aanbieden van begeleiding. Dit kan door motiverende
gespreksvoering, inzet ervaringsdeskundigen, waakvlam-contact.

-

Continuïteit van begeleiding en zo mogelijk begeleider

Aanbeveling 3:
• Draagvlak in de wijk is in deze regio een aandachtspunt, waar buurtbemiddeling een
rol in kan hebben.

In het beleidsplan zijn aanbevelingen 2 en 3 verwerkt in
maatregel 17 d onder 3.

Wijkgericht samenwerken is een lokale opgave. Het regionaal
Herstelnetwerk is ook opgezet om de lokale samenwerking in
de wijk rondom de meeste kwetsbare inwoners te
ondersteunen en goede voorbeelden uit te wisselen. Deze
aanbeveling is verwerkt in maatregel 17 d onder 3.

Ambulante keten van zorg en ondersteuning
Aanbeveling 4:
• In de (centrale) toegang tot BW kan met verschillende partijen zoals aanbieders van
BW, FACT en maatschappelijk werk worden samengewerkt. Op deze wijze kan niet passende plaatsing op de wachtlijst eerder worden afgewend, en gezamenlijk met
verschillende expertises gezocht worden naar passende alternatieven.
Aanbeveling 5:
• Stimuleer de samenwerking, intervisie en scholing tussen aanbieders van
verschillende achtergrond, zodat wijkgericht werken mogelijk wordt.

De kwaliteitsverbetering in de toegang is opgenomen in de
maatregelen 12, 13 en 14. In de toegang wordt altijd
samengewerkt met aanbiedersorganisaties maar in Gooi en
Vechtstreek is ervoor gekozen de bevoegdheid om
gemeentelijke voorzieningen toe te kennen exclusief te
beleggen bij gemeentelijke uitvoeringsdiensten.
Wijkgericht samenwerken is een lokale opgave. Het regionaal
Herstelnetwerk is (onder meer) ook opgezet om de lokale
samenwerking in de wijk rondom de meeste kwetsbare
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inwoners te ondersteunen en goede voorbeelden uit te
wisselen. In Gooise Meren bijvoorbeeld worden in 2020/2021
twee pilotprojecten uitgevoerd. Trainingen herstelgericht
werken die cliënt ondersteuners, sociaal werkers en
consulenten van de uitvoeringsdienst gezamenlijk volgen.
Ervaringsdeskundigen van alle partners uit het herstelnetwerk
leveren een bijdrage. Het tweede pilotproject is
Kwartiermaken GGZ in de wijk waarbij de nadruk ligt op de
samenwerking in de wijk tussen FACT GGZ Centraal,
begeleiders van Kwintes en Sociaal werkers van Versa.
Woonzorgoplossingen voor kort- en langdurig verblijf
Aanbeveling 6:
 Naast mogelijkheden voor geclusterd wonen in de wijk geven cliënten aan dat
ondersteuning bij het opbouwen van een (nieuw) sociaal netwerk en/of de
mogelijkheid tot contact met de bekende hulpverleners, voorziening en oudmedebewoners hierbij ook kan helpen. Het opleiden van personeel bij het
versterken van iemands sociale netwerk/steunkring is hierbij erg belangrijk.
Elementen van de R-ACT methode, welke gericht zijn op het netwerk van de
cliënt, kunnen hierbij helpen.

Herstelgericht en herstel ondersteunend werken is een
gemeenschappelijke opgave voor zowel gemeenten als ook
de aanbieders die zorg bieden aan mensen met psychische en
of psycho-sociale kwetsbaarheden. Welke specifieke scholing
en of methodieken daarvoor gebruikt worden is aan
gemeenten en aanbieders zelf.

Aanbeveling 7:
 Organiseer in samenspraak met cliënten tijdig in het traject een passende
daginvulling welke ook na uitstroom kan worden gecontinueerd. Van belang is
dat indien mogelijk passende (specialistische) dagbesteding gecontinueerd kan
worden los van de indicatie.

In het concept beleidsplan is veel aandacht voor uitbreiding
van mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding en werk. Zie
onder meer de maatregelen 8, 9 en 25.
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