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Achtereenvolgens

• De sociale kracht van de stad 
!

• Beleid beschermd wonen 
!

• De Wooninitiatieven



De sociale kracht van de stad
!

• Van systeemlogica naar mensenlogica 
• Van curatief naar preventief 
• Van individueel naar collectief 
• Van hulp verstrekken naar versterken talent en netwerk 
• Van gemeentelijke sturing naar ondernemerschap, eigen 

kracht, co-financiering 
• Van blauwdruk naar samen leren en produceren



Uitgangspunten 3 decentralisaties
• Sociale omgeving sterker benutten 

!

• Toegang en lichte hulp dichtbij 
!

• Gespecialiseerde hulp selectief en indien mogelijk 
tijdelijk 
!

• Opdrachtverlening en sturing resultaatgericht 
!

• Nieuwe coalities met financiers en burgers 
!

• Uitvoering binnen budget



Onze visie



Inrichting stelsel



Wat we weten
• Gemeenten worden verantwoordelijk voor (een deel van) beschermd 

wonen (zzp 3 en 4) 
• Maatwerkvoorziening Wmo 
• Geen korting op budget (ruim 17 miljoen voor de Meierij), maar  

– IJkjaar nog niet bekend (2012?) 
– Overgangsrecht 

• Dus innovaties in overleg met betrokken burgers en aanbieders 
• Aanbieders: Reinier van Arkel, GGZ Oost Brabant, Stichting 

Maatschappelijke Opvang en Novadic Kentron. Op dit moment 485 
bedden in regio Noordoost. 

• Daarnaast Persoons Gebonden Budget  
• Centrumgemeenteconstructie 
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Inzet
• Zo gewoon mogelijk 

!

• Mantelzorgers zijn onderdeel van ‘het systeem’ 
!

• Bevorderen participatie en uitstroom 
!

• Voorkomen instroom 
!

• Knip tussen begeleiding gericht op wonen en op begeleiding gericht 
op participatie 
!

• Resultaatafspraken gericht  op uitstroom en participatie



Hoe  bereiken?
• Resultaten meten met Zelfredzaamheidsmatrix 

!

• Preventie en vroegsignalering via wijk/basisteams, 
huisartsenpraktijken en basis-GGZ 
!

• Woonbegeleiding in het kader van preventie en nazorg 
!

• Woonladder van hulp op straat, via opvang, beschermd en 
begeleid wonen naar zelfstandig wonen 
!

• Leren van initiatieven zoals Housing First en Vereniging het 
Wooninitiatief



Uitdagingen
!

• Extramuralisering GGZ  leidt tot  grotere vraag naar 
beschermd wonen en tot grote druk op onze toch al 
overspannen woningmarkt 
!

• Grotere druk op sociaal zwakkere wijken 
!

• Goede samenwerking en afspraken met zorgkantoor en 
zorgverzekeraars



Vereniging het Wooninitiatief
    Positief !  
!

-Ruimte voor burgers: eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden 
-Onderlinge hulp: bewoners, sociaal netwerk en buurt 
-Ondersteuning sociaal netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers 
-Normale zelfstandige woningen in gewone buurten en wijken 
-Burgerinitiatief 

!

•Tegelijkertijd 
–Transitie per 1-1-2015, overgangsrecht 
–Transformatie vraagt meer tijd 
–Waar mogelijk ruimte voor innovatieve projecten


