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Hoe bereiden gemeenten zich voor op de transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Nu 
nog een verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten, straks worden alle gemeenten verantwoordelijk. 

De VNG volgt Ellen Krijnen, projectleider beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Breda.

We moesten onze belafspraak een paar keer 
verplaatsen, is alles wel oké daar?
Het is een intensieve tijd, er speelt veel. De winkel is 
gewoon open en we zitten midden in de lopende transfor-
matie. Het regionale project komt erbíj en dat is af en toe 
echt zwaar. Soms denk ik: deze transitie is bijna net zo 
groot als de decentralisaties van 2015, maar hij wordt er 
een beetje tussendoor gefrommeld. Ik hoor het ook van 
ambtenaren in andere gemeenten. Meer ondersteuning 
en meer geld en mankracht voor de invoering is eigenlijk 
echt wel nodig.

Wat speelt er dan allemaal?
Voor het eind van het jaar moeten de uitgangspunten en 
de visie op beschermd wonen worden vastgesteld in de 
twaalf gemeenteraden. Met het projectplan zijn we nog 
hard aan de gang. We hebben nu afgesproken hoe we het 
gaan organiseren en de deelprojecten geformuleerd. 

Hoe oriënteren de gemeenteraden zich, hoe 
verlopen de discussies?
Bestuurlijk heeft het de nodige  tijd gekost om de stukken  
aan te passen aan de adviezen van de verschillende 
overlegtafels, de Wmo-raden en dergelijke. Nu zijn de 
wethouders hun raden aan het informeren. Dit beleid en 
deze doelgroep staan ver af van de werkelijkheid van 
raadsleden. We hebben geprobeerd te laten zien dat het 
geen enge mensen zijn die - bij wijze van spreken - alle-
maal hun huis in brand willen steken. Bij de informatie-
avonden hadden we een ervaringsdeskundige, een leuke 
welbespraakte vrouw met een gevoeligheid voor depres-
sie. Zij vertelde hoe belangrijk het is dat ze terecht kan bij 
een vriendin, en bij de buren. De raadsleden pikten het 
goed op. Ze herkennen de lijn van het bestaande 
Wmo-beleid dat mensen erbij moeten kunnen horen. Daar 
lopen ze warm voor. Nu komt er nog een sessie over wat 
we precies gaan regelen voor de doelgroep, en een aantal 

werkbezoeken bij voorzieningen. 
Het is een flink klusje, maar een 
goede investering. We horen nu 
al van zorginstellingen dat de 
betrokkenheid in de regio groter 
wordt. 

Het projectplan is lastiger, 
zei je. Hoe komt dat?
We zijn nu zover dat we voor de deelprojecten middelen 
en mensen moeten vrij maken: juristen, ervaringsdeskundi-
gen, zorgverleners, woonmensen, klantmanagers enzo-
voorts. Dan zie je dat zo’n transitie heeft veel tijd en 
energie kost. Je moet afspreken hoe je de lasten gaat 
verdelen. De hoofdlijn is dat de gemeenten samen de 
verantwoordelijkheid delen, over de concrete invulling 
hebben we het nu. Daarin zie je verschil in mogelijkheden 
tussen kleine en grotere gemeenten en proberen we daar 
in goede harmonie een afspraak over te maken.  

Geef ’s een voorbeeld van zo’n deelproject
Bijvoorbeeld de analyse van vraag en aanbod en de 
voorzieningen die nodig zijn. Wat moet erbij en wat kan 
eraf? Hoe kunnen we beter spreiden? Voor een project 
hebben we al versterking gekregen, dat betreft de inkoop 
van de maatschappelijke opvang. Nu gaat dit nog met 
subsidie, we willen naar een inkooprelatie waarbij we 
producten modulair inkopen. Ongeveer net zoals bij de 
Wmo. Dat geeft meer mogelijkheden om maatwerk te 
bieden en de regie te houden. 

En wat gebeurt er ondertussen buiten?
Haha. Buiten gaat alles gelukkig gewoon door. Er zijn een 
paar dingen waar ik echt tevreden mee ben. Op het 
terrein van de verbinding tussen wonen en zorg heeft een 
trainee onderzocht hoever gemeenten, corporaties en 
zorgorganisaties zijn. Dat heeft een mooi overzicht 



   

opgeleverd en ook een goed proces. Op sommige plekken 
zaten door het interview collega’s wonen en collega’s zorg  voor 
het eerst samen aan tafel. 
Ik ben ook tevreden over de stappen die we maken met de 
maatschappelijke opvang. Als gezegd willen we daar ook gaan 
werken met bouwstenen. De daklozenopvang is er in de 
afgelopen jaren in geslaagd om veel mensen van de straat te 
halen. Maar intussen ontstaat een nieuwe vraag. Steeds vaker 
melden zich gezinnen en mensen met een lichte verstandelijke 

beperking. Een groep die eigenlijk niet past in de daklozenop-
vang. Daarvoor willen we een andere opvang organiseren, met 
meer plekken en meer diversiteit. We zijn daarover in gesprek 
met de wijkteams en met de maatschappelijke opvang. Ook 
geen simpel onderwerp, maar inhoudelijk maken we stappen. 
Ook met het verbinden van de GGZ en de begeleiding van de 
maatschappelijke opvang die meer op praktische zaken is 
gericht. Cliënten hebben het vaak allebei nodig, als je de 
expertises meer verbindt kun je mensen beter helpen. 


