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Hoe bereiden gemeenten zich voor op de wijziging dat beschermd wonen en maatschappelijke opvang, zo snel 
mogelijk na 2020, de verantwoordelijkheid wordt van alle gemeenten? 

De VNG volgt programmamanager Ellen Krijnen van 
Breda. Deze keer geeft ze het podium aan Ton van de 
Vossenberg, projectleider samenleving in Oosterhout. Van 
de Vossenberg zit in de regionale werkgroep maatschap-
pelijke opvang en beschermd wonen. Hij is trekker van 
een regionaal deelproject over wat minimaal op lokaal 
niveau georganiseerd moet zijn om de doordecentralisatie 
tot een succes te maken. . 

Wat gebeurt er in dat regionale project?
We zijn er onlangs mee gestart. Het gaat om een koerswij-
zer, een overzicht van zaken waarvan we vinden dat alle 
gemeenten die moeten hebben. Doel is de doelgroep zo 
normaal en laagdrempelig mogelijk te faciliteren bij wonen 
in de wijk. Dit  kan op termijn zorgkosten verlagen, maar 
het belangrijkste is het menselijk aspect, mensen helpen 
voordat ze helemaal afglijden.

Hoe pak je dat aan met de andere gemeenten?
Samen met collega’s van de andere gemeenten in de 
regio zijn we een lijst aan het opstellen van wat op de 
verschillende levensgebieden belangrijke items zijn. Die 
gaan we vervolgens voorleggen aan de stakeholders, zoals 
zorgaanbieders op het terrein van beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang,  woningcorporaties en erva-
ringsdeskundigen. Met hen gaan we in diverse bijeenkom-
sten sparren en het aanbod verder aanvullen. Daarna is 
het de bedoeling het aan de gemeenteraden in regio 
Breda voor te leggen, ook met een inventarisatie van welk 
voorzieningenniveau we als regio willen nastreven.

Om wat voor voorzieningen gaat het?
Het is meer een overzicht van wat er moet gebeuren dan 
hoe gemeenten het moeten aanpakken. Denk bijvoor-
beeld aan laagdrempelige hulp op het gebied van 
schulden of een laagdrempelige aanloop waar mensen 
terecht kunnen voor koffie en een praatje. Het gaat ook 
om bijvoorbeeld het versterken van het sociale netwerk 
van mensen of het opzetten van een breed toegankelijk 
informatie- en meldpunt voor inwoners. Maar, zoals 

gezegd, de koerswijzer is nog volop in ontwikkeling. 

Hoe organiseer je die discussie en hoe breng je 
het verder?
Eens in de drie a vier weken 
komen we bij elkaar met een 
afvaardiging van medewerkers 
van de twaalf gemeenten uit regio 
Breda. We creëren de koerswijzer 
in principe gezamenlijk, ik noteer 
ter plaatse gedachten, ideeën en 
conclusies, die voor iedereen te 
zien zijn op een groot scherm. 
Later werk ik dat uit samen met projectsecretaris Wendy 
Broos (gemeente Moerdijk). Wij bereiden de bijeenkom-
sten steeds samen voor. 

Hoe ben je in Oosterhout zelf bezig met 
beschermd wonen, en met wat er straks moet 
gebeuren?
De verantwoordelijk (demissionair) wethouder, Marian 
Witte, heeft de Wmo al langere tijd in portefeuille. Ze 
vindt het belangrijk dat we zelf goed bekijken welke 
voorzieningen we als Oosterhout willen bieden voor de 
doelgroep, dat na de doordecentralisatie niet automatisch 
alles in de voormalige centrumgemeente Breda blijft: zo 
gewoon en dichtbij mogelijk organiseren heeft de voor-
keur. De gedachte is dat iedereen een keer een verkeerde 
afslag kan nemen. Je verliest je baan, het gaat faliekant 
mis na een scheiding of bedenk het maar. Het kan in zo’n 
geval heel wenselijk zijn dat mensen gewoon in Ooster-
hout kunnen blijven, zeker als er kinderen zijn. Ook hierbij 
geldt weer: zoveel mogelijk ingrijpen aan het begin. Je 
moet er snel bij zijn.

Hoe ga je dat doen?
De gemeenteraad heeft december bij de bespreking van 
de uitgangspuntennotitie beschermd wonen en maat-
schappelijke opvang, een motie aangenomen waarin 
wordt opgeroepen huisuitzettingen zo veel mogelijk te 
voorkomen,  Samen met mijn collega Ton van Oirschot 

xxx



   

(beleidsmedewerker wonen) en met de woningcorporatie kijken 
we op basis van casuïstiek hoe we processen kunnen verbete-
ren. Het gaat om het hele plaatje: wat kunnen we preventief 
doen? Wat doen we aan vroegsignalering? En wat kun je doen 
als onverhoopt toch tot en huisuitzetting komt?

We willen ook inzetten op bewustwording en het tegengaan van 
vooroordelen en stigmatisering. Als er in een wijk woningen 
worden gebouwd of aangewezen voor de doelgroep, is het 
belangrijk dat mensen in de wijk geaccepteerd worden. Binnen-
kort gaan we bijvoorbeeld in gesprek met de landelijke stichting 
Samen sterk zonder stigma’s over hoe je dit kunt doen. Erva-
ringsdeskundigen kunnen veel bijdragen aan meer begrip voor 
de doelgroep. Dat hebben we ook gemerkt bij de behandeling 
van de uitgangspuntennotitie in de raad. Daar vertelde een 
ervaringsdeskundige hoe hij op straat terechtkwam nadat hij zijn 
baan was verloren. Die man heeft wekenlang in het bos ge-
woond voordat hij uiteindelijk de juiste hulp ontving. Nu woont 

hij weer zelfstandig en hij werkt ook weer. Dat maakte veel 
indruk op de raadsleden. Het verhaal ondersteunde ook het 
uitgangspunt dat snel ingrijpen veel leed en maatschappelijke 
kosten kan voorkomen. 

Heb jij de doelgroep in Oosterhout in beeld?
Er is een globale inschatting, ik verwacht dat het deelproject 
over het voorzieningenniveau hier steeds specifieker inzicht in 
gaat geven. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat de 
doelgroep niet star eindigt bij 1500 mensen die in regio Breda 
gebruik maken van voorzieningen op het terrein van maatschap-
pelijke opvang en beschermd wonen. Mensen die bijvoorbeeld 
thuisondersteuning vanuit een FACT-team krijgen behoren 
technisch gezien niet tot de doelgroep, maar kunnen wel 
dezelfde psychische kwetsbaarheden kennen. Het is daarom van 
belang bij het opzetten van activiteiten te bekijken hoe breed je 
de gebruikers ervan afbakent. Daarom staan onze aanloopvoor-
zieningen in beginsel voor iedereen open. 


