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Hoe bereiden gemeenten zich voor op 2020, het jaar dat beschermd wonen en maatschappelijke opvang de 
verantwoordelijkheid worden van alle gemeenten?

Hoe werken ze samen met andere gemeenten en met alle betrokken maatschappelijke organisaties? De VNG volgt 
Ellen Krijnen, projectleider beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Breda.

In welk teken stond voor jou de maand april?
We hebben hard gewerkt aan de woonopgave. Zowel op 
het terrein van beschermd wonen als maatschappelijke 
opvang is de ambitie dat cliënten vaker zelfstandig wonen 
in de wijken. Daarvoor moeten er zelfstandige en 
betaalbare woningen beschikbaar zijn in een omgeving die 
zij het liefst zelf kiezen, en die hen accepteert.

Wat doe je om dat voor elkaar te krijgen?
We organiseren het gesprek tussen de aanbieders 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De eerste 
vraag is hoeveel intramurale plekken ze kunnen afbouwen 
en wat daarvoor nodig is. We hebben de aanbieders 
samengebracht met de aanbieders in de ouderenzorg. 
Oude verzorgingshuizen kunnen worden omgebouwd tot 
woningen. Zo hebben GGz Breburg en Stichting Elizabeth 
(ouderenzorg) nu de handen ineen geslagen. Cliënten van 
Breburg krijgen woningen in een leegstaand 
verzorgingshuis. Ook is er een project waarbij een 
zorgaanbieder appartementen huurt in een seniorenflat 
voor mensen met autisme. Het mengen van die twee 
doelgroepen gaat goed. Ouderen signaleren als er iets 
niet goed gaat met een autistische bewoner, tegelijk staan 
de thuisbegeleiders van de mensen met autisme open 
voor vragen van de senioren. Naast het koppelen van 
zorgorganisaties organiseren we ook gesprekken tussen 
zorgaanbieders enerzijds en woningcorporaties anderzijds.

Hoe heb je dat gedaan?
We hebben twee inspiratiesessies gehouden waar 
verschillende organisaties vertelden waar ze mee bezig 
zijn, en hoe zij het zouden willen in de wijken. Iedereen 
staat voor dezelfde vraagstukken, bijvoorbeeld de kosten 
van het bieden van 24-uurszorg. Je ziet dat organisaties 
elkaar beginnen te vinden en gaan samenwerken. Behalve 
de twee inspiratiesessies hebben we een werkgroep 

ingesteld met de aanbieders van 
beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang samen 
met de woningcorporaties. In het 
begin hebben we veel tijd 
besteed aan het elkaar leren 
kennen. Zorgorganisaties en 
woningcorporaties zijn zeer 
verschillende werelden, die moeten elkaars context gaan 
begrijpen. Dan zeggen woningcorporaties bijvoorbeeld: 
we hebben contigent-afspraken, en dan zie je 
zorgorganisaties denken: voor wie zijn die dan? Wie heeft 
die afspraken gemaakt? Maar langzamerhand ontstaat er 
vertrouwen en poppen de eerste initiatieven op. 

Kun je een voorbeeld geven?
Laatst was er een corporatie met een hele grote 
huurwoning die geschikt kan worden gemaakt voor 
jongeren die vanuit een instelling een tussenstap willen 
maken naar zelfstandig wonen. Wij denken dan als 
gemeente mee hoe je dat bestemmingsplan-technisch 
kunt regelen. Of een aanbieder die een pand met 
onzelfstandige woningen huurt die voor de doelgroep niet 
meer voldoen en die aan collega’s vraagt of zij er 
misschien een invulling voor hebben. We hebben recent 
ook met verschillende aanbieders gesproken over 
nieuwbouw van woningen. Eén van de aanbieders had een 
plan en vroeg de anderen of ze wilden meedoen. 

Wat is jouw rol in die werkgroep?
Wij bieden als gemeente het podium, we maken de 
agenda. Dat bereid ik voor, ik inventariseer wie er welke 
agendapunten wil aandragen. Het gaat erom samen 
dingen te maken, een team te maken dat wil 
samenwerken aan de opgave waar we met z’n drieën voor 
staan. Laatst is er een groepje van aanbieders, corporatie 



   

en gemeente samen naar een bijeenkomst over het concept van 
de Buurtcirkels geweest. Zo ontstaat er steeds meer 
vertrouwen. Voor mijzelf geldt dat ik binnen de gemeente 
samenwerking zoek met de mensen van wonen. Voorlopig 
hebben we nog lang niet genoeg woningen beschikbaar. Ik heb 
de collega’s uit de ‘hardere’ sector van het wonen nodig om te 

weten wat voor instrumenten we kunnen inzetten. Ik doe dit nu 
2,5 jaar, het gaat heel vaak over: hoe communiceer je en hoe 
werk je effectief samen? Wat dat betreft is het werk als 
ambtenaar ontzettend veranderd. Dat biedt ook veel kansen 
voor je eigen ontwikkeling en dat bevalt mij erg goed!


