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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.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de 
afgelopen zomer?
Een belangrijke mijlpaal is dat de wethouders van alle 
twaalf gemeenten in onze regio zich hebben uitgesproken 
over hun inhoudelijke uitgangspunten. Het accent ligt op 
zes punten. In de eerste plaats de integratie van de 
Wmo-begeleiding, beschermd wonen en de maatschappe-
lijke opvang. We harmoniseren het aanbod en alle 
producten in de twaalf gemeenten. De wethouders 
hebben in het bestuurlijk overleg uitgesproken dat de 
gemeenten samen financieel verantwoordelijk zijn voor het 
aansluiten van het aanbod op de vraag, anders gezegd: 
voor het opbouwen en afbouwen van voorzieningen. 
Verder gaat het om de woonopgave voor kwetsbare 
groepen, ambulantiseren, participatie, en beleid voor 
acceptie en adoptie in de omgeving; zorgen dat mensen 
niet met de nek worden aangekeken. 

Hoe betrekken jullie de gemeenteraden erbij?
Dit najaar gaat het verhaal naar de gemeenteraden, vanaf 
half oktober beginnen de formele besluitvormingstrajec-
ten. Voor die tijd willen we de raden nog in de gelegen-
heid stellen om zich te oriënteren. Overal zijn mensen die 
sociaal of psychisch kwetsbaar zijn, niet enkel in de grote 
stad. Het is van belang dat gemeenteraden weten dat 
straks alle gemeenten verantwoordelijk zijn. Iedere 
wethouder gaat zelf het gesprek aan met zijn raad. We 
zorgen met een voorbereidingsgroep  voor een eenslui-
dende boodschap en een ‘instrumentenkoffer’ met 
filmpjes, werkbezoeken en een presentatie. We zijn heel 
blij dat ervaringsdeskundigen bij de raadsbijeenkomsten 
willen zijn. Aan de bestuurlijke uitgangspunten is ook 
meegedacht en meegeschreven door een ervaringsdes-
kundige, Jeroen. Hij is verbonden aan Fameus, het 
centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid in de 
regio Midden- en West-Brabant.

Wat heeft Jeroen, de 
ervaringsdeskundige, 
specifiek ingebracht?
Hoe belangrijk het is aan te 
sluiten bij het verhaal van kwets-
bare mensen zelf. Mensen met 
psychische kwetsbaarheid hebben 
het vermogen zich aan te passen aan hun problemen. Zij 
hebben de kracht om iets van hun leven te maken. Dat 
vraagt van hulpverleners dat ze luisteren en op zoek gaan 
naar de kracht van cliënten zelf. Wat ging er goed? Hoe 
kun je daarop voortbouwen? Wat heb je daarvoor nodig? 
Dat klinkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. Het vraagt 
een andere houding en anders handelen van hulpverle-
ners. Het concept heet ‘positieve gezondheid’.

Hoe maken jullie dat concept concreet?
Wij zijn begonnen met een proefproject waarbij de 
zorgverzekeraar CZ en de gemeente Breda optreden als 
opdrachtgevers. De opdrachtnemers zijn de Stichting 
Maatschappelijke Opvang Breda (SMO) en GGz Breburg. 
Het vraagstuk is: wat hebben mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening nodig om in een wijk te kunnen 
wonen. Wat moeten we doen om van de wijkgerichte 
aanpak een succes te maken? SMO en GGz Breburg 
vragen allebei aan vijf cliënten of zij vanuit de beschermde 
omgeving van de instelling willen gaan wonen in een zo 
gewoon mogelijke omgeving. Het is de bedoeling te 
kijken naar wat mensen zelf willen. Wat is voor hen dat 
maatstaf van succes? Een normaal dag- en nachtritme? 
Dat het huishouden en de financiën op orde zijn? Wat 
zeggen mensen daarover zelf en wat moeten wij organise-
ren om dat mogelijk te maken? Hulpverleners komen niet 
met een aanbod, maar ze kijken hoe ze kunnen faciliteren 
wat nodig is. Het is ook de bedoeling om in de wijk zicht 



   

te krijgen op waar het sociaal kapitaal zit. Waar kunnen mensen 
terecht? Het is bijzonder dat de twee organisaties voor maat-
schappelijke opvang en GGz nauw gaan samenwerken. Ze willen 
allebei graag leren, en we hebben gezamenlijk gezegd: laten we 
gewoon aan de slag gaan. 

En wat is de rol van de opdrachtnemers, de gemeente 
Breda en CZ?
Wij ondersteunen de projectondersteuning en de voorberei-
ding. De inzet van begeleiders door de maatschappelijke 
opvang en de GGZ valt binnen de normale geldstromen. Het is 
uitproberen of dat straks een beetje klopt en of het administra-
tief lukt binnen de bestaande systemen. Als opdrachtgevers zijn 
we het niet gewend om zo te werken, we zijn erop ingericht om 
alles vast te leggen in begrotingen en maatbare doelen. Daarom 
is deze manier eerlijk gezegd ook wel een beetje  spannend.


