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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? Lees het in onze rubriek De maand van…

Hoe werken ze samen met andere gemeenten en met alle 
betrokken maatschappelijke organisaties? De VNG volgt 
Ellen Krijnen, projectleider beschermd wonen en maat-
schappelijke opvang in Breda. Deze maand wil zij een 
collega naar voren schuiven. ‘Want’, zegt ze, ‘het is 
relevant om eens iemand aan het woord te laten uit één 
van de regiogemeenten. Daar zijn ze nu volop bezig om 
lokale uitvoeringsplannen te maken.’ Ellen stelt voor om te 
bellen met Inge Maas, beleidsadviseur van de gemeente 
Moerdijk. Ze kennen elkaar uit de regio, en van de VNG, 
waar Inge ook in de VNG Werkgroep beschermd wonen 
heeft gezeten. 

Inge, hoe is Moerdijk bezig met de transitie 
beschermd wonen?
Moerdijk is een diverse gemeente: 37 duizend inwoners,  
elf  kernen variërend van stedelijk tot zeer dorps, daar ligt 
een flinke uitdaging. Het is moeilijk om in de dorpen 
ondersteunende voorzieningen op te zetten. Een inloop 
met vaste openingstijden trekt te weinig bezoekers, 
mogelijk ook omdat mensen niet zichtbaar willen zijn. 
Overigens is er wel een inloop in Zevenbergen. Een 
voordeel van de kleinere dorpen is dat mensen meer naar 
elkaar omkijken, mensen met een psychiatrische achter-
grond worden hopelijk daardoor gemakkelijker geaccep-
teerd. Nu zijn er in de gemeente dertien mensen die 
beschermd wonen, dat is niet zoveel, maar het worden er 
allicht meer door de doordecentralisatie van de verant-
woordelijkheid. Maar ik wil me er hard voor maken om het 
goed voor hen te regelen, en voor alle mensen met een 
psychiatrische achtergrond. Er moet nog heel wat gebeu-
ren, om te beginnen het opbouwen van een netwerk. Dat 
kost tijd, we moeten de ggz-keten bijvoorbeeld nog beter 
leren kennen.

Wat voor plan maak je, en hoe doe je dat?
Onze trainee van de provincie Brabant stelt onder mijn 
leiding een lokaal plan van aanpak op. In de regio hebben 
we samen besloten om te werken aan de hand van de 
verschillende levensgebieden, bijvoorbeeld wonen, sociale 
contacten, dagbesteding en werk, inkomen en schulden 

enzovoorts. De trainee brengt in kaart wat we in de 
gemeente al hebben op deze terreinen. Op regionale 
schaal maken we een koerswijzer waarin staat wat je 
allemaal moet hebben om te kunnen zeggen: het is bij ons 
goed geregeld. Daar staan we 
allemaal achter, want als de één 
het niet goed regelt is de ander 
de sjaak. Straks leg legt onze 
trainee de inventarisatie naast de 
koerswijzer en zetten we dat 
tegen elkaar af. Zo zien we wat 
we missen en wat er moet 
gebeuren. Het wordt een zoek-
tocht. Sinds de invoering van de Wmo 2015 hebben we 
meer te maken met de FACT-teams. Nu moeten we de 
ggz-keten lokaal in kaart brengen en afspraken maken.

Heb je de doelgroep in beeld?
De afdeling Statistiek en onderzoek van Breda brengt in 
kaart wie het zijn en waar ze vandaan komen. We hebben 
nog geen beeld hoe snel de afbouw van voorzieningen zal 
gaan, en hoe de doelgroep zich ontwikkelt. Onder de 
Wmo-cliënten van nu zit mogelijk een deel van de doel-
groep verborgen. Om zicht te krijgen op wie het zijn 
praten we met Fameus, het centrum voor ervaringsdes-
kundigen. Iemand van dit centrum is ook in onze gemeen-
teraad geweest. Bij de discussie in de raad merkten we 
dat er verwarring is over beschermd wonen en personen 
met verward gedrag. Dan blijkt weer hoe belangrijk het is 
om mensen goed te informeren. Door verkeerde beeld-
vorming komt er al snel te veel nadruk te liggen op 
repressie. Daar helpen ervaringsdeskundigen bij. Wie zijn 
de mensen uit deze doelgroep? Je hoeft er niet bang voor 
te zijn. Daar gaan we straks als de nieuwe raad er is, weer 
goed werk van maken. 

Jij bent beleidsadviseur Wmo in een niet grote 
gemeente, kun je naast al je andere werk genoeg 
tijd vrijmaken voor beschermd wonen?
Het is een operatie van een flinke omvang, er is geen 
implementatiebudget beschikbaar zoals bij de invoering 



   

van de Wmo en de Jeugdwet. We betalen alles uit het 
Wmo-budget dat toch al onder druk staat. Gelukkig ziet onze 
wethouder wel het belang om het voor deze doelgroep goed te 
regelen. We leveren in de regio allemaal uren naar rato van 
gemeentegrootte. Voor mij komt beschermd wonen bovenop 
het andere werk. Maar ik vind het belangrijk, dit gaat over 
mensen die het niet getroffen hebben. Het kan iedereen 
overkomen dat je ontspoort door een scheiding of het verlies 
van je baan. Mensen verdienen het om hun leven weer op de rit 
te krijgen.

Het plan is in de maak, doe je al iets vooruitlopend 
daarop?
We zijn al in gesprek gegaan met de woningcorporatie die zeer 
bereidwillig is. Beschermd wonen is opgenomen in de prestatie-

afspraken. We hebben ook juist een nieuw beleidskader 
Armoedebeleid en schulden gemaakt waar de doelgroep ook in 
is opgenomen. Ik probeer de kansen te benutten als ze zich 
voordoen. We zijn ook in gesprek met de ggz over subsidies 
voor inloopactiviteiten. Daarbij kijken we ook wat we vast 
kunnen doen in de wijken. Er zijn inloopvoorzieningen in 
Zevenbergen, Willemstad en Standaarbuiten, mogelijk kunnen 
we in kleinere dorpen informatieavonden houden over ggz-pro-
blematiek, waardoor meer begrip ontstaat. Hoe dat weten we 
nog niet precies, maar we denken veel na over het versterken 
van de acceptatie en informele steun. 

Meer informatie
VNG Handreiking voor het maken van een Lokaal Uitvoerings-
plan

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/31012018-lokaal-uitvoeringsplan-beschermd-wonen.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/31012018-lokaal-uitvoeringsplan-beschermd-wonen.pdf

