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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.

Hoe is het Ellen, wat ben je aan het doen?
Via twee werkgroepen van de VNG waar ik inzit, heb ik me 
verdiept in de discussie over het landelijk herverdelen van 
de middelen voor beschermd wonen. Het is een ontzet-
tende technische discussie, onder meer over de vraag 
wanneer je onder de Wlz valt en wanneer onder de Wmo, 
en over hoe groot die Wlz-groep is. Het is een discussie 
met verstrekkende gevolgen , en je vraagt je af: hoe 
moeten we hieruit komen? Uiteindelijk wordt het nieuwe 
verdeelmodel uitgesteld tot 2022. Voor het inhoudelijke 
proces word ik daar niet blij van. Vooral voor de kleinere 
gemeenten is het een grote opgave om het lokale voorzie-
ningenniveau op orde te brengen; er moeten voorzienin-
gen bijkomen, de toegang moet worden georganiseerd. 
Met de deadline van 2020 kon je zeggen: je moet gaan 
bewegen, het is urgent. Gelukkig wil in onze regio de 
grootste groep gemeenten gewoon doorgaan, maar je 
moet uitkijken dat er niet twee snelheden gaan ontstaan. 
Vanmiddag zitten we met de twaalf wethouders om de 
tafel om een klap te geven op de verdeelsleutel van de 
projectkosten. Daar klutst nu het gegeven van dat uitstel 
doorheen. Cliënten willen zo graag een normaal leven 
leiden, af van dat stigma en gewoon meedoen, en dan 
zitten wij te zeuren over het geld en de verdeling. Het lijkt 
mij het beste om te focussen op de inhoud en te blijven 
nadenken over vraag en aanbod, en het inrichten van het 
lokale veld.

Oké, dan doen wij dat ook. Waar ben je 
inhoudelijk mee bezig?
Ik ben veel buiten de deur geweest om op allerlei plat-
forms om contacten te leggen en de agenda te beïnvloe-
den. Een voorbeeld is de regionale Taskforce wachttijden 
ggz waar alle behandelaars bij elkaar zitten. Na de 
behandeling krijgen wij als gemeenten met de mensen te 
maken, daarom is samenwerken met huisartsen, hun 
praktijkondersteuners en de FACT-teams essentieel. Er 

stond daar van alles op de 
agenda, veel discussie tussen 
behandelaars, allemaal vanuit hun 
eigen perspectief. Gelukkig zei 
een arts op een gegeven moment 
dat zij de gemeenten zo weinig 
had gehoord. Zo kreeg ik toch 
nog de kans om het sociaal 
domein wat zichtbaarder te 
maken. De volgende keer ga ik in het platform iets 
vertellen over de ambitie en de insteek van de gemeente. 
Verder was ik met een delegatie  van onze ggz-aanbieder 
GGz Breburg bij Parnassia in Den Haag. Daar zijn ze al ver 
met het organiseren van ggz-expertise in de wijken. Iets 
om met Breburg verder over te praten. Met onze wethou-
der, Patrick van Lunteren, ben ik op werkbezoek geweest 
bij de ‘skaeve huse’ in Tilburg. 

Wat zijn dat ook alweer ‘skaeve huse’?
Het is een woonconcept voor mensen die zoveel overlast 
veroorzaken dat ze niet meer in een normale wijk kunnen 
wonen. Het zijn kleine zelfstandige woningen op een 
aparte locatie met een beheerder die toezicht houdt. In 
Tilburg zeggen ze: we willen huurders die het niet redden 
toch  huisvesting bieden, zonder dat we verwachten dat ze 
snel weer uitstromen. Dat is nog wel een politiek vraag-
stuk, want je kunt ook zeggen dat je de mensen in de 
skaeve huse hebt afgeschreven. Onze wethouder wil eerst 
meer weten over de moeilijke doelgroep en wat we hen 
kunnen bieden. 

Heb je in Breda veel te maken met notoire 
overlastgevers?
De laatste jaren hebben we met succes veel zorgmijders 
van straat gehaald. In de maatschappelijke opvang en bij 
beschermd wonen neemt daardoor de zware problematiek 
toe. We zien bijvoorbeeld meer GHB-verslaafden, die 



   

groep is totaal niet gemotiveerd om af te kicken. Zo lang de 
motivatie er niet is, wil de verslavingszorg ze niet behandelen. 
Het is een lastige doelgroep, de mensen zijn zo verslaafd, vaak 
ook in combinatie met alcohol. Medewerkers van de opvang 
kunnen het soms niet aan. De vraag is: wat kun je met deze 
mensen? Dat moeten we bespreken met justitie en met de 
zorgverzekeraars. Wat kunnen we doen in hun eigen belang en 
voor de omgeving? Hoe gaan we het financieren? Dat GHB is 
echt afschuwelijk spul, mensen raken er heel snel aan verslaafd, 
ze zoeken graag naar medestanders. Je ziet in de opvang dat ze 
gaan proberen ook anderen te besmetten. De uitdaging is het 
behandeldomein van de verslavingszorg te combineren met het 
sociaal domein. We moeten op zoek naar maatregelen om 

mensen uit het systeem te halen en te kijken of we ze ergens 
anders kunnen helpen. 

Zware problematiek. Heb je ook nog iets positiefs, zo 
vlak voor kerst?
Jazeker! We zijn met de gemeenteraden op werkbezoek 
geweest bij een heel aantal instellingen: de inloop ggz en een 
woonvoorziening die ouders zelf hadden opgezet voor hun 
kinderen met gevoeligheid voor psychoses.  Dat was heel 
positief omdat het goed werkt, en die ouders zijn ontzettend 
trots dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Zulke positieve 
verhalen zijn ongelooflijk waardevol, juist om te laten zien 
waarom we echt moeten doorgaan met deze transitie. 


