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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 maart?
In het teken van regionale samenwerking. Breda is 
onderdeel van een regio van twaalf gemeenten die er 
welbewust voor hebben gekozen om het samen te gaan 
doen. De keuze is gemaakt op basis van een gedeelde 
cultuur. We hebben als ambtenaren uitgesproken dat we 
vertrouwen hebben in elkaar en dat we er zin in hebben. 
Dat werpt meteen al z’n vruchten af. De laatste tijd 
hebben we veel gesproken over hoe we het willen 
aanpakken. Ik vind het leuk dat een collega uit de regio, 
Bram Koolstra van de gemeente Woudrichem, heeft 
gezegd: geef maar hier, ik maak er wel een verhaal van. 
Het illustreert dat ook de regiogemeenten inhoudelijk 
betrokken zijn en een rol willen nemen in het organiseren 
van processen. Dat is nieuw ten opzichte van voorgaande 
jaren. 

Hoe hebben jullie de samenwerking ingericht?
We hebben twee werkgroepen. Een grote met alle twaalf 
gemeenten, en een kleiner clubje met zes mensen om het 
overleg wat meer vaart te geven. Dat werkgroepje ziet 
elkaar elke drie weken. We zijn nu bezig met de 
voorbereiding van een bestuurlijk overleg, begin april. 
Spannend wel, want tot dusver hebben we als ambtenaren 
van de centrumgemeente de lijnen uitgezet. Maar in 2017 
gaan de wethouders veel meer het voortouw nemen.

Wat is voor jou een lastige kluif?
We staan nog aan het begin, we overleggen over wat we 
de komende 2,5 jaar nou precies moeten doen. In deze 

fase kun je niet veel anders dan 
voorstellen voorleggen op 
hoofdlijnen. Het is een worsteling 
om daarmee aan de slag te gaan, 
want er komen allerlei 
inhoudelijke vragen op tafel. Dan 
ontstaat er een hele brainstorm. 
Het is steeds de kunst om te 
kijken wat we nu al moeten doen, 
en wat we later kunnen uitwerken in 2018 en 2019.

Kun je een voorbeeld geven?
In deze fase is het belangrijk dat we het eens worden over 
de algemene noties, bijvoorbeeld over klant en regie, over 
maximaal participeren en over opvang in de wijk. Soms 
denk je: waarom moeten we het daar nou weer over 
hebben? Maar die algemene uitgangspunten hebben 
straks zeer specifieke gevolgen. Als je erop inzet mensen 
zoveel mogelijk op te vangen in de eigen wijk, moet je 
bijvoorbeeld zorgen dat er in de wijken voldoende sociale 
woningen beschikbaar zijn met een lage huur.

Waar steek je dezer dagen veel tijd in?
We zijn nu bezig met de betrokkenheid van cliënten. We 
willen graag van de bestuurders horen hoe zij daarmee 
willen omgaan. De komende tijd gaan we in gesprek met 
Fameus, het centrum voor ervaringsdeskundigheid in onze 
regio. Zij gaan met ons meedenken over hoe we op alle 
niveaus cliënten kunnen betrekken. Willen we cliënten 
betrekken bij het gesprek met bestuurders en raden? Bij 
het bepalen van het beleid? Fameus was oorspronkelijk 
gerelateerd aan de GGZ maar is nu ook betrokken bij de 
maatschappelijke opvang. Ik ben benieuwd naar hun 
ervaringen, wat zij zien als kansen en wat in de praktijk 
effectief blijkt te zijn. 


