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Transitieteam Beschermd 
Thuis 

beschermdthuis@vng.nl

Regioteam opdrachtgever- en 
opdrachtnemer Wmo & 

Jeugdwet 

regioteam@i-sociaaldomein.nl 

Netwerk MO-BW 

vraagbaakmobw@vng.nl 

Expertteam 
Weer Thuis (EWT) 

www.rvo.nl/ewt 

wonenzorg@rvo.nl 

Leernetwerken ZonMw 
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r.n.metze@windesheim.nl

Waarvoor u dit team kunt 

inschakelen 
• Implementatie NvO in alle regio’s 
• Implementatie nieuw

verdeelmodel per 1-1-
2023

• Het organiseren van een
passend aanbod BW (en
preventie) voor de eigen
inwoners in alle regio’s

Implementatie NvO in alle regio’s • Bevorderen
eigenaarschap van regio’s
bij de implementatie NvO

• Bevorderen
samenwerking binnen en
tussen regio’s

Creëren van voldoende door- en 
uitstroommogelijkheden in 
regio’s voor de ingezette 
beweging naar de wijk. Aansluiten 
bij visie en woonzorganalyse 
andere doelgroepen qua 
regionale verdeelsystematiek 

Lerend ontwikkelen van passende 
vormen van samenwerking, 
sturing en toegangsprocessen 
binnen regio’s 

Welke opdracht en taken • Praktische ondersteuning
door experts voor regio’s bij
implementatie NvO op
inhoud en proces
(governance, financieel,
juridisch, etc.) en invoering
nieuw verdeelmodel BW

• Voorbereiden implementatie
van het wetsvoorstel
woonplaatsbeginsel

• Ondersteunen regio’s bij
implementatie NvO op proces en
inhoud

• Pro-actieve coach en wegwijzer
voor regio’s

• Faciliteren van een
ambtelijk én bestuurlijk
netwerk waarin alle
regio’s participeren

• Uitwisseling
onderwerpen met
regionaal,
bovenregionaal en
landelijk karakter

• Bespreken voortgang
implementatie NvO op
basis van Dashboard

Vastleggen prestatieafspraken 
MO en BW tussen gemeenten, 
corporaties en zorg- en 
welzijnspartijen over verdeling 
doelgroepen over wijken en 
beschikbare woonplekken 

Faciliteren van een gezamenlijk 
leerproces, waarbij bestaande 
kennis en expertise wordt 
vertaald naar structurele 
toepassing in de praktijk 

Ondersteunende producten en 

diensten 

• Het transitieteam biedt
iedere regio 15 dagen
ondersteuning van een
expert

• Voorbereiden
implementatie
woonplaatsbeginsel:
o Routekaart
o Handreiking (met

overlegbepaling)

1. Routekaart NvO (gereed)
2. Gevulde monitor NvO
3. Ondersteuning regio’s

Organisatie van ambtelijke en 
bestuurlijke 
netwerkbijeenkomsten: 

• inspiratie (goede
voorbeelden en lessons
learned delen)

• leren van elkaar
(intervisie)

• klankbord voor
ontwikkeling landelijke
ondersteunende
producten

Woonzorgvisie met MO en BW na 
woonzorganalyse regionaal en 
prestatieafspraken per 
gemeenteregio over aantal 
woonplekken: 
instroom/doorstroom/uitstroom 

2 leernetwerken op het
gebied van Toegang 
(en samenwerking) 

MOBW: Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 

NvO: Norm voor Opdrachtgeverschap 

RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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