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1 Aanleiding  

 
Het Regionaal kader maatschappelijke zorg Midden-Holland 2013-2016 loopt in 2016 af. De afgelopen 
periode was een roerige tijd met grote veranderingen in het sociaal domein. De afgelopen anderhalf 
jaar stond vooral de transitie centraal. Na één jaar decentralisaties en de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), is er nu volop aandacht voor de transformatie van het 
sociaal domein.  
 
In oktober 2015 is in het bestuurlijk overleg maatschappelijke zorg geconstateerd dat de 
uitgangspunten van het regionaal kader 2013-2016 nog onverminderd van toepassing zijn. Ook is 
toen bestuurlijk vastgesteld dat de ambities van het lopende kader niet allemaal gerealiseerd zijn. 
Voor het realiseren van die ambities is een fundamentele verandering nodig van het huidige systeem 
van zorg en ondersteuning. Dat betekent een verandering in werkwijze, in systemen en een 
cultuuromslag; daar is na een periode van implementatie ten behoeve van de transitie, nu de tijd rijp 
voor.  
 
In dit geactualiseerde regionale kader spreken de gemeenten van Midden-Holland, zorginstellingen, 
cliëntvertegenwoordigers en woningcorporaties met elkaar de bereidheid uit om te zorgen voor een 
sluitende en integrale aanpak voor mensen in een kwetsbare positie. Daarbij is het uitgangspunt: 
zoveel mogelijk lokaal, maar regionaal waar nodig.  
 
proces 
Dit regionaal kader is tot stand gekomen in overleg met alle partijen die ook het regionaal 
samenwerkingsconvenant gaan ondertekenen. Dat wil zeggen de vijf gemeenten in de regio Midden-
Holland, zorgorganisaties en andere instellingen (waaronder cliëntvertegenwoordiging) en 
woningcorporaties. Ook is het advies meegenomen van de adviesraden sociaal domein.  
 
 

2 Terugblik regionaal kader 2013 - 2016 
 
De jaren 2013 tot en met 2016 zijn jaren met veel veranderingen en onzekerheden geweest. Zowel bij 
gemeenten als bij de (zorg)instellingen moesten veel veranderingen worden doorgevoerd in relatief 
korte tijd. In de evaluatie in het Platform maatschappelijke zorg1 in juni 2015, constateren de 
samenwerkende partijen gezamenlijk dat er de afgelopen periode veel is bereikt.  
 
Als hoogtepunten over de afgelopen periode, worden onder meer genoemd:  
 Jongeren onder Dak aanpak - er is een methodiek opgezet voor de ondersteuning van kwetsbare 

jongeren (zwerfjongeren of dreigend dakloos). Hierin wordt door verschillende organisaties 
intensief samengewerkt.  

 Nieuwe locatie ’t Kompas - er is na lang zoeken een nieuwe locatie gevonden voor de 
maatschappelijke opvang ’t Kompas (IJssellaan). Deze locatie maakt het mogelijk om de 
doelgroepen van de opvang beter te scheiden. Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van het 
vorige pand.  

 Centraal punt voor toegang beschermd wonen - de drie grootste aanbieders van beschermd 
wonen in de regio vormen samen met de gemeente de plaatsingscommissie van waaruit de 
beschikbaarheid en toewijzing van beschermd wonen wordt geregeld. Ook (dreigende) 
crisissituaties worden hier besproken. Daarnaast is er een handelingsprotocol opgesteld ter 
voorkoming van crisissituaties.  

 Er zijn verschillende cliëntinitiatieven opgezet. Het Bruisnest dat in 2014 is geopend, is daar een 
voorbeeld van. Dat geldt eveneens voor de “gestoorde catering Koekwaus” die bij de opening 
geserveerd werd.  

 
In de gemeenschappelijke evaluatie hebben de deelnemende partijen ook vastgesteld dat er op een 
aantal onderwerpen minder resultaat is geboekt dan in het regionaal kader met elkaar was beoogd. In 
inhoudelijke zin gaat het dan onder meer om problemen rondom huisvesting en schulden. In 
procesmatige zin, constateren de deelnemers van het Platform maatschappelijke zorg dat de integrale 
samenwerking nog onvoldoende op gang is gekomen.

                                                      
1 Aan het Platform maatschappelijke zorg nemen vertegenwoordigers van zorgorganisaties, gemeenten en 

woningcorporaties deel. Ook cliënt(vertegenwoordigers) sluiten aan.  
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een voorbeeld  
Jongeren - Schuldenproblematiek en toegang tot onderwijs 
 
Stephanie heeft tijd en is gemotiveerd, maar toch kan zij geen studie volgen. Ze heeft namelijk geen geld. Daarbij krijgt ze 
geen studiefinanciering want ze heeft schulden en zit in de schuldsanering. De schuldsanering is een langdurig traject dus 
wanneer de schuld eenmaal vereffend is, is Stephanie te oud om nog voor studiefinanciering in aanmerking te komen. En 
tegelijkertijd geldt: zonder opleiding minder kans op werk. 

inhoudelijk 

De twee grote inhoudelijke knelpunten zijn de thema’s huisvesting en schulden. Bij huisvesting gaat 
het om het realiseren van passende en betaalbare huisvesting voor de doelgroep ten behoeve van de 
uitstroom uit de opvang en het beschermd wonen. Een overzicht met enkele instroom en 
uitstroomcijfers is ter illustratie aan bijlage 3 toegevoegd.  
 
Schulden zijn een groot probleem. Juist cliënten in de opvang en het beschermd wonen hebben nog 
onvoldoende toegang tot schuldhulpverlening. Ook komen we steeds vaker jongeren met 
(problematische) schulden tegen. Exacte cijfers zijn niet bekend, omdat jongeren zich meestal niet 
melden bij de schuldhulpverlening of pas laat in beeld komen. Dit was bij de armoedeconferentie op 4 
november 2015 ook één van de onderwerpen.  
 

 
procesmatig 
De afgelopen jaren zijn er op kleine schaal al drempels voor integrale ondersteuning aan huishoudens 
met complexe problemen weggenomen. Tegelijkertijd kan er geconcludeerd worden dat er ingrijpende 
veranderingen nodig zijn om verder te komen. Dan gaat het voornamelijk over procesmatige 
veranderingen. Werkelijk integraal werken betekent de cliënt en zijn of haar wensen en mogelijkheden 
centraal stellen als gezamenlijk vertrekpunt en de werkwijze daaraan ondergeschikt maken. Dat 
betekent in de praktijk het ontschotten van werkwijzen en financiering, het aanpassen van regels en 
procedures als ze een integraal perspectief in de weg staan en meer transparant werken. Zoals ook 
het bovenstaande voorbeeld illustreert: zonder fundamentele veranderingen komt Stephanie niet uit 
deze vicieuze cirkel.  
 
Bij de evaluatie kwam een aantal procesmatige knelpunten naar voren: verbinding en gebrek aan 
vertrouwen. Met verbinding wordt bedoeld dat in de nieuwe structuren die zijn ontstaan door de 
decentralisaties, ketens (nog) niet goed op elkaar aansluiten. Zo is bijvoorbeeld de taakverdeling 
tussen het Meldpunt Zorg en Overlast en de sociale teams nog niet duidelijk. Het feit dat de sociale 
teams binnen de regio verschillend zijn georganiseerd, maakt dit niet eenvoudiger.  
 
Voor wat betreft het aspect samenwerking: een essentieel onderdeel van een sluitende keten is 
onderling vertrouwen en het vermogen om los te laten en over te dragen. Integraal werken kan alleen 
gerealiseerd worden in goede samenwerking. Dat vergt een open houding van organisaties. De 
uitdaging voor de komende jaren is om in vertrouwen en in partnerschap tot gezamenlijke oplossingen 
te komen voor gezamenlijke vraagstukken.  
 
In bijlage 2 staat de volledige samenvatting van de evaluatie van het platform maatschappelijke zorg.  
 

3 Het kader  

reikwijdte kader en relevante ontwikkelingen  

De maatschappelijke zorg gaat over alle kwetsbare inwoners in de regio Midden-Holland die 
beperkingen in de zelfredzaamheid ervaren. Het gaat om mensen met vaak (ernstige) psychische 
problemen die ook op allerlei andere levensgebieden problemen ervaren: wonen, werken, leren, 
vrijetijdsbesteding, financiën en sociale relaties. Een overzicht met cijfers over de (geschatte) omvang 
van het aantal kwetsbare inwoners - met beperkingen in de zelfredzaamheid én complexe 
problematiek - in de regio is aan bijlage 3 toegevoegd. Tot de maatschappelijke zorg worden 
gerekend: de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingsbeleid, de aanpak geweld in 
huiselijke kring, Veilig Thuis en de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Voor de aanpak 
van huiselijk geweld en vrouwenopvang is voor de periode tot 2019 ook de Regiovisie op geweld in 
huiselijke kring van toepassing. 
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Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) zijn de gemeentelijke 
verantwoordelijkheden voor deze doelgroep verder uitgebreid. Het gaat om (de voormalige AWBZ 
functies) begeleiding, dagbesteding, inloop (O)GGZ en beschermd wonen. Beschermd wonen is 
bedoeld voor inwoners met ernstige psychiatrische problematiek die kortdurend of voor een langere 
tijd niet meer zelfstandig kunnen wonen en daarom gaan wonen in een accommodatie van een 
instelling met 24uurs toezicht. Eind 2015 wonen in de regio Midden-Holland ca. 200 inwoners in een 
beschermde woonvorm (zie bijlage 3) 
 
In november 2015 heeft de Commissie Toekomst Beschermd Wonen haar advies ‘Van beschermd 
wonen naar een beschermd thuis’ uitgebracht. De kern van dit advies is dat meer inwoners met 
ernstige psychiatrische problematiek zelfstandig in de wijk kunnen en willen blijven wonen en dat alle 
gemeenten een taak hebben om de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, te organiseren. Het 
loslaten van de centrumgemeentefunctie en het herverdelen van de middelen over alle gemeenten 
maakt ook nadrukkelijk onderdeel uit van dat advies.  
 
Nadere besluitvorming over het advies en de financiële consequenties hiervan, zijn op het moment 
van schrijven van dit kader nog niet bekend.  
 
Een andere belangrijke ontwikkeling op het terrein van de maatschappelijke zorg is de aanpak 
verwarde personen. Ook in de regio Midden-Holland wordt op het moment van het schrijven van dit 
kader hard gewerkt aan het realiseren van een integrale aanpak verwarde personen. Gezien het 
belang van een sluitende aanpak van preventie, tijdelijke opvang en nazorg, komen de beoogde 
doelen en resultaten voor de aanpak verwarde personen ook terug in dit kader.  
 

transformatie in beweging: de stip op de horizon  

In Nederland was men van oudsher geneigd om inwoners 
met gedeelde problematiek apart zorg te bieden vanuit 
instellingen die buiten de gemeenschap stonden. Daardoor 
werd separatie en exclusie bevorderd. Mede ingegeven 
door de Wmo 2015 is inclusie het nieuwe streven. Voor de 
regio Midden-Holland is dit gezamenlijk uitgangspunt - om 
iedereen naar vermogen mee te kunnen laten doen - 
vastgelegd in het Regionaal beleidskader Gebundelde 
krachten en in de Visie sociaal domein gemeenten Midden-
Holland. In laatstgenoemde visie staat over inclusie het 
volgende: 
 
“We streven naar een samenleving die zo is ingericht dat 
iedereen met of zonder beperking overal aan mee kan 
doen in plaats van dat er allerlei aparte voorzieningen 
worden getroffen. Dit wordt ook wel een ‘inclusieve 
samenleving’ genoemd. We kijken naar wat inwoners wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. 
Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan reguliere scholen waar kinderen met een lichte psychische, sociale 
of lichamelijke handicap gewoon les kunnen krijgen of aan reguliere sportverenigingen waar iedereen 
op zijn/haar eigen niveau kan sporten”.  
 
In een inclusieve samenleving is aandacht voor herstel, ontwikkeling, participatie en eigen regie. Om 
dit te bereiken is een omslag nodig van kijken naar beperkingen, naar kijken naar mogelijkheden. Voor 
inwoners betekent dit waar mogelijk herstel naar een gewoon leven. Dit streven past naadloos binnen 
de visie van de Wmo 2015, namelijk om inwoners te ondersteunen om te putten uit eigen kracht, om 
weer zelf regie te voeren over het leven en om te kunnen participeren in de samenleving als 
volwaardige burgers.  
 
In het Regionaal beleidskader Gebundelde krachten gaan de gemeenten in de regio Midden-Holland 
ervan uit dat 15 tot 20% van hun inwoners tijdelijk dan wel langdurig ondersteuning nodig heeft om 
mee te kunnen doen in de samenleving.  
 
Voor kwetsbare inwoners in de opvang en het beschermd wonen betekent inclusie (weer) zo gewoon 
mogelijk kunnen wonen in de wijk, met ambulante begeleiding gericht op zelfredzaamheid en 
participatie. Dit vraagt ook inzet van de ontvangende lokale samenleving: mensen de ruimte bieden en 
daar waar nodig ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van zelfstandig wonen met 
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ambulante hulpverlening, waarin dan de wijkteams van de GGZ, huisartsen en sociale teams 
samenwerken, maar ook het eigen sociale netwerk en vrijwilligers betrokken worden.  
 
Sluitstuk van de visie is, dat wonen in de wijk niet voor iedereen haalbaar is. Zij moeten kunnen blijven 
rekenen op een veilig vangnet van opvang, beschermd wonen plaatsen en crisiszorg.  
 

(wettelijke) kaders 

In dit regionaal kader worden verschillende sectoren en gemeentelijke taken binnen en buiten het 
sociaal domein met elkaar verbonden. Dit is in lijn met de integrale manier van werken die beoogd 
wordt en de algemene opgaven en ambities met betrekking tot de decentralisaties.  
 
De uitvoering van dit kader raakt een groot aantal andere (wettelijke) kaders. 
 

 
verklaring afkortingen: Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning; Wlz = Wet langdurige zorg; Wfz = Wet forensische zorg; 
Zvw = Zorgverzekeringswet; OGGZ = openbare geestelijke gezondheidszorg 

 
In een kader gericht op inclusie en een integrale werkwijze past geen onderscheid naar doelgroepen 
of leeftijd. Het kader kent dan ook geen leeftijdsgrenzen. Jeugdigen (en hun ouders) maken dus ook 
nadrukkelijk onderdeel uit van de strekking van dit kader. Ter illustratie: uit een evaluatie blijkt dat alle 
jongeren betrokken bij Jongeren onder dak een verleden in de jeugdzorg hebben.  
 

uitgangspunten van beleid 

In dit regionaal kader staan afspraken over een integrale en sluitende aanpak voor inwoners in een 
kwetsbare positie. Daarbij worden als basis de uitgangspunten en beoogde transformatie bewegingen 
gebruikt zoals die in het Regionale beleidskader Gebundelde krachten zijn benoemd.  
 
uitgangspunten Gebundelde krachten: 
1. Integrale aanpak (1 cliënt/gezin 1 aanpak 1 contactpersoon) 
2. Investeren in preventie en vroegsignalering 
3. Eigen kracht vormt de basis 
4. Iedereen kan meedoen (normaliseren) 
5. Gemeente heeft de regie (en stuurt op resultaat) 
  
beoogde transformatie bewegingen:  

 een verschuiving van (geïndiceerde) maatwerkvoorzieningen naar (vrij toegankelijke) algemene 
voorzieningen.  

 een verschuiving van professionele inzet naar vrijwillige inzet.  

 een verschuiving naar oplossingen in de dagelijkse leefomgeving (inclusieve samenleving).  
 
Inclusie gaat over normaliseren: over weer regie hebben over je eigen leven, over (langer thuis) 
wonen in de wijk, over meedoen aan reguliere activiteiten en over aan de slag kunnen bij reguliere 
werkgevers, vrijwilligersorganisaties en sportorganisaties, Een beweging naar (vrij toegankelijke) 



 

7 

AMBITIE 
Ook kwetsbare inwoners in de regio Midden-Holland wonen passend en zo zelfstandig mogelijk,  

hebben passende ondersteuning en participeren naar vermogen.  
 

om deze ambitie te realiseren zetten wij in op 4 actielijnen: 
1) herstel van eigen kracht; 
2) lokale steunstructuur op orde; 
3) adequate ambulante zorg en ondersteuning; en  
4) een veilig vangnet voor wie dat echt nodig heeft. 

algemene voorzieningen, naar vrijwillige inzet en naar oplossingen in de dagelijkse leefomgeving, 
hoort daar als vanzelfsprekend bij. Door deze beweging naar de basis te maken, kunnen we (naar 
verwachting) met minder zware zorg toe (denk aan opvang, beschermd wonen). Een belangrijke 
randvoorwaarde is dat de wijk en onze inwoners in staat zijn om deze beweging op te vangen. In 
hoofdstuk 4 wordt nader stil gestaan bij dit ‘veilig vangnet’ in de wijk.  
 

naar meer lokale verantwoordelijkheden  

Bovengenoemde uitgangspunten gaan al uit van een verschuiving van het zwaartepunt van het beleid 
naar de voorkant, dat wil zeggen zoveel mogelijk dicht bij huis en lokaal geregeld. Dit betekent dat er 
in het regionaal kader afspraken worden gemaakt die lokaal moeten worden uitgevoerd. Daarnaast 
zijn er afspraken nodig over het (gezamenlijk) in stand houden van een aantal noodzakelijke 
(boven)regionale voorzieningen zoals de opvang en beschermd wonen plaatsen. Het gaat om 
voorzieningen waarvoor bijvoorbeeld specifieke deskundigheid nodig is of de doelgroep te klein is om 
daarvoor lokale maatregelen te treffen. Ook gaat het om voorzieningen waarvoor de langere termijn al 
verplichtingen zijn aangegaan, zoals dat bij beschermd wonen het geval is.  
 
De gemeente Gouda voert sinds 2007 als centrumgemeente de regiefunctie uit voor opvang, huiselijk 
geweld en sinds 2015 ook voor beschermd wonen. In een nieuwe inrichting van het sociaal domein 
waarin de nadruk ligt op lokale oplossingen dichtbij huis, ligt het voor de hand de centrumgemeente 
functie opnieuw te bezien. Het ministerie van VWS heeft ervoor gekozen om de centrumgemeente 
functie in de formulering van de Wmo 2015 weg te laten en om van gemeenten te vragen de regionale 
samenwerking op dit beleidsterrein met elkaar te organiseren en formeel te bekrachtigen. Een 
herverdeling van middelen over alle gemeenten hoort daar volgens het ministerie van VWS ook bij.  
 
In hoofdstuk 5 wordt nader stilgestaan bij de regionale samenwerking en bekostiging.  
 

4 Ambitie, doelen en resultaten 

 

 
overwegingen  
 
de wens om langer thuis te wonen als startpunt  
Reeds in de jaren ’80 wordt de beweging van het langer thuis wonen voor ouderen ingezet. Deze 
beweging kwam voort uit een breed gedeelde behoefte onder ouderen om meer zeggenschap te 
houden over het eigen leven, dus ook over de eigen thuissituatie. In de jaren ’90 werd deze beweging 
ook doorgezet naar de verblijfszorg voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking. Enkele jaren geleden volgde ook de behandelsetting met verblijf in de psychiatrie. Het 
aantal plaatsen beschermd wonen is daarentegen tot 2015 nog jaarlijks gegroeid. De Commissie 
Toekomst Beschermd Wonen constateert op basis van gesprekken met cliënt(vertegenwoordigers) 
dat ook cliënten in de opvang en het beschermd wonen graag (meer) zelfstandig willen en kunnen 
wonen op voorwaarde dat de lokale randvoorwaarden voor zorg en ondersteuning in de thuissituatie 
op orde zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om praktische zaken zoals betaalbare huisvesting, nuttige 
dagbesteding, begeleiding buiten kantooruren, mogelijkheden voor financieel beheer en contacten in 
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en met de buurt. In een lunchbijeenkomst met cliënt(vertegenwoordigers) uit de opvang en beschermd 
wonen in Midden-Holland, wordt dit beeld ook voor onze regio bevestigd.  
 
vraag naar opvang en beschermd wonen neemt toe 
De vraag naar beschermd wonen en opvang (landelijk maar ook in de regio Midden-Holland) neemt 
toe door de gevolgen van de recessie, de beddenreductie in de GGZ en de verlaging van het budget 
voor de forensische psychiatrie. Het gaat hierbij om een groep cliënten met een complexe en 
intensieve zorgvraag. Ook is er een groeiende vraag in deze regio naar (forensische) zorg en 
begeleiding doordat ook bij veiligheidsvraagstukken steeds vaker een koppeling wordt gemaakt met 
de zorgbehoefte van een persoon. De top 60 aanpak in Gouda is daar een voorbeeld van. 
Tegelijkertijd stokt de uitstroom uit de opvang en het beschermd wonen omdat er onvoldoende 
passende en betaalbare woonruimte is voor de doelgroep. In de evaluatie van het huidige kader 
maatschappelijke zorg, kwam dit ook als een belangrijk aandachtspunt naar voren. In de regio 
Midden-Holland wachten medio 2016 naar schatting tenminste dertig bewoners van beschermde 
woonvormen op een betaalbare woning. Tegelijkertijd wordt aan de toegang geconstateerd dat er 
regelmatig een beroep wordt gedaan op beschermd wonen, omdat het alternatief (zelfstandig wonen 
of begeleid wonen) niet beschikbaar is. Dit is ook landelijk een groot probleem. Volgens de RIBW 
alliantie en de Federatie voor de opvang verblijven zo’n 16.000 personen te lang in de crisisopvang en 
het beschermd wonen als gevolg van een gebrek aan betaalbare en geschikte woningen. Zie bijlage 3 
voor een Factsheet over opvang en beschermd wonen in de regio Midden-Holland.  
 
Mede door het voorgaande, is er meer vraag naar opvang en beschermd wonen in de regio dan dat er 
aanbod is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de nachtopvangbedden altijd 100% bezet zijn en dat er 
een wachtlijst is voor inwoners uit de regio die (dringend) beschermd wonen nodig hebben.  
 
toekomstige financiële dekking onzeker 
In het eerder genoemde advies van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen wordt ook 
geadviseerd om de middelen voor beschermd wonen (en opvang) objectief te herverdelen over alle 
gemeenten. Verwacht wordt dat de herverdeling niet eerder zal starten dan in 2018 en mogelijk pas 
vanaf 2020. De werkelijke startdatum en financiële consequenties zijn nog onduidelijk. Gelet op de 
ervaring met de objectieve herverdeling van middelen voor centrumgemeente taken in het verleden, is 
de verwachting dat het gezamenlijke budget voor opvang en beschermd wonen voor alle gemeenten 
in Midden-Holland samen lager zal uitvallen dan het budget waar gemeente Gouda als 
centrumgemeente ten behoeve van de regio nu over kan beschikken2.  
 
conclusie: ambulantiseren zowel wens als noodzaak 
Uitgangspunt van de Wmo is om alle inwoners veel meer in staat te stellen zelf de regie over hun 
eigen leven te voeren, eigen kracht en mogelijkheden aan te boren en te benutten, optimaal te 
functioneren binnen een sociaal netwerk en (als volwaardige burgers) te participeren in de 
samenleving. Een beweging naar meer ambulante ondersteuning hoort daar automatisch bij. In de 
context van opvang en beschermd wonen betekent dit dat minder inwoners gebruik maken van deze 
(intramurale) voorzieningen omdat ze passende ondersteuning (waaronder maatwerk begeleiding, 
dagbesteding, kortdurend verblijf, huishoudelijke hulp) aan huis kunnen krijgen en dat inwoners die in 
de opvang en het beschermd wonen verblijven, sneller kunnen uitstromen omdat er voor hen een 
passend alternatief aan huis beschikbaar is. Daarbij is het uitgangspunt dat maatwerk aan huis 
goedkoper is dan intramurale zorg. Dat is ook noodzakelijk gezien de toenemende vraag en onzekere 
toekomstige financiële dekking.  
 

omschrijving ambitie en actielijnen  
Centraal in het kader staat de ambitie om alle inwoners in een kwetsbare positie in de regio zo 
passend en zelfstandig mogelijk te laten wonen met passende ondersteuning en hen naar vermogen 
te laten participeren. Dit gaat niet vanzelf. Uit de evaluatie van het huidige kader maatschappelijke 
zorg blijkt dat de afgelopen periode grote stappen zijn gemaakt, maar dat nog niet alle 
randvoorwaarden op orde zijn. Er is gezamenlijk geconstateerd dat bijvoorbeeld de integrale 
samenwerking nog niet goed loopt, dat cliëntondersteuning en participatie onvoldoende geborgd zijn, 
dat er onvoldoende goedkope huisvesting is en dat er meer aandacht nodig is voor de toegang tot 
schuldhulp, voor het voorkomen van huisuitzettingen en voor de positie en werkwijze van de sociaal 
teams en de GGZ wijkteams. Deze randvoorwaarden zijn in dit kader vertaald naar vier actielijnen. De 

                                                      
2 Ter illustratie: in de periode 2014 tot 2018 worden de middelen voor de vrouwenopvang opnieuw verdeeld. De 
uitkomst hiervan is dat de regio Midden-Holland in 2018 35% van het budget moet inleveren.  
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actielijnen behelzen gezamenlijk wat nodig is om de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners te 
optimaliseren, zodat zij de regie over hun leven en leefomgeving zo lang mogelijk kunnen behouden. 
Daarbij geldt als leidende principes: doen wat nodig is, voor zolang dat dit nodig is en zo dichtbij 
(lokaal) mogelijk.  
 
 
actielijn 1 herstel van eigen kracht 
De omslag naar (meer) zelfstandig wonen, vraagt in de eerste plaats om een omslag in denken. Het 
vraagt om bewustwording bij inwoners dat je zelf mede vorm kunt geven aan je leven en de 
ondersteuning die je daarbij nodig hebt én om bewustwording bij gemeenten en aanbieders om de 
maatregelen te treffen die nodig zijn om dat mogelijk te maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat er actief 
ingezet wordt op cliëntinitiatieven; dat alle ondersteuning wordt geleverd vanuit de principes van 
herstelgerichte zorg en dat er structureel gewerkt wordt met ervaringsdeskundigen. Dit wordt niet 
gezien als ‘extra’ maar als standaard en een noodzakelijk onderdeel van een goede ondersteuning 
gericht op een (zo) zelfstandig (mogelijk) bestaan. Dit wordt vastgelegd in contract - en subsidie 
afspraken.  
 
 
actielijn 2 lokale steunstructuur op orde  
Wijken en buurten moeten worden toegerust op een toenemend aantal kwetsbare inwoners. Hiervoor 
is een lokale steunstructuur van preventie, vroegsignalering en laagdrempelige voorzieningen nodig. 
Daar hoort een samenhangend aanbod op het terrein van wonen, welzijn en zorg bij. In de eerste 
plaats gaat het om voldoende passende, goedkope huisvesting (met zorg). Het realiseren van deze 
huisvesting maakt daarom een belangrijk onderdeel uit van dit kader. Dit vraagt van gemeenten en 
zorgaanbieders om samen met de woningcorporaties en particuliere vastgoedeigenaren te zoeken 
naar lokale, kleinschalige woonoplossingen. Leegstaande zorg- en kantoorcomplexen kunnen worden 
betrokken bij dit onderzoek om te beoordelen of deze locaties geschikt zijn voor wonen. De regionale 
afspraken die de gemeenten onlangs hebben gemaakt over contingentverdeling ten behoeve van de 
uitstroom uit opvang en beschermd wonen, is ook een essentiële stap. Landelijk zien we steeds meer 
voorbeelden van innovatieve alternatieven voor opvang en beschermd wonen die beter passen bij een 
beweging van langer thuis wonen. In Weert (centrumgemeente regio Venlo) wordt er gewerkt met een 
zelfregie centrum. Er is een centraal punt in de stad waar cliënten een sleutel kunnen krijgen van een 
van de kamers in Weert. Amsterdam kent naast driehonderd 24 uursplekken ook 700 losse 
wooneenheden in het kader van housing first. Dit zijn wooneenheden die door een zorgaanbieder 
kunnen worden gehuurd van de woningcorporatie en kunnen worden omgeklapt naar zelfstandige 
huur zodra dat aan de orde is.  
 
Juist bij zelfstandig wonen ligt verveling en eenzaamheid op de loer. Dat betekent dat er ook 
voldoende mogelijkheden voor (laagdrempelig) contact, ontmoeting en nuttige dagbesteding moeten 
zijn. Initiatieven zoals de Buurtcirkels kunnen daaraan bijdragen. Het inclusief wonen en participeren 
in de wijk vraagt ook veel van het signalerend vermogen van sociaal teams. Sociaal teams en GGZ 
wijkteams moeten meer outreachend werken en daarnaast over de mogelijkheden beschikken om bij 
dreigende crises adequaat te handelen zodat verdere escalatie van problematiek kan worden 
voorkomen. Er wordt ook veel gevraagd van de mantelzorgers van inwoners met (O)GGZ 
problematiek. Uitgangspunt is dat langdurige instroom in verblijfsvoorzieningen (opvang en beschermd 
wonen) kan worden voorkomen, als er meer mogelijkheden voor tijdelijke ontlasting van mantelzorgers 
zijn. 
 
 
actielijn 3 adequate ambulante zorg en ondersteuning 
Zowel de opvang als beschermd wonen is - in principe - tijdelijk van aard. Door cliënten op alle 
leefgebieden maximaal in hun zelfredzaamheid te laten groeien, kunnen zij mogelijk doorstromen naar 
(meer) zelfstandig wonen. Daarvoor is een persoonsvolgend en sluitend aanbod van huisvesting, 
ondersteuning en begeleiding nodig (zie ook actielijn 2). Uitgangspunt daarbij is dat huisvesting, werk 
of dagbesteding, behandeling, begeleiding, inkomen en financieel beheer altijd in samenhang moet 
worden georganiseerd om duurzame uitstroom naar zelfstandig wonen in de wijk te kunnen 
bewerkstelligen. Die samenhang moet vastgelegd worden in een persoonlijk plan, samengesteld met 
of onder regie van de cliënt en zijn of haar naastbetrokkenen.  
 
De beschikbaarheid van ambulante hulp aan huis moet ook goed geregeld zijn ten behoeve van 
langer thuis of weer sneller thuis wonen. Dat betekent dat er ook aan huis intensieve hulp geleverd 
moet kunnen worden; dat deze hulp flexibel op- en afgeschaald kan worden (bijvoorbeeld als er 
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woonoverlast wordt geconstateerd of een huisuitzetting dreigt) en dat er meer samenhang is tussen 
de verschillende vormen van ambulante hulp (zoals ambulante begeleiding en behandeling; 
persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp). Daarnaast moet er capaciteit beschikbaar zijn: op 
ongeplande momenten en in het weekend en ook als er niet om hulp gevraagd wordt (bemoeizorg). 
Daarnaast is innovatie nodig om inwoners minder afhankelijk te maken van professionele zorg. Dit 
vraagt veel van de samenwerkingsbereidheid en innovatiekracht van aanbieders. Uitgangspunt is dat 
door het bieden van bescherming aan huis minder inwoners gebruik maken van de opvang en het 
beschermd wonen en inwoners sneller uit kunnen stromen uit de opvang en het beschermd wonen.  
 
 
actielijn 4 een veilig vangnet beschikbaar 
Feit is dat niet alle crises kunnen worden voorkomen en dat niet voor iedereen (meer) zelfstandig 
wonen haalbaar is. Voor hen moet de crisis - en verblijfszorg op orde zijn, evenals de toegang 
daartoe. Dit gaat over het beschikbaar hebben van kwalitatief goede zorg en voldoende verblijf- en 
behandelcapaciteit, maar ook over het herschikken van zorg en ondersteuningsaanbod. Dit laatste is 
bijvoorbeeld relevant in relatie tot de openstelling van de Wet langdurige zorg voor een deel van de 
huidige doelgroep van het beschermd wonen. 
 
Voor wie echt niet zelfstandig kan wonen, voor inwoners die overlast veroorzaken in de samenleving 
en voor inwoners die een gevaar vormen voor zichzelf of de samenleving, zal beschermd of begeleid 
wonen het hoogst haalbare blijven. Hier zal de nadruk op doorstroming minder groot zijn, maar wordt 
het werken aan perspectief niet losgelaten. De inzet blijft gericht op herstel en daardoor op de 
tijdelijkheid van (specialistische) ondersteuning, ook voor de mensen met zwaardere problemen in 
beschermde woonvormen. 
 
Deze vier actielijnen zijn in bijlage 1 uitgewerkt in doelen en resultaten.  
 

5 Samenwerking en bekostiging 
 
Kwetsbare inwoners die verminderd zelfredzaam zijn ervaren vaak problemen op allerlei 
levensgebieden: wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding, financiën en sociale relaties. Voor deze 
mensen hebben gemeenten de wettelijke taak om ondersteuning te bieden (vanuit de Wmo). Het is 
belangrijk dat voor deze groep buiten het bestaande kader wordt gedacht, zodat vicieuze cirkels 
worden doorbroken. Dit kan worden bereikt door te kijken naar de samenhang, ieder is een deel van 
het probleem maar ook een deel van de oplossing.  
 
centrumgemeentefunctie verandert 
De gemeente Gouda heeft een centrumgemeentefunctie voor de regio Midden-Holland. Dat betekent 
dat de gemeente Gouda voor de regio verantwoordelijk is voor zorg en opvang voor de groep van de 
maatschappelijke zorg. Hiervoor krijgt de gemeente Gouda middelen van het rijk. Ook de financiering 
van het beschermd wonen is via deze centrumgemeentefunctie belegd. Dit gaat veranderen. De 
verwachting is dat de taken en de financiën lokaal belegd gaan worden, dus verdeeld gaan worden 
over alle gemeenten in de regio. Landelijk is hierover nog geen definitief besluit genomen. Zie hierover 
ook de overwegingen bij de beschreven actielijnen in hoofdstuk 4.  
 
Onderstaande tabel geeft - uitgaande van de meicirculaire 2016 - een inschatting van de beschikbare 
middelen voor opvang en beschermd wonen. Dit overzicht houdt nog geen rekening met 
herverdelingseffecten.  
 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Beschermd wonen € 13.963.195 € 14.128.731 € 14.753.685 € 15.209.855 € 15.556.173 € 15.554.392 

Maatschappelijke 
opvang 

€ 2.131.527 € 2.082.477 € 2.084.589 € 2.084.589 € 2.084.589 € 2.084.589 

Vrouwenopvang en 
huiselijk geweld 

€ 1.873.685 € 1.717.839 € 1.601.246 € 1.265.841 € 1.265.841 € 1.265.841 

Totaal € 17.968.407 € 17.929.047 € 18.439.520 € 18.560.285 € 18.906.603 € 18.904.822 

 
convenant 
Om de ambities in dit regionaal kader waar te kunnen maken, is dus een integraal perspectief en 
samenwerking nodig. Samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen, tussen de gemeenten en 
tussen en met de (zorg)organisaties, woningcorporaties en de zorgverzekeraar.  
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Deze samenwerking is niet vrijblijvend: er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid om tot goede 
resultaten te komen. Daarom wordt niet alleen ingezet op gezamenlijke doelen en activiteiten, maar 
ook op goede samenwerkingsafspraken. Beiden zijn nodig om tot het beoogde resultaat te komen, 
namelijk dat de doelgroep van maatschappelijke zorg passend en meer of geheel zelfstandig woont, 
passende ondersteuning heeft en participeert naar vermogen. Deze samenwerkingsafspraken leggen 
we vast in een convenant.  
 
Omdat de toekomstige bekostiging nog onzeker is, kunnen er hier nog geen concrete afspraken over 
worden gemaakt. In het convenant wordt opgenomen dat de deelnemende gemeenten bereid zijn 
hierover regionale afspraken te maken en deze vast te leggen in een overgangsplan, zodat goede 
(regionale) zorg in stand kan blijven.  
 
Dit regionaal convenant is een voortzetting van eerdere afspraken die bij de ondertekening van het 
regionaal kader 2013 - 2016 zijn opgesteld. Hierin staan afspraken en voorwaarden waar partijen zich 
aan committeren die nodig zijn om het regionaal kader uit te kunnen voeren.  
  



Bijlage 1 Doelen en resultaten  
 
Ambitie: ook kwetsbare inwoners wonen passend en zo zelfstandig mogelijk, hebben passende ondersteuning en participeren naar vermogen.  
 
In 2020 zijn volgende doelen gerealiseerd en resultaten behaald:  
 

 
Beoogde 

transformatie 
 
 

 
 

  
Herstel van eigen kracht 

 
Lokale steunstructuur  

op orde 

 
Adequate ambulante zorg en 

ondersteuning 

 
Veilig vangnet  

voor wie dat nodig heeft 

 
Reikwijdte 

 

 
lokaal 

 
lokaal 

 
lokaal / regionale inkoop 

 
(boven)regionaal 

 
Omschrijving 
  

Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat ook kwetsbare inwoners en 
hun naastbetrokkenen meer grip 
krijgen op hun eigen situatie? 
Wat hebben zij daarvoor nodig? 

Wat moeten we lokaal goed 
organiseren om inclusie mogelijk 
te maken? Wat betekent dit voor 
de infrastructuur in de wijk?  

Wat moeten we aan ambulante 
hulp aan/dichtbij huis regelen 
waardoor ook kwetsbare inwoners 
(zo) zelfstandig (mogelijk) kunnen 
wonen?  

Wat hebben we nodig om 
ook inwoners in crisis of bij 
ernstige beperkingen in de 
zelfredzaamheid, een veilig 
vangnet te kunnen bieden?  

 
Doelen  

 
Alle gemeenten hebben de 
toegang tot onafhankelijke 
cliëntondersteuning geborgd.  
 
Alle gemeenten en aanbieders 
werken aantoonbaar met 
ervaringsdeskundigen. 
Aanbieders kunnen laten zien 
dat ze de herstelgerichte 
benadering in hun organisaties 
toepassen.  
Bij alle aanbieders is daarnaast 
cliëntparticipatie geborgd en 
worden cliëntinitiatieven 
aantoonbaar gestimuleerd en 
mogelijk gemaakt.  

 
In alle gemeenten is passende 
(betaalbare) huisvesting 
beschikbaar t.b.v. de uitstroom 
uit opvang en BW. Er zijn 
verspreid over de regio 
kleinschalige begeleid wonen 
initiatieven (o.m. voor jongeren) 
als passend alternatief voor 
opvang of BW.  
 
In elke gemeente zijn er 
laagdrempelige voorzieningen 
voor contact, ontmoeting en 
participatie. Er zijn ook 
voldoende mogelijkheden voor 
zinvolle dagbesteding en werk.  

 
Alle aanbieders, gemeenten en 
overige partners werken volgens 
de richtlijn één gezin, één plan, 
één regisseur. De ZRM dient 
daarbij als uitgangspunt. Deze 
persoonsgerichte benadering 
wordt ook toegepast t.a.v. 
verwarde personen en t.b.v.  
duurzame uitstroom uit 
opvang/BW.   
 
Aanbieders hebben aantoonbaar 
geïnvesteerd in innovatie van 
zorg en ondersteuning waardoor 
inwoners minder afhankelijk zijn 
van professionele hulp.  

 
In geval van psychische 
nood kan, indien dat 
noodzakelijk is, gebruik 
worden gemaakt van een 
tijdelijke GGZ voorziening.  
 
Onder regie van de GGD 
opereert een integrale 
crisisdienst in HM. Draagvlak 
en mogelijkheden voor 
doorontwikkeling naar een 
Zorg- en veiligheidshuis zijn 
verkend.  
 
Er zijn 3-5 skaeve husen in 
de regio in gebruik genomen.  

Beweging de trap af naar méér oplossingen in de directe (woon)omgeving van inwoners  
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Gemeenten zien hier via 
contractering/ subsidie 
afspraken op toe.  
 
Ervaringsdeskundige jongeren 
werken mee aan de 
hulpverlening voor 
(zwerf)jongeren.  
 
Aanbieders en 
ervaringsdeskundige jongeren 
hebben gezamenlijk een 
jongerenopvang in (gedeeltelijk) 
zelfbeheer gerealiseerd.  
 
Gemeenten, aanbieders en 
cliënten ondernemen 
gezamenlijke initiatieven t.b.v. 
maatschappelijke acceptatie.  

In alle gemeenten is de 
vroegsignalering van schulden 
en toegang tot schuldhulp 
geregeld. Er is sprake van 
inclusief armoedebeleid.  
 
Alle sociaal teams in de regio 
zijn toegerust om huiselijk 
geweld vroegtijdig te signaleren 
en op te pakken. 
 
Sociaal teams en GGZ 
wijkteams in de regio werken 
outreachend.  
 
Er is passende mantelzorg 
ondersteuning beschikbaar, 
zoals respijtzorg voor de 
(O)GGZ.  

Zorg en ondersteuning kunnen 
eenvoudig op - en af worden 
geschaald. Ongeplande zorg is 
voor wie dat nodig heeft, 
beschikbaar. Aanbieders 
organiseren gezamenlijk deze 
24uurs zorg (op afroep).  
 
Er is een integraal bemoeizorg 
team actief t.b.v. ongevraagde 
zorg en ondersteuning.  
 
Er is ambulante hulp bij evident 
huiselijk geweld beschikbaar.  
 
Gemeenten, GGD, 
woningcorporaties en aanbieders 
werken intensief samen aan het 
voorkomen van huisuitzettingen.  
 
In alle gemeenten wordt i.s.m. 
woningcorporaties, politie en 
aanbieders uitvoering gegeven 
aan een gezamenlijke aanpak ter 
voorkoming van woonoverlast en 
t.b.v. het vroegtijdig signaleren 
van overlastgevend of verward 
gedrag op straat.  
 

Er is een locatie voor 
tijdelijke opvang van 
verwarde personen.  
 
Gemeenten sturen actief op 
de kwaliteit van opvang en 
BW. Hiervoor is een 
kwaliteitsagenda + systeem 
voor monitoring opgesteld.  
 
De centrale toegangsfunctie 
voor BW is behouden en is 
uitgebreid met de opvang.  
 
Er zijn regionale afspraken 
over de voortzetting van de 
bekostiging opvang en BW.  
 
Onder regie van de GGD 
wordt een multidisciplinaire 
aanpak van acuut, ernstig en 

langdurig geweld achter de 
voordeur toegepast.  

 
Resultaat  

 Er zijn t.o.v. 2016 minder opvang en beschermd wonen plekken in de regio nodig omdat de ambulante zorg en ondersteuning 
aan huis goed is geregeld. 

 Het aantal gezinnen in de opvang neemt t.o.v. 2016 af.  

 Het aantal huisuitzettingen als gevolg van huurschulden en/of woonoverlast neemt t.o.v. 2016 niet toe, of zelfs af. 

 Kwetsbare inwoners hebben t.o.v. 2016 minder (lang) professionele ondersteuning nodig.  
(d.w.z. gemiddelde kosten maatwerk per individu nemen af).  

 Het aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen neemt t.o.v. 2016 niet toe, of zelfs af.  

 Cliënten zijn tevreden over de kwaliteit van respectievelijk de opvang en het BW.  

 Cliënten zijn tevreden over de ambulante zorg en ondersteuning aan huis.  



Bijlage 2  

 
Evaluatie regionaal kader 
 
Algemeen: uitvoeringsplan acties zijn te vrijblijvend geformuleerd. Meer duidelijkheid over 
verantwoordelijkheden en trekkerrol! 
 
THEMA 
Een huishouden, een plan 
 

wat bereikt wat kan beter trots op! 
veel medewerkers zijn geschoold ZRM gebruik verder implementeren bereidheid tot leren en ontwikkelen 

zorgcoördinatie wordt vaak belegd nog niet alle ketenpartners zijn 
zorgcoördinator 

ketensamenwerking loopt goed 

veel gebruik van 1g1p, is vaker de 
standaard werkwijze 

onduidelijkheden rond gebruik GiB uitvoerende rol van de 
zorgcoördinatoren 

de basis van 1g1p is gelegd kwaliteit van de uitvoering van 
1g1p. 
 

 

er wordt steeds meer in de vorm 
van 1g1p samengewerkt met het 
betrokken gezin 

doorontwikkelen van 1g1p zodat 
ook relevante partijen die nu vaak 
niet aan tafel zitten daar wel bij 
komen. Ik denk dan aan 
bijvoorbeeld de sociale dienst, 
woningbouw etc. 

 

 

inzet maatschappelijk werk door 
GGZ Rivierduinen 

samenwerking met GGZ wijkteams 
 

 

start kennismaking en uitwisseling 
door GGZ wijkteams 

opdracht en verhouding Meldpunt 
en sociale teams mbt OGGZ 

 

deelname van Brijder in GGZ 
wijkteams 

  

 
 
THEMA 
Zwerfjongeren 
 

wat bereikt wat kan beter trots op! 
goed functionerend JOD: expertise 
uitwisselen 

weinig passende huisvesting integraal samenwerken (elkaar wat 
gunnen) 

korte lijntjes met gemeente monitoren resultaten JOD flexibiliteit in verwachtingen: buiten 
bestaande kaders denken 
(gemeente) 

in kaart gebracht wat nodig is samenwerken met andere partijen 
dan de zoco-organisaties 

JOD is lerend project 

mogelijkheden nachtopvang 
jongeren onderzocht 

input jongeren Gedragenheid van JOD door 
uitvoerende organisaties 

realiseren van JOD aanpak Wmo-beschikkingen ook voor 
zorgmijders 

 

 innovatieprikkels zoals bijv. vrije 
inzetbare voorzieningen: 
- waakvlam 
- tijdelijke intensieve trajecten 

 

 ontbreken van goed alternatief 
nachtopvang voor jongeren met 
veel eigen inbreng en 
zelfstandigheid 

 

 onduidelijke aanpak schuldhulp bij 
jongeren: welke mogelijkheden en 
wie onderzoekt dit?  

 

 herijken van JOD beleid & 
werkwijze mede in het licht van 
geringe huisvestings-
mogelijkheden  
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THEMA 
Instroom - doorstroom - uitstroom 
 

wat bereikt wat kan beter trots op! 
centraal punt voor plaatsen 
beschermd wonen  

kleine partners (ook niet 
beschermd wonen) ook betrekken 

aanzet tot goede samenwerking 
van de ketenpartners werkt 

beperkingen instroom door 
regiobinding en zoals die wordt 
toegepast door de Wmo 

meer passende doorstroomplekken 
zowel in beschermd wonen als bij 
de corporaties 

laatste kansbeleid 

leerplekken buiten de eigen 
organisaties 

doelgroepomschrijving: breder dan 
alleen daklozen 

nieuwe locatie Leger des Heils (‘t 
Kompas) 

interesse in breed denken (wijken) erkenning van doelgroep die 
blijvende (lichte of zware) 
hulpvraag hebben 

zondagopening inloop Leger des 
Heils en REAKT 

brede samenwerking rond 
afspraken mbt beschermd wonen 

verschillend invullen van functie 
sociaal team in de gemeenten 

trajecthandelen / methodieken 

 elkaar kennen sociaal teams en 
zorgpartijen 

 

 onduidelijkheid over rol van sociale 
teams 

 

 meer participatie van corporaties  

 meten & monitoren van specifieke 
OGGZ doelgroep  
(kwalitatief) 

 

 
 
THEMA 
Preventie en vroegsignalering 
 

wat bereikt wat kan beter trots op! 
laatste kansbeleid Gouda 
geïmplementeerd 

voorkomen huisuitzettingen: cijfers 
zijn niet (breed) bekend 

werken vanuit kracht en 
herstelgericht, zelfredzaamheid en 
toekomstgericht 

bewustwording welke initiatieven er 
zijn op gebied van 
schuldhulpverlening  

meer inzet op echte preventie dat we met zoveel partijen een plan 
hebben gemaakt 

werkprocessen zijn omschreven schuldhulpverlening kan accurater, 
nu veel verschil per medewerker 

mogelijkheden gevarieerde 
dagbesteding 

brede GGZ informatieavonden - 
grote opkomst 

meer helderheid over de term 
cliëntondersteuning 

samenwerking Meldpunt en Veilig 
Thuis met de uitvoerende 
organisaties 

(boven)regionale samenwerking ikv 
aanpak van verwarde personen - 
brede benadering samenwerking 
zorg en veiligheid 

invoeren laatste kansbeleid ook in 
andere gemeenten 

 

 cliëntondersteuning (ZOG en MEE)  
onafhankelijkheid niet voldoende 
gewaarborgd en  
onvoldoende doorverwezen 

 

 meer initiatieven om alle spelers bij 
elkaar te roepen mbt 
armoedebeleid 

 

 meer duidelijkheid waar 
signaal/vroegsignalering thuis hoort 
(veiligheidshuis, CJG, JGZ, ST, 
MP, VT, toegang BW, toegang VO) 

 

 op tijd signaleren: handelen ook als 
ouders geen hulpvraag hebben. 
Signaal dat bij meervoudige 
problematiek door handelings-
verlegenheid of door de visie dat 
ouders aan zet zijn, er niet 
gehandeld wordt. 

 

 programma bij GGZ vroeg-
signalering van psychotische 
kenmerken is gestopt. Geen 
alternatief.  
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Toelichting en bronnen 
 
 

Toelichting 
 
Omvang doelgroep 
 
Aantal gezinnen op of onder sociaal minimum  
Aantal gezinnen dat ten minste één jaar een inkomen heeft tot 101% van het sociaal minimum. 
 
Bron: CBS Statline, 2013 
Meer recente gegevens zijn aangevraagd en worden verwerkt in de definitieve versie van het Regionaal Kader.  

 
Sociaal economische score  
Statusscores zijn scores die het SCP berekent en die aangeven hoe de sociale status van een wijk is, in vergelijking met andere wijken in 
Nederland. Met de sociale status wordt hier  niet het aanzien of de populariteit van een wijk bedoeld. De sociale status van een wijk is afgeleid 
van een aantal kenmerken van de mensen die er wonen: hun opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt. 
 
Een lage (negatieve) score duidt op een lage status. De scores zijn berekend op een gecumuleerd bestand, waarin alle voorgaande jaren zijn 
opgenomen. Gemiddeld in Nederland, over alle jaren, is de statusscore 0. Statusscores kunnen variëren van -2 tot +2.  
 
Bron: SCP Statusscores, 2010 
Meer recente gegevens zijn aangevraagd en worden verwerkt in de definitieve versie van het Regionaal Kader.  
 

Sociale uitsluiting 
De GGD peilt periodiek in haar gezondheidsenquëte het aantal inwoners in Midden-Holland dat matig tot ernstig sociaal uitgesloten is. Er 
wordt een inschatting gemaakt van de mate van sociale uitsluiting aan de hand van de volgende combinatie van risicofactoren die een groot 
effect hebben op de mate van sociale uitsluiting : gering psychisch welbevinden, slechte gezondheid, laag inkomen en uitkeringsgerechtigd of 
werkloos zijn en/of geen zinvolle dagbesteding hebben. 
 
Bron: GGD Hollands Midden, peiling 2012.  
 
 

Cijfers beschermd wonen 
 
Grootste aanbieders beschermd wonen 
 
Bron: Gemeentelijke registratie 
 

Aantal cliënten beschermd wonen 
 
Bron: Gemeentelijke registratie 
 

Leeftijd cliënten beschermd wonen 
 
Bron: Gemeentelijke registratie 

 
Aantal inwoners dat beschermd woont 
 
Bron: Gemeentelijke registratie 

 
Wachtlijsten en wachttijden 
 
Bron: Gemeentelijke registratie en de Monitor maatschappelijke zorg Midden-Holland 2012-2013 van de GGD HM (ter vergelijking) 

 
Geslacht cliënten beschermd wonen 
 
Bron: Gemeentelijke registratie 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Uitstroom beschermd wonen 
 
Uitstroom 2015 

 
Bron: registratie zorgleveranciers (2015)  en de Monitor maatschappelijke zorg 2012-2013 van de GGD HM (ter vergelijking) 

 
 
Cijfers opvang 
 
Opvang Leger des Heils 

 
Bron: Leger des Heils, 2015 

 
Winterregeling  
 
Bron: evaluatie winteropvang Leger des Heils, 2016  
 
Aantal vrouwen vrouwenopvang Midden-Holland 

 
Bron: Kwintes Vrouwenopvang, 2015 

 
Aantal vragen uit regio voor intake vrouwenopvang 

 
Bron: Kwintes Vrouwenopvang, 2015 

 
 
(Dreigende) huisuitzettingen 
 
Bron: GGD Hollands Midden, 2015 
De GGD brengt de aantallen in kaart op basis van door de woningcorporaties aangeleverde overzichten. Dit overzicht is niet compleet. Vanaf 
2016 wordt gewerkt met een verplicht, vast format.  
 

 

 


