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Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op 19 juli jl. heeft u advies uitgebracht op de koersnota maatschappelijke opvang. Ik dank u
voor uw adviezen en ben blij met uw positieve kijk op de geformuleerde uitgangspunten.

Advies 1
Ik ben het met u eens dat brede samenwerking een ‘must’ is bij de uitvoering van de
koersnota. In de samenvatting van het uitvoeringsplan (tabel 8.1 op bladzijde 24) staan alle
partijen genoemd die bij de uitvoering van het plan een rol spelen. Welzijn, onderwijs en
woningcorporaties maken hier allen deel van uit.

Advies 2
U adviseert de relatie met beschermd wonen meer integraal te benoemen in de koersnota.
Problemen met zelfredzaamheid en participatie spelen inderdaad een rol bij mensen die
beschermd wonen alsook bij de mensen in de maatschappelijke opvang. In de grote steden is
een beweging zichtbaar van mensen die vanuit de maatschappelijke opvang doorstromen naar
beschermd wonen. Onze regio is daarin anders; mensen vanuit de maatschappelijke opvang
stromen veelal door naar begeleid wonen. Daarom hebben wij ervoor gekozen een
eigenstandige koersnota voor de maatschappelijke opvang te maken.
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Advies 3
U geeft aan cijfers te missen in de koersnota. Het gaat onder meer om verblijfsduur en
aantallen zorgmijders. Ook vraagt u zich af of wachtlijsten toenemen.
We hebben in de koersnota zo min mogelijk cijfers opgenomen omdat deze sterk fluctueren.
We hebben ervoor gekozen om de tendensen leidend te laten zijn voor de koerswijzigingen.

Advies 4
U adviseert ‘borgen structurele betrokkenheid verslavingszorg’ op te nemen bij beschermd
wonen in de tabel op bladzijde 9.
Er bestaat een goede relatie tussen Verdihuis en Novadic Kentron. Wanneer nodig weten zij
elkaar te vinden en werken zij samen. Verslaving is echter een contra-indicatie binnen het
Verdihuis daarom neem ik uw suggestie, om dit op te nemen in de tabel, niet over.

Advies 5
U adviseert gebruik te maken van de zogenaamde omklapconstructie bij doorstroom. Het
belang van dit principe onderschrijf ik volledig en ik kan u aangeven dat dit in de praktijk al
gebeurt.

Advies 6
U adviseert in hoofdstuk 4 de noodzaak van beschikbare dagbesteding te vermelden bij alle
drie de richtingen, als voorwaarde om ‘niemand tussen wal en schip te laten vallen’.
Hoofdstuk 4 is het fundament van de nieuwe koers. De uitwerking van die koers wordt
beschreven in de hoofdstukken 5 tot en met 8. In die hoofdstukken wordt de noodzaak van
passende dagbesteding beschreven. Via herstelcentrum Pitstop, waar begin 2017 een start
mee is gemaakt, werken we dit principe verder uit.

Advies 7
U adviseert bij preventie om ook aan voorlichting te denken. Ik ben het met u eens dat
preventie in een zo vroeg mogelijk stadium van grote meerwaarde is. Daarom hebben we
voorlichting op scholen nadrukkelijk als één van de actiepunten binnen de richting preventie
benoemd en we zullen voorlichting steeds als aandachtspunt blijven hanteren.
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Advies 8
U adviseert ons te bezinnen op de manier waarop met kwetsbare burgers wordt omgegaan en
u vraagt zich af of de toegang tot sociale voorzieningen (o.a. de maatschappelijke opvang)
laagdrempelig genoeg is.
Ik ben het met u eens dat we de toegang tot zorg en ondersteuning zo laagdrempelig als
mogelijk moeten organiseren. Binnen onze maatschappelijke opvang is daar onder meer
aandacht voor doordat mensen zich 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen aanmelden.
Tevens zetten we met de koersnota in op het ontwikkelen van een nachtopvang in eigen
beheer. Elders in het land zijn daar al ervaringen mee opgedaan waaruit blijkt dat deze vorm
van opvang als nóg laagdrempeliger wordt ervaren.

Advies 9
U adviseert maatregelen te nemen zodat preventie en uitstroom sneller verwezenlijkt kunnen
worden.
Dat is precies wat met de koersnota wordt beoogd. De richtingen preventie instroom,
bevorderen participatie en borgen uitstroom zijn daarbinnen de leidende principes. Onder
andere door het organiseren van activiteiten ‘voor de voordeur’ en het intensiveren van de
samenwerking met de sociale teams versnellen en verstevigen we preventie en uitstroom.
Advies 10
U adviseert bij instroom van ouder en kind aan de kinderen een onafhankelijke intake te
geven.
Ik ben het met u eens dat niet alleen naar de ouder moet worden gekeken, maar dat er ook
aandacht moet zijn voor kinderen binnen de maatschappelijke opvang. Het Verdihuis past
daarom de methodiek Veerkracht toe bij kinderen. Een methodiek die is ontwikkeld in
coproductie door de Federatie Opvang en bureau Van Montfoort.
Uw advies van een onafhankelijke intake voor kinderen neem ik echter niet over. We willen
met de nieuwe koers juist voorkomen dat mensen instromen in de maatschappelijke opvang
door voortijdig in te grijpen. Daarop investeren wij komende jaren flink. Het organiseren van
een onafhankelijke intake voor kinderen legt mijn inziens het accent op de verkeerde plek.

Advies 11
U vraagt zich af wat de gevolgen zijn van het uitgangspunt ‘één gezin, één plan’ voor de
financiering. Die zijn er vooralsnog niet. De maatschappelijke opvang financieren wij als
gemeente vanuit de Decentralisatie-Uitkering Maatschappelijke Opvang. Dit blijft ongewijzigd
na doorvoeren van bovengenoemd uitgangspunt.
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Advies 12
U adviseert speciale aandacht te geven aan de groep migranten.
Die aandacht is er. Via de richting preventie binnen de koersnota hopen we ook deze groep
eerder te bereiken en te helpen. We willen echter af van het zogenaamde ‘doelgroepenbeleid’.
Daarom hebben we deze groep niet apart opgenomen in de koersnota.

Advies 13
U adviseert de termen cliënt en cliëntbegeleider te heroverwegen omdat het bij participatieen re-integratie trajecten gaat om de persoon als eigenaar van het herstelproces.
Ik deel uw mening dat de persoon eigenaar is van zijn of haar herstelproces. Binnen het
Verdihuis

is

de

herstelvisie

binnen

alle

lagen

van

de

organisatie

doorgevoerd.

Ondersteuningsplannen worden gemaakt in samenspraak met de cliënt en er wordt
aangesloten bij zijn of haar wensen en mogelijkheden. De cliëntbegeleider ondersteunt waar
nodig, maar neemt niet over. De termen cliënt en cliëntbegeleider zijn breed ingevoerde
begrippen. Bij de partijen die betrokken zijn bij de koersnota bestaan gelijke beelden over de
betekenis van deze begrippen. Daarom zal ik deze begrippen niet wijzigen in de koersnota.

Advies 14
U adviseert om meetbare en reële doelen te formuleren in het uitvoeringsplan.
Naar aanleiding van uw advies heb ik in het hoofdstuk ‘financiële effecten’ een alinea
opgenomen over de maatschappelijke effecten van de koersnota. De doelen en resultaten van
het uitvoeringsplan worden vertaald in de deelovereenkomst 2018 en verder voor het
Verdihuis. Daarin nemen wij uw advies ten aanzien van het stellen van meetbare en reële
doelen en resultaten mee.

Tot zover mijn reactie op uw advies. Ik dank u nogmaals voor uw waardevolle inbreng.

Hoogachtend,

Mw. J.M.H. van de Ven
Wethouder Zorg & Welzijn

