Uitvoeringsprogramma
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Begroot 2020
Uitvoeringsprogramma
Preventie
Toegang
Aanbod wonen, zorg en ondersteuning
Thuis in de Wijk
Inkoop / financiën
Sturing
Structurele kosten
Regulier aanbod
Incidenteel maatwerk/ oplossingen knelpunten
Subsidieregelingen
Inkoop MO / BW
Centrumfunctie
Totaal

Realisatie 2020

0
20.000
1.207.917
10.000
55.000
70.000
29.000
220.000
200.000
34.161.809
500.000
36.613.726

Meerjarig uitvoeringsprogramma

Ambities Regiovisie

		

1

Wij ontwikkelen een integrale ondersteuning
voor kwetsbare mensen in de wijk, met aandacht
voor de leefomgeving, daginvulling en financiën.

4

 ensen die een beroep moeten doen op
M
beschermd wonen, wonen zo zelfstandig mogelijk
‘Thuis in de Wijk’.

2

De regie op de regionale toegang tot beschermd
wonen en maatschappelijke opvang is
onafhankelijk georganiseerd en de verbinding
met wonen is gelegd.

5

Kwetsbare mensen die een woonvraag hebben
worden zo snel mogelijk naar een passende
woonruimte geholpen met zo min mogelijk
verhuisbewegingen.

3

 o min mogelijk mensen maken gebruik van de
Z
maatschappelijke opvang. Degenen die toch een
beroep moeten doen op de maatschappelijke
opvang stromen zo snel als mogelijk door naar
een passende plek.

6

 e leiden mensen die het écht nodig hebben toe
W
naar de juiste zorg en ondersteuning (bemoeizorg)
en voeren regie op de snijvlakken van zorg en
veiligheid.

7

We sturen op een heldere en transparante manier
op de (financiële) resultaten zoals afgesproken.

van
Regiovisie...
van Regiovisie...
Regiovisie...
Regiovisie...
vanvan
Regiovisie...

Uitvoeringsbudget

...naar
uitvoering
...naar
uitvoering
...naar
...naar
uitvoering
uitvoering
...naar
uitvoering

Preventie
Integrale aanpak preventie en ervaringsdeskundigheid
Samenwerking zorgverzekeraars
Toegang
Netwerk Opvang en Wonen
Toegang Maatschappelijke Opvang
Aanbod
Transformatie maatschappelijke opvang
Voorziening langdurig verblijf
Housing First
2e Hostel
Safehouse
Bemoeizorg
Wvggz
Ketenaanpak complexe casuïstiek
Wonen
Verbinding 18-/18+
Thuis in de Wijk
Toenemende kwetsbaarheid in de wijk
Inkoop / financiën
Inkoop Maatschappelijke Opvang 2021
Inkoop Beschermd Wonen 2021
Doordecentralisatie BW
Van Wmo naar WLZ
Ambulantisering Wvggz
Sturing
Monotoring
Deskundigheidsbevordering
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Uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Zorg en Veiligheid

2020

Maatschappelijke Opvang

Beschermd Wonen

Wonen

Zo min mogelijk mensen maken gebruik van de maatschappelijke
opvang. Degenen die toch een beroep moeten doen op de MO
stromen zo snel als mogelijk door naar een passende plek.

Mensen die een beroep moeten doen op beschermd wonen,
wonen zo zelfstandig mogelijk ‘Thuis in de Wijk’.

We leiden mensen die het écht nodig hebben toe naar de
juiste zorg en ondersteuning (bemoeizorg) en voeren regie op
de snijvlakken zorg en veiligheid.

Kwetsbare mensen die een woonvraag hebben worden zo
snel mogelijk naar een passende woonruimte geholpen met
zo min mogelijk verhuisbewegingen.

Preventie

Preventie

Preventie

Preventie

Integrale aanpak preventie en ervaringsdeskundigheid

• Vertalen doelen regiovisie m.b.t. preventie en ervaringsdeskundigheid naar concrete opdrachten
• Vertalen concrete opdrachten naar inzet voor 2021 (ook financieel)
• Inzet voor 2021 borgen in beleid, inkoop en subsidie(regelingen) (specifiek MSP’s en subsidieregelingen)

Samenwerking zorgverzekeraars

• Verkennen afspraken met zorgverzekeraars rondom ambulantisering ggz
• Opstellen werkagenda

Toegang

Toegang

Toegang

Toegang

Netwerk Opvang en Wonen

• Verbreden expertise van de uitvoering (toegang bw/mo) d.m.v. scholingsprogramma

Toegang Maatschappelijke Opvang

• Uitbreiden aanmeldtafel met regie op toegang nachtopvang
• Borgen proces toegang in beleidsregels

Aanbod wonen, zorg en ondersteuning

Aanbod wonen, zorg en ondersteuning

Aanbod wonen, zorg en ondersteuning

Aanbod wonen, zorg en ondersteuning

Transformatie Maatschappelijke Opvang

Voorziening Langdurig Verblijf

Wvggz/ Wzd

Wonen

Samenvoegen nachtopvang
• Opstellen plan van aanpak door MO Den Bosch en NK

• Realiseren van de Voorziening Langdurig Verblijf
• Borgen in inkoop 2021

Kleinschalige Opvang
• Opstellen plan van aanpak door MO Den Bosch/ Springplank/Verdihuis
• Maken van afspraken over opvang in de regiogemeenten
• Uitvoeren pilot ‘Kleinschalige opvang’ in Zaltbommel

Housing First

• Afronden en monitoren implementatie Wvggz en Wzd
• Uitvoeren aanbestedingen 2021 e.v. bij Farent (CIT) en het CvTB

• Oprichten taskforce wonen
• Uitbreiden en versterken regionaal huisvestingsnetwerk als
structureel overleg wonen-zorg-welzijn
•	Inventariseren vraag naar woningen voor uitstroom uit zorg en
behoefte aan geclusterde woonvormen
• Ontwikkelen oplossingsrichtingen verbreden woningaanbod
•	Vormgeven en formaliseren route naar woningen in de regio en
borgen afspraken aantal woningen in de regio
•	Vormgeven aanpak kwetsbaarheid in de wijk n.a.v. punten uit de
expertmeeting

Thuis in de Wijk

Thuis in de Wijk

Inkoop / financiën

Inkoop / financiën

Sturing

Sturing

• Uitvoeren en evalueren pilot Housing First
• Borgen in inkoop 2021

2e Hostel

• Voeren ruimtelijke procedure en begeleiden start bouw

Safehouse

• Inzetten noodbudget voor maatwerkoplossingen safe house
•	Uitzoeken samen met partners of en hoe het aanbod geregeld
moet worden

Thuis in de Wijk

Thuis in de Wijk
Toenemende kwetsbaarheid in de wijk
• Organiseren expertmeeting

Inkoop / financiën

Inkoop / financiën

Inkoop Maatschappelijke Opvang 2021

Inkoop Beschermd Wonen 2021

• Opleveren productstructuur, inkoopmethodiek en inkoopdocumenten
• Vaststellen van nieuwe contracten (incl. CvtB)
•	Implementeren bij de uitvoering en borgen in verordeningen
(incl. monitoring)

• Opleveren productstructuur, inkoopmethodiek en inkoopdocumenten
• Vaststellen van nieuwe contracten inclusief PGB
•	Implementeren bij de uitvoering en borgen in verordeningen
(incl. monitoring)

Doordecentralisatie BW

•	Maken van afspraken met regiogemeenten over samenwerking en
financiering en vastleggen in regioplan

Van Wmo naar WLZ

• Begeleiden proces overgang cliënten
• Monitoren overgang en financiering
• Evalueren uitvoering en bijstellen aanpak

Ambulantisering GGZ

• Bepalen inzet geoormerkte middelen ambulantisering ggz

Sturing

Sturing
Monitoring

• Ontwikkelen van monitoring op regiovisie en uitvoeringsprogramma
• Jaarlijkse uitvoering ‘Onderzoek naar Ambulantisering en Regionalisering van MO en BW’

Deskundigheidsbevordering

• Organiseren Regiobijeenkomst BW/MO

