Uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Maatschappelijke Opvang

Beschermd 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

Preventie Maatschappelijke Opvang

Integrale aanpak preventie en ervaringsdeskundigheid

Toegang

Toegang

Toegang

Toegang

Toegang Maatschappelijke Opvang

Netwerk Opvang en Wonen

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

• opstellen regionaal preventie beleid
• opstellen concrete opdrachten
• maken en vastleggen van afspraken (inhoudelijk en financieel)
met preventie partners

• doorontwikkelen inrichting toegang

• uitvoeren plan van aanpak samenvoegen nachtopvang
• uitbreiden kleinschalige opvang in de regio
• evalueren lopende pilots kleinschalige opvang
• samenvoegen jongerenopvang / intensieve zelfstandigheidstraining
•	aansluiten bij landelijk netwerk en doelstellingen ‘brede aanpak
dak- en thuisloosheid’

Zorg en Veiligheid

2021

• schrijven visie op preventie op basis van de regiovisie
• opstellen concrete opdrachten
• maken en vastleggen van afspraken (inhoudelijke en financieel)
met preventie partners

• verbreden van expertise van de uitvoering d.m.v. scholingsprogramma
• opzetten, uitvoeren en evalueren veldtafel complexe casuïstiek BW

• realiseren van de Voorziening Langdurig Verblijf
• borgen in inkoop 2022

• doorontwikkeling samenhang bemoeizorg / Wvggz-taken
• ontwikkelen juiste aanpak/ondersteuning trans-forensische groep*

Housing First

• uitvoeren en evalueren pilot Housing First
• borgen in inkoop 2022

2e Hostel

Taskforce wonen
•	inventariseren van woonbehoefte (individuele woningen en variatie
aan woonvormen met zorg)
•	stimuleren en aanjagen van het realiseren van woningen n.a.v. de
woonbehoefte en de snelheid van de uitstroom van cliënten
• ontwikkelen regionaal afwegingskader / route woonzorginitiatieven
Regionaal huisvestingsoverleg
•	stimuleren regionale afstemming gemeenten-woningcorporatieszorgaanbieders en monitoren afspraken
• ondersteunen en uitdragen regionale functie U+ (incl. cofinanciering
woonmakelaar)
• actualiseren onderbouwde aanname in 2021
•	waar nodig ondersteunen lokale uitwerking huisvestingsopgave
Thuis in de Wijk

• realiseren van het 2e hostel
• borgen in inkoop 2022

Thuis in de Wijk

Wonen

Thuis in de Wijk

Thuis in de Wijk

Thuis in de Wijk

Toenemende kwetsbaarheid in de wijk

• voorbereiden expertmeeting
•  aanjagen / monitoren afspraken / activiteiten voortkomend uit expertmeeting + ondersteunen pilot (bijv. tijdelijke woningen, MO in de wijk)

Inkoop / financiën

Inkoop / financiën

Inkoop / financiën

Inkoop Maatschappelijke Opvang 2022

Inkoop Beschermd Wonen 2022

Inkoop Zorg en Veiligheid 2022

• doorlopen aanbestedingstrajecten t.b.v. inkoop 2022
• vaststellen nieuwe contracten
•	implementatie bij de uitvoering, implementatie van monitoring
en borgen in verordeningen
• uitvoeren en evalueren pilot resultaatgerichte financiering
Springplank 073

• doorlopen aanbestedingstrajecten t.b.v. inkoop 2022
• vaststellen nieuwe contracten
•	implementatie bij de uitvoering, implementatie van monitoring
en borgen in verordeningen

Doordecentralisatie

Inkoop / financiën

•	doorlopen aanbestedingstrajecten t.b.v. inkoop 2022 voor CvTB
en Wvggz
• vaststellen nieuwe contracten
•	implementatie bij de uitvoering, implementatie van monitoring
en borgen in verordeningen

• opstellen en vaststellen regioplan doordecentralisatie BW
• implementatie regioplan doordecentralisatie BW

Wmo naar WLZ

• uitvoeren onderzoek naar afrekeningssystematiek
• implementeren van de afrekeningssystematiek
• evaluatie van het traject van Wmo naar Wlz

Sturing

Sturing

Sturing
Monitoring

• uitvoeren monitoring op en uitvoeringsprogramma regiovisie
• deelname aan jaarlijkse ‘Onderzoek naar Ambulantisering en Regionaliseren van MO en BW’ door UvA.

Deskundigheidsbevordering

• organiseren regiobijeenkomst

Sturing

Uitvoeringsprogramma
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Ambities Regiovisie

Uitvoeringsbudget
Begroot 2021
Uitvoeringsprogramma
Preventie
Toegang
Aanbod wonen, zorg en ondersteuning
Thuis in de Wijk
Inkoop / financiën
Sturing
Incidenteel maatwerk / oplossingen knelpunten
Subsidieregelingen
Medische zorg
Centrumfunctie
Totaal

Meerjarig uitvoeringsprogramma
		

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.
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 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.
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 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.
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