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Kennisnemen van 
Vanaf 1 januari 2023 worden de middelen voor Beschermd Wonen stapsgewijs aan alle individuele gemeenten 
uitgekeerd. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de laatste stand van zaken rond de aanstaande verdere 
decentralisatie van het Beschermd Wonen. 
 
   
 
Inleiding 
Met de invoering van de Wmo2015 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verantwoordelijk geworden voor Beschermd 
Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Het Rijk en de VNG hebben destijds afgesproken de taak van BW in 
eerste instantie te beleggen bij de 43 centrumgemeenten in Nederland die al voor de decentralisaties in 2015 
verantwoordelijk waren voor MO. 
 
Op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht de commissie Dannenberg eind 2015 een advies 
uit over hoe gemeenten de taak rondom BW zouden moeten invullen. In lijn met het advies van de commissie 
Dannenberg werken de gemeente Utrecht en de 15 regiogemeenten (de U16) samen aan het toekomstbestendig 
organiseren en inhoudelijk door ontwikkelen van BW. Het belangrijkste doel is om mensen zoveel mogelijk in hun eigen 
woonomgeving ondersteuning en begeleiding te bieden; bij voorkeur in hun eigen huis, of in een intramurale voorziening 
wanneer dit nodig is. De Regionale koers Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen U16, die eind 2017 door alle 
Utrechtse U16 gemeenteraden is vastgesteld geldt als kader voor deze gezamenlijke opgave. Passend bij deze ambitie 
worden door het Rijk de financiële middelen voor de uitvoering van Beschermd Wonen gedecentraliseerd. De financiering 
loopt nu nog via de centrumgemeente Utrecht maar wordt stapsgewijs over alle gemeenten verdeeld. Er wordt een 
beweging gemaakt van een verdeling van financiële middelen op basis van historische gronden naar een verdeling op 
objectieve gronden verdeeld volgens een objectief verdeelmodel. Dit financiële proces van verdeling heeft een 
doorlooptijd van 10 jaar. In deze periode zijn gemeenten verplicht regionaal afspraken te maken over hoe ze het 
beschermd wonen willen vormgeven en welke zaken ze zelf of juist gezamenlijk willen (blijven) oppakken. 
 
Landelijk is bepaald dat de 43 centrumgemeenten nog in ieder geval tot 2026 verantwoordelijk blijven voor de taak MO en 
hiervoor de financiering ontvangen vanuit het Rijk. In 2025 wordt, mede op basis van de ervaringen met de decentralisatie 
van BW, bekeken of ook de MO gedecentraliseerd kan worden per 2026. 
 
   
 

https://vng.nl/files/vng/van-beschermd-wonen_20151109.pdf
https://vng.nl/files/vng/van-beschermd-wonen_20151109.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00747-rv-regionale-koers-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-u16-merged.pdf


Kernboodschap 
 
Ambulantisering en het lokale uiitvoeringsplan MO/BW Woerden  
In de regionale koers wordt een aantal basisvereisten (de basisset) genoemd om de doordecentralisatie van het BW en 
op termijn ook mogelijk de decentralisatie van de MO te laten slagen. In de bijlage bij deze Raadsinformatiebrief zit ter 
informatie het lokale uitvoeringsprogramma MO/BW van Woerden (vastgesteld door het college op 9 februari 2021) : in dit 
document schetsen we hoe de basisset eruit ziet in Woerden en welke acties wij nog willen nemen in 2021-2022 op deze 
basisset om toe te werken naar verdere ambulantisering en het uitvoeren van de nieuwe taak rondom BW vanaf 2023 en 
verder. Er gebeurt al veel en er zijn veel contacten met lokale en regionale partijen rondom de doelgroep met een 
psychische kwetsbaarheid en met de invoering van het product Beschermd Thuis vanaf 2020 is er al sprake van meer 
ambulantisering en meer wonen in de wijk van inwoners met Ggz problematiek. Dit document schetst daarom een stand 
van zaken, met daarbij een planning voor de onderdelen waar nog verdere actie op nodig is. We zien dit 
uitvoeringsdocument dan ook als een dynamisch document. In dit document is ook een overzicht ogenomen van het 
aantal inwoners uit Woerden die naar schatting gebruik hebben gemaakt van een voorziening onder het Beschermd 
Wonen. Ook staan de verschillende producten die onder het beschermd wonen vallen beschreven.  
 
U16 plan  
Op 7 december 2020 hebben het Ministerie van VWS en Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten de decentralisatie 
van de middelen BW een jaar uit te stellen. Het financieel verdeelmodel is vertraagd en de invoering is nu vooralsnog 
vastgesteld op 1 januari 2023. Tot die tijd blijft de huidige situatie, waarbij de centrumgemeente Utrecht verantwoordelijk 
is voor het budget BW, bestaan. Ook de voorgenomen invoering van het woonplaatsbeginsel (daarbij blijft de gemeente 
van herkomst financieel verantwoordelijk als een inwoner in een andere gemeente beschermd gaat wonen) zal tot die 
datum worden uitgesteld. Ondanks het uitblijven van deze financiële duidelijkheid gaan alle U16 gemeenten door met de 
inhoudelijke voorbereidingen van de doordecentralisatie zoals de ambulantiseringsopgave en het maken van regionale 
samenwerkingsafspraken. Gemeenten hebben de verplichting om in het licht van deze ontwikkelingen de samenwerking 
en financiële kaders voor de komende jaren gezamenlijk vast te leggen en hierbij aan te geven welke individuele keuzes 
elke gemeente(raad) hierin maakt. In U16 verband leggen we deze afspraken vast in het zogenaamde U16 regioplan. Dit 
plan gaat in op o.a. de volgende onderwerpen: 
 
-Afspraken over inkoop, financiering en bekostiging van regionale voorzieningen. 
-Volume van het beschikbare aanbod regionaal, de kwaliteit en de spreiding van BW-voorzieningen. 
-Afspraken over de vormgeving van de toegang tot deze voorzieningen. 
-Afspraken over de intergemeentelijke samenwerking na 2023. 
 
Afspraken over inkoop  
De huidige contracten tussen gemeente Utrecht en aanbieders van BW lopen tot en met 2022. De Utrecht-West 
gemeenten hebben afgesproken om de inkoop van BW ook voor de tweede contractperiode (2023-2024) in principe bij de 
centrumgemeente Utrecht te laten. Dit geeft de gemeenten de ruimte zich goed voor te bereiden op de nieuwe taken voor 
BW en de inkoop voor 2025 e.v. 
 
Afspraken over financiering, bekostiging en spreiding van regionale voorzieningen  
Om te komen tot bindende regionale afspraken over bekostiging en solidariteit hebben de U16 gemeenten inzicht nodig in 
de financiële impact van de decentralisatie. Daarom wordt voor de zomer 2021 een instrument ontwikkeld waarmee op 
basis van cijfers uit het verleden de toekomstige uitgaven worden gesimuleerd om zo een indicatie te geven van de 
kostenkant. Op dit moment weten we echter nog niet welk budget de gemeenten voor de voorzieningen op het gebied 
van BW zullen ontvangen, omdat het verdeelmodel nog niet definitief is (dit wordt pas op zijn vroegst bekend bij de 
septembercirculaire). Ook zullen er nog verschuivingen aan de kostenkant plaatsvinden als gevolg van de openstelling 
van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor de ggz doelgroep per 2021 (een deel van het Wmo budget voor BW zal hiervoor 
worden overgeheveld naar de Wlz). Deze overgang naar de Wlz heeft mogelijk ook gevolgen voor de spreiding van 
huidige BW voorzieningen. 
 
Afspraken over het vormgeven van de toegang tot de voorzieningen  
De U16 gemeenten zullen met elkaar een inhoudelijk en organisatorisch kader ontwikkelen voor de toegang vanaf 2023. 
De uitvoering kan (deels) lokaal georganiseerd zijn, uiteraard met aandacht voor de specifieke expertise die hiervoor 
nodig is. 
 
Afspraken over intergemeentelijke samenwerking na 2023  
Ook de vorm van samenwerking tussen de gemeenten moet formeel worden vastgelegd. Hiervoor zal een keuze moeten 
worden gemaakt uit verschillende samenwerkingsvormen, waarvan de huidige centrumgemeenteconstructie er één is, 
maar bijvoorbeeld ook aan een convenant gedacht kan worden. Een optie is ook om bijvoorbeeld alles volledig 
zelfstandig uitvoeren als gemeente, gezamenlijk als U16 te blijven uitvoeren, of alles uitvoeren op een meer sub-regionaal 
niveau (Utrecht-West niveau).   
 
   



 
Financiën 
Tot 2023 ontvangst centrumgemeente Utrecht nog het volledige budget voor BW. Vanaf 1 januari 2023 worden de 
middelen voor beschermd wonen stapsgewijs aan alle individuele gemeenten uitgekeerd volgens een nieuw, objectief 
verdeelmodel. Gemeenten groeien over een periode van 10 jaar van de huidige historische financiële verdeling naar een 
objectieve financiële verdeling. 
 
   
 
Vervolg 
Wij komen in het derde kwartaal 2021 bij u terug met verdere informatie over het nieuwe verdeelmodel en om met u een 
aantal strategische keuzes die gemaakt moeten worden voor het U16-regioplan te bespreken. Er wordt hiervoor een 
raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd. Mocht het nodig zijn u eerder in het proces te informeren over ontwikkelingen, 
ontvangt u voor deze datum een raadsinformatiebrief. 
 
Uw raad heeft een besluitvormende bevoegdheid over de strategische keuzes over intergemeentelijke samenwerking na 
2023 evenals over de begroting en eventuele financiële voorstellen op het gebied van BW. Wens is om de besluitvorming 
over de strategische keuzes/het vaststellen van dit U16 Regioplan plaats te laten vinden vóór 2022, mits alle gegevens en 
randvoorwaarden tijdig bekend zijn (zoals bijvoorbeeld de hoogte van de Wlz uitname en het definitieve verdeelmodel) via 
een raadsbesluit. Ook de Participatieraad wordt in de fase vóór besluitvorming betrokken om input te leveren en mee te 
denken. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
Met de invoering van de Wmo2015 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verantwoordelijk 
geworden voor beschermd wonen (BW) en de maatschappelijke opvang (MO). Het Rijk en de VNG 
hebben afgesproken de taak van beschermd wonen vooralsnog te beleggen bij de 43 
centrumgemeenten in Nederland die al voor de decentralisaties in 2015 verantwoordelijk waren voor 
de maatschappelijke opvang. Bij maatschappelijke opvang gaat het over mensen die dakloos zijn. De 
doelgroep beschermd wonen kenmerkt zich door ernstige psychische problematiek, soms in 
combinatie met een verslaving, licht verstandelijke beperking en/of schuldenproblematiek. De 
doelgroep is (tijdelijk) niet in staat zelfstandig te functioneren zonder intensieve ondersteuning. 

Op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht de commissie Dannenberg eind 
2015 een advies uit over hoe gemeenten de taak rondom het beschermd wonen zouden moeten 
invullen. In het rapport Van beschermd wonen naar een beschermd thuis adviseert de commissie 
gemeenten toe te werken naar sociale inclusie, wat betekent dat inwoners met een psychische 
kwetsbaarheid volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. De toekomstvisie is opgezet 
vanuit een herstelbenadering en houdt in dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen wijk en bij voorkeur 
ambulant geholpen kunnen worden. De financiering en uitvoering voor zowel maatschappelijke 
opvang als het beschermd wonen loopt in onze U16-regio nu via de centrumgemeente Utrecht, maar 
het Rijk heeft de intentie om vanaf 1 januari 2023 de middelen voor beschermd wonen stapsgewijs uit 
te keren aan alle individuele gemeenten volgens een nieuw verdeelmodel, omdat dit aansluit bij de 
visie dat mensen zoveel mogelijk thuis, in de eigen woonomgeving ondersteuning zouden moeten 
kunnen krijgen. 

In 2017 is in U16 verband met gemeenten en een groot aantal relevante partijen een regiovisie 
ontwikkeld die de basis en het beleidskader vormt voor de verdere invulling van deze decentralisatie. 
Kern van deze visie is dat zowel maatschappelijke opvang als beschermd wonen veel meer lokaal 'in 
de wijk' moeten worden georganiseerd. Mensen kunnen immers het beste herstellen en hun leven 
opbouwen in een vertrouwde omgeving, midden in de samenleving. Nu wonen deze inwoners met een 
beschermd wonen indicatie nog vaak binnen de muren van een instelling (intramuraal). In de toekomst 
hebben deze inwoners, waar mogelijk, een eigen woonplek en krijgen daar ondersteuning op maat. 
Voor de nieuwe groep cliënten die instroomt, is het uitgangspunt dat zij zo veel mogelijk zelfstandig 
(blijven) wonen en hun ondersteuning en begeleiding in hun eigen gemeente en eigen omgeving 
ontvangen. 

Deze beweging van beschermd wonen in 24-uursvoorzieningen naar het realiseren van een beschermd 
thuis voor deze kwetsbare doelgroep, midden in de samenleving wordt regionaal/op U16 niveau al 
ingezet. Om deze verandering mogelijk te maken moeten gemeenten zorgen dat alles lokaal op orde 
is om deze inwoners goed te kunnen ondersteunen. 

Landelijk is bepaald dat de 43 centrumgemeenten nog in ieder geval tot en met 2025 verantwoordelijk 

blijven voor de taak maatschappelijke opvang en hiervoor de financiering ontvangen vanuit het Rijk. 

In 2025 wordt, mede op basis van de ervaringen met de decentralisatie van het beschermd wonen, 

bekeken of ook de maatschappelijke opvang ook gedecentraliseerd kan worden.  

 

1.2 Het lokale uitvoeringsprogramma 

De Regionale Koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 uit 2017 vormt zowel de basis 
van het Afsprakenkader Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2020-2022 Utrecht-West 
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(welke in hoofdstuk 2 verder worden besproken) als ook voor de uitvoeringsprogramma’s van de lokale 
gemeenten.  

In de regionale koers wordt een aantal basisvereisten genoemd om de doordecentralisatie te laten 
slagen, de zgn. basisset of gereedschapskist. Zo zorgen we dat inwoners, ondanks de problemen die ze 
hebben, zoveel mogelijk kunnen (blijven) wonen in hun eigen gemeente. Als alle gemeenten zorgen 
dat de verschillende onderdelen van deze basisset zijn geregeld, kan deze doelgroep goed worden 
ondersteund. 

In dit document schetsen we hoe de basisset eruit ziet in Woerden en welke acties wij nog willen 
nemen op de basisset om toe te werken naar het uitvoeren van de nieuwe taak rondom beschermd 
wonen vanaf 2023. Er gebeurt al veel en er zijn veel contacten met lokale en regionale partijen rondom 
de doelgroep met een psychische kwetsbaarheid en met de invoering van het product beschermd thuis 
vanaf 2020 is er al sprake van meer ambulantisering en meer wonen in de wijk van inwoenrs met Ggz 
problematiek. Dit document schetst daarom een stand van zaken, met daarbij een planning voor de 
onderdelen waar nog verdere actie op nodig is. We zien dit uitvoeringsdocument dan ook als een 
dynamisch document, omdat het aan externe invloeden onderhevig is, zoals de daadwerkelijke 
doorgang van de decentralisatie (de feitelijke financiële doordecentralisatie is in december 2020 met 
een jaar uitgesteld naar 2023. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over 
gemeenten en wordt het zogeheten woonplaatsbeginsel ingevoerd.  Daarmee wordt geregeld dat 
gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en daartoe 
ook in staat zijn, omdat ze daarvoor ook de middelen ontvangen), het beschikbaar komen van de 
budgetten en wettelijke wijzigingen; het vormt een stand van zaken en een basis om vanuit verder te 
werken.  

De lokale basisset die in iedere gemeente op orde moet zijn bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Lokale ambulante behandeling en ondersteuning: verschillende beroepskrachten zorgen voor 
begeleiding en ondersteuning uit verschillende wettelijke kaders. 

• Toegang tot een woonplek en tijdelijke opvang: de gemeente moet zorgen voor voldoende 
woonruimte, voor mensen alleen, maar bijvoorbeeld ook samen met andere mensen in een 
complex voor gemengd wonen. Soms redden mensen het een tijdje niet en hebben ze voor 
een paar dagen tot een half jaar een andere woonplek nodig. Die moet er zijn, samen met 
goede begeleiding. 

• Inkomen en schulden: het is belangrijk om een eigen inkomen te hebben. Als er geen betaalde 
baan is kan een uitkering of bijstand helpen op weg naar herstel. Als er schulden zijn en de 
financiën zijn niet op orde, is er ondersteuning nodig om dit weer beter te krijgen. 

• Activering en toeleiding naar (betaald) werk: het is belangrijk dat mensen een zinvolle 
invulling van hun dag hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bezoeken van activiteiten, 
werken als vrijwilliger of in een betaalde baan. 

• Persoonlijke ontwikkeling: door zich persoonlijk te ontwikkelen, bijvoorbeeld met steun van 
mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, neemt de eigenwaarde van iemand toe en kan 
iemand beter herstellen. 

• Informele zorg en integratie in de wijk: mensen moeten prettig naast elkaar kunnen leven en 
het is niet de bedoeling dat teveel mensen met grote problemen bij elkaar komen te wonen. 
Komt er in een buurt een plek voor beschermd wonen, dan informeren we de buurtbewoners 
daarover en betrekken we hen daarbij. Veel mensen helpen elkaar, familie, vrienden, mensen 
in de buurt, maar ook heel veel vrijwilligers. Alles bij elkaar kan mensen uit de doelgroep 
helpen om prettig in de wijk te wonen en daar hun weg naar herstel te vinden. 

• Preventie en vroegsignalering: het liefst willen we voorkomen dat mensen in 
maatschappelijke opvang of beschermd wonen terecht komen. Het helpt als veel organisaties 
en inwoners problemen kunnen melden, zodat deze snel opgepakt worden en als partijen goed 
samenwerken. 
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Dit plan is onderdeel van de veranderopgave “psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende 
woonplek”.  De effecten die wij met deze opgave willen bereiken zijn: 

1. Personen die dakloos en/of kwetsbaar zijn als gevolg van psychische problematiek en/of een licht 
verstandelijke beperking, hebben een eigen woonplek, of een passend alternatief.  

2. De ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig 
en dichtbij.  

 

1.3 Leeswijzer 
Dit Uitvoeringsprogramma begint met het beleidskader en uitgangspunten zoals vastgesteld in U16 
verband en binnen de regio Utrecht-West, landelijke ontwikkelingen en cijfers om de kaders weer te 
geven: wat is de huidige situatie in Utrecht-West en in Woerden? Daarna wordt in hoofdstuk 3 gegaan 
op de onderdelen van de basisset. Per onderdeel wordt aangegeven wat de huidige stand van zaken 
is, wat de gewenste situatie is per 2023 en wat daarvoor gedaan moet worden.   
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2.Het beleidskader, producten, landelijke ontwikkelingen en data 

 

2.1 Beleidskader 

 

2.1.1 Regionale visie U16 op maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
In 2017 is de Regionale koers maatschappelijk opvang en beschermd wonen U16 door alle raden van 
de U16 gemeenten vastgesteld. In dit document staan voor de U16 (bestaande uit de gemeente 
Utrecht en 15 regiogemeenten) de uitgangspunten die we gezamenlijk hebben vastgesteld om 
uitvoering te geven aan de transitie- en transformatieopgave. Het is de uitkomst van een gezamenlijk 
denkproces met inwoners of hun vertegenwoordigers, aanbieders en gemeenten. 

Uitgangspunten die wij als U16 gemeenten hebben vastgesteld met de Regionale koers MOBW U16: 

• De inwoner met behoefte aan opvang/beschermd wonen staat centraal; 

• normaliseren van het ‘gewone’ leven en uitgaan van mogelijkheden; 

• Kwaliteit van opvang en ondersteuning; gericht op persoonlijk, medisch en maatschappelijk 
herstel; 

• Ruimte voor professionele afwegingen en beslissingen; 

• Continuïteit van ondersteuning, met mogelijkheid voor op- en afschalen; 

• Lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig en bovenregionaal waar het moet; 

• Aansluiten bij de lokale infrastructuur en ruimte voor couleur locale; 

• Eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en wederkerigheid; 

• Integrale aanpak; 

• Lerend ontwikkelen met ruimte voor pilots en experimenten; 

• De U16 gemeenten zorgen voor een lokale ondersteuningsstructuur en vullen hun ‘basisset’ 
(zie paragraaf 3.1 voor de onderdelen van de basisset). 
 

De kern van de visie komt er op neer dat voor de personen die gebruik maken van de Maatschappelijke 
Opvang of het Beschermd Wonen de kwaliteit van leven kan verbeteren als zij zelfstandig in een eigen 
huis kunnen wonen. Voor de meesten van hen is dit mogelijk als zij de juiste ondersteuning krijgen. De 
ondersteuning moet aansluiten op de behoefte van de persoon, dat wil zeggen: toegankelijk zijn, op 
basis van maatwerk, flexibel op en af te schalen en bereikbaar (ook buiten kantoortijden) en zo nodig 
langdurig. Aanvullend kan de betreffende persoon gebruik maken van schuldhulpverlening, 
inkomensvoorzieningen en toeleiding naar (betaald of onbetaald) werk. Ook is tijdelijk verblijf in een 
adempauzeplek mogelijk, als het even thuis niet gaat. Doordat professionals, veel meer dan nu, actief 
zullen zijn in de wijk wordt het ook mogelijk om meer aan preventie te doen. Hierdoor verwachten wij 
dat de vraag naar intensieve ondersteuning op termijn zal afnemen. Voldoende woningen zijn een 
essentiële voorwaarde om deze situatie te bereiken. Daarbij is er ook aandacht van gemeenten en 
instellingen nodig voor het creëren van draagvlak bij omwonenden.  
Niet iedereen zal (direct) in een eigen woning kunnen wonen. Als veiligheid in het geding is of als de 
benodigde gespecialiseerde hulpverlening meer is dan thuis kan worden geboden, zijn er 
(boven)regionale intramurale voorzieningen beschikbaar (zie paragraaf 2.2 voor de beschrijving van 
deze voorzieningen).  
 
Daarnaast zijn binnen de samenwerking van de U16 de volgende afspraken gemaakt over de uitvoering 
van maatschappelijke opvang en beschermd wonen: 

• Utrecht blijft tot en met 2022 verantwoordelijk voor de bovenregionale voorzieningen 
beschermd wonen en tot en met 2025 voor maatschappelijke opvang; 

https://zorgprofessionals.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-zorgprofessionals/2017-09_Regioplan_U16_opvang.pdf
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• Utrecht is tot en met 2022 verantwoordelijk voor het contracteren van de producten 
beschermd thuis en beschermd verblijf; 

• Utrecht is tot en met 2022 verantwoordelijk voor de toegang tot MOBW; 

• Gemeenten hebben toegezegd voldoende woningen voor de MOBW doelgroep te realiseren 
(deze afspraken over het jaarlijks aantal te leveren woningen  voor de MOBW doelgroep 
liggen vast in een convenant met alle U16 gemeenten); 

• U16 investeert in sturing, accounthouderschap, contractmanagement en toegang; 

• U16 gemeenten maken afspraken over de financiële risico’s; 

• Er komen transformatiemiddelen beschikbaar voor de Wmo-regio’s (Utrecht Stad, Utrecht-
West, Lekstroom en Zuid-Oost om zich goed voor te kunnen bereiden op de transitie en 
transformatie. 

Daaropvolgend hebben de U16 gemeenten afgesproken dat de komende periode op verschillende 
niveaus een aantal bepalende documenten wordt opgesteld: 

1. op Wmo-regio niveau: een gezamenlijk afsprakenkader (2020). 
2. en vervolgens op lokaal gemeente niveau: het maken van een lokaal uitvoeringsprogramma, om 

stand van zaken rondom de basisset in beeld te brengen (2020). 
3. op U16 niveau: Regioplan, een inhoudelijke visie over samenwerking en afspraken over 

financiering van de verschillende voorzieningen en een juridisch kader voor de samenwerking 
binnen de regio U16 (2021). 

 

2.1.2 Afspraken binnen Utrecht-West 
De gemeenten uit de Wmo-regio’s werken ook intensief samen. Voor Utrecht-West1 is vorig jaar een 
plan van aanpak opgesteld. Begin 2020 heeft hiervan de uitwerking plaatsgevonden in een 
Afsprakenkader MOBW Utrecht-West. Voor Utrecht-West bevat dit plan de gezamenlijke 
uitgangspunten voor samenwerking. De onderwerpen van samenwerking en het tempo waarin taken 
van de centrumgemeente naar de regio komen zijn er in benoemd. De belangrijkste punten uit dit 
Afsprakenkader: 

• Uitgangspunt is: we doen lokaal wat mogelijk is en regionaal (Utrecht-West niveau) waar dit 
nodig is en een meerwaarde heeft; 

• We laten taken, verantwoordelijkheden en gelden zoveel mogelijk, tot en met uiterlijk 2025, 
bij de centrumgemeente Utrecht; dit geeft ons als gemeenten tijd en ruimte om de lokale sociale 
infrastructuur goed in te richten; 

• Gemeenten kunnen, indien gewenst, een versnelling toepassen, door bijvoorbeeld al eerder 
lokaal het ambulante product Beschermd Thuis te realiseren; 

• De Utrecht-West gemeenten maken in ieder geval afspraken over de volgende thema’s: 
- Beschikbaar stellen van voldoende woonplekken 
- Tijdelijke kleinschalige opvang (time-out voorzieningen) 
- Toegang tot beschermd wonen 
- Het gebruik van bestaande intramurale plekken in de regio (in Woerden en Stichtse Vecht) 
- Financiën 

• Voor de andere onderdelen uit de basisset aan voorzieningen die elke gemeente beschikbaar 
moet hebben, zorgt elke gemeente voor zich. 

In Q2 2020 is voor deze transformatie voor Utrecht West een externe projectleider aangesteld. 
Deze begeleidt de UW-gemeenten gezamenlijk richting de overgang van taken, maar ook 
individuele gemeenten kunnen een beroep op haar inzet doen. De kosten hiervan komen ook uit 
U16 middelen. Daarnaast zijn er voor 2021 en 2022 vanuit U16-middelen transformatiegelden 

 
1 Woerden, Oudewater, Stichtse Vecht, Ronde Venen en Montfoort  
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beschikbaar gesteld: dit om lokaal of regionaal verschillende pilots of acties te kunnen oppakken 
zoals genoemd in ons regionale afsprakenkader. 

 

2.2: U16 Voorzieningen beschermd wonen (BW) in U16 
 
Om de transformatie binnen het beschermd wonen te realiseren heeft Utrecht namens de U16-regio 
een nieuwe aanbesteding gedaan en de volgende producten ingekocht per 2020:  

• Beschermd Wonen (bovenregionaal): Voorzieningen die bedoeld zijn voor inwoners van de 
gehele U-16 regio, die niet zelfstandig kunnen wonen en naast gespecialiseerde begeleiding in 
een 24-uurs voorziening een specifieke ondersteuningsvraag, benadering en/of setting nodig 
hebben (bijv. vanwege veiligheid, overlast of de noodzaak van een prikkelarme omgeving). Ook 
kan het zijn dat vanwege een specifieke aanpak of schaalgrootte het aanbod niet lokaal of op 
Wmo-regio niveau georganiseerd kan worden.  

• Beschermd Verblijf: Voorzieningen voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen 
en gespecialiseerde begeleiding in een 24-uurs voorziening nodig hebben. Uitgangspunt is dat 
deze voorzieningen straks regionale voorzieningen zijn voor inwoners uit een bepaalde Wmo-
regio.  

• Beschermd Thuis: Lokale voorziening; inwoners wonen zelfstandig in de wijk met intensieve 
begeleiding die 24/7 op afroep beschikbaar is. Deze ondersteuning kan worden ingezet bij 
inwoners die zonder deze ondersteuning niet zelfstandig zouden kunnen wonen en 
aangewezen zouden zijn op de voorziening intramuraal beschermd verblijf of kan worden 
ingezet bij inwoners die uitstromen uit een intramurale voorziening voor beschermd wonen.  

• Herstelacademie (ENIK): Bovenregionale voorziening die bedoeld is voor inwoners uit de U16 
met Ggz-problematiek en betreft diverse activiteiten en scholing in een peersupport omgeving 
gericht op persoonlijke ontwikkeling en herstel. 

 

2.3 U16 voorzieningen maatschappelijke opvang (MO) in U16 
Bij maatschappelijke opvang gaat het om het bieden van tijdelijke opvang aan dakloze personen, te 
weten verblijf in een opvanginstelling of instellingswoning met daarbij stabiliserende begeleiding. Het 
gaat om personen die al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich 
op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Er is een overlap tussen de personen uit 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De meeste mensen worden dakloos, omdat zij 
vanwege bepaalde beperkingen of ontbrekende vaardigheden niet goed (kunnen) omgaan met 
problemen, zoals schulden, verslaving. Ook kan een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een 
huisuitzetting, gedwongen verkoop of een relatiebreuk leiden tot dakloosheid. De doelgroep die 
gebruik maakt van de MO is dus breder dan die van BW. De MO is er ook voor verslaafden, 
zwerfjongeren en psychiatrisch patiënten die hulp voor hun problemen weigeren maar wel een bed 
en/of rust nodig hebben. Gebruikers van de MO kampen vaak met meerdere, elkaar beïnvloedende 
problemen.  
 
Omdat het deels dezelfde doelgroepen en problematieken betreft is de lokale basisset even relevant 
voor zowel maatschappelijke opvang als voor beschermd wonen. Hiermee blijft ook de opgave 
overeind om dakloosheid te voorkomen en voor deze groep inwoners zoveel mogelijk in te zetten op 
herstel om een zo zelfstandig mogelijk leven in de wijk mogelijk te maken.  
 
Omdat de decentralisatie van de MO is uitgesteld tot 2026 wordt in dit plan niet verder ingegaan op 
de voorzieningen in de MO-keten, anders dan de lokale Woerdense voorziening ‘Pitstop’ waar in 
hoofdstuk 3 verder op wordt ingegaan.  
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2.4 Aantallen 
 

2.4.1 Aantal plekken beschermd wonen in Woerden 
Volgens de 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study' (NEMESIS-2) van het Trimbos 
Instituut heeft ruim 4 op de 10 mensen  ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen 
gehad. Een dergelijke aandoening of stoornis kan ervoor zorgen dat iemand (tijdelijk) niet meer 
zelfstandig thuis kan wonen – in dat geval kan een beschermd wonen voorziening uitkomst bieden. De 
regio Utrecht-West  is wat betreft Beschermd wonen voorzieningen een kleine regio. De meeste 
beschermd wonen (Wmo) voorzieningen zijn te vinden in Woerden, dit zijn:  

• Ongeveer 35  plekken Beschermd Verblijf2 van Kwintes 

• 30 inwoners met een indicatie Beschermd Thuis bij Kwintes (waarvan 21 plekken zijn 
omgeklapt van oorspronkelijke Beschermd Verblijf plekken naar zelfstandige Beschermd Thuis 
indicaties, 15 in 2019, en 6 in 2020).  

• De voorziening De Heem (Leger des Heils) heeft plek voor 22 mensen, waarvan er 9 Wmo 
Beschermd Wonen bovenregionaal plekken zijn op dit moment.  

• Daarnaast zijn er in Woerden 3 inwoners met een Persoonsgebonden budget (Pgb) voor 
Beschermd Verblijf of Beschermd Thuis.  

2.4.2 Informatie over instroom 2016- juni 2020 
Na de zomer van 2020 hebben wij vanuit de backoffice van Utrecht een eerste inzicht gekregen in de 
cijfers rondom instroom en uitstroom per Wmo-regio. Deze datavoorziening wordt nog 
doorontwikkeld en verbeterd in 2021, zodat wij als regiogemeenten meer inzicht hebben hoeveel 
inwoners gebruik maken van een voorziening binnen beschermd wonen, dit is tot nu toe niet goed 
geregistreerd als zodanig. Onderstaande data geeft meer informatie over instroom in de voorzieningen 
Beschermd Wonen Bovenregionaal, Beschermd Verblijf en Beschermd Thuis in de U16.  

Tabel: Instroom in voorzieningen Beschermd Wonen op grondgebied Utrecht-West 2016-half 2020 

Komt uit/jaar 2016 2017 2018 2019 Half 2020 Totaal 

Woerden 11 8 5 5 5 34 

Buiten U16 7 5 9 7 2 30 

Stichtse Vecht 7 4 1 2 2 16 

Utrechtse Heuvelrug 2 0 1 1 0 4 

Montfoort 2 0 1 3 2 8 

Zeist 2 2 1 2 0 7 

De Ronde Venen 2 2 2 1 2 9 

Utrecht 2 6 3 4 1 16 

Wijk bij Duurstede 1 0 1 0 0 2 

Onbekend 1 0 0 2 5 8 

Lopik 1 0 0 0 0 1 

De Bilt 0 0 1 0 0 1 

Totaal 38 27 25 27 19 136 

 

In bovenstaande tabel zie je de instroom in beschermd Wonen voorzieningen (Beschermd Verblijf, 
Beschermd Wonen en Beschermd Thuis tot en met juni 2020) die op het grondgebied van Utrecht-

 
2 Voor omschrijving van de verschillende type voorzieningen Beschermd Thuis, Beschermd Verblijf en Beschermd Wonen 
Bovenregionaal zie paragraaf 2.2. 
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West liggen. Hieruit komt naar voren voor Woerden dat de afgelopen 4,5 jaar 34 mensen zijn 
ingestroomd in voorzieningen in Utrecht-West. Opvallend is ook dat er relatief veel instroom geweest 
is van mensen van buiten de U16 (dit kan deels te verklaren zijn door de bovenregionale voorzieningen 
De Heem in Woerden en Lievegoed in Stichtse Vecht).  

Tabel: Instoom van inwoners uit herkomstgemeente regio Utrecht-West naar Beschermd Wonen 
naar andere regio’s binnen de U16 in de periode 2016- half 2020 

stoomt in/uit gemeente  Montfoort Oudewater Ronde Venen Stichtse Vecht Woerden Totaal 

Utrecht 1 4 14 48 28 95 

Lekstroom 2 1 1 3 4 11 

Zuid-Oost 2 0 1 3 4 10 

Onbekend 0 0 1 4 2 7 

UW 8 0 9 16 34 67 

Totaal 13 5 26 74 72 190 

 

Uit bovenstaande tabel valt op dat er de afgelopen periode van 4,5 jaar 28 inwoners met als 

herkomstgemeente Woerden een beschermd wonen voorziening hebben gekregen in de stad Utrecht. 

Als je kijkt naar de totaal aantallen van inwoners met herkomstgemeente Woerden over de afgelopen 

4,5 jaar valt op dat iets minder dan de helft maar in regio Utrecht-West is gebleven voor beschermd 

wonen. Dit kan te maken hebben met het type voorziening dat deze inwoners nodig hadden 

(bijvoorbeeld Stichting Singelzicht, specifiek gericht op jongeren) of met een wens van de inwoner zelf. 

Een van de actiepunten komend jaar in U16 verband is de doorontwikkeling op data informatie; er 

wordt onder andere een datasimulatiemodel ontwikkeld waarmee in de regio’s de situatie in 2023 kan 

worden nagebootst en variabelen kunnen worden gewijzigd zodat het effect van een aantal variabelen 

zichtbaar wordt. 

2.4.3 Contingentsafspraken huisvesting 
In 2017 is het regioconvenant Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen vastgesteld. 
Hierin hebben alle gemeenten uit de U16 afspraken gemaakt over het jaarlijks te realiseren aantal 
woningen per jaar per gemeente voor de uitstroom van inwoners uit beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang voorzieningen.  

Tabel: Jaarlijks te realiseren woningen in U16 gemeenten 2019-2023 
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Om inzicht te krijgen in de toekomstige huisvestings- en begeleidingsbehoeften is door het bureau 
HHM in 2018 onderzoek gedaan. Naast de woningen voor de ambulantisering is de komende jaren een 
extra inspanning nodig om de wachtlijst MOBW te verminderen. De totale eerdere afspraak was het 
leveren van 440 woningen in de U16. De eenmalige inhaalslag voor ambulantisering wordt door HHM 
in het onderzoek geschat op 450 woningen en om de wachtlijst op de heffen zijn eenmalig 350 
woningen nodig; in totaal dus 800 woningen verdeelt over 5 jaar betekent dit een stijging van de 
contingentsafspraken met 160 woningen per jaar van 440 naar 600. Deze extra woningen zijn 
vastgelegd in een bestuurlijke afspraken ambulantisering om voor de periode 2019-2023 de afspraken 
over het leveren van woningen voor deze doelgroepen te verhogen naar 600 per jaar. In deze 
bovenstaande tabel zit de extra opgave door ambulantisering en inloop van de wachtlijst die er nu is 
voor voorzieningen in de keten verwerkt. 

 

2.5 Landelijke ontwikkelingen en afbakening andere wettelijke kaders 
 

2.5.1 Verdeelmodel en de daadwerkelijke doordecentralisatie per 2023 
 
Verdeelmodel en daadwerkelijke doordecentralisatie 
Voor de decentralisatie van de middelen is, door de ministeries BZK en VWS met de VNG, een akkoord 
bereikt over een gefaseerde invoering van maximaal 10 jaar van een verdeelmodel (van historische 
naar een objectief model) voor de taak Beschermd Wonen. Hoe dit objectief verdeelmodel eruit ziet 
zou eigenlijk in december 2020 bekend worden, maar in december is besloten de invoering van het 
objectieve verdeelmodel met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2023. Hoewel het nieuwe 
verdeelmodel voor beschermd wonen (inclusief het bijbehorende ingroeipad) is ontwikkeld, is dit nog 
niet in consultatie gegaan. Tijdens het bestuurlijk overleg tussen BZK, VWS en VNG in december 2020 
is geconcludeerd dat gemeenten hierdoor nog onvoldoende tijd hebben zich goed voor te bereiden op 
de implementatie van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2022. Om deze reden is besloten de 
implementatie van het nieuwe verdeelmodel uit te stellen naar 1 januari 2023. Dit betekent dat ook 
de voorgenomen invoering van het woonplaatsbeginsel (daarmee wordt de herkomstgemeente van 
de cliënt verantwoordelijk  voor de financiering van het beschermd wonen in plaats van de gemeente 
waar een beschermd wonen voorziening zich bevindt) tot dat moment zal worden uitgesteld. Hierdoor 
wordt de feitelijke doordecentralisatie van het beschermd wonen ook pas mogelijk per 2023. Voor 1 
januari 2022 moeten regio’s wel de samenwerkingsafspraken vastleggen en gaan werken met 
gezamenlijke begroting. Deze samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in het U16 regioplan in 
2021. 
 
Een andere belangrijke reden voor uitstel is dat meer cliënten met een ggz achtergrond een beroep 
doen op de Wet langdurige zorg (Wlz) dan was voorzien. Waar aanvankelijk werd gerekend dat een op 
de drie cliënten die naar de Wlz overgaan blijken er nu aanzienlijk meer aanvragen te zijn gedaan. 
Consequentie daarvan is dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorgkantoren meer tijd 
nodig hebben om alle aanvragen te kunnen beoordelen en verwerken. Verwacht wordt dat uiterlijk 1 
april 2021 de indicaties zijn afgerond, hierna zijn pas de financiële gevolgen van deze overgang 
inzichtelijk.  
 

2.5.2 Openstelling Wet langdurige zorg (Wlz) 
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor personen die blijvend afhankelijk zijn van intensieve zorg 
en ondersteuning. Momenteel geldt dit alleen voor personen met lichamelijke of verstandelijke 
beperking(en). Met ingang van 2021 krijgen mensen die hun leven lang intensieve zorg en 
ondersteuning nodig hebben in verband met Ggz problemen ook toegang tot deze langdurige zorg. 
Een deel van de inwoners die nu gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijk opvang 
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gaan over naar de Wlz per 2021. Dit betekent dat de gemeente over deze groep inwoners, die 
levenslang intensieve ondersteuning nodig hebben, geen verantwoordelijkheid meer draagt voor 
begeleiding en zorg. Gemeenten ontvangen als gevolg hiervan per 2021 minder budget; per cliënt 
wordt een vast bedrag uit het centrumgemeentebudget overgeheveld naar de Wlz. Hoeveel inwoners 
overgaan naar de Wlz en wat dit betekent voor het budget, wordt begin 2021 duidelijk. Dit kan ook 
gevolgen hebben voor de huidige beschermd wonen locaties: mogelijk kiezen aanbieders de komende 
jaren voor een clustering van inwoners met Wlz ondersteuning. 
 

2.5.3 Wet Verplichte GGZ (Wvggz) 
De beweging naar de wijk zien we ook terug bij de Wvggz. De Gemeente is per 1 januari 2020 (mede) 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wvggz. Inwoners hebben vanaf die datum het recht zorgen 
te melden bij de gemeente en te verzoeken om verplichte zorg voor zichzelf of anderen. De wet kent 
een uitbreiding met de mogelijkheid om verplichte zorg in de thuisomgeving in te regelen, dit past ook 
beter bij het gedachtengoed om mensen zo min mogelijk onder te brengen in een intramurale setting 
omdat dan de stap naar zelfstandig thuis nog groter wordt. De zorgmelding en het verkennend 
onderzoek die onderdeel zijn van de Wvggz hebben wij voor 2020 en 2021 ondergebracht bij de 
GGDrU. 
 

2.5.4: Sluitende aanpak Personen met verward gedrag 
In 2019 hebben partijen, met behulp van een subsidie van ZonMw, gekeken naar de sluitende aanpak 
rondom personen met een psychische kwetsbaarheid in Woerden. Gezamenlijk hebben professionals, 
vrijwilligers en cliënten met elkaar gedeeld wat er nodig is in de gemeente Woerden om psychisch 
kwetsbare inwoners volwaardig mee te laten doen en daarmee een sluitende aanpak rondom deze 
groep inwoners te organiseren.  Hieruit bleek dat er in Woerden al veel op orde is: partijen weten 
elkaar te vinden, de sociale cohesie is goed en zijn er best wat voorzieningen. Wel is er op enkele 
aspecten extra inzet nodig, waarover is doorgepraat in 4 werkgroepen, waaruit benodigde acties zijn 
voortgekomen: 

1. Ergens in de wijk terecht kunnen – ontmoeting, ontwikkeling, herstel 

• Stimuleren sociale contacten  

• MHFA trainingen voor vrijwilligers 

• Herstelgerichte activiteiten; bijvoorbeeld met Enik (peersupport) aanbod in de regio/Woerden 
ontwikkelen 

 

2. Team van specialisten 

• Sluiten van de keten: Aansluiting bij het regionale meld- en adviespunt punt Bezorgd (GGD) en een 
goede relatie tussen het lokale bemoeizorgteam (Er-op-af) en GGD is hiervoor belangrijk geweest. 

• Het lokale overleg Zorg en overlast is gewijzigd naar een periodiek netwerkoverleg. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat hulpverleners elkaar beter weten te vinden. Uitwisseling is structureel 
gemaakt: vier maal per jaar zijn informele bijeenkomsten om te netwerken, uit te wisselen en een 
thema te bespreken. 

• Sociaal team van de gemeente (WoerdenWijzer) heeft per 2020 een duidelijker regiefunctie dan 
eerder het geval met de invoering van casusregie en procesregie. 

 

3. 24/7 bereikbaarheid 

• 112/huisarts en crisisdienst zijn beschikbaar als nodig 

• Meldpunt Bezorgd (GGD) en lokaal Er-op-af voor niet-acute zorgmeldingen 

• Voor inwoners die (ambulant) Beschermd Thuis gaan ontvangen, wordt een 24/7 

bereikbaarheidsdienst opgezet. 

• Verdere bereikbaarheid voor ambulante groep lijkt niet nodig te zijn. 
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4. Crisisplek/op adem komen 

Inwoners kunnen nergens terecht als het thuis even niet gaat. Gedurende de looptijd van dit traject 
zijn vanuit de centrumgemeente adempauzeplekken ingekocht. 

 

2.5.5: Zorgverzekeringswet (Zvw) 
Gemeenten zijn in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor het bieden van begeleiding en 
wanneer nodig onderdak aan inwoners met een psychiatrische aandoening. Gemeenten zijn niet 
verantwoordelijk voor de behandeling van deze inwoners. Inwoners die gebruik maken van beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang maken voor hun behandeling gebruik van zorg vanuit de Zvw. Het 
samen optrekken van behandelaars en begeleiders vanuit 1 beweging en 1 plan (gebiedsteams Ggz) is, 
vanuit inwonerperspectief, een groot voordeel en zorgt voor meer effectiviteit. Zie hiervoor het 
element van de basisset Lokale ambulante professionele behandeling en begeleiding in paragraaf 3.2. 
 
Hoofdlijnenakkoord Ggz (Bestuurlijk akkoord Ggz 2019 t/m 2022)  
De belangrijkste punten uit dit akkoord zijn de verdere ambulantisering van de Ggz behandeling, de 
afbouw van klinische bedden, de aanpak van de wachtlijsten Ggz en de integrale kijk op Ggz. Ook is er 
meer budget vrijgekomen voor de uitvoering. Zorg en ondersteuning beperken zich niet meer tot het 
Ggz domein: ook wonen, schulden, werk en dagactiviteiten en somatisch zorg horen bij de domeinen 
waarin men hulp kan krijgen. Het uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk meedoen aan de 
maatschappij. Dit betekent dat er meer kansen zijn om op lokaal niveau de ondersteuning om de 
persoon heen te organiseren en om vroeg-signalering van kwetsbare mensen goed neer te zetten.  
 

2.5.6: Jongvolwassenen en de Jeugdwet 
Jongeren van 18 jaar en ouder vallen niet onder Jeugdwet, al kan tot 23 jaar verlengde jeugdhulp 
worden ingezet als dat het beste past bij de hulpvraag of situatie van de jongere. Het komt echter ook 
voor dat de ondersteuning aan jongeren na hun 18e jaar moet worden voortgezet via beschermd 
wonen. Daarnaast valt ook de opvang van zwerfjongeren onder de centrumgemeentetaak. Daklozen 
tussen 18 en 23 jaar behoren tot de zwerfjongeren. Binnen de Regiokoers streven wij ernaar dat 
mensen geen last ervaren van het feit dat zorg en ondersteuning vanuit verschillende wetten 
gefinancierd worden. Met name de leeftijdsfase 16-27 jaar is een kwetsbare levensfase, waarin 
(kwetsbare) jongeren met vallen en opstaan volwassen worden. Juist dan is een doorlopende (zorg)lijn 
nodig, om de overgang minder problematisch te laten verlopen. 
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3.Voorbereiden op doordecentralisatie – Lokale basisset Woerden: 

beschrijving stand van zaken en nog te nemen acties 
 

3.1 De basisset in iedere gemeente 
Iedere gemeente in de U16 is zelf verantwoordelijk voor een basisniveau aan voorzieningen, ook wel 
de basisset genoemd, waarmee kwetsbare inwoners in de thuissituatie kunnen worden ondersteund. 
Iedere gemeente zorgt ervoor dat de sociale infrastructuur op orde is, rekening houdend met de 
elementen van de regionaal vastgestelde basisset. Deze voorzieningen worden waar mogelijk lokaal 
georganiseerd, zodat zo veel mogelijk aangesloten wordt op de bestaande lokale situatie en 
voorzieningen. Als wij de basis op orde hebben, is er sprake van een integraal aanbod om ervoor te 
zorgen dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat mensen terecht komen in een beschermd verblijf 
locatie of een voorziening binnen maatschappelijke opvang en als zij hier wel op zijn aangewezen, een 
zo snel mogelijke uitstroom terug naar lokaal mogelijk te maken.  

Per onderdeel van de basisset is een korte omschrijving opgenomen; de belangrijkste zaken die al 
aanwezig zijn en de actiepunten die we de komende periode nog aan willen werken. 

3.2 Lokale ambulante begeleiding en behandeling 
 

Visie en omschrijving  

Lokale, integrale en professionele ondersteuning is enerzijds noodzakelijk om te voorkomen dat een 

uithuisplaatsing nodig is en anderzijds ook noodzakelijk om de beweging van een intramurale 

Beschermd Wonen plek naar Beschermd Thuis in de wijk tot een succes te kunnen maken. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat professionals wijkgerichter en ook buiten kantoortijden werken of bereikbaar zijn, 

maar ook dat zij goed samenwerken met de wijkpartners en buurtbewoners en op de hoogte zijn van 

de lokale sociale kaart. De bereikbaarheid en beschikbaarheid  van professionals is een absolute 

randvoorwaarde voor succes. Kwetsbare inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat zij met 

problemen snel bij iemand terecht kunnen en dat er mensen zijn die oog hebben voor hen en ingrijpen 

als het tijdelijk minder goed gaat. De lokale gespecialiseerde professionals werken samen met 

bijvoorbeeld huisartsen, praktijkondersteuner van de huisarts (POH) en politie. 

Hoe willen we dat het in 2023 is? 

Zo lang iemand thuis kan blijven wonen is WoerdenWijzer het aanspreekpunt voor de inwoner 

wanneer extra ondersteuning vanuit Wmo of Jeugdzorg nodig is. Door de invoering van 

casemanagement is geregeld dat de cliënten ook daadwerkelijk één aanspreekpunt hebben.  De 

ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig en 

dichtbij. 

Wat is er (al in ontwikkeling) 

Casemanagement 

“De gemeente Woerden wil inwoners beter en dichtbij begeleiden. Daarvoor voeren wij 
casemanagement in”. Dat staat in het coalitieakkoord. De aanleiding daarvoor is dat uit de evaluatie 
van het Sociaal Domein (2017) bleek dat inwoners langer en intensiever willen worden begeleid door 
WoerdenWijzer. Vanaf 2020 werkt de gemeente Woerden daarom met casemanagers voor inwoners 
die zorg en ondersteuning nodig hebben. Concreet betekent dit dat inwoners een vast aanspreekpunt 
krijgen, als ze gebruikmaken van voorzieningen in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Als inwoners bellen of mailen krijgen ze dus hun vaste contactpersoon. 
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Voorheen stopte het contact na het verwerken van de aanvraag. De casemanager blijft voortaan na 
het vaststellen van een aanvraag op de hoogte van het zorg-/ondersteuningstraject en bekijkt samen 
met inwoners of de zorg en ondersteuning voldoende helpt. Zo wil de gemeente Woerden inwoners 
beter ondersteunen. 
 
Begeleiding via Beschermd Thuis en individuele begeleiding via de Wmo 

De ingezette ontwikkeling binnen het Beschermd Wonen is dat minder cliënten in intramurale 
voorzieningen zullen verblijven, en meer cliënten thuis in hun eigen wijk ambulant ondersteund 
worden. Beschermd Thuis is per 1 januari 2020 een van de nieuwe producten onder Beschermd Wonen 
(ingekocht door centrumgemeente Utrecht) voor dit doel. Met de maatwerkvoorziening Beschermd 
Thuis wonen inwoners zelfstandig in de wijk met een eigen huurcontract, maar is er wel flexibel 
inzetbare begeleiding, welke ook 24/7 bereikbaar is en wanneer nodig op afroep beschikbaar is binnen 
een half uur. Dit nieuwe product maakt dat inwoners sneller kunnen uitstromen uit een intramurale 
voorziening voor Beschermd Wonen of voorkomt dat inwoners instromen in deze voorziening.  

Hoewel de taken en middelen voor Beschermd Wonen pas vanaf 2023 gefaseerd worden 
gedecentraliseerd, is de beweging in Woerden al in gang gezet. Eind 2019 is in Woerden bij 15 cliënten 
van Kwintes al gestart met de ambulantisering door omklap van Beschermd Verblijf naar het product 
Beschermd Thuis en in 2020 is dit het geval bij 9 inwoners. Daarna wordt het product Beschermd Thuis 
nu ingezet bij enkele inwoners als opschaling als lokale begeleiding niet meer voldoende is: voordeel 
hiervan is dat inwoenrs veelal in hun eigen woning kunnen blijven wonen en niet hoeven instromen in 
een intramurale voorziening voor Beschermd Wonen.  

 
Behandeling en gebiedsteams Ggz 

Behandeling komt meestal tot stand via tussenkomst van de zorgverzekeraar. Niet zelden gaat het om 
behandeling op psychisch vlak en dus in de Ggz, al dan niet in combinatie met verslavingszorg.  

In het gebiedsteam GGZ werken professionals samen om de behandeling en begeleiding beter op 
elkaar af te stemmen. De GGZ gebiedsteams zijn ingericht om ondersteuning en GGZ behandeling zo 
dicht mogelijk bij huis te organiseren. In deze gebiedsteams werken Altrecht en Kwintes samen met 
ook andere partners zoals Jellinek, Lister en WIJ 3.0. Deze teams bieden herstelondersteunende zorg 
dichtbij de inwoner en zijn omgeving. Er wordt multidisciplinair gekeken naar behandeling als ook 
ondersteuning op andere levensterreinen. Samenwerking en een integrale aanpak zijn bij behandeling 
en begeleiding sleutelwoorden. Niet alleen moet de zorg zelf op orde zijn, als professionals elkaar goed 
kunnen vinden, de lijnen kort zijn, zij snel kunnen schakelen, op- en af kunnen schalen waar nodig, is 
passende ondersteuning mogelijk. Goede samenwerking kan ook bijdragen aan een flexibel kunnen 
op- en afschalen. In een aantal gevallen zal specialistische zorg op (boven-) regionaal niveau nodig zijn. 
 

Routes naar verplichte zorg zijn georganiseerd 

Soms loopt een situatie dermate uit de hand dat er sprake is van (kans op) gevaar voor de inwoner zelf 
en/of zijn of haar omgeving. Wanneer deze inwoner zorg weigert is het mogelijk om verplichte zorg in 
te zetten. Vanaf 1 januari 2020 is hierop de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) van toepassing. De Wvggz 
vervangt de Wet bijzondere opsluiting psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt in samenhang met 
de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) de gedwongen zorg. De wet kent twee 
wegen die tot gedwongen zorg kunnen leiden. De crisismaatregel legt gedwongen zorg op als er sprake 
is van een acute situatie. De zorgmachtiging is er voor niet-acute situaties. In 2020 en 2021 is geregeld 
dat de GGD de toeleiding tot de zorgmachtiging middels het verkennend onderzoek namens de 
gemeente verzorgd.  
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Wat moet er nog gebeuren 

1. Evaluatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die is ingegaan per 1-1-2020: evaluatie of wij 
de verkennend onderzoek en het meldpunt definitief willen laten uitvoeren door de GGD. 
Ook wordt een evaluatie gedaan op het onderdeel horen door de afdeling Veiligheid, 
welke nu wordt uitgevoerd door Kohnraad. (Q2 en Q3 2021) 

2. Pilot 24/7 bereikbaarheid met Kwintes: Leertraject waar we ervaring opdoen met 
organiseren  24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van ondersteuning voor zelfstandig 
wonende psychisch kwetsbaren met lokale Wmo begeleiding (start pilot Q2 2021).  

3. Meer onderlinge bekendheid, samenspel, afstemming tussen Ggz behandeling en Wmo 
begeleiding: hoe kunnen we elkaar vinden? (doorlopend) 

4. Samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis loopt een onderzoek dat een regiobeeld 
(Utrecht West) Ggz heeft opgeleverd. In Utrecht-West verband aan de hand van de 
uitkomsten bezien wat aanvullend nodig is op het gebied van Ggz zorg (2021). 

5. Op regionaal niveau (Utrecht West) afspraken maken over behandeling met Zilveren 
Kruis, o.a. mogelijkheden aansluiten bestuurlijk regio-overleg Wvggz (2021). 

6. Verkennen van de mogelijkheden tot het lokaal of regionaal uitvoeren en inzetten van het 
product Beschermd Thuis door WoerdenWijzer en wat hiervoor nodig is qua bijvoorbeeld 
deskundigheidsbevordering (2021 en eerste helft 2022). 
 

 

3.3 Toegang tot een woonplek en tijdelijke opvang 
 

Visie en omschrijving 

Een woonplek 

Iedere inwoner heeft behoefte aan een goede en veilige woonplek als basis voor het opbouwen van 
een bestaan. Sterker nog: het is in geval van ernstige problematiek één van de belangrijkste 
voorwaarden voor herstel. Een eigen woonplek draagt namelijk bij aan het gevoel van eigenwaarde en 
de identiteit van een persoon en is een voorwaarde voor (toekomstige) maatschappelijke participatie. 
Uit onderzoek is gebleken dat een meerderheid van kwetsbare personen in de maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen de voorkeur geeft aan zelfstandig wonen in de wijk. Het merendeel van 
hen kan dit ook, met voldoende ondersteuning dichtbij. Niet voor iedereen is zelfstandig wonen de 
oplossing. In een aantal gevallen is intramurale opvang (Beschermd Verblijf of Beschermd Wonen 
Bovenregionaal) al dan niet tijdelijk een betere oplossing. Het huisvesten van kwetsbare personen in 
een wijk, vraagt om een gevarieerd aanbod aan woonvarianten, zowel zelfstandig, verspreid over de 
gemeente, als juist gezamenlijk, bijvoorbeeld geclusterd in een gemengd wonen-complex, om 
tegemoet te kunnen komen aan de verscheidenheid aan woonwensen. Het is daarbij van belang 
rekening te houden met de woonbehoefte van de mensen, maar zeker ook met de draagkracht van 
dorpen en wijken. 

Tijdelijke opvang 

Mensen met psychische problematiek of licht verstandelijke beperking, die tijdelijk niet thuis kunnen 
wonen of dakloos dreigen te raken, zijn gebaat bij een woonplek waar zij van een paar dagen tot 
maximaal een half jaar kunnen blijven. Op die manier kunnen zij even op adem komen, ontkomen aan 
dreigende dakloosheid of een escalatie van een crisis voorkomen. Voorwaarde is dat aan deze tijdelijke 
huisvesting professionele ondersteuning is gekoppeld, zodat begeleiding gegarandeerd is en meteen 
een begin kan worden gemaakt met het vinden van een eigen, permanente woonplek, het regelen van 
praktische zaken, zoals het oplossen van schulden en het versterken van het eigen netwerk. Daarnaast 
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is ook er ook een grote groep mensen die wel zelfredzaam zijn en op korte termijn tijdelijke huisvesting 
nodig hebben en buiten de urgentiemogelijkheden vallen. 

 

Hoe willen we dat het in 2023 is? 

We willen dat psychisch kwetsbare inwoners een passende woonplek hebben en dat de leefbaarheid 

in wijken en dorpen op orde is. We willen zoveel als mogelijk, voorkomen dat Woerdense inwoners 

dakloos worden en daarbij passend lokaal aanbod hebben voor inwoners die niet zelfredzaam genoeg 

zijn om voor huisvesting te zorgen. Als mensen in kwetsbare situaties tijdelijk een vervangende 

woonplek nodig hebben, moeten zij die zoveel mogelijk dichtbij de eigen woonplek kunnen krijgen. 

Het netwerk is hiermee nabij de tijdelijke woonplek. We organiseren lokale kleinschalige 

opvangvoorziening(en) voor inwoners bij wie huisvesting ontbreekt, die behoefte hebben aan 

professionele ondersteuning en niet zelfredzaam genoeg zijn om in huisvesting te voorzien. Inwoners 

die dakloos zijn en specialistische begeleiding nodig hebben naast dakloosheid of als er sprake is van 

een verslaving kunnen gebruik maken van de opvangvoorzieningen die door Utrecht voor de U16 

worden geregeld.  

 

Wat is er (al in ontwikkeling) 

Convenant uitstroom MOBW (U16)  

In 2017 is het regioconvenant Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen vastgesteld. 
Hierin hebben alle gemeenten uit de U16 afspraken gemaakt over het jaarlijks te realiseren aantal 
woningen per jaar per gemeente voor de uitstroom van inwoners uit beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang voorzieningen. Zie voor meer informatie paragraaf 2.4.3. 

Deze te realiseren woningen binnen het contingent voor de doelgroep MOBW zijn ook opgenomen in 
de prestatieafspraken met GroenWest. 

 

Pitstop Woerden 

De Pitstop is bedoeld voor mensen die tijdelijk intensieve hulpverlening en ondersteuning nodig 
hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Dat kan zijn door een dreigende dakloosheid als gevolg 
van bijvoorbeeld, schulden of sociale problemen. Het zijn 3 woningen in de gemeente Woerden (in 
totaal 13 plekken), waarin een getrainde vrijwilliger aanwezig is en waar mensen voor ongeveer een 
half jaar kunnen verblijven, met (Wmo-)ondersteuning van het Leger des Heils. Het verblijf in de Pitstop 
is tijdelijk. Mensen kunnen er snel terecht in geval van een (dreigende) crisis. De Pitstop biedt mensen 
kleinschalige opvang en begeleiding dicht bij huis. Daardoor blijft de eigen sociale structuur intact, wat 
bijdraagt aan het herstelproces. Gerichte hulpverlening en focus op een vervolgplek staan centraal. De 
Pitstop biedt kwetsbare mensen de mogelijkheid hun leven weer op orde te krijgen. 

De afgelopen jaren zien we dat inwoners die gebruik maken van de Pitstop niet alleen een lichte 
doelgroep betreffen waarvoor de voorziening in eerste instantie bedoeld was, maar ook met 
complexere (multi-)problematiek kampen. Mooi is dat ook deze inwoners zoveel mogelijk in hun eigen 
omgeving worden opgevangen, maar dit was oorspronkelijk niet de doelgroep. Opvang van 
daklozen/maatschappelijke opvang is een verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Utrecht tot 
in ieder geval 2026. Daarom moet beleidsmatig in U16 verband ook goed gekeken worden welke 
ondersteuning lokaal of juist uit de regionale MO-budgetten gefinancierd zou moeten worden.  
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Binnen Utrecht-West is Woerden de enige gemeente met een lokale opvangvoorziening/Pitstop 
locaties, regiogemeenten uit Utrecht-West maken nu ook gebruik van de Pitstops in Woerden wanneer 
nodig voor hun inwoners. Omdat de lokale component van de Pitstop juist zo goed werkt, wordt in 
Utrecht-West verband gekeken door onze regiogemeenten of er mogelijk om meer plekken een Pitstop 
lokaal moet worden gerealiseerd.  

 
Corporatiehotel Hogewoerd 

Aan de Hogewoerd  is een corporatiehotel gevestigd met 19 appartementen en drie studio’s. De 
appartementen zijn bedoeld voor mensen die tijdelijke overbruggingshuisvesting nodig hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan een overbruggingsperiode tussen twee koopwoningen,  of als er bij een nieuwe baan 
in Woerden een te grote afstand is ontstaan om te kunnen bereizen, of bij een relatiebreuk. De 
tweekamerappartementen zijn geschikt voor maximaal twee personen en de studio’s  voor maximaal 
één persoon. Er moet een vast inkomen zijn, geen sprake van huurachterstanden en geen verleden 
van (woon)overlast.  

 

Adempauzeplekken 

Als iemand met psychosociale problemen, een psychische kwetsbaarheid en/of een licht verstandelijke 
beperking zelfstandig woont, ontstaat er soms een situatie waarbij het gewenst is dat iemand tijdelijk 
ergens anders kan verblijven. Een Adempauzeplek van Lister, Kwintes, Leger des Heils, Abrona en 
Tussenvoorziening) is een plek binnen een voorziening waar zorg en begeleiding 24/7 in de directe 
omgeving aanwezig is en waar mensen (die binnen de U16 regio wonen) voor een kortdurende periode 
maximaal 4 nachten gebruik van kunnen maken als er sprake is van een urgente situatie waarbij verblijf 
in de in eigen woning tijdelijk niet verantwoord of mogelijk is en er geen andere oplossing voorhanden 
is. Er is sprake van een urgente situatie als er niet gewacht kan worden tot de volgende werkdag. 
De adempauzeplek biedt een oplossing voor een acute situatie en kan crisisopname en verdere 
escalatie voorkomen. De verwijzende instelling en reeds betrokken hulpverlener blijft 
verantwoordelijk. Het sociale netwerk blijft in stand. Het is belangrijk dat de plekken kort worden 
ingezet, zodat zij beschikbaar blijven voor deze functie voor nieuwe mensen. In de groei naar 
Beschermd Thuis verwachten wij een toenemende behoefte aan deze adempauzeplekken. 
 

Wat moet er nog gebeuren? 

1. Deelname aan Living Lab Eerst een Thuis regio Utrecht gericht om ervaring op te doen 
met en het mogelijk realiseren van een of meer gemengd wonen projecten om de 
doorstroom van mensen in maatschappelijke opvang te bevorderen en aanvullende 
lokale doelgroepen te huisvesten (2021 en 2022). 

2. Aan de hand van de ervaringen die worden opgedaan via het traject van gemengd wonen 
in het Living Lab Eerst een Thuis project breder kijken in Woerden samen met GroenWest 
en aanbieders naar de realisatie van gemengd wonen projecten op andere locaties (2021 
e.v.).  

3. Doorontwikkeling van de lokale samenwerking tussen GroenWest, aanbieder en 
WoerdenWijzer als een inwoner wordt gehuisvest via contingent MOBW o.a. via project 
Weer Thuis (heel 2021). 

4. Woonzorg onderzoek Woerden (eerste half jaar 2021) 
5. Onderzoek naar de rol van de Pitstops binnen de maatschappelijke opvangketen: welke 

doelgroepen worden hierin opgevangen, hoe verhouden de Pitstops zich tot de lichte 
opvangvoorzieningen in Utrecht en hoe moeten deze worden gefinancierd? (eerste helft 
2021).  
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6. Afspraken gebruik pitstops in Woerden door regiogemeenten in Utrecht-West 
vastleggen; o.a. doorbetaling begeleiding en Participatiewet uitkering, opstarten/door 
laten lopen schuldhulpverlening in gemeente van herkomst en zorgen voor duurzame 
woonplek bij uitstroom in gemeente van herkomst (Q2 2021) 

7. Pilot adempauzeplekken (Utrecht-West). Onderzoek naar gebruik, behoefte, doelgroep 
en benodigd aantal van (tijdelijke) verblijf plekken (start onderzoek Q2 2021).  

8. I.v.m. verlopen van het U16 convenant Uitstroom MO/BW: een nieuw convenant met ook 
de ambulatiseringsafspraken vastleggen in U16 verband over uitstroom MO/BW 
doelgroep (start Q4 2020). 

 

3.4 Inkomen en schulden 
 

Visie en omschrijving 

Het hebben van voldoende inkomen en financiële zelfredzaamheid zijn belangrijke randvoorwaarden 
voor een volwaardig leven en de weg naar herstel. Uit onderzoek blijkt dat personen die in armoede 
leven en schaarste ervaren, van dag tot dag leven, onverstandige beslissingen nemen en kunnen lijden 
aan tunnelvisie. Het gevolg is dat zij vaak niet goed meer in staat zijn om doelgericht en 
probleemoplossend te handelen. Om deze reden is een primaire focus op aanpak inkomen en schulden 
essentieel. Een stabiel inkomen uit betaald werk is het streven. Als dat niet haalbaar is wordt, zodra er 
(zicht op) een stabiel inkomen is, ingezet op begeleiding naar werk en/of maatschappelijke activering. 

Het voorkomen en bestrijden van armoede en schuldenproblematiek is belangrijk, aangezien deze 
problematiek in grote mate bijdraagt aan het ontstaan van psychosociale problematiek. Inwoners met 
schulden komen in een negatieve spiraal terecht. Schulden zijn voor veel mensen een zware psychische  
belasting, waardoor ook vaak problemen op andere levensgebieden ontstaan. Om escalatie en 
bijvoorbeeld afsluiting van energie of water te voorkomen is het tijdig signaleren van schulden 
belangrijk. 

 

Hoe willen we dat het in 2023 is? 

We willen zorgen voor een financieel stabiele situatie bij cliënten in MOBW, met actieve hulpverlening 
bij schulden en er naar toe werken dat men op termijn zelf in staat is zijn eigen financiën te beheren. 
De inzet is zeker ook gericht op het voorkomen van en vroegtijdig signaleren van financiële problemen.  

Wil je zelfredzaam worden dan is het cruciaal om een eigen inkomen te hebben. We zorgen er daarom 
voor dat mensen die gebruik maken van MOBW zo snel mogelijk over een zelfstandig inkomen kunnen 
beschikken. We nemen belemmeringen hiervoor zoveel mogelijk weg. De sociale zekerheid, onder 
andere via de uitvoering van de Participatiewet, vormt een vangnet. Het begeleiden naar zelfstandig 
werk heeft prioriteit, al zal dit niet in alle gevallen mogelijk zijn. 

 

Wat is er (al in ontwikkeling) 

Inkomensondersteunende voorzieningen  

De gemeente, die dit onderdeel laat uitvoeren door de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk, geeft 
een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet wanneer dat nodig is. Daarnaast zijn er 
inkomensondersteunende voorzieningen zoals: 

• Bijzondere bijstand 



19 
 

• Individuele inkomenstoeslag 

• Collectieve zorgverzekering voor minima  

• Declaratieregeling  

• Kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen 

• Individuele studietoeslag 

• Tegemoetkoming meerkosten zorg 

Als iemand een uitkering van Ferm Werk heeft dan kan Ferm Werk indien nodig bepaalde vaste lasten 
inhouden en doorbetalen. Als iemand een ander inkomen heeft, is budgetbeheer een optie. 

 

Preventie schulden 

Er wordt preventief gewerkt aan het voorkomen van financiële problemen van inwoners. Daarvoor 
zetten we een aantal instrumenten in: vroegsignalering van schulden (start 2021), informatie 
verstrekking aan inwoners bij zogenaamde life-events, zoals volwassen worden (wat verandert er als 
je 18 wordt) en echtscheiding, en zijn er geldplannen beschikbaar waarmee inwoners hun financiën 
kunnen plannen.  

 

Vroegsignalering schulden 

Vroegsignalering is een outreachende aanpak waarbij inwoners met (dreigende) problematische 
schulden hulp wordt aangeboden. Het gaat vaak om personen die nog niet in beeld zijn bij de 
gemeente en mogelijk niet weten dat zij hulp kunnen krijgen. Vanaf 01-01-2021 zijn  gemeenten 
verplicht om inwoners, waarvan een melding van een betalingsachterstand is ontvangen, een aanbod 
te doen voor ondersteuning. 

Daarnaast is er op dit moment een aanpak rondom Vroegsignalering in Woerden waarbij inwoners, 
die betalingsachterstanden hebben bij twee signaalpartners, worden bezocht door twee consulenten. 
Doel hiervan is deze inwoners een ondersteuningsaanbod te doen bij het oplossen van hun beginnende 
financiële problemen. Deze aanpak loopt tot en met oktober 2021 en wordt geëvalueerd.  

Naast deze aanpak wordt er vanaf 2021 een aanpak ingezet op enkelvoudige signalen. Hierbij wordt 
ook bij een enkelvoudig signaal, dus het niet betalen van de zorgverzekering of het niet betalen van de 
huur, een ondersteuningsaanbod gedaan door de gemeente. De wijze waarop inwoners worden 
benaderd en met welk aanbod wordt op korte termijn besloten. 

 

Schuldhulpverlening 
Wanneer inwoners in de financiële problemen komen, kunnen zij hulp vragen bij WoerdenWijzer 
Schuldhulpverlening. Dit kan gaan om een financieel advies, maar ook voor het in gang zetten van een 
schuldregeling. Hiervoor wordt een laagdrempelige intake georganiseerd, waar problemen en vragen 
in kaart worden gebracht. Er wordt indien nodig en gewenst beoordeeld of iemand in aanmerking 
komt voor een schuldregeling. Mocht dit zo zijn, en de inwoner wil gebruik maken van deze 
mogelijkheid, dan kan dat. Een schuldregeling duurt over het algemeen drie jaar.  

 

Ondernemers 

Als ondernemers het niet meer redden, dan hebben ze recht op ondersteuning van de gemeente. In 
eerste instantie verloopt dat via Ferm Werk, en wordt er gekeken of iemand in aanmerking komt voor 
de Bbz-regeling. Deze regeling ondersteunt ondernemers wanneer zij financiële problemen hebben. 
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Wanneer zij hiervoor niet in aanmerking komen, worden zij doorverwezen naar Menzing en Partners. 
Zij helpen bij het schuldhulpverleningstraject van de ondernemer. 

 

Ondersteuning bij financiën BW/BV/BT  

Bij de inkoop van de nieuwe producten beschermd wonen vanaf 2020 heeft de gemeente Utrecht 
ondersteuning bij financiën een onderdeel gemaakt van het nieuwe product Beschermd Thuis. Binnen 
Beschermd Verblijf en Beschermd Wonen bovenregionaal was dit al onderdeel van de 
ondersteuning/het product. Als ontwikkelopdracht ziet gemeente Utrecht dat cliënten in Beschermd 
Thuis, Beschermd Verblijf en Beschermd Wonen bovenregionaal op een passende manier 
ondersteuning krijgen bij financiën, denk aan schuldhulpverlening, budgetbeheer en zo nodig 
bewindvoering, hiervoor zit ook financiering opgenomen in de budgetten van deze producten. De inzet 
moet erop gericht zijn dat de cliënt zodanig wordt geholpen dat voorkomen wordt dat in de toekomst 
dezelfde problematiek, en daarmee de kans op het (opnieuw) dakloos worden, terugkomt. Hierbij 
wordt onderzocht of het wenselijk is om dit onderdeel op termijn los te koppelen van de producten 
Beschermd Verblijf en Beschermd Thuis. Dit maakt het wellicht mogelijk om meer keuzevrijheid en 
maatwerk voor cliënten te bewerkstelligen, om continuïteit in de schuldhulp en het budgetbeheer te 
waarborgen en om meer zicht te krijgen op de kwaliteit binnen het aanbod. Van aanbieders Beschermd 
Verblijf en Beschermd Thuis wordt verwacht dat zij actief meewerken aan deze ontwikkelingen door 
onder meer inzicht te verschaffen in het schuldhulp- en budgetbeheeraanbod, waar hun cliënten 
gebruik van maken. Hier worden jaarlijks afspraken over gemaakt in de contracten.  

 

Wat moet er nog gebeuren? 

 

 

 

 

1. Evaluatie van de aanpak Vroegsignalering die loopt tot en met oktober 2021 (eind 2021, 
begin 2022) en binnen de aanpak Vroegsignalering Schulden aandacht hebben voor deze 
specifieke doelgroep; wat is er al en wat is er nodig? 

2. Financiële stromen en de gevolgen hiervan in beeld brengen die ontstaan door de 
overdracht van cliënten, bijvoorbeeld van Utrecht naar Woerden en van intramurale 
opvang naar wonen in de wijk (2021). 

3. Onderzoek naar behoefte uitvoeren van trainingen gesprekstechnieken ten behoeve van 
het omgaan met psychisch kwetsbaren bij Ferm Werk en schuldhulpverlenings-
consulenten (2021).  

4. Binnen de U16 aanpak Living Lab Eerst een Thuis wordt verkend of er via een landelijke 
regelvrije ruimte wat gedaan kan worden aan belemmerende factoren voor het 
zelfstandig wonen zoals het creëren van huurtoeslag voor jongeren en het afschaffen daar 
waar nodig van de kostendelersnorm (2021 en 2022). 

5. Uitzoeken ervaringen van de overgang van ondersteuning bij 
schuldhulpverlening/financiën van de aanbieder naar de gemeente Woerden als 
inwoners overgaan van Beschermd Thuis of Beschermd Verblijf naar individuele 
begeleiding (Wmo) (2021). Daarnaast de voorgang van deze regionale ontwikkelopdracht 
in de gaten houden. 

6. Werkwijze rondom postadres onderzoeken voor dak- en thuislozen en aanpassen waar 
nodig ( Q3 en Q4 2021),  
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3.5 Activering en toeleiding naar betaald werk 
 

Visie en omschrijving 

Het is voor alle kwetsbare inwoners van groot belang om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met 
activering en werk. Iedereen doet mee is ook voor deze doelgroep van toepassing. Meedoen aan de 
samenleving levert een belangrijke bijdrage aan iemands zelfvertrouwen en eigenwaarde, en draagt 
bij aan een zinvolle dagbesteding. Hierdoor verschuift de focus van problematiek naar mogelijkheden. 
Het gaat in de eerste plaats om zingeving: gehoord, gezien, geliefd en gekend worden. Een volgende 
stap is (daar waar mogelijk) (on)betaald werk. Bij (vrijwilligers)werk levert de inwoner een prestatie: 
je hebt bepaalde taken (of hersteldoelen) waarvoor je je bed uit moet én wilt komen. Het gaat om 
wederkerigheid, om afspraken tussen bijvoorbeeld een werkgever en werknemer. De ambitie is dat 
iedereen werkt binnen zijn of haar mogelijkheden. Bij iedere persoon, in welke fase van herstel dan 
ook, dient participatie onderdeel te zijn van het herstelplan. 

 

Hoe willen we dat het in 2023 is? 

Weer mee kunnen doen aan de samenleving, is cruciaal op de weg naar herstel. Daarom activeren we 
iemand vanaf dag één dat hij of zij in MO of BW terecht komt. Betaald werk staat voorop. Als dat niet 
haalbaar is, zetten we in op meedoen en activering. Voor iedereen gelden eigen doelen en een eigen 
tempo (maatwerk). We leiden via maatwerk inwoners toe naar een situatie die past bij en uitgaat van 
mogelijkheden in plaats van beperkingen. Een situatie waarbij zij hun talenten verder kunnen 
ontwikkelen. Het kan gaan om deelname aan activiteiten, het doen van vrijwilligerswerk, 
(arbeidsmatige) dagbesteding en met de kans op (on)betaald werk. Dit alles als geïntegreerd onderdeel 
van behandeling en begeleiding en gericht op herstel. We vinden ontmoeten belangrijk, vaak als eerste 
stap in het activeren. Dit kan laagdrempelig en overal in de buurt. 

’Gewoon meedoen’ is voor deze doelgroep niet vanzelfsprekend, vaak is sprake van een beperkt 
netwerk en ligt eenzaamheid op de loer. Daarom is ‘ontmoeten’ een belangrijke voorwaarde voor 
activering, herstel, het weer mee kunnen doen en opbouwen van een netwerk. De inzet van 
ervaringsdeskundigen en maatjesprojecten dragen hieraan zeker bij. 

 

Wat is er (al in ontwikkeling) 

Aanbod grotere afstand tot de arbeidsmarkt 

Bij werk levert de inwoner een prestatie: je hebt bepaalde taken (of hersteldoelen) waarvoor je je  bed 
uit moet én wilt komen. Het gaat om wederkerigheid, om afspraken tussen bijvoorbeeld een 
werkgever en werknemer. In 2019 en 2020 is extra ingezet op een passend aanbod voor mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De volgende projecten zijn succesvol opgepakt: 

• Ontwikkeling van een nieuwe werkwijze (Ferm Wijzer) die aansluit op casemanagement. Deze 
ontwikkeling richt zich op een intensieve samenwerking tussen de casemanagers bij de 
gemeente en de consulenten van Ferm Werk. In 2020 is deze aanpak in de strategische 
heroriëntatie aangepast naar Ferm Wijzer Light. Hier wordt in 2021 een aanpak op ontwikkeld. 
Er wordt hierin gewerkt aan een integrale aanpak in het sociaal domein voor inwoners met 
een afstand tot betaald werk van meer dan twee jaar. Dit betekent in de praktijk dat inwoners 
die een grote zorgvraag hebben en nog niet (binnen 2 jaar) kunnen worden toegeleid naar 
betaald werk, worden ondersteund door WoerdenWijzer. Voor een deel van de MOBW 
doelgroep zou een dergelijke aanpak ook zeker van toepassing kunnen zijn. Meerdere 
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invalshoeken zijn mogelijk: van meedoen middels het invullen van de dag middels 
(arbeidsmatige) dagbesteding of vrijwilligerswerk tot het concreet vinden van betaald werk. 
Dit is afhankelijk van de mogelijkheden en competenties van de inwoner. Wanneer 
ontwikkeling mogelijk is, wordt hierop ingezet. 
 

• Met het project Basis Arbeidsmarkt richt Ferm Werk zich op de participatie van inwoners met 
een grote, niet te overbruggen afstand tot regulier betaald werk. In 2019 is in kaart gebracht 
welke voorzieningen nu beschikbaar zijn, welke partijen daarbij betrokken zijn en welke 
regelgeving daarbij relevant is. In het voorjaar 2020 is een tussenrapportage met de 
inventarisatie opgeleverd. Die inventarisatie vormt de basis om na te denken over aanvullende 
voorzieningen en het versterken van de samenwerking tussen partijen. Helaas is onder andere 
door Corona dit plan nog niet verder gebracht. Het gedachtengoed is wel omarmd en een 
vervolg kan in 2021/2022 plaatsvinden.  
 

• Werkleerlijnen worden ingericht voor inwoners die een grote afstand hebben tot 
arbeidsmarkt. Deze werkleerlijnen passen bij de vraag van de arbeidsmarkt en zorgen voor een 
structurele uitstroom van 50%. Werkleerlijnen blijven aan evaluatie onderhevig: continue 
wordt gekeken of de werkleerlijnen aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt.   

 

Jongeren in Participatie (JiP) 

Voor alle jongeren van Woerden zijn onderwijs, werk en inkomen essentieel om mee te kunnen doen 
in de samenleving. De meeste jongeren vinden hierin zelf hun weg. Zij volgen een opleiding, halen een 
diploma en vinden een baan om in hun inkomen te voorzien. Er zijn echter ook jongeren die in dit 
proces voor uitdagingen komen te staan, waar ze zelf niet uit (kunnen) komen. Zij hebben bijvoorbeeld 
multi-problematiek, een afstand tot de arbeidsmarkt, zijn minder leerbaar of schoolbaar of hebben 
schulden. Of zij zijn minder zelfredzaam en weten (digitaal) de weg niet vinden naar 
overheidsinstanties, zorgverzekering, zorgaanbod, studiekeuze en werkgevers. De gemeente heeft 
hiervoor de aanpak Jongeren in Participatie (JiP) ontwikkeld, waarbij deze jongeren intensief begeleid 
worden door een jongerencoördinator, die geplaatst is bij Ferm Werk. Deze coördinator zorgt ervoor 
dat een jongere wordt gemotiveerd en begeleid naar een passende plek in onderwijs, arbeid of zorg 
en bemiddelt waar nodig ook met andere professionals rondom de jongere. Vervolgens blijft 
begeleiding geboden worden totdat de jongere voldoende zelfstandig kan functioneren. Ook de ouders 
worden bij dit proces betrokken. 
 

Wat moet er nog gebeuren? 

 

 
  

1. Integreren van Ferm Wijzer Light in de teams van WoerdenWijzer (2021) 
2. Structurele implementatie Jongeren in Participatie (2021) 
3. Project Basisarbeidsmarkt doorontwikkelen (2021) 
4. Onderzoeken hoe de overgang verloopt van inwoners van de ene gemeente naar de 

andere gemeente (bijvoorbeeld bij uitstroom uit Beschermd Verblijf) op het gebied van 
overdracht/opnieuw opstarten van een bijstandsuitkering en activering (2021).  
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3.6 Persoonlijke ontwikkeling 
 
 Visie en omschrijving 

Een van de uitgangspunten bij de regionale invulling van MOBW is dat de inwoner centraal staat en 
dat zoveel als mogelijk is wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden en regie van de individu. Voor 
mensen in kwetsbare situaties is dit lang niet altijd vanzelfsprekend en is er vaak een intensief traject 
voor nog om hiertoe te komen. Daarom is het van belang voldoende ruimte te geven aan persoonlijke 
ontwikkeling. Voor een deel is dit ook een taak van ambulante begeleiding en behandeling, maar wordt 
pas volledig met lokale initiatieven die hieraan bijdragen te ondersteunen. 

Een belangrijke ontwikkeling is empowerment van kwetsbare groepen. Door mee te doen aan peer 
support zelfhulp bijeenkomsten en activiteiten nemen mensen niet alleen de regie over hun leven 
maar werken ze ook aan hun eigen persoonlijke herstel. Een herstelbeweging is nog krachtiger (en er 
worden grote stappen gezet) als deze volledig wordt gerund door de inzet van ervaringsdeskundigen 
en als de deelnemers en peer support werkers samen dit invullen. Dit maakt dat gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid zijn geborgd. Hierdoor hebben de deelnemers de kans om rechtstreeks invloed, input 
en richting te geven aan het aanbod. Meer inzet van ervaringsdeskundigheid en zelfhulp omgevingen 
zoals de herstelacademie bevordert de zelfredzaamheid. Het is een waardevolle aanvulling op de 
professionele zorg en ondersteuning, omdat zij vanuit hun eigen ervaringen beter begrijpen en als 
rolmodel kunnen fungeren. Daarnaast is het belangrijk om de familie en het netwerk te betrekken bij 
de ondersteuning. 

 

Hoe willen we dat het in 2023 is? 

Door ruimte te geven aan verschillende initiatieven en deze waar nodig te stimuleren willen we de 
persoonlijke ontwikkeling van personen met psychische kwetsbaarheid vergroten, wat bijdraagt aan 
de eigenwaarde van de betrokkenen en aan het herstel. 

 

Wat is er (al in ontwikkeling) 

Herstelacademie Enik 

Het Enik Recovery College (in Utrecht voor de U16, nog niet lokaal aanwezig in Utrecht-West) biedt 
een leeromgeving voor mensen die persoonlijk ervaring hebben met psychische, psychosociale en/of 
verslavingsproblematiek. Het is een ‘school voor het leven’. In dit nieuwe zelfhulphuis concept nemen 
kwetsbare inwoners het heft in eigen handen en werken ze zelf actief aan hun herstel. Naast 
professionele ervaringsdeskundigen die deel uitmaken van zorgteams, zetten veel (ex)inwoners en hun 
ervaringsdeskundigheid in voor peer-support activiteiten in bijvoorbeeld de vorm van 
lotgenotencontacten en informele ondersteuning voor en door kwetsbare inwoners. Ze leren, 
inspireren en steunen elkaar. Het recovery college biedt een ondersteunende omgeving middenin de 
samenleving, waar je vrij toegankelijk cursussen en trainingen kunt volgen. Ook is er een Enik Retreat 
(op de locatie in Hoograven, Utrecht): meerdaagse fulltime persoonlijke trainingen, inclusief verblijf 
en overnachting, met behulp van peer-support. In 2021 wordt gekeken naar de mogelijkheden van een 
vestiging/dependance van ENIK in de regio Utrecht-West een mogelijkheid is. Hiervoor wordt actief 
gekeken naar een locatie in Woerden. Op dit moment kunnen inwoners uit Woerden al gebruik maken 
van een van de locaties van Enik in Utrecht. 
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Wat moet er nog gebeuren? 

1. Regionaal onderzoeken van de mogelijkheden van het implementeren van 
herstelgerichte activiteiten in Woerden en de rest van Utrecht West. In de ontwikkeling 
hiervan de samenwerking opzoeken met de herstelacademie in Utrecht (ENIK) om te 
onderzoeken of een locatie in Utrecht-West een mogelijkheid is (Q4 2020 gestart). 

2. Verbreden en versterking van de inzet van ervaringsdeskundigen: op dit moment wordt 
er steeds vaker in zorgorganisaties gewerkt met ervaringsdeskundigen. We gaan in 
gesprek met verschillende zorgorganisaties om de mogelijkheden van uitbreiding van de 
inzet van ervaringsdeskundigheid te verkennen en hoe hier handen en voeten aan te 
geven binnen de decentralisatie beschermd wonen (2e helft 2021). 

3. Lokaal aanbod voor persoonlijke ontwikkeling in kaart brengen en hieruit gericht een 
passend aanbod voor deze doelgroep afleiden en zo nodig aanvullingen doen ontwikkelen 
(2e helft 2021). Als onderdeel hiervan: volgen pilot Buurtcirkel in Stichtse Vecht: 
(deelnemers ondersteunen elkaar door middel van een getrainde vrijwilliger). 

 

3.7 Informele hulp en integratie in de wijk 
 

Visie en omschrijving 

Informele hulp 

Informele hulp is ondersteuning door familie, vrienden, buurtgenoten, bewonersinitiatieven en 
vrijwilligers. Deze hulp is onmisbaar voor deze kwetsbare doelgroep. De formele (professionele) 
ondersteuning sluit aan op en kan ondersteuning bieden aan deze informele ondersteuning. Het gaat 
om hulp die mensen niet aan elkaar kunnen bieden bijvoorbeeld omdat het specifieke deskundigheid 
en vaardigheden vraagt. Zeker omdat deze doelgroep in de wijk woont moet ondersteuning dichtbij 
en snel beschikbaar zijn. Het is van belang dat professionele en informele zorg goed op elkaar 
aansluiten, zodat de juiste ondersteuning op maat voor betrokkenen beschikbaar is. Aandachtspunt 
hierbij is dat er een grote verscheidenheid is aan buurten en wijken met alle hun eigen karakter, 
voorzieningenniveau en mate van sociale samenhang. Dit betekent dat per situatie van het huisvesten 
van een inwoner in Beschermd Thuis op een plek sprake moet zijn van maatwerk, rekening houdend 
met de omstandigheden in de buurt en de sociale kaart. 

Integratie in de wijk 

Voor herstel en stabiliteit zijn sociale netwerken en steun nodig. Stigma’s die kleven aan mensen met 
psychiatrische stoornissen en verslavingsproblematiek staan integratie in de wijk en inbedding in 
lokale steunstructuren in de weg. Mede door gebrek aan aansluiting bij de buurt waarin zij wonen, 
liggen sociaal isolement en eenzaamheid op de loer. Het bestrijden van stigma’s en het vinden van 
aansluiting bij netwerken en activiteiten in de eigen woonomgeving vergt een actieve inzet van 
gemeenten, woningcorporaties, welzijnswerk, zorgaanbieders maar ook inwoners. Ook is het van 
belang dat wijkbewoners naar elkaar omzien om te kunnen signaleren als er iets aan de hand lijkt te 
zijn. Meedoen (in de wijk) vergroot en versterkt de weerbaarheid van mensen, geeft invulling aan je 
dag en helpt om uit de passiviteit te komen en vormt daardoor ook een preventie voor terugval. 

 

Hoe willen we dat het in 2023 is? 

We zetten in op een zo optimaal mogelijke integratie van deze kwetsbare doelgroep in de wijk, 
uitgaande van draagkracht van de verschillende dorpen en wijken. We zien dit als een gedeelde 
verantwoordelijkheid: van de betrokken inwoner zelf, de buurt, de maatschappelijke partners en de 
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gemeente. Ook de inbreng van familie en het netwerk van betrokkene kan bijdragen aan een goede 
integratie. Bij voorkeur zien wijkbewoners naar elkaar om en signaleren het als er iets aan de hand is. 
In de ene wijk zal dit makkelijker gaan dan in de andere. Een betrokken, veilige, schone en vitale buurt 
met voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken helpt bij een goede landing in de wijk.  

De focus ligt daarom de komende jaren op: 

- het vergroten van de acceptatie en ook betrokkenheid en verbinding in de wijk 
- opbouw en versterken van sociaal netwerk van de ggz doelgroep 
- aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers van inwoenrs met ggz problematiek. 
- Ervaring opdoen met gemengd wonen; wonen in een collectief voor mensen met en zonder 

hulpvraag. 

 

Wat is er (al in ontwikkeling) 

Sociaal werken in de Wijk (SWIDW) 

Met dit project willen we beter aansluiten op de leefwereld van onze inwoners. Ook willen we het 
lokale netwerk verstevigen, verbinding leggen tussen de verschillende organisaties die actief zijn en 
inwoners in hun eigen dorp en wijk actief maken en houden. Om dit te bereiken zetten we met dit 
project in op de realisatie van ‘huizen van….‘ Dit kunnen zowel bestaande locaties zijn als door 
inwoners opgezette locaties. Daarnaast zetten wij in op versterking van de lokale netwerken in de 
wijken en dorpen. Dit doen wij door ‘buurtverbinders’ (sociaal professionals) aan te stellen. Dit zijn 
mensen die: inwoners ondersteunen, maatschappelijke partners aan elkaar verbinden, ondersteunen 
in de Huizen van.. en zorgen voor verbinding tussen de sociale teams, Ferm Werk en de informele 
netwerken en algemene voorzieningen in de wijk  

De algemene uitgangspunten van het Sociaal werken in de Wijk zijn: 

1. Verantwoordelijkheid, organisatie en uitvoering decentraal: het aanbod in de wijk wordt 
bepaald door wat er nodig is in de wijk. Dit aanbod komt van de verschillende professionele 
organisaties, vrijwilligersorganisaties en bewoners zelf. Waar mogelijk en relevant steunen we 
de oprichting van lokale programmaraden die de activiteiten in het ‘Huis van…..’ coördineren 
en ook een lokale exploitatie stichting. Ook stimuleren we inwonersinitiatieven.  

2. Iedereen doet mee: voor, door en met inwoners: Ontmoeting, verbinding en samendoen tussen 
inwoners, vrijwilligers en professionals in de wijk of het dorp staat centraal. Inwoners weten 
elkaar te vinden. Zo kunnen ze elkaar ondersteunen, ontmoeten en bouwen aan een buurt 
waar men elkaar kent. Een ‘Huis van….’ is laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen.  

3. Verbinden, bouwen en ondersteunen: In de wijk of het dorp weten alle partijen elkaar te 
vinden. Ze werken samen en maken gebruik van elkaars netwerk en mogelijkheden. Zij worden 
ondersteund door een ‘buurtverbinder’. Dit is een sociale professional die verbindt, bouwt en 
ondersteunt zodat inwoners, vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten, zich met elkaar 
verbinden en samen aan de slag gaan. 

4. Dichtbij en integraal: De inwoner vindt in zijn eigen leefwereld ondersteuning. Die 
ondersteuning kan een wijk- of dorpsgenoot zijn met een luisterend oor en levenservaring. 
Ook is dit ‘voorliggend en preventief’ aanbod in de vorm van activiteiten door 
vrijwilligersorganisaties en professionals. Er is een lokaal netwerk en optimale samenwerking 
door de partijen van maatwerk- en voorliggende voorzieningen, waardoor 
ondersteuningsvragen snel in beeld zijn. 

5. Continue vernieuwen en aansluiten: de vragen in een wijk of dorp veranderen. De dynamiek 
maakt dat het nooit af is. Dat vraagt dat alle betrokken open staan. 

 



26 
 

Inloophuis ‘t Centrum 

Het inloophuis is zes dagen per week geopend met verschillende activiteiten. Op maandag opent de 
locatie haar deuren voor de omgeving en worden er ruimten beschikbaar gesteld aan sociale 
initiatieven; bijvoorbeeld vergaderingen van lokale verenigingen. Op dinsdag tot en met zaterdag 
worden er maaltijden aangeboden aan bezoekers en op dinsdag tot en met zaterdag is de 
kledingwinkel en de koffiebranderij geopend. Iedereen die daaraan behoefte heeft, is welkom. De 
locatie draait grotendeels op vrijwilligers en giften. Inloophuis 't Centrum brengt contact tot stand 
tussen mensen die elkaar doorgaans niet ontmoeten. Het gaat om de ontmoeting tussen mensen die 
sociaal stevig zijn en mensen die dat juist niet zijn, of tijdelijk even niet meer zijn. Inloophuis 't Centrum 
helpt bezoekers om contacten te leggen, een positieve kijk op en vertrouwen in de ander en zichzelf 
te ontwikkelen.  

 

Partners in het voorveld: maatjesprojecten en ontmoetingsnetwerken 

Er zijn binnen Woerden verschillende vrijwilligersstichtingen actief die maatjesprojecten hebben en 
inwoenrs op verschillende  manieren ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld  Handje 
Helpen en Stichting Ontmoeting. Handjehelpen koppelt mensen die hulp nodig hebben aan een 
passende vrijwilliger/stagiair. Ze werken hierbij ook samen met formele hulporganisaties als Kwintes 
en Altrecht. Handjehelpen biedt ondersteuning in de thuissituatie. Door de praktische ondersteuning 
wordt de druk op ouders, partners, broers en zussen, en andere mogelijke mantelzorgers zoals 
vrienden en buren, lichter. Stichting Ontmoeting biedt onder andere ontmoetingsnetwerken. Door 
middel van ontmoetingnetwerken ondersteunen hun vrijwilligers mensen met sociale, psychische en 
financiële problematiek om hun leven weer op de rit te krijgen. Deze vrijwilligers bieden hulp bij het 
dagelijks leven; bijvoorbeeld bij het opbouwen van een (nieuwe) kennissenkring. 

 

Wat moet er nog gebeuren? 

 

3.8 Preventie en Vroegsignalering 
 

Visie en omschrijving 

Ernstige problemen van personen ontstaan niet zomaar. Vaak beginnen de problemen klein en worden 
deze steeds erger. Vroegsignalering en tijdig ingrijpen kan erger voorkomen. Dan is het nodig dat ze 
zelf, of met hulp van de omgeving, tijdig een oplossing weten te vinden. Ook is het van belang om oog 
te hebben voor inwoners met (zware) problematiek die het lastig vinden om hun hulpvraag te 
formuleren of die helemaal geen hulpvraag stellen. Bij preventie gaat het erom dat je soms achter de 
voordeur kijkt om de signalen op te pikken en personen te helpen in het stellen van hun vraag. Inzet 

1. Starten met een lokale vorm van gemengd wonen voor inwoners met en zonder 
hulpvraag om hier ervaring mee op te doen (2021 en 2022), zie hiervoor ook actiepunten 
opgenomen in paragraaf 3.3. 

2. Een gezamenlijke pilot binnen Utrecht-West gericht op integratie in de wijk: Welkom in 
de Wijk, om o.a. maatjes te koppelen aan inwoenrs die weer in de wijk komen wonen na 
verblijf in een instelling voor beschermd wonen (start Q2/Q3 2021).  

3. Mogelijkheden onderzoeken voor het organiseren en financieren van cursussen Mental 
Health First Aid (MHFA) bij voor vrijwilligers bij inloopvoorzieningen en andere relevante 
partners in het voorveld (Q2/Q3 2021). 
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op preventie en vroegtijdig signaleren kan ook voorkomen dat een inwoner instroomt in de opvang of 
een beschermde woonplek. Vanuit de zorg dient het snel kunnen inspelen op ondersteuningsvragen 
en signalen goed geregeld te zijn. Hierbij hoort het ook duidelijk te zijn waar buurtbewoners met hun 
eventuele signalen terecht kunnen.  

Voorkomen is beter dan genezen. Er is zoveel winst te behalen als signalen van soms kleine problemen 
snel in beeld komen en leiden tot een zo licht mogelijke interventie om escalatie van problematiek en 
de inzet van zwaardere en duurdere zorg te voorkomen. Iedereen kan problemen signaleren, veel 
mensen vormen de al dan niet professionele ogen en oren in de wijk, zoals onderwijs, welzijn, 
corporaties, politie, zorgaanbieders, huisartsen en vrijwilligers. Opvolging van een signaal is de 
volgende stap in het voorkomen van erger. Netwerken van samenwerkende partijen vervullen ook een 
rol in de signalering. Bemoeizorg is bij de MO en BW doelgroep, waar het mijden van zorg regelmatig 
voorkomt is, soms ook nodig. Veel activiteiten, voorzieningen en initiatieven dragen bovendien bij aan 
preventie. 

 

Hoe willen we dat het in 2023 is? 

We zetten in op preventie en vroegsignalering om problemen zoveel mogelijk te voorkomen en tijdig 
lichte ondersteuning aan te bieden. Het doel is voorkomen van grotere (psychische) problemen door 
betere samenwerking tussen formele en informele zorg. Alle partners maar ook inwoners kunnen 
signaleren; hiervoor moeten zij wel weten waar zij terecht kunnen met signalen zodat deze kunnen 
worden opgevolgd met laagdrempelige hulpverlening en instrumenten voor zelfregie ter voorkoming 
van een crisis of zwaardere vormen van ondersteuning. Bemoeizorg en nazorg (vinger-aan-de-pols, 
24/7 bereikbaarheid) vormen onderdeel van deze aanpak evenals maatjesprojecten. 

 

Wat is er al (in ontwikkeling)? 

Meld- en Adviespunt ‘Bezorgd’ (MAB) 

Gemeente Woerden is aangesloten bij dit regionaal meld- en adviespunt voor burgers en professionals 
met (niet-acute) zorgen over sociaal kwetsbare burgers/personen met verward gedrag. 

Team Eropaf  

Hulpvragen vanuit inwoners worden in eerste instantie opgepakt door WoerdenWijzer, waarbij goed 
naar de mogelijk hulpvraag gekeken wordt en waar nodig zorg wordt ingezet. Naast hulpvragen die 
direct van de inwoner vandaan komen kunnen ook signalen of meldingen bij WoerdenWijzer terecht 
komen wanneer andere inwoners of organisaties zich zorgen maken om een inwoner. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door: 

• Meld- en Adviespunt bezorgd van de GGD wanneer daar een melding is binnen gekomen; 

• GroenWest wanneer sprake is van een betalingsachterstand; 

• Politie wanneer zij een melding binnen krijgen of iets signaleren;  

• Veilig Thuis wanneer geen sprake blijkt van acuut gevaar, mishandeling of veiligheidsrisico’s;  

• Via (vrijwilligers)organisaties.  

Het Eropaf team zal bij voldoende aanleiding, een huisbezoek afleggen. Ze hebben drie maanden de 
tijd om contact te leggen met de inwoner waar zorgen over zijn. 
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Bemoeizorg 

Wanneer een inwoner niet zelf met een hulpvraag ondersteuning zoekt maar er wel zorgen zijn over 
deze inwoner is het soms nodig om bemoeizorg in te zetten om erger te voorkomen. Met bemoeizorg 
wordt geïnvesteerd in contact met de inwoner, met uiteindelijk als doel om benodigde hulpverlening 
binnen het vrijwillig kader in te zetten. In beginsel zal Team Eropaf zelf bemoeizorg uitvoeren. Wanneer 
sprake is van (ernstige) psychiatrie wordt opgeschaald naar de GGD, die GGZ bemoeizorgtrajecten in 
kan zetten. Deze GGZ bemoeizorg wordt uitgevoerd door Altrecht (behandeling) of Kwintes 
(begeleiding). 

 

24 uurs bereikbaarheid Beschermd Thuis 

Het product Beschermd Thuis wat is ingekocht sinds 2020 (zie voor meer informatie over Beschermd 
Thuis paragraaf 3.2) biedt naast begeleiding ook een 24/7 bereikbaarheid en aanwezigheid binnen 30 
minuten wanneer dit noodzakelijk is. Vooral de 24/7 bereikbaarheid lijkt een preventieve werking te 
hebben. Het maakt dat mensen contact op kunnen nemen als er iets is; ook voor mantelzorgers draagt 
dit bij aan het gevoel dat hun familielid/kennis altijd contact kan opnemen met iemand als er iets is.  

 

1. Bij uitstroom uit MO of BW, uit een oogpunt van preventie, maatregelen nemen ter 
voorkoming van terugval. Het tien-punten-plan van Utrecht biedt hiervoor handvatten, 
zoals: cliënt heeft regie, op tijd voorbereiden, ervaringsdeskundige inschakelen, preventie 
actieplan opstellen, stabiele financiën, afspraken over overdracht aanbieder, direct 
passende activering en sociale activiteiten regelen. Hierover afspraken maken met 
betrokken partijen/aanbieders, U16 brede ontwikkelopgave (2020/2021/2022) 

2. Pilot 24/7 bereikbaarheid met Kwintes, voor inwoners zonder Beschermd Thuis, maar met 
lokale ambulante begeleiding. In hoeverre heeft deze 24/7 bereikbaarheid (ook) een 
preventieve werking? (start pilot Q2 2021) 

3. Kijken naar communicatie vanuit de gemeente om meer in te zetten op 
informatievoorziening over integratie in de wijk en hoe om te gaan met communicatie 
rondom nieuwe projecten/woonvormen (start Q3 2021) 
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4. Vervolg 
 

Dit Uitvoeringsprogramma is een dynamisch document. Werkende weg neemt het in kracht, inhoud 
en actualiteit toe. Door de contacten met en interventies van inwoners, cliënten en hun 
vertegenwoordigers en maatschappelijke partners, het uitvoeren van actiepunten en pilots bereikt het 
richting 2022 steeds meer zijn uiteindelijke vorm. Dat betekent dat ook genoemde planning bij de 
acties tussentijds kan worden aangepast. 

In 2021 worden er op verschillende niveaus gewerkt aan de voorbereiding van de decentralisatie van 
het Beschermd Wonen en de keuzes die hierin nog gemaakt moeten worden. 

 

1. U16 niveau 

In het U16 Regioplan maken we met de U16 gemeenten afspraken over hoe we de doordecentralisatie 
van Beschermd Wonen vormgeven. De huidige mensen met een indicatie voor het beschermd wonen 
(bovenregionaal), beschermd verblijf en beschermd thuis blijven de verantwoordelijkheid van 
centrumgemeente Utrecht tot hun indicatie afloopt. Daarna zijn ze (afhankelijk van de 
transformatiesnelheid en ambitie) de verantwoordelijkheid van de gemeente waar zij gaan of blijven 
wonen. Nieuwe aanvragers van beschermd wonen vallen direct onder lokale verantwoordelijkheid per 
2023, tenzij we anders afspreken in U16 verband.  

De samenwerkingsafspraken in dit plan gaan onder andere over hoe we de inkoop en de toegang 
organiseren. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het U16 Regioplan de financiële afspraken over 
hoe we de kosten verrekenen voor beschermd wonen bovenregionaal; beschermd verblijf en 
beschermd thuis voor gemeenten die per 2023 (mogelijk deels) zelf taken beschermd verblijf en/ of 
beschermd wonen uitvoeren. Tevens over het in rekening brengen bij elke gemeente van een 
solidariteitsbijdrage voor zorg en ondersteuning op basis van de landelijke toegankelijkheid. Het 
betreft m.a.w. een bindend U16 financieel en samenwerkingsafsprakenkader over de manier waarop 
we financieel en inhoudelijk samenwerken; dat ingaat op het moment van doordecentralisatie 
Beschermd Wonen. 

Dit plan moet in (Q3 of Q4) 2021 worden vastgesteld door de gemeenteraad. In Q1 2021 volgt hiervoor 
een raadsinformatiebrief. 

 

2. Utrecht-West 

Op het niveau van Utrecht-West wordt samengewerkt op verschillende onderdelen van het 
afsprakenkader Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De samenwerkingsthema’s binnen 
Utrecht-West zijn op het gebied van: 

• Huisvesting - voldoende woonplekken 

• Tijdelijke kleinschalige opvang  

• Toegang tot Beschermd Wonen  

• Passende ondersteuning (en toekomstige inkoop) 

• Basisinfrastructuur  

Via de transformatiegelden die zijn verstrekt om ons voor te bereiden op de decentralisatie zijn 
verschillende regionale pilots benoemd. De pilots en acties die gezamenlijk worden opgepakt in 2021 
en 2022 betreffen: 
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• 24/7 bereikbaarheid voor inwoners met ambulante begeleiding anders dan beschermd Thuis: 
Doelstelling van deze pilot is om ervaring op te doen met de 24uurs bereikbaarheid voor 
inwoners met een psychische kwetsbaarheid in de regio Utrecht West. Doel van deze pilot: 
-Deze bereikbaarheid biedt passende zorg voor inwoners met een hulpvraag buiten 
kantooruren, welke niet kan wachten tot de volgende werkdag. De geplande en ongeplande 
zorg binnen kantooruren blijft bij de huidige zorgaanbieder.  
-Tevens is de verwachting dat door de beschikbaarheid van 24-uurs bereikbaarheid dit zal 
leiden tot minder crisissituaties bij de inwoners en hierdoor ook minder kosten in de reguliere 
ambulante begeleiding en minder inzet van o.a. de crisisdienst en andere hulpdiensten.  
-Tenslotte heeft de bereikbaarheid tot doel om tot een sluitende aanpak te komen voor de 
zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig wonen in de wijk.  

• Pilot doelgroep en financiering lokale pitstoplocaties: Voor welke mensen is het effectief om 
hen lokaal op te vangen, in de pitstop dan wel een andere voorziening zoals een 
corporatiehotel? En op welke wijze zou de lokale opvang gefinancierd moeten worden? Een 
vervolgvraag die hier verder nog uit voort kan komen is: in Utrecht West is nu alleen een 
Pitstopvoorziening aanwezig in Woerden; is dit iets om geclusterd te faciliteren binnen de 
regio op één centrale locatie, of is het beter om dit allemaal kleinschalig lokaal vorm te geven 
in (bijna) elke gemeente? 

• Pilot adempauzeplekken: voor mensen die door psychische kwetsbaarheid even niet thuis 
kunnen wonen. 

• Pilot Welkom in de Wijk: integratie - zorgen voor positief contact in de buurt en voorkomen 
van conflicten. Samen met cliëntvertegenwoordiging ontwikkelen een werkwijze 

• Onderzoek zicht op huisvesting: zicht op vraag en aanbod binnen Utrecht West, advies en 
verbetermogelijkheden voor het realiseren van de woonopgave binnen MO/BW en advies over 
samenwerkingsmogelijkheden hierbinnen in de regio.  

• Impactanalyse Utrecht-West: Zicht op effecten: inhoudelijk, financieel, bedrijfsmatig en 
juridisch voor gemeenten/regio UW & U16 samenwerking bij zelfstandig uitvoeren. En beeld 
van in te kopen producten binnen Utrecht-West. 

 

3. Lokaal gemeente Woerden 

Er wordt gewerkt aan de lokale basisset via actiepunten zoals genoemd in dit document. Een analyse 
van de stand van zaken/voortgang op deze punten wordt gemaakt begin 2022. 

Een andere belangrijke keuze die ook deels samenhangt met regionale ontwikkelingen en afspraken 
(welke ook wordt genoemd als een van de actiepunten in onze lokale basisset, maar gezien het belang 
hier nogmaals apart wordt genoemd), is óf wij als Woerden per 2023 al zelf de indicaties willen 
verstrekken voor het product Beschermd Thuis (ambulant begeleidingsproduct binnen Beschermd 
Wonen) via WoerdenWijzer voor alle nieuwe instroom? Willen we deze versnelling toepassen zoals 
genoemd in paragraaf 2.1.2? Wat vraagt dit van onze lokale toegang? En welke aanvullende kennis en 
mogelijk te hebben wij hier dan voor nodig?  
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