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De bijeenkomst 

Op 6 maart 2019 komen vijftig deelnemers bijeen om te praten over het 

toekomstige zorglandschap maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en 

beschermd wonen in Flevoland. De aanwezige professionals, raadsleden, 

wethouders en ambtenaren  maken zich een voorstelling van hoe de toekomstige 

ideale woonomgeving eruit kan zien voor cliënten die nu nog in een instelling 

verblijven. In dit toekomstbeeld staat de inclusieve samenleving centraal: hoe 

kunnen we zo veel mogelijk gebruik maken van ieders talent en mogelijkheden? 

Een inspirerende ochtend onder leiding van Maartje Bekkers, programmamanager 

en regiosecretaris sociaal domein Flevoland. 

 

Aftrap  

Bij de opening van de bijeenkomst uiten wethouders Peter van Bergen (Dronten) 

en Loes Ypma (Almere) hun waardering voor de aanwezigheid van veel woning-

corporaties en zorgaanbieders. Samenwerking met alle partijen is van belang om 

de toekomstvisie uit het Regionaal Kompas 2018-2020 te realiseren en om te 

komen tot goede afspraken voor de uitvoering. De wethouders vragen expliciet 

aandacht voor de ervaringen van cliënten bij het vormgeven van die uitvoering.  

 

Transformatieopgave 

Na een videoportret dat een inkijkje geeft in het leven van een cliënt, krijgt Eric 

Dannenberg het woord. De beelden die hij presenteert, maken in één oogopslag 

duidelijk welke hobbels er zijn op weg naar een inclusieve samenleving. Een foto 

van twee bruggen die - weliswaar naast elkaar -  dezelfde kant op gaan, 

symboliseert het ‘oude’ verzorgingsstaat-denken waarin kwetsbare mensen 

consequent gescheiden leven van anderen.  

 

Daarbij is het huidige zorgsysteem zo georganiseerd dat professionals in kaders 

en hokjes moeten werken in plaats van dat zij in actie kunnen komen als dat nodig 

is voor een cliënt. Dannenberg toont hierbij een plaatje van een voetbalveld: een 

raster van door geldstromen verkokerde vlakken dat teamvorming en 

samenwerking belemmert.  

 

 

 

http://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/AlmereKracht/Regionaal_Kompas_Flevoland_2018-2020.pdf
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Gelukkig zijn wij in Nederland gestart om dat speelveld te veranderen, zo geeft 

Dannenberg aan: 

 

• van doelgroep naar geografisch (waar woon je) 

• van beperking naar participatie (wat kan je) 

• van medezeggenschap naar zeggenschap (wat wil je) 

• met brede basisvoorzieningen (lokale organisaties) 

• van hulp ver weg naar hulp dichtbij (in de wijk en thuis) 

 

Deze verandering vraagt zeker een lange adem, want er moet veel gebeuren. 

Voorwaarde is een flexibel systeem (zonder indicaties), zodat wijkteams makkelijk 

kunnen verwijzen naar de best passende hulp. Het vraagt om een woningmarkt 

met geschikte woningen en nieuwe woonvormen. Het vraagt om een samenleving 

waarin ook de meest kwetsbaren het recht hebben om te wonen zonder risico op 

huisuitzetting. En het vraagt om betrokkenheid van de hele samenleving.  

 

Huidige en toekomstige in- en uitstroom 

Na Eric Dannenberg is het woord aan Linda Bakker van adviesbureau Significant. 

De afgelopen periode heeft Significant onderzoek gedaan naar de huidige woon- 

en ondersteuningssituatie van cliënten en naar de in- en uitstroom in de 

maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang en het beschermd wonen. Ook is de 

toekomstige woon- en ondersteuningsbehoefte van cliënten en andere kwetsbare 

Flevolanders in beeld gebracht. Tachtig procent van de cliënten in het beschermd 

wonen met een uitstroomperspectief heeft de voorkeur om in hun huidige 

gemeente te blijven. Er is vooral behoefte aan ondersteuning op het gebied van 

geestelijke gezondheid, financiën, dagbesteding en het onderhouden van een 

sociaal netwerk. De uitkomsten van het onderzoek bieden een belangrijk houvast 

bij het inrichten van de benodigde lokale en regionale zorginfrastructuur. 

 

Regionaal programma 

Voordat de deelnemers in vijf groepen uiteen gaan, is het woord aan Annelies van 

der Horst van DSP-groep. Ze schetst op hoofdlijnen de stappen voor de komende 

periode gericht op besluitvorming in het vierde kwartaal 2019. De gemeenten 

moeten dit jaar gezamenlijk keuzes en afspraken maken over bij welke opgaven 

onder lokale of juist onder regionale verantwoordelijkheid komen te vallen. Ook 

moeten de gemeenten afspreken welke planning zij bij de uitvoering willen volgen. 

De komende periode worden ter voorbereiding werkateliers, overlegtafels en 

bestaande overlegvormen benut om voort te bouwen op datgene wat er al ligt en 

wat er vandaag aanvullend is opgehaald.  
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Opbrengsten deelsessies 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst vinden vijf deelsessies plaats. De 

deelnemers bespreken de ideale toekomstige woonomgeving voor cliënten die nu 

nog in een instelling verblijven. Dit gebeurt aan de hand van drie fictieve casussen.  

Per deelsessie is hieronder een korte weergave van de resultaten opgenomen.  

 

Casus Freek 

• Freek is 23 jaar. Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis. Hij heeft moeite  met 

concentreren en met het formuleren van zijn gedachten. Van de buitenkant is dit 

niet zichtbaar. 

• Zijn mbo-opleiding heeft hij nooit af kunnen maken. 

• Toen zijn relatie met zijn ouders verslechterde, kon hij intrekken bij zijn opa. Na het 

overlijden van zijn opa ging het mis. Hij kan niet meer voor zichzelf kon zorgen. Hij 

krijgt ‘verkeerde vrienden’ en begint met enige regelmaat alcohol en softdrugs te 

gebruiken om de prikkels te dempen.  

• De dood van zijn opa zorgt ervoor dat hij zijn grip op de realiteit verliest en 

achterdochtig wordt. Omdat het huis van zijn opa verkocht wordt, komt hij op straat 

terecht. Hij kan steeds minder goed voor zichzelf zorgen.  

• Na een tijdje breekt hij in bij het inmiddels leegstaande huis van zijn opa. Hij legt 

een matras op de grond en schuilt er bij slecht weer. Als hij in het huis een vuurtje 

stookt, bellen de buren de politie. Sindsdien zit hij in de maatschappelijke opvang. 

• Hij hoopt in de toekomst een eigen woonruimte te kunnen krijgen en alsnog zijn 

opleiding af te kunnen maken om vervolgens werk te vinden.  

 

Deelsessie 1: Opbrengsten bespreking casus Freek 

• Om Freek te helpen, moeten zijn wensen en behoeften centraal staan. Er is een 

breed assessment op alle leefgebieden nodig, zodat wij uit kunnen gaan van 

zijn talenten en mogelijkheden, met aandacht voor het netwerk. Eventueel kan 

een maatje of vertrouwenspersoon (JIM) een rol in spelen. 

• Om Freek een eigen plek te kunnen bieden, moeten de preventie en vroeg-

signalering op orde zijn. Denk aan de huisarts, de school, maar ook een gevoel 

van eigenaarschap/voelsprieten (en zo nodig een verzwaring van de expertise) 

bij het wijkteam. Het wijkteam hoeft niet alles zelf te doen, maar kan ook 

expertise inroepen of gefaciliteerd worden hierin. 

• Een zorg is of de wijk de verwachting kan waarmaken en Freek kan verwel-

komen. Daar is opbouwwerk voor nodig, verwachtingsmanagement en tijd.  

• Randvoorwaarden: meer regelruimte, Meer flexibiliteit in financiering, met name 

op grensvlakken, financiële prikkels om samenwerking te stimuleren (in inkoop  

meenemen). 
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Deelsessie 2: Opbrengsten bespreking casus Freek 

• Om Freek te helpen, is het nodig om te werken aan actief herstel. Hij heeft baat 

bij een eigen woonruimte met begeleiding en op termijn passend werk of 

dagbesteding. Ook is het belangrijk dat hij van zijn verslaving af kan komen. 

• Een professional (coach/regisseur) kan hem aandacht en waardering geven en 

zijn vertrouwen opbouwen. Zo kan de droom van Freek tot leven komen. Via die 

droom kan Freek werken aan zelfinzicht: wat stond die droom eerder in de 

weg? Bijvoorbeeld met behulp van een krachten-analyse met NAH-check. 

• Freek kan werken aan drie doelen: 

1) Zelfstandig wonen. Dit kan in verschillende vormen, zoals: 

• beschermd wonen 

• beschut wonen 

• begeleid wonen: zelfstandig wonen met anderen en met lichte begeleiding, 

eventueel door ‘het huis van opa’ te benutten 

• zelfstandig wonen met een stabiele voorziening op korte afstand en 

begeleiding op verzoek  

 
2) Een opleiding, door: 

• een Erkenning van Verworven Competenties-traject om een eerste succes 

te ervaren en aantoonbaar te maken. 

• lacunes om te zetten naar een opleidingsplan, afgestemd op zijn zorgtraject. 

Met een goed verhaal naar studiegenoten en de expliciete uitnodiging om 

hem te helpen of alert te zijn op kritieke onderdelen. En met een coach op 

school om eventuele terugval snel om te buigen naar nieuwe motivatie. 

 
3) Een netwerk opbouwen, door: 

• onderscheid te maken tussen positieve en negatieve vrienden in relatie tot 

de droom van Freek. 

• de relatie met zijn familie te herstellen. 

• begeleiding en reflectie in het omgaan met contacten. 

• werk. Dit kan in de vorm van een parttime bijbaan om ervaring, structuur, 

discipline en vaardigheden op te doen, of een stageplek, afgestemd op de 

opleiding. De vervolgstap is een baan in het verlengde van zijn opleiding met 

goede instructie van de werkgever en collega’s. Bij succes volgt een 

(tijdelijke) overstap naar andere werkgever om zelfstandig te kunnen 

functioneren (eventueel met terugkeergarantie). 

 

Om dit te kunnen realiseren is het nodig dat alle organisaties de (eigen) 

casuïstiek overstijgen en een bijdrage leveren. Zo kan GGZ Centraal een rol 
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spelen in diagnostiek, InteraktContour kan bijdragen aan Freeks zelfinzicht en 

begeleiding en coaching bieden richting normalisatie. De GGD brengt 

toekenningsexpertise in, het Leger des Heils voorziet in de nodige woonvormen 

en begeleiding voor Freek. IrisZorg kan tot slot bijdragen aan crisisopvang en 

begeleiding bieden. 

 

 

Casus Kees 

• Kees is 55 jaar. Hij heeft last van psychoses en hoort stemmen in zijn hoofd. Als hij 

zijn medicijnen niet neemt, krijgt hij last van achtervolgingsangst en 

complottheorieën. 

• Hij heeft een verblijf in een GGZ-instelling achter de rug.  

• Hij woont nu in een beschermd wonen-instelling en dat gaat goed. Hij woont in een 

(eigen) appartement, omdat groepswonen voor hem niet passend genoeg is.  

• Met medicijnen en therapie blijven zijn aanvallen onder controle, maar de medicatie 

maakt hem duf en emotieloos. Hij neemt zijn medicijnen dan ook niet graag. 

• Hij is autistisch savant. Dit betekent dat hij zeer bijzondere geestelijke vermogens 

heeft op één bepaald terrein, waardoor hij heel gedetailleerde informatie onthoudt.  

In zijn dagelijkse handelingen ervaart hij veel problemen.  

• Hij heeft een verstoord waak-slaapritme en zijn dwangneuroses maken dat hij 

probleemgedrag kan vertonen waar andere bewoners last van ondervinden. Soms is 

hij agressief richting zijn medebewoners of richting het personeel. Omdat het een 

sterke kerel is, zijn er dan twee medewerkers nodig om hem in bedwang te houden. 

• De zorg die hij krijgt, richt zich op stabilisatie van zijn situatie: voorkomen dat hij 

gefrustreerd raakt of door zijn angsten probleemgedrag vertoont. 

 

Deelsessie 3: Opbrengsten bespreking casus Kees 

• Om Kees te helpen, is een vertrouwenspersoon essentieel: een specialist met 

kennis hoe Kees te benaderen is. Vervolgens kan de hulp starten vanuit wat hij 

wil. Door kleine stappen te zetten en hem te versterken in zijn talent. Dit is een 

kwestie van een lange adem. 

• Mogelijk kan Kees richting werk of dagbesteding. Dit kan gerealiseerd door het 

betrekken van ketenpartners en het netwerk. 
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• Het is nodig te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor wonen in de wijk: 

1) Als zijn situatie stabiel is, kan dit zelfstandig begeleid wonen zijn (24/7 

begeleiding). Kwintes heeft bijvoorbeeld goede ervaringen met gespikkeld 

wonen binnen een pand. 

2) Ook kan hij mogelijk via beschut naar zelfstandig begeleid wonen, met de 

juiste medicatie en met de juiste personen die hem begeleiden (vertrouwen) 

en de juiste dagbesteding. 

3) Als de situatie van Kees gevaarlijk blijft, dan is zijn huidige woonvorm in het 

beschermd wonen het meest geschikt. Hier kan hij (specifiek bij hem 

passende) dagbesteding en medicatie krijgen. 

• In de gemeente Dronten worden goede ervaringen opgedaan met een 

periodieke evaluatie. Een professional evalueert iedere zes maanden samen 

met de gemeente of de huidige zorg en ondersteuning nog passend zijn voor 

een cliënt en of de woonsituatie nog voldoende aansluit. 

• Een randvoorwaarde voor wonen in de wijk is dat zorg makkelijk op en af te 

schalen is. Wijkbewoners kunnen voorlichting krijgen via het wijkteam en de 

wijkagent. Ook is het belangrijk om de huisarts te betrekken. En er moet de 

mogelijkheid zijn voor Kees om terug te keren, mocht dit nodig zijn. 

• Huidige knelpunten zijn onder meer: 

1) indicaties die kunnen belemmeren, maar juridisch wel noodzakelijk zijn 

2) rechtmatigheid 

3) marktwerking in de zorg 

4) loketten van de gemeenten  

5) Een gebrek aan tussenvoorzieningen en variatie aan woonvormen  

• Het gevoel is dat de samenwerking steeds beter wordt in Flevoland, hoewel er 

aandachtspunten zijn. Voor cliënten als Kees is nadrukkelijk samenwerking in 

begeleiding en behandeling nodig. En ook vertrouwen van de gemeente in de 

professionals, zeker bij meerjarige subsidies. Maar ook als de boodschap is dat 

een cliënt blijvend bepaalde ondersteuning nodig heeft (bijvoorbeeld 

huishoudelijke hulp of hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen).  

 

Deelsessie 4: Opbrengsten bespreking casus Kees 

• Een gesprek met Kees is cruciaal: wat ziet hij als zijn ideale plek? Dat is gezien 

zijn geschiedenis niet goed te voorspellen. Geopperd wordt dat Kees misschien 

goed past in een kleine gemeenschap met hechte sociale cohesie. 
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• Een stappenplan om Kees verder te helpen, kan er als volgt zien:  

1) Wie is hij en wat kan hij? Persoonlijke begeleiding kan dit voor  

hem verwoorden.  

2) Een woning die hij zelf kan huren, mét achtervang. 

3) Persoonlijke begeleiding is nodig om zijn talenten te kunnen inzetten.  

Dit kan eventueel dezelfde persoon zijn als bij nummer 1. 

• Om dit bereiken is de basis iemand die Kees ondersteunt (een casemanager). 

Dit hoeft niet een sociaalpsychiatrische verpleegkundige te zijn. Bij voorkeur 

heeft iedere kwetsbare jongere al in een vroeg stadium een casemanager. 

• Er is nu geen helder inzicht in welke hulpverleners bij Kees betrokken zijn. Een 

regisseur of ambulante hulpverlener lijkt passend voor hem. Dit kan een 

sociaalpsychiatrische verpleegkundige zijn. Het liefst is er iemand die 24/7  

klaar staat voor Kees, of op z’n minst tijdens kantooruren.  

• Zijn behoefte aan een sociaal netwerk is erg beperkt. Geopperd is dat Kees 

baat kan hebben bij een voorziening voor ontmoeting. Dit zal niet gaan om 

direct contact. Hij kan bij wijze van spreken in een zaal met de rug naar 

anderen toe zitten als dat hem een rustig gevoel geeft. 

• Het is belangrijk om Kees niet enkel vanuit zijn beperking te benaderen, maar 

ook vanuit zijn vermogen (zijn talenten). Dus is het zaak te zoeken naar 

ontwikkelingspunten. Wat vindt hij leuk en waar wordt hij warm van? Dit kan de 

persoonlijke begeleider die hem ondersteunt (vertrouwenspersoon) doen. 

• Kees kan met financiële hulp van de gemeente (huur storten), mogelijk een 

eigen woning hebben zonder tussenpersoon van een maatschappelijke 

instelling. Goede communicatie met de wijk is in dat geval essentieel.  

• Om dit te realiseren zien de partijen de volgende rollen voor zichzelf:  

1) De GGD heeft de informatierol (overzicht bijhouden wie er bij Kees 

betrokken is, zorgen voor actuele informatie en inspringen waar nodig).   

2) Het Leger des Heils kan ambulante begeleiding bieden. 

3) De woningcorporatie kan Kees plaatsen, zorgen voor de juiste signalering 

en juiste woonvormen (spreiding in de wijk).  

4) De politie kan signaleren en Kees op juiste manier benaderen. 

• Randvoorwaarden zijn goede begeleiding en passende financiering. 
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Casus Henk  

• Henk is 45 jaar oud. Sinds zijn pubertijd is hij verslaafd aan verdovende middelen. 

Tijdens zijn middelbare schooltijd begon hij met blowen. Hij heeft verschillende 

baantjes gehad, maar deze duurden nooit lang. Drank en drugs werden zijn 

toevlucht en zo kwam hij in de schulden. Hij moest zijn huis uit en logeerde een 

paar maanden bij een vriend, totdat die vriend er genoeg van had. Hij kwam op 

straat terecht. Daar ging hij steeds zwaardere drugs gebruiken. 

• Na jarenlang heroïne spuiten krijgt hij nu methadon voorgeschreven. Af en toe 

neemt hij nog een shot heroïne. 

• Henk heeft een normale jeugd achter de rug.  

• Henk werd meerdere malen opgenomen in een verslavingskliniek en behandeld 

door een psychiater, maar het lukt hem niet om van zijn verslaving af te komen.  

Dat valt ook niet meer te verwachten, gezien de jarenlange verslaving. Met 

methadon is er wel wat meer rust in zijn leven gekomen. 

• Henk is dakloos en door zijn schulden komt hij voorlopig niet in aanmerking voor 

een woning. Er is geen netwerk waar Henk op terug kan vallen. Zijn vader is jaren 

geleden overleden en zijn moeder woont in een verpleeghuis. Zijn twee zussen 

hebben af en toe contact met Henk, maar nadat zij jarenlang hebben geprobeerd 

hulp te geven – wat Henk te veel als bemoeienis ervoer – houden zij steeds meer 

afstand. 

 

Deelsessie 5: Opbrengsten bespreking casus Henk 

• Het begint met de vraag: wat wil Henk zelf met zijn verslaving, huisvesting en 

dagbesteding? Het is belangrijk om daar eerst beter zicht op te krijgen in 

gesprek met Henk. 

• Henk is waarschijnlijk gebaat bij een simpele woonruimte (misschien een 

kamer). Voor kamers moet de particuliere huursector worden betrokken. 

• Na dakloosheid is opvang soms nodig, ook om te kijken waar iemand toe in 

staat is en wat hij/zij wil en kan. Ideaal is dat deze eerste fase van de opvang 

(standaard) kort is en is gericht op deze eerste check. Sommige daklozen 

weten wat ze willen en nodig hebben. Deze personen kunnen het beste zo snel 

mogelijk uit de opvang en door naar een traject. Andere personen hebben meer 

tijd nodig om bij te komen en dan na te gaan wat ze willen en nodig hebben 

voor een volgende stap. Zij zouden dan langer in de opvang kunnen verblijven. 

Dit onderscheid wordt nog niet gemaakt in de opvang.  Het is niet duidelijk of 

Henk tot de eerste of de tweede categorie behoort. 
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• Voor de ambulante hulp met expertise (dus voor stabiliseren), inclusief het 

aanpakken van Henks schulden en verslaving, is van belang: flexibel kunnen 

op- en afschalen en het liefst van begin tot het eind één hulpverlener met wie 

Henk vertrouwd is (wrap-around-care). Als Henk hulp wil, kan hij een 

‘strippenkaart’ gebruiken. Dat vergroot zijn zelfregie. Opgemerkt wordt dat een 

(nog) grotere inzet op de ambulante ondersteuning om een cultuuromslag bij de 

aanbieders vraagt. Niet alle medewerkers willen en kunnen zo werken. 

• De ambulante ondersteuning is vooral effectief als de omgeving (netwerk en 

wijk) betrokken zijn. Ook de familie van Henk  zou van een strippenkaart voor 

ondersteuning gebruik moeten kunnen maken. Voor de bewoners van de wijk 

zou er een telefoonnummer (24/7) moeten zijn voor meldingen over 

buurtbewoners over wie zorgen of klachten zijn. 

• Over vroegsignalering ontstond een discussie. Wie doet dan wat en is er 

voldoende macht om tijdig te signaleren? Is het wijkteam voldoende 

geëquipeerd om vroeg signalen op te vangen en daar naar te handelen? Dit 

verschilt ook per gemeente in Flevoland. Een belangrijk signaal is het oplopen 

van schulden. Woningcorporaties zien dit vaak vroeg wanneer de huur niet 

wordt betaald. Een ander signaal is bijvoorbeeld als iemand veel wisselt van 

baan. Preventie zou zich moeten richten op de verschillende levensfasen, 

inclusief de schooltijd.  

 

 


