
 

 

 FACTSHEET 

programma Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Betrokken collega Marinka Wildeman (m.wildeman@minvws.nl) 

Suzanne vander Jagt (sa.vd.jagt@minvws.nl)  

Korte 

omschrijving van 

het programma  

Looptijd: 2018 - 2021 

Doelstelling(en):  

Realisatie van de visie van de Commissie-Dannenberg. Het streven is sociale inclusie 

voor iedereen. Hierbij worden persoonlijk en maatschappelijk leed en de inzet van 

zwaardere vormen van ondersteuning en zorg zoveel mogelijk te voorkomen door:  

I. De behoeften van mensen en hun netwerk centraal te stellen.  

II. Te werken aan de voorwaarden voor sociale inclusie, zoals voldoende woningen en 

het tegengaan van stigma.  

III. Problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en aan te pakken.  

IV. Waar nodig levensbrede, toegankelijke, passende, kwalitatief hoogwaardige en 

flexibel inzetbare zorg en ondersteuning te bieden. Continuïteit in de woonsituatie en van 

zorg en ondersteuning zijn hierbij van groot belang, in het bijzonder in 

overgangssituaties. In sommige gevallen zal levenslange/zeer langdurige ondersteuning 

nodig zijn.  

 

Doelgroep(en): Focus op doelgroep van beschermd wonen en maatschappelijk opvang, 

dit zijn veelal mensen met een combinatie van problematieken: psychische problematiek, 

LVB, schulden, verslaving, zeer laag/geen inkomen, geen woning etc.   

 

 

Link naar verdere 

informatie over 

het programma 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/24/meerjarenagenda-

beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang  

Welke wet(ten) 

raakt het 

programma? 

Wmo 2015 – Jeugdwet – Wlz - Zvw 

Welke actoren 

zijn bij het 

programma 

betrokken 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Netwerk Directeuren Sociaal Domein, 

Divosa, Federatie Opvang, RIBW-Alliantie, GGZ Nederland, MIND, Werkplaats Cliënten 

Organisaties Maatschappelijke Opvang, Aedes, Zorgverzekeraars Nederland 

Welke overlap 

kan er zijn in 

knelpunten die 

aan de orde 

komen? 

 

In het traject in 

vervolg op de 

evaluatie van de 

HLZ zullen deze 

knelpunten 

worden mee 

genomen. Geef 

aan welke 

knelpunten er in 

het programma 

worden 

meegenomen 

met eventueel 

Toegang:  

• onduidelijkheid over welke toegang bij de aanvraag van zorg en ondersteuning 

• bureaucratische/administratieve rompslomp voor cliënten 

• Lang wachten op (her)indicatie 

• Toegang tot pgb als financieringsvorm 

• Geen integrale benadering vanuit ondersteuningsbehoefte cliënt/schotten in de 

toegang 

 

Kwaliteit en beschikbaarheid: 

• geen continuïteit in de zorg 

• onvoldoende deskundigheid 

• overbelasting van mantelzorgers niet gesignaleerd 

• korte duur indicaties 

• De uitvoeringspraktijk is verkokerd, aanbodgericht en er wordt onvoldoende gekeken 

wat een burger echt nodig heeft 

 

Coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende actoren 

• Onduidelijkheid waar de zorgvraag thuishoort 

• Afwentelgedrag 
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een korte 

toelichting. 

 

Delete de 

knelpunten die 

niet  relevant 

zijn/niet aan de 

orde komen. 

• Van het kastje naar de muur 

• Hiaten 

• Zorgval 

• Onderbreking hulp bij overgang andere wetgeving of verhuizing (ook bij pgb’s) 

 

Informele zorg en cliëntondersteuning: 

• onvoldoende inspraak en ondersteuning 

• mantelzorgers worden niet altijd betrokken 

• geen onafhankelijke cliëntondersteuning 

 

Stand van zaken 

uitvoering. Indien 

van toepassing 

graag met 

vermelding van 

lokale/regionale 

activiteiten/pilots 

enz. 

 

- Er zijn 46 regio’s beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Bestuurlijk is 

afgesproken dat eind 2019 alle gemeenten een regionaal plan hebben opgesteld en 

concrete uitvoeringsafspraken hebben gemaakt met een planning voor de realisatie van 

deze afspraken uiterlijk per 1 januari 2021. Alle bij de Meerjarenagenda beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang betrokken (landelijke, regionale en lokale) partijen 

dragen bij aan de totstandkoming en realisatie van deze uitvoeringsafspraken.  

- De uitvoeringsafspraken omvatten in ieder geval dezelfde onderdelen zoals in 2016 

tussen Rijk en gemeenten zijn afgesproken voor het maken van de regionale plannen: 

• Inhoudelijke visie op hoe de ondersteuning aan de doelgroep van beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang in de regio vormgegeven zal worden, met de 

uitwerking van de acht condities voor sociale inclusie uit het advies van Commissie 

Dannenberg: 

▪ versterken van zelfmanagement, ervaringsdeskundigheid en informele zorg; 

▪ garanderen van langdurige begeleiding met flexibele intensiteit; 

▪ ondersteuningscontinuüm voor herstel en participatie; 

▪ een breed arsenaal van woonvarianten; 

▪ beschikbare en betaalbare wooneenheden; 

▪ laagdrempelige toegang tot zorgfuncties; 

▪ duurzaam samenwerken tussen gemeenten en zorgverzekeraars; 

▪ borgen van kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning. 

• Verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeenten in de regio. 

• Verdeling van het beschikbare budget en financiële risico’s. 

• Wijze waarop samengewerkt gaat worden tussen gemeenten binnen de regio.  

• Wijze waarop samengewerkt gaat worden met andere betrokken partners binnen 

de regio (onder andere aanbieders, cliënten en hun naasten, verzekeraars, 

corporaties). Daaraan is vanuit de Meerjarenagenda toegevoegd: bij de 

totstandkoming van regionale plannen worden op zijn minst vertegenwoordigers 

van de doelgroep van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en hun 

naasten betrokken. 

• De wijze waarop de overgangsfase tussen de nieuwe en oude verdeling van 

financiële middelen vormgegeven wordt en hoe hierbij geborgd wordt dat 

bestaande en nieuwe cliënten weten waar ze aan toe zijn. 

 

- Er is divers aanbod ter ondersteuning aan regio’s voor het realiseren van deze visie, 

waaronder:   

1. In mei 2019 starten regio-ondersteuners, die gepositioneerd zijn bij de VNG en regio’s 

kunnen ondersteunen in het maken van lokale uitvoeringsafspraken gericht op het 

realiseren van de doelen van de meerjarenagenda beschermd wonen/maatschappelijke 

opvang. Hierover zal via de website van de VNG gecommuniceerd worden.  

2. Via het programma Weer Thuis! worden een aantal regio’s in 2019/2020 ondersteund 

d.m.v. een projectleider en kennisprogramma bij Platform31 om afspraken te maken 



 

 

over de inclusieve samenleving en doorstroom vanuit beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang.  

3. Bundeling effectieve werkwijzen/ methodieken voor beleidsparticipatie van cliënten en 

naasten door o.a. Mind en COMO.  

4. Kennisontwikkeling, experimenten en kennisbundeling t.b.v. vroegsignalering van 

schulden door Federatie Opvang en Divosa.  

5. Relevante subsidieoproepen bij ZonMw:  

 Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag 

- Training gemeentelijke teams m.b.t. de signalering en ondersteuning van mensen met 

psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of 

multiproblematiek.  

- Voor Elkaar! Projecten gericht op sociale inclusie en gelijkwaardigheid & empowerment 

en eigen regie. 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten 

die tot de zomer 

in het land zullen 

worden 

organiseren. 

* Er worden vanuit de meerjarenagenda diverse bijeenkomsten georganiseerd over 

specifieke thema’s zoals cliëntondersteuning en vernieuwing in de opvang. Data zullen in 

deze factsheet worden vermeld als ze bekend zijn. 

* In de periode maart/april organiseert de de VNG voor gemeenten een aantal  

regiobijeenkomsten beschermd wonen/maatschappelijke opvang die VWS sluit hierbij 

aan en zal ook een aantal thema’s uit de meerjarenagenda agenderen.  

Data:  

26 maart van 10.00 – 12.30 uur in Amsterdam of Hilversum 

28 maart van 14.00 – 16.30 uur in Rotterdam 

2 april in de ochtend en de middag in Assen en Zwolle 

4 april van 13.00 – 15.30 uur in Tilburg 

  

 

Opmerkingen  

 

 

 


