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Portefeuillehoudersoverleg, 19 november 2018 

 
 

Bescherming en Opvang 
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Agenda 

1. Achtergrond 

2. Bereikte resultaten per (deel)programma  

3. Uitdagingen voor de komende jaren 
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Bescherming en opvang 



4 Regio Gooi en Vechtstreek 

2007: Wmo 

2008: Zvw 

2015: 3 D’s  

Een versnelde voorgeschiedenis… 
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Echte betrokkenheid,   
wederzijdse afhankelijkheid 

 

 

 

 

 

(vertegenwoordigers van)  

inwoners, familie en naasten 
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Programma’s bescherming en opvang 

1. Preventie & vroegsignalering 

2. Echte betrokkenheid 

3. Veilig & beschermd thuis wonen 

4. Gebundelde & hoogwaardige crisiszorg 

5. Beschermde woon- & opvangplekken 
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1. Preventie en vroegsignalering 

• Regionale Agenda (campagnes, trainingen, ed) 

• Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling  
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2. Echte betrokkenheid 

• Implementatie sluitende aanpak / MDA++ 

• Coördinator mensenhandel 

• Herstelnetwerk 
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3. Veilig en beschermd thuis wonen 

• 24-7 toezicht en ondersteuning in de wijk 

• Huisvesting maatschappelijke doelgroepen 

• Bemoeizorg & expertise vanuit GGZ en 
Verslavingszorg  
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4. Gebundelde & hoogwaardige crisiszorg 

• Veilig Thuis versterkt 

• Passend vervoer gestart 

• Ambulante crisiszorg 
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5. Beschermde woon- en opvangplekken 

• Wachtlijst beheer beschermd wonen 

• Sociaal medische zorg bij opvang  

• Crisisopvang jongeren geopend 
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Blijvende uitdaging voor de komende jaren  

• Mensen met ‘verward’ gedrag in de wijk 

• Toenemende wachtlijst BW (verslaafden, autisme, 
GGZ). Op dit moment 90 wachtenden, 30 mensen die 
niet uit kunnen stromen 

• Voldoende en passende huisvesting 
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Een 19 jarige vrouw met een traumatisch verleden, waarbij signalen waren van 
mensenhandel woonde bij Sherpa, maar was niet in staat zich daar aan de afspraken 
te houden. Ze werd uit haar kamer gezet zonder perspectief op ander onderdak. Ze 
kon terecht bij de Cocon, maar het is voorstelbaar dat een daklozenopvang geen 
goede plek is voor een jonge vrouw.  

 
Een man van in de 50 met psychiatrische problematiek en een alcohol- en 
methadonverslaving zorgt al jaren voor overlast in het centrum. Bij de 
daklozenopvang is hij wegens zijn agressieve gedrag ontwrichtend, waardoor hij een 
toegangsverbod heeft. Om dezelfde reden is hij ook bij Keerpunt Zuid uit zijn woning 
gezet. Er is geen zicht meer op waar meneer slaapt.  
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Wat kunnen we doen? 

1. Reeds ingezette weg versterken: 

a. Omklappen klassieke BW plekken naar Scheiden wonen 
zorg (60 van de 269) 

b. Structurele inbedding 24/7 begeleiding thuis en crisis  

c. Huisvesting maatschappelijke doelgroepen  

d. Aanpassing huisvestingsverordening 

e. Inventarisatie wooncapaciteit gemeenten 

f. Overleg corporaties, gemeenten, aanbieders 

g. Niet alleen sturen op instroom, maar ook doorstroom en 
uitstroom 
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Wat kunnen we nog meer doen? 

(Politieke) keuzes:  

1. Beschikbaar stellen van bestaande woningen voor 
zorg/maatschappelijke doelgroepen 

2. Mate en wijze waarop panden worden 
getransformeerd voor zorg/maatschappelijke 
doelgroepen 

3. Mate en wijze waarop nieuwe (innovatieve) 
woonvormen worden ontwikkeld voor 
zorg/maatschappelijke doelgroepen  

4. Inrichting crisiszorg in de Gooi en Vechtstreek 
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Feiten en cijfers 

Staat van het sociaal domein 
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