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Concept 

11 juni 2019 

Versnellingsplan ambulantisering 
bescherming en opvang 
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1. Huisvesting maatschappelijke doelgroepen / huren onder 

voorwaarden (convenant) 
2. Nieuwe huisvestingsverordening per 1 juli met mogelijkheid 

urgentie voor uitstroom uit beschermd wonen / opvang 
 

Hiermee worden mogelijkheden gerealiseerd om personen die 
uitstromen uit beschermd wonen of opvang zelfstandig te 
kunnen laten wonen (als dat niet ‘op eigen kracht’ lukt)  
 

 
 
 
 

                          

Ingezet beleid 
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• 60 cliënten per jaar in 2020 t/m 2022 
• 50% heeft behoefte aan geclusterd wonen 
• Uitstroom naar zelfstandig wonen met urgentie 

en indien nodig HOV 
 Realiseren 30 geclusterde woningen per jaar in 

2020 t/m 2022 
 

                          

Uitstroom uit beschermd wonen en andere 
instellingen 
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• 3 tot 4 nieuw op te leveren projecten deels bestemmen 
voor doelgroep (1e: Lucent Hilversum, najaar 2019), 
totaal 45 woningen t/m 2022 

• In totaal 45 huurwoningen in straal rondom locaties 
voor beschermd wonen toewijzen aan doelgroep t/m 
2022 

• zorgsteunpunten aanwijzen per locatie 
• Uitstromers met advies geclusterd wonen direct naar 

deze woningen bemiddelen 
 

 
 

                          

Opties voor geclusterde zelfstandige woningen 
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• Regionale spreiding  
• Bestaande situaties in wijken 
• Tijdige afstemming met omwonenden 
• Mogelijkheden van BW-locaties 
• Aanwijzen zorgsteunpunten 
• Bepalen straal rondom BW-locaties 
• Afspraken met corporaties over toewijzing 
• Organiseren toewijzing woningen 
 

 
                          

Aandachtspunten bij realisatie geclusterde woningen 
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• Gemeenten 

• Woningcorporaties 

• Zorgaanbieders 

• Cliëntvertegenwoordiging 

• Projectleider (Regio) 
 

                          

Bezetting regiegroep voor implementatie 
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Type cliënt Verblijf 
(regionaal) 

Begeleiding 
(lokaal) 

Uitkering  
(lokaal) 

Totaal 

Beschermd wonen met 
huisvesting (Pakket 3) 

50.750 0 4.315 55.065 

Scheiden wonen en zorg 35.530 0 12.305 47.835 

Ambulant intensief  
(6 uur / week) 

0 20.030 12.305 32.335 

Ambulant regulier  
(2 uur / week) 

0 6.680 12.305 18.985 

Voorbeeld van kosten per cliënt per jaar 
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• Verdeling scheiden wonen en zorg over 
gemeenten ongelijk 

• Verdeling geclusterde woningen over 
gemeenten naar verwachting ongelijk 

• Huidige verdeling cliënten met zorgbehoefte 
over gemeenten ook ongelijk 
 

                          

Regionale spreiding 
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• Uitkeringen: compensatie vanuit het Rijk (vertraging 

2 jaar) 
• Begeleiding: 3 opties:  
• Opzetten onderlinge compensatieregeling 
• Begeleiding vanaf 6 u/wk regionaal 
• Alle begeleiding regionaal 

 
 

                          

Opties voor financiële solidariteit 
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Maatregel Stappen Realisatie 

Nieuwe HVV Gereed 1-7-19 start 

Convenant HOV Gereed 1-7-19 start 

Geclusterde woningen Lucent (11) Realiseren Najaar 2019 

Geclusterde woningen overige projecten Projecten 
selecteren 

2020-2022 

Woningen in straal rond BW-locaties Uitwerken 2020-2022 

Vervolgstappen en planning 


