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Samenvatting
We zijn als gemeente al verantwoordelijk voor onze kwetsbare inwoners. 
Vanaf 2022 komt daar nog een nieuwe groep inwoners met problemen 
bij: mensen die maatschappelijke opvang of beschermd wonen (MOBW) 
nodig hebben. Dit gaat over mensen die dakloos zijn en mensen die niet 
zelfstandig kunnen wonen zonder intensieve ondersteuning. Vaak is er 
sprake van psychische problemen, verslaving, schulden, geen of 
onregelmatig werk, licht verstandelijke beperking, aanraking met justitie 
of een ingrijpende gebeurtenis in hun leven.  

In de nieuwe situatie wonen de cliënten zoveel mogelijk thuis, in de eigen 
gemeente, in de wijk. Nu is dat nog vaak binnen de muren van een  
instelling. Om dit mogelijk te maken moeten alle gemeenten zorgen dat 
alles lokaal op orde is om deze nieuwe doelgroep goed te kunnen 
huisvesten en ondersteunen.

Voorbereiding regionaal en lokaal
Zestien gemeenten in Utrecht (U16) werken samen om ervoor te zorgen 
dat gemeenten zich goed voorbereiden op deze nieuwe taak. Eind 2017 
stelden de gemeenteraden van al die gemeenten hiervoor een Regionale 
koers vast. De gemeenten in Utrecht West werken samen in de  
voorbereiding op deze nieuwe taak.

Alle U16 gemeenten zijn ook zelf druk bezig om op tijd klaar te zijn om 
deze doelgroep te ondersteunen. In dit Uitvoeringsprogramma  
maatschappelijke opvang en beschermd wonen Stichtse Vecht staat hoe 
onze gemeente dit aanpakt. 

Lokale basis-set moet geregeld zijn
In de aanpak staat dat de gemeente een aantal zaken op orde moet  
hebben, de zogenoemde ‘basis-set’. Zo zorgen we dat mensen, 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 basis-set zijn geregeld, kan deze doelgroep goed 
worden ondersteund.

Per onderdeel van de basis-set is aangegeven wat de gemeente wil 
bereiken en wat zij de komende periode gaat doen om dit te verbeteren. 
Gelukkig is er al heel veel geregeld. Dat staat ook in dit stuk.

 • Lokale ambulante behandeling en ondersteuning: verschillende 
beroepskrachten zorgen voor begeleiding en ondersteuning;

 • Toegang tot een woonplek: de gemeente moet zorgen voor  
voldoende woonruimte, voor mensen alleen, maar bijvoorbeeld ook 
samen met andere mensen in een complex voor gemengd wonen;

 • Schuldhulpverlening en financieel beheer: als er schulden zijn en de 
financiën zijn niet op orde, is er ondersteuning nodig om dit weer 
beter te krijgen;

 • Inkomen: 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;

 • 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;

 • Tijdelijke woonplek: 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 komen, samen met goede begeleiding;

 • 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: 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;
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 • 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;

 • Preventie en vroegsignalering: het liefst willen we voorkomen dat 
mensen in MOBW terecht komen. Het helpt als veel organisaties 
en inwoners problemen kunnen melden, zodat deze snel opgepakt 
worden en als partijen goed samenwerken. 

Achter in het Uitvoeringsplan is een groot aantal actiepunten  
opgenomen. Het Uitvoeringsplan loopt tot 2022 maar we stellen het 
regelmatig bij, zodat het actueel blijft. We werken binnen de gemeente 
en met woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en 
vertegenwoordigers van de doelgroep samen om al deze actiepunten 
zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

4



5

Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht

1.1. Aanleiding     
Vanaf 2015 (sinds de invoering van de nieuwe Wmo) is elke gemeente 
verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
(MOBW). De financiële middelen gaan echter naar de centrumgemeente, 
bij ons is dat Utrecht, die deze taak ook uitvoert. Bij MOBW is sprake van 
een transitie én een transformatie. Vanaf 2022 zijn de regiogemeenten 
ook belast met de uitvoering van deze taak. 

Daarnaast is sprake van een transformatie. We maken de beweging van 
opvang die nu voor een belangrijk deel intramuraal plaatsvindt, naar 
opvang in de wijk. Inwoners die aangewezen zijn op MOBW hebben in 
de toekomst waar mogelijk een eigen woonplek, bij voorkeur in de eigen 
gemeente, in de wijk, en krijgen daar intensieve ondersteuning op maat. 
Kanttekening hierbij is dat voor een deel van de doelgroep zelfstandig 
wonen, ook op langere termijn, niet altijd mogelijk is of de beste  
oplossing is.

De VNG en VWS hebben afgesproken deze transitie en transformatie te 
laten plaatsvinden op basis van het advies van de commissie 
Dannenberg. Hierin staat dat gemeenten het beste voor inclusie van 
deze kwetsbare doelgroep kunnen zorgen, omdat zij het dichtst bij de 
inwoners staan en zo de meest passende ondersteuning in de omgeving 
kunnen aanbieden. 

De financiële middelen komen vanaf 2022 gefaseerd over naar de 
gemeenten. Regiogemeenten gaan vanaf 2022 beschermd wonen ook 
echt mede uitvoeren, voor nieuwe cliënten, terwijl Utrecht nog verant-
woordelijk blijft voor bestaande cliënten. Voor maatschappelijke opvang 
is bepaald dat de centrumgemeente dit in ieder geval nog tot en met 
2025 blijft uitvoeren, ook voor de regiogemeenten. Niettemin hebben 
we als regiogemeente nu ook al te maken met deze doelgroep. Ook 
onze gemeente kent inwoners met een MO achtergrond en inwoners die 
dreigen dakloos te raken.

De problematiek die hoort bij de doelgroepen die van deze 
voorzieningen gebruik maken is  zeer divers. De doelgroep die in aan-
merking komt voor beschermd wonen kenmerkt zich vaak door 
ernstige psychische problematiek. Er kan ook sprake zijn van een licht 
verstandelijke beperking, verslaving of schuldenproblematiek, vaak een 
combinatie van meerdere problemen. De doelgroep is niet in staat 
zelfstandig te functioneren zonder intensieve ondersteuning. 

Bij maatschappelijke opvang gaat het over daklozen. De zwaardere (MO 
of ex-MO) doelgroep heeft veelal te maken met licht verstandelijke 
beperking, financiële problemen, geen stabiel inkomen of werk, 
verslaving(-sverleden), justitieverleden en/of psychosociale problematiek. 
Een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een scheiding, het ontstaan van 
schulden, verlies van werk of inkomen kan leiden tot een huisuitzetting 
en uiteindelijk tot dakloosheid omdat deze doelgroep veelal niet de  
veerkracht en/of vaardigheden heeft om hier zonder begeleiding zelf uit 
te komen.

1.2. Samenwerking U16 en Utrecht West     
De gemeente Utrecht en 15 regiogemeenten, samen U16, hebben 
besloten intensief samen te werken om deze opdracht te kunnen doen 
slagen. De bovenstaande ambitie en beweging sluit aan op de Regionale 
koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16, die eind 2017 
door alle Utrechtse U16 gemeenteraden is vastgesteld. Hierin staan de 
uitgangspunten voor deze operatie en is de samenwerking bekrachtigd. 
Verder is de belangrijke rol van de individuele gemeenten onderstreept. 
      

1. Inleiding
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Gemeenten moeten zorgen dat zij in 2022 klaar zijn om deze nieuwe 
doelgroep van ondersteuning te kunnen voorzien, onder andere in de 
vorm van een basis-set, ook wel gereedschapskist genoemd. 

Als onderdeel van de uitwerking van de Regionale koers, op weg naar 
2022, stellen de gemeenten op drie niveaus documenten op waarin is 
aangegeven hoe deze route eruit ziet, wat er in die periode moet 
gebeuren en hoe de gemeenten samenwerken.

Lokale ambulante 
behandeling en 
begeleiding

Informele zorg

Toegang tot een 
woonplek

Tijdelijke woonplek

Schuldhulpverlening en 
financieel beheer

Inkomen

Activering en toeleiding 
naar (betaald) werk

Persoonlijke 
ontwikkeling

Preventie en 
vroegsignalering

Integratie in 
de wijk

Uitgangspunten MOBW U16 
In de Regionale koers staan uitgangspunten, die alle U16 gemeenten 
delen:
 • 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 ondersteunings- 

structuur en vullen hun ‘basis-set’, onder andere met inzet op  
voldoende woonruimte, preventie, nazorg, ambulante begeleiding en 
behandeling en een goede sociale infrastructuur. 

Deze uitgangspunten blijven onverkort van kracht. Aanvullend  
committeren de U16 gemeenten zich aan de volgende uitgangspunten:
 • Evenredige regionale spreiding van voorzieningen in de regio;
 • Ruimte voor differentiatie vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid 

en heldere samenwerkingsafspraken.
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Binnen de samenwerking van de U16 gemeenten zijn onder meer de 
volgende afspraken gemaakt:
 • Utrecht blijft tot en met 2022 verantwoordelijk voor bovenregionale 

voorzieningen beschermd wonen en tot 2026 voor maatschappelijke 
opvang;

 • Utrecht is tot en met 2022 verantwoordelijk voor de contractering 
van Beschermd Thuis en Beschermd Verblijf;

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

 • Gemeenten realiseren voldoende woningen voor de MOBW  
doelgroep;

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

 • U16 gemeenten maken afspraken over de financiële risico’s;
 • Er komen transformatiemiddelen beschikbaar voor de Wmo-regio’s 

om zich goed voor te kunnen bereiden op de transitie en  
transformatie.

In de loop van 2020 stellen de U16 gemeenten een gezamenlijk 
Regioplan op. Met dit Regioplan en de eerder vastgestelde Regionale koers 
voldoen de gemeenten al op voorhand op de later dit jaar vast te stellen 
Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO), die voorschrijft dat gemeenten 
in regionaal verband voor jeugd én beschermd wonen een regiovisie 
opstellen.

Inkoop beschermd wonen U16    
Om de transformatie van MOBW te realiseren heeft centrumgemeente 
vanaf 2020 hiervoor opnieuw ingekocht. Voor beschermd wonen gaat 
het om de volgende (nieuwe) producten:
 • Beschermd Thuis: inwoners wonen zelfstandig in de wijk met  

intensieve begeleiding. Elke gemeente zorgt voor (1) voldoende  
zelfstandige woningen, (2) 24/7 ambulante begeleiding en (3) een 
lokale sociale infrastructuur (basis-set);

 • Beschermd Verblijf: voorziening in de Wmo-regio (bij ons: Utrecht-
West) voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen en  
gespecialiseerde begeleiding in een 24-uursvoorziening nodig 
hebben.

 • Beschermd Wonen: gespecialiseerde bovenregionale voorzieningen. 
Alleen voor mensen die hoog-specialistische zorg nodig hebben of bij 
wie de veiligheid of overlast in het geding is en waarbij de zorg niet in 
Utrecht West-verband geboden kan worden. U16 blijft verantwoor- 
delijk. Voorbeeld: locatie Lievegoed in Kockengen.

Samenwerking Utrecht-West     
De Wmo regio’s werken ook intensief samen. Voor Utrecht-West is vorig 
jaar een plan van aanpak opgesteld, begin 2020 gevolgd door het 
Afsprakenkader MOBW Utrecht West 2020-2021. 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 (UW) 

waar dit nodig is en een meerwaarde heeft;
 • We laten taken, verantwoordelijkheden en gelden zoveel mogelijk, tot 

uiterlijk 2025, bij de centrumgemeente; dit geeft de gemeenten tijd 
en ruimte om de lokale sociale infrastructuur goed in te richten;

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

 • De UW gemeenten maken in ieder geval afspraken over de  
volgende thema’s:
• Beschikbaarheid van voldoende woonplekken;
• Tijdelijke kleinschalige opvang (time out voorzieningen);
• Toegang tot vormen van beschermd wonen;
• Het gebruik van bestaande intramurale plekken in de regio (in 

Stichtse Vecht en Woerden);
• Financiën.

Voorbeeld: locatie Gerard Doustraat Maarssen van Kwintes. Er wordt 
zoveel mogelijk toegewerkt naar een af- of ombouw van deze 
voorzieningen naar Beschermd Thuis;
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1.3 Stichtse Vecht
De gemeente Stichtse Vecht bereidt zich ook individueel intensief voor 
op de nieuwe taak MOBW die vanaf 2022 naar de gemeente komt. In het 
nu voorliggende Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht is  
beschreven hoe onze gemeente toewerkt naar het uitvoeren van deze 
nieuwe taak. Dat wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 2, 3 en 4.

Aan de rechterzijde schetsen we de casus van een geanonimiseerde 
cliënt, genaamd Cor, die de stap van Beschermd Verblijf naar Beschermd 
Thuis kan maken, op het moment dat er een geschikte woning 
beschikbaar is. Bij voorkeur in de gemeente van herkomst, zodat hij in 
de buurt van zijn netwerk woont. Daarnaast willen we het graag mogelijk 
maken dat een inwoner met deze problematiek in de toekomst de stap 
Beschermd Verblijf kan overslaan en dat hij in zijn eigen woning kan 
blijven met intensieve begeleiding en behandeling thuis.
      

Uitgangspunten Stichtse Vecht

Casus     
Cor woont op dit moment in een beschermde woonvorm vanwege zijn 
psychiatrische problematiek: schizofrenie en ADD. Deze problematiek 
zorgt ervoor dat hij medicatie moet innemen en veel structuur nodig 
heeft. Cor heeft goed contact met familie en vrienden. Daarnaast heeft 
hij sinds een aantal maanden zelfs een relatie. Cor werkt 12 uur in de 
week en doet vrijwilligerswerk. Hij krijgt op dit moment vier keer in de 
week woonbegeleiding en één keer in de twee weken persoonlijk be-
geleiding. De contactmomenten met de woonbegeleider bestaan met 
name uit toezicht op het huishouden en inname van medicatie. Cor 
werkt met zijn persoonlijk begeleider aan de  doelen in zijn  
begeleidingsplan. Verder heeft Cor gelukkig geen schulden, maar hij 
zit niet ruim in het geld. Een medewerker budgetbeheer helpt hem om 
zijn geld te beheren en Cor te leren om te gaan met zijn financiën. Cor 
zou als volgende stap graag ‘beschermd thuis’ gaan wonen in een eigen 
huisje met begeleiding, liefst in de buurt van zijn familie, vrienden en 
relatie.
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2. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Stichtse Vecht

2.1. Inleiding    
Iedere U16 gemeente maakt een lokaal uitvoeringsprogramma en biedt 
dat aan haar gemeenteraad aan. In het voorliggende Uitvoerings-
programma MOBW Stichtse Vecht is aangegeven wat er allemaal nodig is 
om in 2022 klaar te zijn om deze nieuwe taak te kunnen vervullen en hoe 
we dat gaan doen. Een belangrijk deel van het programma bestaat uit 
(het vullen van) de lokale basis-set. De elementen hiervan komen in de 
programma’s van alle gemeenten terug. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

We zien dit Uitvoeringsprogramma als een dynamisch document. In zijn 
huidige vorm is het de basis om vanuit te gaan werken. Door de input 
van alle betrokkenen, intern en extern, nieuw te verwerven inzichten en 
opgedane ervaringen, onder andere uit pilots waaraan we (gaan)  
deelnemen, ontstaat in de periode tot 2022 gaandeweg een beter beeld 
van onze opdracht en de wijze waarop we die invullen.

2.2 Afbakening en samenhang      
De transitie en transformatie van MOBW staan niet op zichzelf. Deze 
zijn nauw verweven met een aantal andere opgaven waar gemeenten 
voor staan. De veranderingen binnen de GGZ-zorg, de aandacht voor 
verwarde personen en de nieuwe werkwijze binnen de Wvggz hebben 
ook allemaal met ambulantisering te maken en gaan grotendeels over 
dezelfde mensen. 

Een centrale noemer, ook in dit document, is de aandacht voor 
inwoners met psychische kwetsbaarheid. We zien de nodige raakvlakken, 
in de doelgroep, de problematiek en de beweging naar de locatie waar 
de zorg en ondersteuning het beste kanplaatsvinden. Al benoemen we 
dit in dit stuk niet altijd, we houden de samenhang tussen deze thema’s 
altijd scherp in het oog. We voeren acties en interventies zoveel mogelijk 
dusdanig uit dat deze voor de hele brede doelgroep van toepassing 
kunnen zijn. Zoals eerder aangegeven is de problematiek van  
inwoners die gebruik maken van MOBW vaak zeer divers en beperkt dit 
zich meestal niet tot psychische problematiek.

Uitgangspunten:
- inclusie (beweging naar de wĳk) - zoveel mogelĳk in de sociale basis oplossen
- zo licht en zo kort mogelĳk - preventie

MOBW
1 - Beschermd thuis
2 - Beschermd verblĳf
3 - Beschermd wonen,
maatschappelĳke opvang

WvGGZ
- Meldpunt
- Verkennend onderzoek
- Zorgmachtiging
- Crisismaatregel

Verward gedrag
- Meldpunt

Toegang

MOBW 1Verkennend
onderzoek

MOBW 2, 3

Meldpunt

Sociale basis (in de wĳk)

Transformatie personen met psychische
kwetsbaarheid
Maatschappelĳke opvang en beschermd wonen (MOBW), Wet verplichte GGZ,
aanpak verwarde personen

Verblĳf



11

Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht

Sluitende aanpak personen met verward 
gedrag  
Al enige jaren werken we aan een sluitende 
aanpak van personen met verward gedrag. 
Dit heeft onder meer geleid tot het op orde 
brengen van de keten ‘van signalering van 
een probleem tot de aanpak ervan’. De 
wijk-GGZ’er speelt hierin een belangrijke rol. 
De wijk-GGZ’er werkt op het snijvlak van 
veiligheid, zorg en ondersteuning en 
verbindt deze domeinen, om maatwerk 
mogelijk te maken. De Wijk-GGZ’er kent de 
lokale partijen en bepaalt samen met het  
sociaal wijkteam van de gemeente en (zorg)
ketenpartners Altrecht, Kwintes en Handje 
Helpen, welke aanpak en zorg of  
ondersteuning het beste bij iemand past.

Openstelling Wet langdurige zorg voor 
GGZ-doelgroep 
Door de grondslag psychische stoornis toe 
te voegen aan de zorginhoudelijke toegangs-
criteria van de Wet langdurige zorg (Wlz) 
kunnen met ingang van 2021 inwoners die 
hun leven lang intensieve GGZ-
ondersteuning nodig hebben een beroep 
doen op de Wlz. Een aantal cliënten die nu 
onder MOBW vallen gaan over naar de Wlz. 
Dit heeft gevolgen voor de huidige populatie 
van Beschermd Thuis locaties, zoals de 
Gerard Doustraat in Maarssen (Kwintes). 
De populatie blijft gelijk, alleen een deel van 
de financiering loopt via de Wlz. Gemeenten 
ontvangen als gevolg hiervan in de toekomst 
minder budget, maar daar staan ook minder 
cliënten tegenover.

Hoofdlijnenakkoord GGZ      
In 2018 is het Hoofdlijnenakkoord GGZ 
(2019-2022) tussen het ministerie van 
VWS, VNG, Zorgverzekeraars Nederland en 
GGZ-partijen gesloten. De afspraken die 
hierin zijn opgenomen staan in het teken 
van de juiste zorg op de juiste plek en het 
terugdringen van wachttijden. In het 
akkoord is een belangrijke rol voor 
gemeenten opgenomen als het gaat om het 
verplaatsen van zorg (dichter) bij mensen 
thuis en het vervangen van zorg door ande-
re hulp en/of ondersteuning. Om de 
ambities uit het akkoord te realiseren zijn 
voor gemeenten structureel financiële 
middelen beschikbaar gesteld.

Wet verplichte GGZ (Wvggz)     
De beweging naar de wijk, waarvan bij 
MOBW sprake is, zien we ook terug bij de 
invoering van de Wvggz. Vond verplichte 
opname onder de BOPZ altijd intramuraal 
plaats, vanaf 1 januari 2020 kan de 
verplichte zorg voor mensen met ernstige 
psychische problemen ook thuis, in de wijk 
dus, plaatsvinden. De wet heeft 
beleidsmatig en organisatorisch gevolgen 
voor gemeenten. Het gaat daarbij onder 
andere om een aanpassing van de rol van 
de burgemeester, het opvangen en 
doorgeleiden van meldingen en gewijzigde 
informatiedeling met ketenpartners. 
Het accent verschuift van opsluiting naar 
preventie en behandeling. 

De nieuwe wet biedt handvatten voor 
gemeenten om meer ambulant en 
preventief hulp te bieden aan mensen met 
geestelijke problemen die niet vrijwillig in 
zorg gaan. De zorgmelding en het  
verkennend onderzoek zijn ondergebracht 
bij de GGDrU.

Jongvolwassenen (16-27 jaar)
Bijzondere vermelding verdient nog de 
noodzakelijke aandacht voor de groep 
jongeren  (16-27 jaar). MOBW is beschikbaar 
voor inwoners vanaf 18 jaar. Dit is een 
doelgroep waarmee de gemeente al langer 
worstelt om hiervoor de meest passende 
zorg te leveren. Bij de aanpak van MOBW 
hebben we ook aandacht voor deze  
doelgroep. Ook jongeren, en ook jonger dan 
18 jaar, kunnen dakloos raken of in  
beschermd wonen terecht komen. Met 
name de groep die uitstroomt uit  
intramurale jeugdhulpverlening heeft het 
risico om dakloos te worden. Onze inzet 
is erop gericht ervoor te zorgen dat deze 
groep inwoners niet tussen de wal en het 
schip raakt en als aparte doelgroep wordt 
benoemd.
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2.3. Cijfers en opdracht
We beschikken nog altijd niet over accurate cijfers over het aantal inwoners van Stichtse Vecht dat op dit moment gebruik maakt van MO en BW. Dit is tot 
nu toe niet goed geregistreerd. Vanaf 2020 wordt in ieder geval zoveel mogelijk de instroom in BW bijgehouden. In 2018 heeft onderzoeksbureau HHM een 
rapport opgesteld met gegevens en prognoses over de doelgroep.  Samen met gegevens over de MOBW  in- en uitstroomcijfers kunnen we een zeer globale 
prognose opstellen van het aantal te verwachten inwoners van Stichtse Vecht in (alleen) beschermd wonen vanaf 2022. Als we hier meteen de becijferde 
woningopgave voor de komende vijf jaar bij betrekken en het aantal huidige intramurale plekken binnen onze gemeentegrenzen, dan ontstaat het volgende 
beeld.

Jaarlijks te realiseren 
woningen in Utrecht-West
in 2022 - 2025

Prognose aantal clienten BW
Stichtse Vecht 

+67 
in 2022

+12
jaarlijkse
nieuwe instroom 38

per jaar*

Deze plekken zijn op dit moment beschikbaar voor 
inwoners uit alle U16 gemeenten. In de toekomst zullen de 
genoegde plekken van Kwintes vooral beschikbaar zijn voor 
inwoners uit Utrecht West. Lievegoed is een bovenregionale 
voorziening die ook in de toekomst beschikbaar blijft voor 
inwoners uit de hele regio U16.

Aantal intramurale plekken BW in 
Stichtse Vecht

22 
Kwintes, Gerard Doustraat, 
Maarssen

18
Lievegoed, De Kraal,
Kockengen

Woerden

Stichtse
Vecht

Montfoort

De Ronde 
Venen

*Oudewater
0

Een aantal inwoners dat instroomt in Beschermd Thuis zal over eigen woonruimte beschikken, 
waar zij ook ondersteund kunnen worden. Voor een aantal instromers zal echter aanvullend 
woonruimte gerealiseerd moeten worden. Voor de komende vijf jaar gaan we uit van de hier 
genoemde aantallen voor onze regio Utrecht West  en Stichtse Vecht.

Pas in de praktijk zullen we weten over welke aantallen we het echt gaan hebben, voor hoeveel 
inwoners met een MOBW-indicatie wij vanaf 2022 verantwoordelijk zijn en hoeveel woonruimte 
we hiervoor moeten realiseren. Van belang is dat inwoners die nu een beschikking voor MOBW 
hebben onder verantwoordelijkheid van centrumgemeente Utrecht blijven. 

14

Jaarlijks te realiseren 
woningen in U16 gemeenten
in 2022 - 2025

14
5

5

600
per jaar

Utrecht-
West

Stad 
Utrecht

Andere U16 
gemeenten

385

177

38
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We zijn vanaf 2022 dus alleen verantwoordelijk voor nieuwe instromers 
en uitstromers. Vanaf 2022 neemt het aantal inwoners in beschermd 
wonen waarvoor wij verantwoordelijk zijn geleidelijk toe. Los van deze 
cijfers zien de professionals in de praktijk als gevolg van verschillende 
ontwikkelingen in zijn algemeenheid een toename van mensen met 
ernstige problematiek. Dit kan leiden tot een toename van het gebruik 
van de Wmo, maar ook van MOBW. Dit alles maakt dat we de prognose 
van het aantal BW cliënten scherp moeten blijven monitoren.

Overigens hebben we nu ook al met deze doelgroep te maken. Sommige 
cliënten uit Stichtse Vecht wonen nu al in onze gemeente, maar dan in 
een BW-locatie en een aantal inwoners dat uitstroomt uit MOBW keert 
terug naar onze gemeente. Voor deze laatste groep moeten we 
woonruimte en twee jaar woonbegeleiding (in de vorm van de Wmo-
voorziening individuele begeleiding) regelen. Er dienen zich regelmatig 
cliënten aan met een dusdanige problematiek dat dakloosheid dreigt of 
dat het aanvragen van een indicatie voor Beschermd Thuis aan de orde 
is. Inmiddels heeft  de eerste inwoner uit Stichtse Vecht een beschikking 
voor Beschermd Thuis gekregen. Naar verwachting zullen er, ook voor 
2022, nog meer volgen.

Opdracht
Onze opdracht is gelet op het voorgaande duidelijk:  we krijgen te maken 
met een nieuwe doelgroep kwetsbare inwoners, die de komende jaren in 
omvang zal toenemen en waarvoor we voldoende passende huisvesting 
moeten realiseren, en we moeten zorgen dat ondersteuning op maat, in 
de buurt, beschikbaar is, zodat zo snel mogelijk kan worden ingezet op 
herstel, in brede zin. En zeker niet onbelangrijk: we moeten sterk  
inzetten op preventie, om zoveel mogelijk te voorkomen dat inwoners 
aangewezen zijn op MOBW.

2.3. Visie en uitgangspunten  
De in het vorige hoofdstuk vermelde uitgangspunten voor de U16 
gemeenten sluiten goed aan bij de visie van Stichtse Vecht op het soci-
aal domein. Recentelijk is in het Integraal beleidskader (IBK) de volgende 
ambitie verwoord:

Uitgangspunten Stichtse Vecht 
De samenleving zoals die ons in de gemeente Stichtse Vecht voor ogen 
staat, beschrijven we aan de hand van vier richtinggevende 
uitgangspunten:

De uitgangspunten staan niet op zichzelf; zij kunnen en moeten in 
samenhang met elkaar worden bekeken. Ze grijpen in elkaar en lopen 
soms ‘in elkaar over’. En de één is van invloed op de ander.

Ambitie    
In 2030 kan iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen 
ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden meedoen en aan de 
samenleving bijdragen. Dit geeft voldoening en heeft een positief 
effect op het welzijn en de gezondheid van mensen. 
Inwoners kijken naar elkaar om en helpen en ondersteunen elkaar.

1.Voorkomen 
is beter 

Samenspel van eigen 
keuze en onderlinge 
afhankelijkheid2.

3.Iedereen doet mee 
(inclusieve samenleving) 4.De leefwereld 

van de inwoner 
is leidend
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3. Lokale basis-set MOBW Stichtse Vecht
3.1. Algemeen      
De elementen van de basis-set, ook wel gereedschapskist genoemd, zijn al in de Regionale koers vermeld. Iedere U16 gemeente zorgt dat de sociale 
infrastructuur op orde is, rekening houdend met de elementen van de basis-set. Als wij de basis op orde hebben, is er sprake van een integraal aanbod 
waarmee we kunnen voorkomen dat mensen terecht komen in een beschermd verblijf locatie of een maatschappelijke opvangvoorziening. Als zij hierop wel 
zijn aangewezen, kunnen we direct werken aan herstel om een zo snel mogelijke uitstroom mogelijk te maken. Na dit herstel voorkomen we zoveel mogelijk 
dat de inwoner terugvalt in zijn of haar oude leven. Bij de onderstaande uitwerking van de elementen uit de basis-set komt met name het dynamische  
karakter van dit document en onze aanpak van MOBW tot uiting. Per onderdeel is een korte omschrijving opgenomen, gevolgd door onze ambitie, een  
puntsgewijs overzicht van de belangrijkste zaken die al aanwezig zijn en actiepunten die we de komende twee jaar gaan uitvoeren. Als bijlage bij dit  
programma is een tabel met alle actiepunten samengevoegd opgenomen. 

Wonen met 
ondersteuning 
in de wijk

Basis-set op orde: 
integraal aanbod 
gerealiseerd

Sociale infrastructuur
op orde brengen per 
gemeente

Uitgangspunten 
Regionale Koers U16
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Omschrijving      
Om te zorgen dat inwoners met dusdanige problemen dat zij zijn  
aangewezen op tijdelijke opvang of een beschermde woonvorm, kunnen 
rekenen op toegankelijke en samenhangende ondersteuning in de wijk, 
is het noodzakelijk dat begeleiding en behandeling, zoveel mogelijk in de 
wijk, in voldoende mate aanwezig zijn. 

Bij begeleiding denken we onmiddellijk aan de intensieve begeleiding 
die hoort bij een indicatie voor Beschermd Thuis, maar ook individuele 
begeleiding als Wmo voorziening rekenen we hiertoe. 

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. Alle 
regio’s en gemeenten beogen een GGZ in de wijk aanpak te ontwikkelen. 
Wij zijn vorig jaar gestart met een pilot GGZ in de wijk in Maarssenbroek, 
waarbij verbinding ontstaat tussen veiligheid, zorg en ondersteuning. 
Dit is een samenwerking van Altrecht, Kwintes en Handjehelpen, terwijl 
Impegno de wijk GGZ-er levert. De aangestelde wijk GGZ-er is min of 
meer een verlengstuk van het sociaal wijkteam en speelt een 
verbindende rol tussen partijen en cliënten. De wijk GGZ-er kan snel 
schakelen en doorverwijzen en in sommige gevallen bemoeizorg 
uitvoeren.

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.  Door lokale netwerken van formele, 
professionele hulpverleners  en informele ondersteuners te organiseren 
wordt de samenwerking bevorderd en kunnen ze ook gezamenlijk de 
‘ogen en oren’  in de wijk zijn. 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.

Ambitie     
De doelgroep die gebruik maakt van MO of BW is gebaat bij een 
optimale integrale aanpak van de problematiek. Aanbieders van 
behandeling en begeleiding moeten gezamenlijk tot een 
passende, integrale aanpak komen. Vanuit deze aanpak kan inzet 
op andere aandachtsgebieden, zoals activering plaatsvinden.  
Samenwerking met informele zorg en een goede meldingsstructuur 
zijn verder noodzakelijk voor een goede aanpak van de problemen.

Actiepunten:
 • Samenwerking op lokaal niveau tussen aanbieders behandeling en 

begeleiding, en welzijn en andere informele partners bevorderen;
 • Pilot wijk-GGZ’er evalueren en bij een positieve beoordeling  

voortzetten; 
 • Aan de hand van een of meer casussen Beschermd Thuis in de  

praktijk testen hoe het er met onze basis-set voor staat en op basis 
van de ervaringen deze verbeteren; we betrekken alle relevante  
partijen erbij en zorgen voor zoveel mogelijk regelruimte;  

 • Onderzoeken of het lokaal aanbod behandeling en begeleiding  
voldoende is; zo nodig stappen zetten op dit aan te vullen;

 • Samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis loopt een onderzoek dat 
een regiobeeld (Utrecht West) GGZ oplevert. Met de uitkomsten gaan 
we bezien wat aanvullend nodig is op het gebied van GGZ zorg;

 • Op regionaal niveau (Utrecht West) afspraken maken over  
behandeling met Zilveren Kruis;

 • Aanpak personen met verward gedrag nog verder uitwerken;
 • Uitvoeren Wet verplichte GGZ (gestart begin 2020), evalueren en  

aanpak zo nodig bijstellen; de Wvggz maakt het mogelijk dat  
gedwongen behandeling ook in de thuissituatie kan  plaatsvinden.

3.2. Lokale ambulante professionele 
        behandeling en begeleiding

 
Begeleiding via Beschermd Thuis en individuele begeleiding via de 
Wmo; 
Behandeling, met name via de GGZ, bijvoorbeeld door Altrecht; 
GGZ-er in de wijk (pilot in de hele gemeente Stichtse Vecht); 
Sluitende aanpak personen met verward gedrag; door deze 
ketensamenwerking kunnen we problemen vaak tijdig signalen, 
zorgen voor een goede aanpak en weten we wat te doen bij een 
crisissituatie.

Wat is er:
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Omschrijving      
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) 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. Het realiseren van voldoende passende woonplekken is een 
van de grootste opgaven binnen MOBW. Op de gehele woningmarkt is 
sprake van schaarste en er is een groot tekort aan betaalbare sociale 
huurwoningen. Nu al hebben we te maken met mensen die uitstromen 
uit MOBW-voorzieningen, voor een groot deel uit Utrecht. Vanaf 2022 
komt daar de nieuwe doelgroep van instromers in met name beschermd 
wonen bij. Verder zijn ook (tijdelijke) woonplekken nodig voor mensen in 
de maatschappelijke opvang.

Ambitie     
Kwetsbare doelgroepen kunnen vaak nog meer dan anderen 
groepen acute nood ervaren bij het vinden van passende 
huisvesting. Vanaf 2022 bieden wij de doelgroep MOBW en andere 
kwetsbare groepen, zoveel als mogelijk is op korte termijn,  
passende huisvesting binnen onze gemeente met adequate 
ondersteuning in de buurt.

De bestaande woningvoorraad breiden we daarvoor uit, vooral met 
woningen in de sociale huursector en in het bijzonder ook voor  
alleenstaanden. Een gevarieerd aanbod is nodig. Een aantal  
mensen is in staat zelfstandig (met ondersteuning) in de wijk te 
wonen, anderen gedijen beter in een groepssetting. Tijdelijke 
woonplekken kunnen in bepaalde gevallen ook voor een oplossing 
zorgen. 

3.3 Het realiseren van voldoende 
      woonplekken

Actualisatie van de Woonvisie (vastgesteld door de raad) met aan-
dacht voor het realiseren van woonruimte voor deze doelgroep;
Convenant uitstroom MOBW (U16) en afspraken over de uitstroom van 
mensen uit MOBW naar de gemeente van herkomst;
Prestatieafspraken met woningcorporaties: hierin zijn nu al zijn er 
afspraken opgenomen over contingenten voor uitstroom uit MOBW; 
Casuïstiek overleg Zorg & Overlast (vooral gericht op ‘spoedzoekers’): 
begin 2020 gestart overleg met onder andere vertegenwoordigers 
van gemeente, corporaties en zorgaanbieders. Er zijn raakvlakken 
met de doelgroep MOBW. 

Wat is er:
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Actiepunten:
 • Onderzoek doen  naar alle mogelijkheden om voldoende  

woonruimte voor deze doelgroep te realiseren (bestaande panden 
en nieuwbouw, ook tijdelijke locaties) en dit afzetten tegen de  
opgave; 

 • Samen met corporaties en andere partners een plan maken voor 
het realiseren van woonruimte om aan onze taakstelling te voldoen. 
Hierbij aandacht voor verschillende doelgroepen, waaronder  
jongvolwassenen van 18-27 jaar; er zijn veel kleine wooneenheden in 
de sociale huursector nodig; het realiseren van verschillende vormen 
onderzoeken: gemengd wonen, tiny houses, hofjeswoningen,  
transformatie van scholen en kantoorpanden; ook mogelijkheden 
binnen gemeentelijk vastgoed bezien; bij alle ontwikkel- en  
bouwprojecten de mogelijkheden om voor deze doelgroep  
huisvesting te realiseren onderzoeken;

 • Deelname aan Living Lab Eerst een Thuis regio Utrecht gericht op 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; 

 • Nadere afspraken maken met de corporaties over het jaarlijks op te 
leveren contingent woningen voor instroom in Beschermd Thuis en 
uitstroom uit MO of BW;

 • Bestuurlijke afspraken ambulantisering MOBW, gemaakt tussen 
gemeenten, corporaties en zorgaanbieders,  in Utrecht West verband 
uitwerken; 

 • Afspraken uitstroom uit MOBW stroomlijnen binnen Stichtse Vecht 
en in UW verband;

 • Bij uitstroom uit MOBW naar een zelfstandige woning in de wijk  
zorgen voor goede overdracht (naar wijkteam of aanvullende zorg), 
zachte landing in de wijk, aansluiting bij het lokale netwerk en  
voorzieningen.
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Omschrijving     
Bij inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke opvang of 
beschermd wonen is sprake van complexe problematiek. Niet zelden is 
hierbij ook schuldenproblematiek aan de orde. Bij nieuwe cliënten en 
mensen die uitstromen op weg naar een zelfstandig bestaan breekt een 
kwetsbare periode aan en is sprake van grote veranderingen, zeker ook 
op financieel gebied. Voldoende inkomen maakt het mogelijk om 
zelfstandig te wonen en financieel zelfstandig te worden. En dat draagt 
bij aan herstel.  Niet iedereen is in staat op eigen kracht zijn leven op de 
rit te krijgen. Daarom bestaat het risico dat financiële problemen 
ontstaan of verergeren en op den duur huisuitzetting dreigt. Het 
voorkomen en tijdig onderkennen van schulden en een gerichte aanpak 
hiervan, in combinatie met ondersteuning bij het op orde houden van de 
financiën kan grotere problematiek voorkomen. Dit thema kent 
uiteraard veel raakvlakken met de paragrafen 3.5 Inkomen en 3.6 
Activering en toeleiding naar (betaald) werk.

Ambitie     
Op termijn moeten cliënten in MOBW zelf in staat zijn om hun eigen 
financiën te beheren. We zorgen voor een passend en dekkend  
aanbod voor cliënten in MOBW, met actieve hulpverlening bij  
schulden. We doen dit vooral op lokaal niveau omdat er verschillen 
zijn tussen de gemeenten op het gebied van schuldhulpverlening.
Met het hulpaanbod voorkomen we financiële problemen en  
huisuitzetting en werken de cliënten toe naar een schuldenvrij 
leven en financiële zelfredzaamheid.

Actiepunten:
 • Het totale aanbod rond schuldhulpverlening  in samenhang bezien 

en beoordelen wat voor deze doelgroep passend en aanvullend  
nodig is; ook mogelijkheden bezien om dit regionaal op te pakken;

 • Borgen dat bij nieuwe cliënten (in- en uitstroom) een lokale check 
plaats vindt op de (toekomstige) financiële situatie, om te voorkomen 
dat cliënten met een financiële achterstand starten;

 • Afspraken maken met corporaties over hoe om te gaan met  
huurachterstanden en (het voorkomen van ) huisuitzetting, met  
andere relevante partners;

 • Samenwerking en afstemming realiseren tussen en concrete  
werkafspraken maken met alle relevante partners, onder andere 
Schuldhulpverlening, Werk & Inkomen, Sociaal wijkteam, en externe 
partners, over voorkoming en aanpak van schulden;

 • Binnen de aanpak Vroegsignalering Schulden aandacht hebben voor 
deze specifieke doelgroep; wat is er al en wat is er nodig?

 • Volgen van passende pilots voor preventie, schuldhulpverlening en 
financieel beheer en deelname overwegen. Enkele voorbeelden:
• Vroegsignalering huurachterstanden
• Vroegsignalering Schulden (Utrecht West, vanuit Woerden)
• Schuldenvrij Nieuwegein
• Buddy app (Den Haag)
• Het Huishoudboekje (Utrecht)
• Mobility Mentoring (aanpak financiële en sociale problemen)

3.4 Schuldhulpverlening en financieel 
       beheer

Gemeentelijke schuldhulpverlening, met inzet van Plangroep (voor 
budgetbeheer); 
Budgetmaatjes (Leef MD), budgetcoaches;
Onafhankelijke cliëntondersteuning, voor dit onderdeel  met name 
Leef MD;
Project Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen, 
waaruit onder andere het volgende wordt aangeboden:
• Bijeenkomsten voor het ordenen van administratie
• Programma Lift je leven (groepsbijeenkomsten);
Convenant Vroegsignalering (in ontwikkeling), met corporaties, Leef 
MD en Kwadraad; 
Ondersteuning Thuisadministratie (Welzijn Stichtse Vecht);
Financieel beheer door aanbieders Beschermd Thuis.

Wat is er:
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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. 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.  Dit thema kent logischerwijs veel raakvlakken met 3.4 
Schuldhulpverlening en 3.6 Activering. 

Ambitie     
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.

Actiepunten:
 • Knelpunten die deze doelgroep bij het verkrijgen van een  

inkomen (uit werk, uitkering, bijstand) ervaart in kaart brengen;
 • Samen met ketenpartners komen tot oplossingen voor de  

geconstateerde knelpunten;
 • In situaties waarbij geen sprake is van een postadres deze 

ambtshalve toekennen, om inkomen of uitkering te kunnen  
verkrijgen;

 • Onderzoeken in welke situaties het wenselijk en mogelijk is om 
de doelgroep te ondersteunen via een voorschot, op het  
moment dat er nog geen stabiel inkomen is, maar er wel  
noodzakelijke kosten (zoals huur of zorgverzekering) betaald 
moeten worden; 

 • Financiële stromen en de gevolgen hiervan in beeld brengen 
die ontstaan door de overdracht van cliënten, bijvoorbeeld van 
Utrecht naar Stichtse Vecht en van intramurale opvang naar 
opvang in de wijk;

 • Bezien of op dit thema binnen Utrecht West samengewerkt kan 
worden, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot.

3.5 Inkomen
Een uitkering op grond van de Participatiewet;
Inkomensondersteunende voorzieningen uit het armoede-  
minimabeleid, zoals:
• Bijzondere bijstand
• Individuele inkomenstoeslag
• Collectieve zorgverzekering voor minima via DSW
• Declaratieregeling huisraad
• Regelingen voor kinderen: onder andere U-Pas, Jeugdfonds Sport 

& Cultuur
Loonkostensubsidie verstrekken voor cliënten die geen 100% 
verdiencapaciteit hebben. 

Wat is er:
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Omschrijving     
Het is voor de doelgroep noodzakelijk om zo snel 
mogelijk aan de slag te gaan met activering en werk. Bij activering gaat 
het erom dat iemand (weer) mee doet in de samenleving. Voor 
activering en/of maatschappelijke participatie is lokaal een breed scala 
aan bestaande activiteiten en voorzieningen beschikbaar. Onderzocht 
moet worden of deze ook passend zijn voor mensen met een 
psychiatrische kwetsbaarheid. Bij activering kan het om kleine dingen 
gaan, die een eerste stap richting betaald werk inhouden. Te denken valt 
aan het mee laten helpen met huishoudelijke taken, deelname aan een 
(inloop) activiteit, sport, kunst en cultuur, bezoek aan de bibliotheek  en 
in een later stadium, deelname aan de (arbeidsmatige) dagbesteding en 
het verrichten van vrijwilligerswerk. ’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.  

Ambitie     
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.

3.6 Activering en toeleiding naar 
      (betaald) werk

Wat is er:
Activiteiten van uiteenlopende aard verzorgd door talloze clubs en 
verenigingen, bijvoorbeeld op het gebied van sport en kunst en 
cultuur, de bibliotheek;
Gemeentelijke aanpak bestrijding eenzaamheid (in voorbereiding); 
aansluiten bij landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid;
Aanbod maatschappelijke partners voor tegengaan eenzaamheid;
Veel ontmoetingsplekken in dorpen, wijken en buurten;
Activiteiten gericht op een zinvolle dagbesteding en voor het  
stimuleren van het doen van vrijwilligerswerk van onder andere: 
1. Welzijn Stichtse Vecht (veel activiteiten en vrijwilligers); 
2. Handjehelpen (doelgroep begeleiden bij doen van  

vrijwilligerswerk en vriendenclubs met maatje);
3. De Vrijwilligerscentrale (bijzondere bemiddeling voor  

doelgroepen met bepaalde  problematiek);
Inzet werkconsulenten van team Werk & Inkomen;
Jongerenloket: integrale aanpak voor kwetsbare jongeren van 16-27 
jaar;
Instrumentenkaart: een overzicht van alle instrumenten die ingezet 
kunnen worden voor de activering van mensen met een uitkering, 
zoals scholing (zoals veiligheidsopleiding, heftruckchauffeur),
coaching- en maatjestrajecten en programma’s voor het ontdekken 
van talenten;
Loonkostensubsidie (gemeente);
Kansis, sociaal werkbedrijf voor Stichtse Vecht voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, biedt beschut werk, werkervarings- 
plekken en WSW plekken aan;
Trainingen (algemeen aanbod en maatwerk);
Individuele Plaatsing en Steun trajecten (IPS), hiervoor loopt nu een 
pilot;
Aanbod (arbeidsmatige) dagbesteding.
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Actiepunten:
 • Gebruik arbeidsmatige dagbesteding bevorderen; bij de nieuwe  

inkoop (Wmo) dit als aandachtspunt meenemen in combinatie met 
een inloopfunctie;

 • Onderzoeken of werk- en inkomensconsulenten over voldoende  
kennis en kunde beschikken om deze doelgroep te herkennen,  
ondersteunen en begeleiden, en zo nodig hierop inzetten;

 • Onderzoek doen naar wat nodig is om deze doelgroep aan het werk 
te krijgen. Mogelijk aanvullende maatregelen nemen, eventueel door 
het starten van pilots;

 • Onderzoeken of in Stichts Vecht een voorziening mogelijk is waar 
deelnemers kunnen binnen lopen, zichzelf kunnen ontwikkelen,  
spreken met gelijkgestemden, peer-to-peer support krijgen en 
mogelijk  vrijwilligerswerk kunnen doen op basis van hun talenten. 
Voorbeelden hiervan zijn Bruisnest, Gouda en inspiratiehuizen 
(bijvoorbeeld in Nieuwegein). Onderzoeken of de Sociale Coöperatie 
AanZ, gevestigd in het pand van Kansis in Breukelen hierin een rol 
kan spelen;

 • Vorig punt ligt dicht tegen Inspiratiehuizen aan (voorbeeld:  
Nieuwegein): plek waar je binnen kunt lopen en je jezelf kunt  
ontwikkelen, spreken met gelijkgestemden, peer-to-peer support;

 • Extra aandacht voor de groep jongvolwassenen 17-28 jaar, met de 
nadruk op de combinatie van leren en werk; jongeren wijzen op het 
Jongerenloket; mogelijkheden met het onderwijs en werkgevers 
hierbij onderzoeken, samen met Kansis; inzet kan ook gericht zijn op 
behalen startkwalificatie;

 • Stimuleren tot het doen van vrijwilligerswerk. Met externe partners 
(onder andere Welzijn Stichtse Vecht, Vrijwilligerscentrale en  
Handjehelpen verkennen wat nodig is en wat zij kunnen bieden;

 • Onderzoek doen naar de ontmoetingsplaatsen in de gemeente en 
bezien in hoeverre hiervoor locaties zoals bibliotheek, dorpshuizen, 
kantines, recreatieruimtes bij woonzorgcentra meer geschikt  
gemaakt kunnen worden voor laagdrempelige inloopactiviteiten voor 
onder andere deze doelgroep;

 • Bezien in hoeverre divers aanbod op het gebied van eenzaamheid 
aansluit bij deze doelgroep en zo nodig aanvullend iets doen  
ontwikkelen.
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Omschrijving      
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 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, ook wel aangeduid als 
spoedzoekers. Zie ook onder 3.2. 

Ambitie
Als mensen in kwetsbare situaties tijdelijk een vervangende 
woonplek nodig hebben, moeten zij die zoveel mogelijk dichtbij de 
eigen woonplek krijgen. Waar mogelijk blijven we de bestaande  
ondersteuning inzetten. Het netwerk is nabij de tijdelijke woonplek.
Daarom realiseren wij in onze gemeente een of meer  
kleinschalige opvangvoorzieningen voor mensen in kwetsbare 
situaties. Dit vraagt een investering die zich terugbetaalt omdat 
dit bijdraagt aan het voorkomen van grotere problemen en hogere 
zorgkosten in de toekomst. We zien dit ook als onderdeel van een 
regionale opgave. We onderzoeken in de regio Utrecht West  
hoeveel plekken we nodig hebben, hoe wij die realiseren en  
verdelen over de gemeenten en we maken afspraken over het  
gebruik en de financiering hiervan. 

Actiepunten:
 • Onderzoek doen naar de behoefte aan dergelijke tijdelijke  

woonplekken, op lokaal niveau en in Utrecht West verband;
 • Afspraken maken met de UW-gemeente over een (mogelijk)  

regionaal aanbod, met afspraken over het gebruik en de financiering 
hiervan;

 • Een pilot opzetten voor tijdelijke woonplekken in Stichtse Vecht, met 
een voorkeur voor een cluster van wooneenheden;

 • Mogelijkheden onderzoeken om vrijkomende plekken op locatie 
Gerard Doustraat (Kwintes) als gevolg van de ambulantisering en de 
uitstroom naar de Wlz (als dit op termijn vrijkomende plekken  
oplevert) in te zetten als tijdelijke opvangplekken, maar ook voor  
respijtzorgplekken en crisisplekken, waar een groot tekort aan is;

 • Deelname Living Lab Eerst een Thuis regio Utrecht. Doel is een 
gemengd wonen project te realiseren met vragende en dragende 
inwoners uit de regio en onze gemeente, om hierbij de stagnatie in 
de doorstroming binnen de maatschappelijke opvang te doorbreken. 
Ook andere doelgroepen, zoals jongeren en ouderen uit onze  
gemeente  zouden hierin een plek moeten kunnen krijgen.

3.7 Tijdelijke woonplek
Wat is er:

Kortdurend verblijf: dit is een Wmo-voorziening, vooral bedoeld ter 
ontlasting van mantelzorgers, maar ook in crisissituaties zetten we 
deze plekken soms in;
Ervaringen uit het casuïstiek overleg Zorg en Overlast (huisvesting 
spoedzoekers) gebruiken om een goed beeld te krijgen van de 
doelgroep en te leren van goede voorbeelden van de aanpak van 
casussen;
Adempauzeplekken. In U16 loopt een pilot met een aantal plekken, 
verspreid over de regio. Mensen met een acute zorgvraag, maar 
zonder crisissituatie, kunnen er voor maximaal vier nachten 
verblijven; 
Pitstops Woerden:  woningen, waarin een getrainde vrijwilliger 
aanwezig is en waar mensen voor maximaal een half jaar kunnen 
verblijven, met (Wmo-)ondersteuning van het Leger des Heils. 
Inwoners van Stichtse Vecht maken hier nu ook gebruik van;
Corporatiehotels Utrecht: alleenstaanden of ouders met kinderen die 
weinig begeleiding nodig hebben kunnen hier tot maximaal een jaar 
verblijven. De verwachting is dat deze voorziening op termijn alleen 
voor inwoners van Utrecht beschikbaar blijft.
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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 het individu. Voor mensen in 
kwetsbare situaties is het  lang niet altijd vanzelfsprekend dat zij dit 
kunnen en is er vaak een intensief traject voor nog om hen in staat te 
stellen de eigen mogelijkheden goed te benutten en op een goede wijze 
invulling te geven aan de eigen regie. Daarom is het van belang 
voldoende ruimte te geven aan persoonlijke ontwikkeling en initiatieven 
die hieraan bijdragen te ondersteunen. Dit kan het beste plaatsvinden 
als sprake is van een zekere mate van stabiliteit in het leven van 
betrokkene in de vorm van huisvesting en inkomen.

Ambitie     
Door ruimte te geven aan verschillende initiatieven en deze waar 
nodig te stimuleren vergroten we de persoonlijke ontwikkeling van 
mensen die gebruik maken van MOBW. Dit draagt bij aan de  
eigenwaarde van de mensen in MOBW, aan hun herstel en hun  
betrokkenheid bij de samenleving.

Actiepunten:
 • Lokaal aanbod voor persoonlijke ontwikkeling goed in kaart brengen 

en hieruit gericht een passend aanbod voor deze doelgroep afleiden 
en zo nodig aanvullingen doen ontwikkelen;

 • Herstelwerkgroepen en zelfhulpinitiatieven doen ontwikkelen;
 • Buurtcirkel na evaluatie voortzetten en een tweede opzetten;
 • Deelname aan pilot Herstelacademie Enik (in U16) met als  doel een 

voorziening in Stichtse Vecht te realiseren (en bezien wat in Utrecht 
West verband mogelijk is).

3.8 Persoonlijke ontwikkeling Wat is er:
Lokaal aanbod van activiteiten, trainingen en cursussen,  
maatjesprojecten van onder andere Welzijn Stichtse Vecht,  
Handjehelpen (psychiatrieproject), cursusproject in Breukelen en 
Loenen;
Buurtcirkel (Kwintes); deelnemers ondersteunen elkaar, onder 
leiding van een getrainde vrijwilliger;
Herstelacademie Enik (in U16, nog niet in Stichtse Vecht). Dit is een 
leeromgeving voor mensen met persoonlijke ervaring met  
psychische of andere problematiek. Deelnemers werken zelf actief 
aan hun herstel, met behulp van (professionele) ervarings- 
deskundigen, peer-support, onder andere door het volgen van  
cursussen en trainingen;
Enik Retreat: vijfdaagse full-time persoonlijke trainingen, inclusief 
verblijf en overnachting, met behulp van peer-support.
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Omschrijving     
Informele zorg is hulp en ondersteuning door familie, vrienden, 
buurtgenoten, bewonersinitiatieven en vrijwilligers. Deze zorg is 
onmisbaar voor deze kwetsbare doelgroep. De formele (professionele) 
ondersteuning sluit aan op en kan ondersteuning bieden aan de 
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, wijken en dorpskernen, met alle hun eigen karakter, 
voorzieningenniveau en mate van sociale samenhang. Dit betekent dat 
per situatie van het huisvesten van een inwoner in BT op een plek sprake 
van maatwerk moet zijn, rekening houdend met de omstandigheden in 
de buurt.

Ambitie     
In het sociaal domein zetten wij de leefwereld van onze inwoners 
centraal, gaan we uit van de kracht van de mensen zelf en de lokale 
gemeenschap en zetten we sterk in op preventie. Informele zorg en 
de kracht die in de wijk aanwezig is, benutten we en zetten we 
optimaal in. Het moet voor iedereen duidelijk zijn welke mogelijk-
heden er zijn en hoe men hiervan gebruik kan maken. In het  
bijzonder zetten wij in op een goed samenspel tussen formele en 
informele ondersteuning en het opbouwen van een netwerk van de 
doelgroep.

Actiepunten:
 • In kaart brengen welke vormen van informele zorg beschikbaar zijn 

en dit toegankelijk maken voor deze  doelgroep; dit bij voorkeur ook 
op buurt-, wijk- en/of dorpskernniveau doen;

 • Aanbod herstelwerkgroepen/zelfhulpgroepen, zoals Buurtcirkel en 
Herstelacademie van Enik, vergroten;

 • Inzet ervaringsdeskundigheid bevorderen.

3.9 Informele zorg Wat is er:
Activiteiten en inzet van  vrijwilligers en beroepskrachten van Welzijn 
Stichtse Vecht;
Handjehelpen, maatjesprojecten, psychiatrieproject;
Veel lokale initiatieven zoals buurt-, wijk- en dorpsorganisaties, Kom 
Erbij, kerkelijk werk, Zonnebloem, Rode Kruis;
Mantelzorg en de ondersteuning hiervan; activiteiten Steunpunt 
Mantelzorg;
Buurtcirkel (Kwintes);
Cliëntondersteuning.
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Omschrijving      
Voorwaarde voor het succesvol wonen met intensieve begeleiding in 
de wijk voor de kwetsbare doelgroep is dat er voldoende draagvlak en 
draagkracht bij buurtgenoten aanwezig is en is het belangrijk dat 
stigmatisering en uitsluiting worden tegengegaan. Bij voorkeur zien 
wijkbewoners naar elkaar om en signaleren het als er iets aan de hand 
is. In de ene wijk of buurt zal dit makkelijker gaan dan in de andere. Het 
is nodig om in te zetten op het bevorderen van de integratie en 
draagvlak in de wijk. Een betrokken, schone, veilige, vitale buurt met 
voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken helpt bij een goede 
landing in de wijk. Er zijn veel initiatieven aanwezig in de dorpen en 
wijken. Het is zaak juist de kracht in de lokale gemeenschappen te 
benutten. Intensieve samenwerking tussen betrokken partijen als 
corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, de wijkagent, buurt- en 
wijkcommissies en lokale initiatieven is noodzakelijk om te zorgen voor 
korte lijnen en snel te kunnen inspelen op gebeurtenissen. Ook de 
inbreng van familie en het netwerk van betrokkene kan bijdragen aan 
een goede integratie.

Ambitie     
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 voorkomen concentratie van 
inwoners met ernstige problematiek. We kiezen voor maatwerk 
per kern voor de opvang van mensen uit deze doelgroep, omdat 
de kernen onderling sterk verschillen. We zien dit als een gedeelde 
verantwoordelijkheid: van de betrokken inwoner zelf, de buurt, de 
maatschappelijke partners en de gemeente.

Actiepunten:
 • Cursus Mental Health First Aid (na drie geslaagde cursussen) breder 

aanbieden; hiervoor is subsidie aangevraagd bij ZonMw; 
 • Bewustwordingsbijeenkomsten Samen Sterk zonder Stigma, gericht 

op het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid zonder 
taboes,  onder diverse doelgroepen doen uitvoeren; hiervoor is  
subsidie aangevraagd bij ZonMw;

 • Crisiskaart (kaartje dat omstanders en hulpverlening duidelijk maakt 
wat zij moeten doen bij een crisis van de drager)  verder uitrollen 
onder maatschappelijke partners;

 • Aanpak voor communicatie en –boodschap opstellen voor  
inwoners in MOBW en de brede doelgroep personen met psychische 
kwetsbaarheid; hierbij gebruik maken van voorbeelden elders (U16, 
Utrecht) en intern, bijvoorbeeld rond de Omgevingswet en  
herhuisvesting statushouders; 

 • Bij het huisvesten van personen in de wijk en het ontwikkelen van 
(kleine) woonprojecten de directe omgeving vanaf het begin  
betrekken; hiervoor een aanpak ontwikkelen, samen met de  
wijkcommissies, het sociaal wijkteam en alle in de wijk actieve  
organisaties en initiatieven;

 • Een pilot opzetten gericht op integratie in de wijk, bijvoorbeeld rond 
het plaatsen van een één cliënt in Beschermd Thuis of het realiseren 
van een klein aantal woningen voor deze doelgroep.

3.10 Integratie in de wijk Wat is er:
Wijkcommissies, dorpsraden, dorpshuisbesturen en 
buurtinitiatieven;
Inzet gemeentelijke gebiedsregisseurs, die met groepen en belangen 
in de samenleving werken;
Buurtbemiddeling; 
Wijktafels, overleg gemeente met bewoners en organisaties in de 
wijk;
Wijkopbouwwerk van Welzijn Stichtse Vecht.
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Omschrijving      
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, en dan is het helpend als betrokkene weet waar 
hij met zijn signaal heen kan. Een overzicht van het aanbod om naar 
door te verwijzen en een meldpunt of een aanspreekpunt is hiervoor 
nodig. 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 deze 
doelgroep, waar het mijden van zorg regelmatig voorkomt is, soms ook 
nodig. Veel activiteiten, voorzieningen en initiatieven dragen bovendien 
bij aan preventie.

Met de verschuiving van intramurale naar ambulante zorg op lokaal 
niveau ontstaan meer mogelijkheden voor preventie en 
vroegsignalering. Door lokale netwerken uit te bouwen en de 
samenwerking tussen partners te versterken kunnen problemen op tijd 
gesignaleerd worden.

Door daarnaast heldere afspraken te maken bij uitstroom uit 
intramurale instellingen met het nieuwe informele netwerk wordt 
ingezet op preventie en kan terugval tijdig worden gesignaleerd. Aan de 
andere kant moeten er ook juist mogelijkheden zijn om terug te kunnen 
vallen op een oude indicatie/voorziening als het zelfstandig wonen (nog) 
niet lukt.

Ambitie      
We zetten sterk in op preventie en vroegsignalering om problemen zoveel mogelijk te voorkomen en  tijdig lichte ondersteuning aan te 
bieden. Hiervoor is een samenhangende signaleringsstructuur nodig, waarbij alle relevantie partners zijn aangesloten, zoals politie, cor-
poraties, zorgaanbieders, welzijn, huisartsen en GGZ in de wijk, wijkteams en consulenten, om vroegtijdig signalen te herkennen, deze te 
kunnen melden en op te volgen en met laagdrempelige hulpverlening en instrumenten voor zelfregie ter voorkoming van een crisis. Be-
moeizorg en nazorg (vinger-aan-de-pols) vormen onderdeel van deze aanpak.

Actiepunten:
 • Bestaande signaleringsstructuren met onder andere politie, wijk-

teams, corporaties, zorgaanbieders, welzijn, huisartsen (POH), GGZ in 
de wijk goed in beeld brengen, op elkaar afstemmen voor melden en 
opvolgen;

 • Bestaande meldpunten in kaart brengen, zoals die voor personen 
met verward gedrag, Wvggz, meldpunt Bezorgd (GGDrU), meldpunt 
Acuut van Altrecht en deze optimaal bekend maken;  onderscheid 
aanbrengen tussen inwoner en professional die meldt;

 • Onderzoeken in hoeverre meldpunten samengevoegd kunnen wor-
den om het voor de potentiële melders overzichtelijker te maken, de 
efficiency te bevorderen, de bemensing makkelijker te maken; 

 • Onderzoek hoe bemoeizorg beter ingevuld kan worden en vinger 
aan de pols voorzieningen handhaven en mogelijk uitbreiden  
(Buurtcirkel en Strippenkaart Kwintes, maatjesprojecten  
Handjehelpen);

 • Bij uitstroom uit MO of BW, uit een oogpunt van preventie, maatre-
gelen 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.

3.11 Preventie en vroegsignalering

Wat is er:
Er zijn veel partijen in het hele voorveld en lokale initiatieven die 
preventie-activiteiten uitvoeren en een rol (kunnen) spelen bij 
vroegsignalering;
Professionals als wijkagent, sociale wijkteams, GGZ-er in de wijk, 
huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen (POH) GGZ, AMW, 
GGD;
Eerstelijnsoverleg, casus-overleggen, bijvoorbeeld de 
casuïstiekbespreking Zorg en Overlast (spoedzoekers);
Aanbieders onafhankelijke cliëntondersteuning;
Diverse meldpunten.
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4. Andere Thema’s
4.1 Toegang tot MOBW
Op dit moment verloopt de toegang tot alle 
MO en BW voorzieningen via de Regionale 
Toegang van Utrecht. Voor MO zal dit in 
ieder geval nog tot en met 2025 het geval 
zijn, omdat deze voorziening tot die tijd nog 
onder de verantwoordelijkheid van de 
centrumgemeente blijft.

In U16 verband is een convenant opgesteld, 
dat ook door ons college is ondertekend, 
voor de landelijke toegang tot 
maatschappelijke opvang. Met dit convenant 
en de bijbehorende beleidsregels wordt 
voorkomen dat mensen die zich in een 
willekeurige gemeente  melden worden 
afgewezen zonder dat duidelijk is waar zij 
zich wél kunnen vestigen. Via een 
verkennend onderzoek wordt duidelijk 
in welke plaats de kans op een succesvol 
opvangtraject het grootst is. Binnen U16 
maken we afspraken over de uitvoering 
hiervan. 

Voor Beschermd Thuis en Beschermd 
Verblijf ligt dit anders. Gemeenten kunnen er 
voor kiezen de toegang hiervoor vanaf 2022 
zelf te doen. In onze Wmo-regio (Utrecht 
West) hebben we hierover afgesproken dat 
we zoveel mogelijk zaken nog tot 2025 bij 
Utrecht laten en dit geldt ook voor de 
toegang.

Voor wat betreft Beschermd Thuis kan dit 
voor Stichtse Vecht mogelijk anders komen 
te liggen. 

Mocht Stichtse Vecht onderdelen van  
beschermd wonen meenemen in de nieuwe 
inkoop, dan is het logisch dat wij dit vanaf 
2023 aan onze inkoop voor Wmo toevoegen. 
Voor MO geldt dit niet, omdat dit zoals 
aangegeven langer bij de centrumgemeente 
blijft en dit op voorhand niet een voorziening 
lijkt die past binnen onze nieuwe Wmo 
inkoop. Het blijft  ook nog mogelijk dat 
Stichtse Vecht Beschermd Thuis en 
Beschermd Verblijf samen met de andere 
gemeenten in Utrecht West gaat inkopen.
 
Sturing en monitoring blijven de komende 
jaren nog een taak van de centrum-
gemeente, maar wij zijn hier als uitvoerend 
regiogemeenten uiteraard nauw bij 
betrokken om dit op termijn, op onderdelen 
soepel te kunnen overnemen.

4.3. Communicatie     
Communicatie op alle niveaus is essentieel 
om deze operatie tot een goed einde te 
brengen. We ontwikkelen een communicatie-
aanpak om alle betrokken partijen optimaal 
te informeren en te betrekken. Intern: 
collega’s, teams toegang, college, raad. 
Extern:  maatschappelijke partners, 
zorgaanbieders, corporaties, cliënten en hun 
vertegenwoordigers, inwoners en Adviesraad 
Sociaal Domein. Communicatie rond het b
rede thema mensen met psychische
 kwetsbaarheid (naast MOBW ook GGZ, 
aanpak verwarde personen, Wet verplichte 
GGZ) willen we zoveel mogelijk bundelen.

Indien wordt besloten BT mee te nemen in 
de nieuwe inkoop Wmo, die vanaf 2021 (of 
2022) zijn beslag krijgt, is het logisch ook de 
toegang tot BT vervroegd naar onze ge-
meente te halen. 

Los hiervan is het noodzakelijk dat de lokale 
teams (wijkteams, jeugd, Wmo, Werk & 
Inkomen, Schuldhulpverlening) goed op 
de hoogte zijn van de ontwikkelingen rond 
MOBW, omdat we nu al met uiteenlopende 
aspecten te maken krijgen. Te denken valt 
aan de plaatsing van inwoners in BT in de 
wijk (de eerste casus is al een feit), 
uitstroom uit MOBW uit Utrecht, de 
overstap van BV naar BT en tijdelijke 
uisvesting van mensen met (dreigende) 
dakloosheid.

In U16 verband is een trainingsprogramma 
in voorbereiding, waarvan de teams gebruik 
kunnen gaan maken, maar ook lokaal 
zorgen we voor een goede aansluiting van 
de teams op deze ontwikkelingen.

4.2 Inkoop MOBW, sturing, 
monitoring      
In grote lijnen geldt hiervoor hetzelfde als 
bij de toegang is beschreven. Gemeente
Utrecht heeft het totale pakket MOBW 
ingekocht voor de periode van 2020 tot en 
met 2022, met een optie van 4x2 jaar  
verlenging. Mocht Stichtse Vecht  
onderdelen van beschermd wonen  
meenemen in de nieuwe inkoop, dan is 
het logisch dat wij dit vanaf 2023 aan onze 
inkoop voor Wmo toevoegen. 
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4.4. Leer- en oefenprogramma     
In U16 verband is een Leerkring ‘van beschermd wonen naar beschermd 
thuis’ gestart, gericht op reflectie en uitwisseling, met onder andere 
pilots op alle onderdelen van de basis-set. We volgen dit programma op 
de voet en doen ons voordeel met de opgedane ervaringen elders. We 
zijn zelf ook actief betrokken bij onderstaande pilots en sluiten de 
komende periode aan bij pilots elders of starten er aanvullend zelf nog 
een of meerdere, als dit een meerwaarde heeft.
 • Buurtcirkel: een initiatief in Maarssen, Maarssenbroek; in 2020  

evalueren en bij voorkeur uitbreiden;
 • Zelfregiecentrum Enik; bezien of we in Stichtse Vecht een vestiging 

kunnen realiseren; mogelijk combineren met het idee om een ont-
wikkelcentrum als  Bruisnest in Gouda op te doen zetten;

 • Living Lab Eerst een Thuis: gemengd wonen project realiseren om 
woonruimteprobleem maatschappelijke opvang U16 mede op te 
lossen.

4.5. Financiën 
In de loop van 2020 ontstaat duidelijkheid over het objectieve verdeel-
model voor de MOBW gelden, die vanaf 2022 in tien stappen naar de 
regiogemeenten komen. Op dit moment is het nog koffiedik kijken 
hoeveel geld we van het Rijk ontvangen en of dit genoeg is om de 
nieuwe taken uit te voeren. Aan deze uitkering voegt het Rijk overigens 
ook de middelen voor de (nieuwe) Wmo 2015 toe: individuele 
begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.

Het besluit van de UW-gemeenten om zoveel mogelijk bij Utrecht te laten 
tot 2025 betekent dat ook de gelden die wij krijgen voor een belangrijk 
deel nog naar Utrecht zullen gaan. Indien wij besluiten om  BT met 
voorrang zelf te willen regelen (inkopen en betalen), bijvoorbeeld al 
vanaf 2022, omdat we er klaar voor zijn, betekent dit dat er een 
verrekening van de over te hevelen middelen plaatsvindt. Het is in ieder 
geval zaak de vanaf 2022 te ontvangen middelen nauwkeurig voor dit 
doel te bestemmen.

Het op orde brengen van de basis-set en de eerste plaatsingen van 
cliënten in Beschermd Thuis, in onze gemeente, in de wijk, brengen extra 
kosten met zich mee. Mogelijk vergt dit extra investeringen in preventie, 
welzijnsvoorzieningen, het realiseren van extra huisvesting, de deelname 
aan verschillende pilots en het voorbereiden van de teams.

In de begroting voor 2020 is voor deze ontwikkelkosten eenmalig 
€ 60.000 geraamd. Hiervoor wordt een bestedingsplan opgesteld. Om 
deze eenmalige investering in de juiste proporties te zien, is het van 
belang te vermelden dat belangrijke partnerorganisaties in Preventie & 
Welzijn (Welzijn Stichtse Vecht, Handjehelpen en Kwadraad) met ingang 
van 2021 structureel aanzienlijk worden gekort in hun subsidiebudget. 
Dit brengt een serieus risico met zich mee voor de inbedding van MOBW 
in de wijk.

In de gemeentebegroting vanaf  2020 is structureel € 50.000 geraamd 
voor het voortzetten en verder ontwikkelen van de pilot GGZ in de wijk. 
Daarnaast ontvangen wij structurele middelen voor de ambulantisering 
van de GGZ én voor de uitvoering van de Wvggz.  

Vanuit de samenwerking MOBW in U16 zijn transformatiemiddelen 
beschikbaar voor de Wmo-regio’s. Voor Utrecht-West gaat het om een 
bedrag van ruim € 5 ton, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeenteraad van Utrecht.

Begin 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. 

Voor sommige projecten bestaat de mogelijkheid subsidie aan te vragen 
bij ZonMw. 
   

Beschikbare middelen voor de aanpak van personen met psychische 
kwetsbaarheid
Onderwerp Bedrag Status

Voorbereiding MOBW ST. V. € 60.000 2020, eenmalig

GGZ in de wijk € 50.000 Structureel, vanaf 2020

Ambulantisering GGZ € 47.690 - 76.000 Structureel, oplopend 
vanaf 2020

Invoering en uitvoering 
Wvggz

€ 57.000 - 63.000 Structureel, oplopend 
vanaf 2020

Voorbereiding MOBW UW € ca. 500.000 2020 - 2021, eenmalig
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4.6. Planning
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 onderstaande planning tussentijds kan worden 
aangepast.

Planning vaststelling en uitwerking Uitvoeringsprogramma MOBW
Stichtse Vecht

4.7. Aanpak
Bij de voorbereiding van dit document is gebruik gemaakt van de 
inbreng van een aantal deskundigen, zowel intern als extern. Diverse 
collega’s en maatschappelijke partners is om input gevraagd. In een 
informatieve bijeenkomst zijn collega’s betrokken bij de toegang over 
MOBW geïnformeerd en met onder andere corporaties, zorgaanbieders 
en partijen in het voorveld is in twee bijeenkomsten over MOBW en in 
het bijzonder over het Uitvoeringsprogramma gesproken. 

De uitwerking en het verder invullen van dit Uitvoeringsprogramma zal 
eveneens interactief plaatsvinden. Zowel collega’s (beleid en toegang), 
maatschappelijke partners (professioneel en vrijwillig) als cliënten en 
hun vertegenwoordigers (waaronder de Adviesraad) betrekken we nauw 
bij de uitwerking.

Interne projectgroep
Intern starten wen een werkgroep, onder leiding van de beleidsadviseur 
die belast is met MOBW, waarin de meest relevante disciplines vertegen-
woordigd zijn. Aan de hand van thema’s voegen we collega’s tijdelijk aan 
de projectgroep toe. De projectgroep draagt zorg voor de voortgang van 
de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma.

Externe klankbordgroep
Extern klankborden we met belangrijke maatschappelijke partners en 
(vertegenwoordigers van) cliënten. Regelmatig halen we informatie op en 
leggen we plannen ter consultatie voor. Het kan om een vaste klankbord-
groep gaan, maar een thema gewijze aanpak is ook denkbaar, waarbij 
per thema de meest betrokken en relevante partners worden benaderd.

Jaarplannen
Om de uitwerking meer handen en voeten te geven wordt met 
jaarplannen gewerkt, waarin duidelijk wordt gemaakt welke onderdelen 
van het programma, in welke volgorde, worden opgepakt en wie hier bij 
betrokken zijn en wie hier verantwoordelijk voor is. Het overzicht van 
actiepunten (Bijlage 1) vormt hierbij een leidraad.

Actie

Advies Adviesraad SD St.V.
In PHO Wmo etc. 2e lezing, vaststelling concept
Behandeling, vaststelling in college
RIB uit
Informatieve commissie 
Commissie Sociaal Domein (ter informatie)
Gemeenteraad, ingekomen stukken, ter info.
1e update Uitvoeringsprogramma
2e update Uitvoeringsprogramma
3e en laatste update Uitvoeringsprogramma

Tijdstip

11 mei 2020
25 mei 2020
2 juni 2020
4 juni 2020
Eind juni 2020
8 september 2020
29 september 2020
November 2020
Mei 2021
November 2021
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Bijlage 1. Overzicht actiepunten
1. Lokale ambulante professionele behandeling en begeleiding
Thema Actie Bijzonderheden
1.1. Samenwerking Samenwerking op lokaal niveau tussen aanbieders behandeling en begeleiding, 

welzijn en andere informele partners bevorderen.
1.2. GGZ in de wijk Pilot GGZ in de wijk evalueren en voortzetten. Evaluatie vindt tweede helft 2020 

plaats.
1.3. Casus Beschermd Thuis Alle elementen van de basis-set ‘testen’ aan de hand van een of meer casussen  

Beschermd Thuis.
Begin 2020 diende de eerste casus BT 
zich aan.

1.4. Lokaal aanbod Onderzoeken of lokaal aanbod voldoende is; zo nodig aanvullen.
1.5. Regiobeeld GGZ Regiobeeld GGZ in UW, dat in opdracht van Zilveren Kruis wordt opgesteld  

beoordelen en op basis hiervan bezien of aanvulling nodig is op GGZ gebied in UW.
Medio 2020 zijn de regiobeelden voor 
UW en voor U16 gereed om te
bespreken.

1.6. Zilveren Kruis afspraken In regionaal verband (Utrecht West) afspraken maken over behandeling met  
Zilveren Kruis.

1.6. Wvggz Uitvoeren van de Wvggz. Meldpunt en verkennend onderzoek 
zijn belegd bij de GGDrU, de hoorplicht 
bij Khonraad.

1.7. Verwarde personen Sluitende aanpak personen met verward gedrag voortzetten. Medio 2020 verschijnt een notitie met 
de voortgang.

2. Het realiseren van voldoende woonplekken
Thema Actie Bijzonderheden
2.1. Onderzoek  
        woonruimte

Onderzoek doen naar alle mogelijkheden om woonruimte voor deze doelgroep te  
realiseren (bestaande panden, nieuwbouw, tijdelijke locaties) en dit afzetten tegen 
de opgave.

2.2. Plan woonruimte Met corporaties en andere partners een plan maken voor het realiseren van  
voldoende woonruimte.

2.3. Uitstroom MOBW Afspraken over uitstroom uit MOBW stroomlijnen binnen Stichtse Vecht en waar 
nodig in UW verband.

Medio 2020 wordt een bijeenkomst 
georganiseerd en volgen sluitende 
afspraken met alle betrokken partijen.
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2.4. Corporaties Afspraken maken met de corporaties over jaarlijkse instroom beschermd wonen 
en deelname aan bouwprojecten.

2.5. Living Lab Eerst een 
        Thuis

Deelname aan Living Lab, gericht op het mogelijk realiseren van een gemengd 
wonen project om de doorstroom van mensen in MO te bevorderen.

Ook voor andere doelgroepen  
binnen Stichtse Vecht, zoals jongeren 
en ouderen, zijn hierin plekken te  
realiseren. In eerste instantie zijn drie 
locaties voorgedragen.

2.6. Ambulantisering Bestuurlijke afspraken ambulantisering MOBW, gemaakt tussen gemeenten,  
corporaties en zorgaanbieders, uitwerking in Utrecht West verband.

Deze afspraken zijn eerder door de  
colleges van de UW gemeenten  
vastgesteld.

3. Schuldhulpverlening
Thema Actie Bijzonderheden
3.1. Aanbod in beeld brengen Het totale aanbod rond schuldhulpverlening in samenhang bezien en  

beoordelen wat voor deze doelgroep passend en aanvullend nodig is.
3.2. Lokale check instroom Borgen dat bij nieuwe cliënten (in- en uitstroom) een lokale check plaats vindt op 

de (toekomstige) financiële situatie.
3.3. Corporaties afspraken Afspraken maken met corporaties over hoe om te gaan met  

huurachterstanden en (het voorkomen van) huisuitzetting, met andere  
relevante partners.

3.4. Samenwerking Samenwerking en afstemming realiseren tussen alle relevante partners. o.a. Schulphulpverlening, Werk &  
Inkomen, Sociaal wijkteam, externe  
partners.

3.5. Vroegsignalering Binnen de aanpak Vroegsignalering (schuldhulpverlening) aandacht hebben voor 
deze specifieke doelgroep; bezien wat er is en nodig is.

3.6. Pilots volgen Passende pilots voor preventie, schuldhulpverlening en financieel beheer volgen 
en deelname overwegen.

Voorbeelden: Vroegsignalering,  
huurachterstanden, Vroegsignalering 
Schulden (UW, vanuit Woerden),  
Schuldenvrij Nieuwegein, Buddy App 
(Den Haag), Het Huishoudboekje 
(Utrecht), Mobility Mentoring (aanpak 
financiële en sociale problemen).

Bij uitstroom uit MOBW zorgen voor goede overdracht (naar wijkteam of  
aanvullende zorg), zachte landing in de wijk, aansluiting bij het lokale netwerk en 
voorzieningen. 

Zie vorig punt.
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4. Inkomen
Thema Actie Bijzonderheden
4.1. Knelpunten  
        inventariseren

Knelpunten die deze groep bij het verkrijgen van een inkomen (uit werk, uitkering,  
bijstand) ervaart in kaart brengen.

4.2. Knelpunten oplossen Samen met ketenpartners komen tot oplossingen voor de geconstateerde knel-
punten.

4.3. Postadres In situaties waarbij geen sprake is van een postadres deze ambtshalve toekennen, 
om inkomen of uitkering te kunnen krijgen.

4.4. Financiële steun Onderzoeken of het in bepaalde situaties wenselijk is betrokkenen tijdig financieel 
te ondersteunen door bijvoorbeeld het voorschieten van kosten (huurnota),  
betalen ziektekostenverzekering.

4.5. Financiële stromen Financiële stromen en de gevolgen hiervan in beeld brengen die ontstaan door de  
overdracht van cliënten, bijvoorbeeld van Utrecht naar Stichtse Vecht en van  
intramurale opvang naar opvang in de wijk.

 
5. Activering en toeleiding naar (betaald) werk
Thema Actie Bijzonderheden
5.1. Arbeidsmatige  
       dagbesteding

Gebruik (arbeidsmatige) dagbesteding bevorderen. Bij nieuwe inkoop Wmo dit als aan-
dachtspunt meenemen in combinatie 
met een inloopfunctie.

5.2. Consulenten Onderzoeken of werk- en inkomensconsulenten voldoende kennis en kunde  
hebben om deze doelgroep te herkennen, ondersteunen en begeleiden; zo nodig 
trainingen aanbieden.

5.3. Toeleiding naar werk Onderzoek doen naar wat nodig is om deze doelgroep aan het werk te krijgen.  
Mogelijk aanvullende maatregelen nemen, bijvoorbeeld door het starten van 
pilots.

5.4. Ontwikkelcentrum Onderzoeken of  in Stichtse Vecht een voorziening mogelijk is waar deelnemers 
kunnen binnen lopen, zichzelf kunnen ontwikkelen, spreken met gelijkgestemden, 
peer-to-peer support krijgen en mogelijk  vrijwilligerswerk kunnen doen op basis 
van hun talenten. En onderzoeken of de Sociale Coöperatie AanZ, gevestigd in het 
pand van Kansis in Breukelen, hierin een rol kan spelen.

Voorbeelden: Bruisnest in  
Gouda en inspiratiehuizen, zoals in 
Nieuwegein.

5.5. Groep 18-28 jaar Extra aandacht voor de groep jongvolwassenen 18-28 jaar, met de nadruk op de  
combinatie van leren en werk; mogelijkheden met het onderwijs (bijvoorbeeld 
ROC’s) hierbij onderzoeken; inzet kan ook gericht zijn op behalen startkwalificatie.

5.6. Vrijwilligerswerk Stimuleren van het doen van vrijwilligerswerk. Met externe partners (onder andere  
Welzijn Stichtse Vecht, Vrijwilligerscentrale en Handjehelpen) verkennen wat nodig 
is en wat zij kunnen bieden.
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5.7. Ontmoetingsplaatsen Onderzoek doen naar ontmoetingsplaatsen in de gemeente en bezien in hoeverre  
locaties zoals bibliotheek, dorpshuizen, kantines, recreatieruimtes bij woonzorg-
centra hiervoor geschikt zijn (te maken), voor laagdrempelige inloopactiviteiten 
voor onder andere deze doelgroep.

5.8. Eenzaamheid Onderzoeken in hoeverre divers aanbod op het gebied van eenzaamheid aansluit 
bij deze doelgroep en zo nodig aanvullend aanbod ontwikkelen.

6. Het realiseren van tijdelijke woonplekken
Thema Actie Bijzonderheden
6.1. Onderzoek woonplekken Onderzoek doen naar de behoefte aan dergelijke tijdelijke woonplekken, op  

niveau Stichtse Vecht en Utrecht West.
6.2. Casusoverleg  
        spoedzoekers

Ervaringen uit het casuïstiek overleg Zorg en Overlast (huisvesting spoedzoekers)  
gebruiken om een goed beeld te krijgen van de doelgroep en te leren van goede  
voorbeelden van de aanpak van casussen.

Dit overleg is begin 2020 van start 
gegaan.

6.2. Afspraken UW Afspraken maken met de UW-gemeenten over een (mogelijk) regionaal aanbod, 
met afspraken over het gebruik en financiering hiervan.

6.3. Pilot opzetten Een pilot opzetten voor tijdelijke woonplekken in Stichtse Vecht, met een voorkeur 
voor een cluster van wooneenheden.

Voorbeeld van deze plekken zijn de 
Pitstops in Woerden.

6.4. Gerard Doustraat  
        Kwintes

Onderzoeken of vrijkomende plekken in locatie Gerard Doustraat van Kwintes 
(door ambulantisering en uitname Wlz) ingezet kunnen worden als tijdelijke  
opvangplekken, respijtzorgplekken en crisisplekken (waaraan een groot tekort is).

6.5. Living Lab Zie bij 2.5. Gaat zeker ook om tijdelijke  
opvangplekken (tot een 
 maximum van  3 - 5 jaar).

7. Persoonlijke ontwikkeling
Thema Actie Bijzonderheden
7.1. Aanbod in kaart brengen Lokaal aanbod persoonlijke ontwikkeling in kaart brengen en hieruit gericht een 

passend aanbod voor deze doelgroep afleiden en zo nodig aanvullend aanbod 
doen ontwikkelen.

7.2. Herstelwerkgroepen Herstelwerkgroepen en zelfhulpinitiatieven doen ontwikkelen.

7.3. Buurtcirkel Buurtcirkel na evaluatie voortzetten en een tweede opzetten. De pilot loopt eind 2020 af. Bij de 
evaluatie de vorm, organisatie en 
financiering opnieuw bezien.
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7.4. Herstelacademie Enik Deelnemen aan pilot Herstelacademie Enik, met als doel een voorziening in  
Stichtse Vecht te realiseren.

Bezien wat in Utrecht-West  
mogelijk is en zeker onderzoeken of 
een vestiging/voorziening in StV te 
realiseren is. Uitvoerder Lister heeft  
financiële middelen om in de regio 
een voorziening te ontwikkelen.

8. Informele zorg
Thema Actie Bijzonderheden
8.1. Aanbod in kaart brengen In kaart brengen welke vormen van informele zorg en ondersteuning  

beschikbaar zijn en dit toegankelijk maken door de doelgroep MOBW.
8.2. Aanbod vergroten Aanbod herstelwerkgroepen/zelfhulpgroepen, zoals Buurtcirkel en  

Herstelacademie van Enik, vergroten. Zie ook 7.2.
8.3. Ervaringsdeskundigen Inzet ervaringsdeskundigen voor deze doelgroep bevorderen.

9. Integratie in de wijk
Thema Actie Bijzonderheden
9.1. MHFA cursus Cursus MHFA (na 3 geslaagde) breder aanbieden. Subsidie is aangevraagd bij  

ZonMw
9.2. Samen Sterk zonder 
Stigma

Bewustwordingsbijeenkomsten SSzS, gericht op het bespreekbaar maken van 
psychische kwetsbaarheid zonder taboes, onder diverse doelgroep doen  
uitvoeren.

Welzijn Stichtse Vecht is hierbij onze 
partner, die dit mede  
uitvoert. 
Subsidie is aangevraagd bij  
ZonMw.

9.3. Crisiskaart Crisiskaart (kaartje dat omstanders en hulpverleners duidelijk maakt wat zij 
moeten doen bij crisis van de drager) verder uitrollen.

9.4. Communicatie Aanpak voor communicatie en – boodschap opstellen voor MOBW en brede 
doelgroep personen met psychische kwetsbaarheid.

Gebruik maken van voorbeelden el-
ders (U16, Utrecht) en intern (Omge-
vingswet,  
herhuisvesting statushouders).

9.5. Betrekken omwonenden Directe omgeving bij plaatsing van personen in de wijk en het ontwikkelen van 
woonprojecten vanaf het begin intensief betrekken; hiervoor aanpak ontwikkelen.

9.6. Pilot integratie Een pilot opzetten gericht op integratie in de wijk.
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10.4 Preventie terugval Bij uitstroom uit een oogpunt van preventie maatregelen nemen ter voorkoming 
van terugval. Hierover afspraken met betrokken partijen.

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.

10. Preventie en vroegsignalering
Thema Actie Bijzonderheden
10.1. Signaleringsstructuren Bestaande signaleringsstructuren met onder andere politie, wijkteams, 

corporaties, zorgaanbieders, welzijn, huisartsen (POH) goed in beeld brengen, op 
elkaar afstemmen  voor melden en opvolgen.

10.2. Meldpunten Bestaande meldpunten in kaart brengen en zoveel mogelijk samenvoegen om het 
voor potentiële melders overzichtelijker te maken en efficiency te bevorderen. 
Meldpunten optimaal bekend maken.

Voorbeelden meldpunten:  
personen met verward gedrag, Wvggz, 
meldpunt Bezorgd (GGDrU), Acuut  
(Altrecht).

Zorgen voor makkelijkere bemensing 
en onderscheid in melders (burgers en 
professionals).

10.3. Bemoeizorg Bemoeizorg in kaart brengen en bezien of dit voldoende is. Zo nodig aanvullen.

Vinger aan de  pols voorzieningen handhaven en mogelijk uitbreiden (Buurtcirkel 
en strippenkaart Kwintes, maatjes Handjehelpen).

Gelden voor bemoeizorg die Utrecht 
heeft ingebracht in  Meld- en Advies-
punt Bezorgd (GGDrU) trachten te 
labelen voor en toe te kennen aan 
onze gemeente.

 



36

Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht

4. Leer- en oefenprogramma Deelname aan pilots:
• Buurtcirkel
• Regiecentrum Enik
• Living Lab Eerst en Thuis

Het leer- en oefenprogramma U16 
gaat over een vijftiental pilots, die alle  
elementen van de basis-set bestrijken.

Deelname aan en/of het zelf opzetten van andere pilots overwegen. Vooral kijken naar de pilots onder 4.

5. Financiën Bestedingsplan ontwikkelbudget MOBW St.V. opstellen. Medio 2020 wordt dit opgesteld.
Bestedingsplan transformatiebudget U16 voor Utrecht West opstellen. Medio 2020 wordt dit opgesteld.

6. Uitvoering Interne projectgroep starten. Na vaststelling UP door college wordt  
projectgroep samengesteld.

Externe klankbordgroep starten. Thema-gewijs betrokkenen in de wijk, 
corporaties, zorgaanbieders en 
vertegenwoordigers van cliënten, 
omwonenden, afhankelijk van het 
onderwerp, betrekken; mogelijk ook 
met vaste basis klankbordgroep  
werken.

11. Andere thema’s
Thema Actie Bijzonderheden
1. Toegang Bepalen hoe en wanneer toegang tot BT en BV wordt ingevuld; al dan niet binnen 

UW.
Bij de nieuwe inkoop Wmo (en jeugd-
hulp) van Stichtse Vecht wordt de  
toegang toegevoegd aan de opdracht.

Lokale teams optimaal informeren.  
2. Inkoop Bepalen hoe en wanneer inkoop BT en BW wordt ingevuld; al dan niet binnen UW. BT en BV mogelijk aan nieuwe inkoop 

Wmo St.V. toevoegen.
3. Communicatie Communicatie-aanpak opstellen om alle betrokkenen optimaal te informeren. Breed thema (mensen met psychische  

kwetsbaarheid, MOBW, verwarde  
personen, GGZ, Wvggz), zoveel  
mogelijk combineren.
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