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Samenvatting
In dit Regionaal Kompas staan de ambities 
van de zes Flevolandse gemeenten (Almere, 
Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en 
Zeewolde) voor de ondersteuning van kwets-
bare inwoners in de periode 2018-2020. De 
inwoners over wie dit document gaat, kampen 
vaak (tijdelijk of structureel) met meervou-
dige en weerbarstige problemen die elkaar 
nogal eens versterken. Ze verliezen hierdoor 
hun zelfredzaamheid of de controle over hun 
gedrag. Dit vraagt om passende en samen-
hangende ondersteuning die de situatie van 
een persoon centraal stelt.

Naar een meer inclusieve samenleving
Met het Regionaal Kompas willen de gemeen-
ten verder werken aan een meer inclusieve 
samenleving. Dit is een samenleving waarin 
inwoners meedoen en meetellen – ook al  
hebben ze beperkingen of problemen – en 
waarin ze zo veel mogelijk eigen regie op hun 
leven houden. Ze hebben waar mogelijk een 
vorm van dagbesteding of (vrijwilligers)werk en 
krijgen passende, laagdrempelige ondersteu-
ning die zo veel mogelijk plaatsvindt in de eigen 
omgeving.  

We zetten zo veel mogelijk in op het voorko-
men, signaleren en aanpakken van problemen. 
Ondersteuning kan alle levensdomeinen  
beslaan (in ieder geval wonen, gezondheid, 
werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding of  
onderwijs, het sociale netwerk en financiën), 
is zo gewoon mogelijk en zo specialistisch als 
noodzakelijk. Mensen die het nodig hebben, 
krijgen opvang en begeleiding in een instelling. 
Waar nodig zijn snelle ingrepen mogelijk.  
Geweld in afhankelijkheidsrelaties stopt zo 
vroeg mogelijk en er is ondersteuning  
beschikbaar bij crisissituaties.

Evaluatie van de vorige beleidsperiode
Het Regionaal Kompas 2015-2017 is geëvalu-
eerd om in kaart te brengen wat goed is gegaan 
(en nog steeds goed gaat) en wat verbeterpun-
ten zijn. Uit de evaluatie blijkt dat veel van de 
gestelde doelstellingen zijn behaald. Zo weten 
betrokken partijen elkaar beter te vinden. 
Ook zijn afspraken met de woningcorporaties 
gemaakt om huisuitzettingen te voorkomen. 
Om de druk op de maatschappelijke opvang te 
verminderen, is de capaciteit tijdelijk uitgebreid 
en is er in de hele regio noodopvang gecreëerd 
voor gezinnen. Met de komst van het Oranje 
Huis heeft onze regio een volledige hulpverle-
ningsketen voor de aanpak van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Binnen het beschermd 
wonen zijn stappen gezet om een geleidelijke 
afschaling naar een lichtere variant mogelijk 
te maken. Tot slot ligt er een plan van aanpak 
voor een sluitende ondersteuningsketen voor 
personen met verward gedrag.

Een verdere ontwikkeling van de samenwerking 
tussen partijen is wenselijk voor meer integrali-
teit en voor een efficiëntere overdracht van 
cliënten bij in- of uitstroom. Aanvullende inzet 
op preventie, vroegsignalering en waakvlam-
contacten kan toekomstige ondersteunings-
vragen voorkomen. Het is verder wenselijk om 
meer te werken vanuit de herstelgedachte: 
meer regie voor cliënten en hun netwerk op  
alle levensdomeinen. De inzet van ervarings-
deskundigen kan worden vergroot. Het is verder 
wenselijk om ondersteuning vaker aan te  
passen aan mensen met een lichte  
verstandelijke beperking.
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Er is behoefte aan een integraal team met 
24-uursbeschikbaarheid voor acute ondersteu-
ningsbehoeften. Dat geldt ook voor passende, 
betaalbare huisvesting voor inwoners die uit-
stromen uit de maatschappelijke opvang of het 
beschermd wonen. Het is wenselijk om meer 
tussenvormen te creëren waar mensen kunnen 
oefenen met het zelfstandig wonen. 

Voor het toewerken naar een meer inclusieve 
samenleving is breed draagvlak. Aandachtspunt 
hierbij is dat er voldoende passende ondersteu-
ning beschikbaar is in de wijk voordat je  
de capaciteit van instellingen gaat afbouwen.

Doelstellingen voor de nieuwe beleidsperiode
Omdat we zo veel mogelijk integraal willen  
werken, laten we de indeling naar beleids-
terreinen waar mogelijk ‘los’ in het Regionaal 
Kompas 2018-2020. In plaats daarvan hanteren 
we een indeling gebaseerd op de plek waar 
inwoners zich bevinden (‘vindplaatsen’). De  
belangrijkste onderverdeling in deze structuur 
is ‘in de wijk’, ‘op straat’ en ‘in op herstel  
gerichte woon- en verblijfsvoorzieningen’. 
Daarnaast bestaat er een groep die zich ‘in 
crisis’ bevindt. Dit is geen vindplaats, maar de 
groep in kwestie heeft wel een acute onder-
steuningsvraag en wordt dus apart benoemd. 
Uitgesplitst naar de genoemde ‘vindplaatsen’ 
streven we de volgende doelstellingen na:

In de wijk
•  het versterken van het lokale, integrale onder-

steuningsaanbod voor kwetsbare inwoners;
•  het doorontwikkelen van de preventie van 

huisuitzettingen;
•  het inzetten op lokale participatie, ook na 

uitstroom uit een instelling;
•  het voorkomen van crisis/escalatie door 

vroegsignalering;

•  het laten stoppen van huiselijk geweld en  
kindermishandeling met herstel van schade;

•  het verbeteren van de samenwerking tussen 
Veilig Thuis Flevoland, de ambulante onder-
steuning en de strafrechtketen;

•  intensivering van de inzet van ambulante 
verslavingszorg en preventie om verslaving te 
voorkomen.

Op straat
•  het ondersteunen van daklozen en mensen 

met OGGZ-problemen in de openbare ruimte, 
inclusief toeleiding naar passende ondersteu-
ning. 

In op herstel gerichte woon- en  
verblijfsvoorzieningen
•  het verbeteren van de door- en uitstroom  

door het uitvoeren van het plan van aanpak 
‘Huisvesting/uitstroom maatschappelijke 
opvang/beschermd wonen’;

•  het ontwikkelen van een innovatief aanbod 
voor de maatschappelijke opvang en het  
beschermd wonen;

•  het verbeteren van de kwaliteit van het 
aanbod binnen de maatschappelijke opvang, 
de vrouwenopvang (onder andere binnen het 
Oranje Huis) en het beschermd wonen;

•  het intensiveren van de verslavingszorg bij 
inwoners in de maatschappelijke opvang en 
het beschermd wonen;

•  het ontwikkelen van een doorlopende zorglijn 
18-/18+ voor jeugdigen in een voorziening.

In crisis
•  het realiseren van 24-uursbeschikbaarheid 

van integrale ondersteuning in crisissituaties 
bij ernstige vormen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling en voor personen met 
verward gedrag.
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Verdere decentralisatie
Op dit moment is Almere de gemeente die in 
het kader van haar centrumgemeentetaken in 
samenwerking met de regio het beleid opstelt 
en de rijksmiddelen besteedt. In 2020  
krijgen individuele gemeenten naar verwachting 
de hele (financiële) verantwoordelijk voor de 
taken die onder het Regionaal Kompas vallen. 
Vooruitlopend op deze ontwikkeling is het van 
belang om te bepalen:
•  op welke terreinen regionale samenwerking 

wenselijk en mogelijk is;
•  welke randvoorwaarden daarbij van toepas-

sing zijn;
• welke vorm de samenwerking krijgt.

De zes gemeenten waarborgen de kwaliteit 
en de continuïteit van ondersteuning bij de 
verdere decentralisatie. We passen de regionale 
samenwerking waar nodig aan om individuele 
gemeenten in staat te stellen verantwoordelijk-
heid te nemen om een meer inclusieve samen-
leving vorm te geven.

Regionaal zorglandschap en  
uitvoeringsafspraken
Om een succesvolle verdere decentralisatie 
mogelijk te maken, verkennen we de komende 
maanden het zorglandschap voor kwetsbare 
inwoners. Beoogde resultaten zijn:
•  een overzicht van aantallen kwetsbare  

inwoners en hun ondersteuningsbehoeften;
•  een overzicht van intramurale voorzieningen, 

doorlooptijden en wachttijden;
•  een overzicht van huidige coördinerende taken 

van gemeente Almere (inclusief bekostiging);
•  een overzicht van mogelijke samenwerkings-

vormen;
•  aanpassing van lokale ondersteuning aan de 

eisen van een meer inclusieve samenleving.

De volgende stap is het concretiseren van de 
ambities uit het Regionaal Kompas in regionale 
en lokale uitvoeringsafspraken. Samen met 
aanbieders, inwoners en andere betrokkenen 
beschrijven wij hoe, door wie, op welke termijn 
en tegen welke kosten de ambities kunnen 
worden gerealiseerd. De gemeenten bepalen 
samen hoe verantwoordelijkheden veranderen 
door de naderende verdere decentralisatie. De 
activiteiten in dit kader zijn ook onderdeel van 
de uitvoeringsafspraken. 

Om de gewenste veranderingen beschreven 
in dit Regionaal Kompas te realiseren, starten 
we een integraal programma gericht op het 
zorglandschap voor kwetsbare inwoners. Het 
Regionaal Kompas en de bijbehorende uitvoe-
ringsafspraken vormen de kaders hiervoor. De 
lokaal en regionaal gecontracteerde aanbieders 
vormen samen het zorglandschap. Samen met 
die aanbieders werken we via een actiegerichte 
aanpak aan de gewenste veranderingen.
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1. Inleiding
In dit Regionaal Kompas staan de ambities 
van de zes Flevolandse gemeenten (Almere, 
Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en 
Zeewolde) voor de ondersteuning van kwets-
bare inwoners. Het gaat om mensen die hun 
zelfredzaamheid of de controle over hun ge-
drag verliezen. Vaak kampen zij met multipro-
blemen (die elkaar nogal eens versterken). 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor het beschermd wonen. Het budget ligt bij 
gemeente Almere in het kader van haar cen-
trumgemeentetaak beschermd wonen. 
Gemeenten waren al verantwoordelijk voor:
• de maatschappelijke opvang;
•  de openbare geestelijke gezondheidszorg 

(OGGZ);
• de ondersteuning aan zwerfjongeren;
•  de vrouwenopvang (aanpak van huiselijk ge-

weld en kindermishandeling);
• de nazorg aan ex-gedetineerden. 

Ook hiervoor ontvangt de gemeente Almere de 
financiering vanuit het Rijk (zie paragraaf 2.5). 
Dit besluit is door de Tweede Kamer neerge-
legd bij de centrumgemeenten. Het betekent 
dat Almere de uitvoering en verantwoording 
namens de regio coördineert. Tegelijkertijd zijn 
alle individuele gemeenten verantwoordelijk in 
het kader van de Wmo 2015. 

Naast gemeenten hebben zorgverzekeraars een 
verantwoordelijkheid voor kwetsbare inwoners. 
Bijvoorbeeld in de financiering van verslavings-
behandelingen of geestelijke gezondheidszorg. 

Dit Regionaal Kompas is een kadernotitie die 
tot 2020 inzicht biedt in de onderdelen waarvoor 
we als regio primair verantwoordelijk zijn. De 
regio Flevoland zet haar visie uiteen en maakt 
keuzes over beleidsdoelstellingen en bijbe-

horende activiteiten. Een krachtige regionale 
basis is de voorwaarde voor het welslagen van 
ontwikkelingen die we als regio willen reali-
seren. Hierbij nemen we de gegeven adviezen 
van de Adviesraden Sociaal Domein1 ter harte. 
Belangrijker nog is dat cliëntperspectief de 
basis is van waaruit we handelen. Dit leidt per 
definitie tot maatwerk.
  
Dit document bevat een aantal technische  
termen en beschrijvingen van voorzieningen  
en projecten. Voor lezers die minder zijn inge-
voerd in de materie van het Regionaal Kompas, 
is in bijlage A een verklarende woordenlijst 
opgenomen. Begrippen die staan uitgelegd 
in de woordenlijst, zijn te herkennen aan een 
onderstreping.

Reikwijdte
Het Regionaal Kompas gaat over de hierboven 
genoemde beleidsterreinen. Het document 
staat niet op zichzelf. Er is een nauwe verbin-
ding met de domeinen jeugd, onderwijs, parti-
cipatie, werk en inkomen en met de Zorgverze-
keringswet en de Wet langdurige zorg. Echter, 
het Regionaal Kompas gaat niet primair over 
de inzet van jeugdhulp, jeugdbescherming of 
jeugdreclassering of over de inzet van versla-
vingsbehandelingen of behandelingen binnen 
de geestelijke gezondheidszorg. 

De kwetsbare inwoners die we beschrijven 
in dit document zijn 18 jaar of ouder, behalve 
wanneer er sprake is van zwerfjongeren of van 
kindermishandeling. Gezinnen met kinderen 
kunnen dakloos raken of tijdelijk een ander 
onderkomen nodig hebben. De in te zetten 
jeugdhulp voor deze kinderen valt buiten de 
reikwijdte van het Regionaal Kompas. 

1 Waar we in dit document spreken van ‘Adviesraad Sociaal Domein’ bedoelen we ook Participatieraad, Wmo-raad en Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten.
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Transformeren en verder decentraliseren
Het gehele sociale domein is in transformatie 
naar meer preventief, wijkgericht, integraal, 
netwerk- en herstelgericht en gebaseerd op de 
eigen regie en mogelijkheden van inwoners. Er 
is ook een financiële noodzaak om verbeterin-
gen in te zetten. De genoemde transformatie-
opgaven gelden voor de beleidsterreinen in het 
Regionaal Kompas en de eerste stappen zijn al 
gezet. 

De decentralisatie uit 2015 van de Jeugdwet, 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
en de Participatiewet (zie ook bijlage B) gaat 
in 2020 een nieuwe fase in. De (financiële) 
verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke 
opvang, het beschermd wonen, de openbare 
geestelijke gezondheidszorg en de verslavings-
zorg gaat dan van de centrumgemeenten naar 
de individuele gemeenten. Het gaat om (speci-
alistische) ondersteuning aan zeer kwetsbare 
inwoners. Een vorm van samenwerking tussen 
gemeenten blijft onontbeerlijk. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en het Rijk hebben op 22 juni 2016 afge-
sproken dat gemeenten uiterlijk in 2017 een 
regionaal plan van aanpak maken voor de maat-
schappelijke opvang en het beschermd wonen. 
Vanuit het Rijk is de verplichting opgelegd om 
ten minste aandacht te besteden aan:
•  het versterken van eigen regie, ervaringsdes-

kundigheid en informele ondersteuning;
•  een ondersteuningscontinuüm voor inclusie, 

herstel en participatie;
•  kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteu-

ning;
•  laagdrempelige toegang tot ondersteuning;
•  het garanderen van langdurige begeleiding 

met flexibele intensiteit;
• een breed arsenaal aan woonvarianten;

• beschikbare en betaalbare wooneenheden;
•  duurzame samenwerking tussen gemeenten 

en zorgverzekeraars.

Ook moet het plan ten minste de volgende 
onderdelen bevatten:
•  een inhoudelijke visie op de maatschappelijke 

opvang en het beschermd wonen in de regio; 
•  de verdeling van verantwoordelijkheden tus-

sen gemeenten in de regio;
•  de verdeling van beschikbare budgetten en 

financiële risico’s;
•  de manier van samenwerking tussen ge-

meenten in de regio en met andere betrok-
ken partijen (onder andere inwoners en hun 
naasten, aanbieders, verzekeraars, woning-
corporaties);

•  de manier waarop gemeenten de overgangs-
fase vormgeven tussen de oude en nieuwe 
verdeling van financiële middelen, zodanig dat 
inwoners weten waar ze aan toe zijn.

Dit Regionaal Kompas beantwoordt aan de 
gevraagde informatie. Uitgangspunt voor de 
regio Flevoland is dat inwoners zo min mogelijk 
last hebben van de verdere decentralisatie. Zij 
moeten te allen tijde kunnen blijven rekenen op 
de juiste ondersteuning.

Gerelateerde ontwikkelingen

•  Project ‘Personen met verward gedrag 
Flevoland’: In juni 2015 schreef minister 
Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
aan de Tweede Kamer dat elke gemeente 
moet beschikken over triagemogelijkheden 
om inwoners snel toe te leiden naar onder-
steuning. Alle personen die in beeld komen 
– waaronder die met verward gedrag - krijgen 
een persoonlijke aanpak. Daarvoor is een 
sluitende keten nodig van ondersteuning via 

9 Regionaal Kompas Flevoland 2018-2020  



de Wet maatschappelijke ondersteuning, de 
Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg 
en het justitiële kader. Het landelijk inge-
stelde aanjaagteam droeg hiervoor in 2016 
bouwstenen aan. In Flevoland is vervolgens 
een plan van aanpak opgesteld op basis van 
een werkconferentie met betrokken partijen. 
Er is een inventarisatie gemaakt van regi-
onale knelpunten, oplossingsrichtingen en 
randvoorwaarden. Het plan van aanpak is in 
december 2016 vastgesteld in het bestuurlijk 
overleg sociaal domein met de aantekening 
om meer verbinding te leggen met dagbeste-
ding en toeleiding naar werk. We zetten in op 
een sluitende keten per 1 oktober 2018. 

•�‘Over�de�brug’�en�de�nieuwe�geestelijke�
gezondheidszorg: minister Schippers heeft 
in 2012 het hoofdlijnenakkoord geestelijke 
gezondheidszorg gesloten. Het akkoord ging 
over 30% afbouw van bedden en over het meer 
ambulant organiseren van geestelijke gezond-
heidszorg. Dit akkoord is vervolgens vertaald 
naar de praktijk in het document ‘Over de 
brug’. De essentie: inwoners met psychische 
problemen moeten begeleiding en/of behande-
ling zo veel mogelijk krijgen in hun eigen om-
geving. Hiervoor is ketensamenwerking nodig. 
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea heeft 
hiertoe in 2015 in samenwerking met GGZ 
Centraal en andere partijen de EPA-taskforce 
Flevoland opgericht. Daarnaast is in 2015 een 
pamflet verschenen over ‘de nieuwe ggz’. Dit 
initiatief van cliënten, professionals en andere 
betrokkenen pleit voor een persoonsgerichte 
in plaats van een instellingsgerichte aanpak. 
De initiatiefnemers willen het contact tussen 
mensen faciliteren (face-to-face in de wijk, 
virtueel en zowel lokaal als landelijk). Het 
initiatief streeft naar open (zelfsturende) 

samenwerking en radicale de-bureaucratise-
ring. Dit is inbreng geweest voor de commissie-
Dannenberg (zie hieronder).

•���De�commissie-Dannenberg: de commissie-
Toekomst beschermd wonen (ofwel de 
commissie-Dannenberg) werkte in opdracht 
van de VNG en adviseerde gemeenten om vier 
zaken voorop te stellen bij de ondersteuning 
aan kwetsbare inwoners:

   -  Een inclusieve samenleving: iedereen moet 
kunnen meedoen en erbij kunnen horen. 
Dit betekent dat inwoners met ernstige psy-
chische problemen steeds vaker in de wijk 
(blijven) wonen. Er is ondersteuning voor 
mensen die onvoldoende in staat zijn hun 
problemen zelf of in hun eigen omgeving 
op te lossen. De ambitie is dat hun leven zo 
gewoon mogelijk is. 

   -   Voldoende aandacht voor herstel, ontwikke-
ling, participatie en (als het kan) eigen regie: 
het streven is om de kwaliteit van leven van 
kwetsbare inwoners te bevorderen. Onder-
steuning is gericht op alle aspecten die de 
kwaliteit beïnvloeden (herstelgericht). Her-
stel is meer dan genezing alleen en houdt in 
dat een inwoner werkt aan een zinvol leven 
(door de persoon zelf gedefinieerd). Het 
gaat ook om herstel van maatschappelijk 
functioneren, persoonlijke identiteit en het 
dagelijks leven.2  Het proces is persoonlijk, 
uniek en is nooit vastomlijnd.

   -  Kijken naar mogelijkheden: de focus ligt 
op wat een inwoner (nog) wél kan en op 
wat een persoon kan ontwikkelen of leren. 
Vanuit dit perspectief is het wenselijk dat 
inwoners zo snel mogelijk terugkeren in 
de wijk na verblijf in de maatschappelijke 
opvang of het beschermd wonen. Inwoners 
die voorheen naar een instelling zouden 

2  Dröes, J. & Plooy, A. (2010). Herstelondersteunende zorg in Nederland: een vergelijking met Engelstalige literatuur. Tijdschrift voor Rehabilitatie 19 (2), 6-17.
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verhuizen, krijgen hun ondersteuning zo 
veel mogelijk thuis. Daarbij is de inzet van 
ervaringsdeskundigen mogelijk.

   -   De omgeving van kwetsbare inwoners be-
trekken: meedoen en erbij horen betekent 
ook dat kwetsbare inwoners zo veel moge-
lijk ondersteuning krijgen van hun sociale 
omgeving. De gemeente ondersteunt dit 
waar nodig door bijvoorbeeld het activeren 
of uitbreiden van het netwerk, het onder-
steunen van mantelzorgers of het organise-
ren van maatjesprojecten.

•��Ontwikkelingen�binnen�de�aanpak�van�
huiselijk geweld en kindermishandeling: in 
alle 26 regio’s in Nederland gebeurt veel om 
de kwaliteit van de Veilig Thuis-organisaties 
te verbeteren en de inbedding in de keten van 
jeugd, zorg en veiligheid te bevorderen. Er 
is ondersteuning via de VNG-programma’s 
‘Doorontwikkeling Veilig Thuis’ en ‘Veilig Thuis 
en gecertificeerde instellingen’. 

1.1   TOTSTANDKOMING VAN HET REGIONAAL 
KOMPAS 2018-2020

Bij het opstellen van dit kaderdocument zijn 
zo veel mogelijk relevante partijen betrokken: 
gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties, 
aanbieders, cliëntenplatforms, zorgverzeke-
raars en de politie. Met deze mensen is eerst 
het Regionaal Kompas 2015-2017 geëvalueerd. 
De resultaten daarvan zijn te vinden in bijlagen 
C en D. Vervolgens is in een brede bijeenkomst 
gereflecteerd op de evaluatie en zijn de eerste 
contouren geschetst voor het nieuwe Regionaal 
Kompas. 

In april en mei 2017 zijn werksessies gehouden 
met de belangrijkste gemeentelijke partners en 
met raadsleden. Er zijn doelen geformuleerd en 
activiteiten om die doelen te realiseren. Verder 
zijn er sessies met de zes gemeenten gehouden 
om van gedachten te wisselen over de onder-
linge verdeling van verantwoordelijkheden, met 
name richting de verdere decentralisatie van 
2020. In juni 2017 is gesproken met de advies-
raden sociaal domein3 van de zes gemeenten.

Dit kaderdocument schetst een papieren 
wereld, die zonder uitvoering geen effect heeft 
op de praktijk en dus op de inwoners van de 
zes gemeenten. Verderop besteden we dan ook 
aandacht aan activiteiten die we ondernemen 
om dit document in de praktijk te doen landen.

1.2 LEESWIJZER

Dit document is als volgt ingedeeld:
•  Hoofdstuk 2 beschrijft de context die nodig 

is om de beleidsdoelen van gemeenten te 
plaatsen en begrijpen. Dit zijn ten eerste de 
visie en uitgangspunten voor het Regionaal 
Kompas. Ten tweede is dit de omschrijving 
van kwetsbare inwoners: wie zijn dit, wat zijn 
hun problemen en hoe ervaren ze de huidige 
ondersteuning? We geven ook een schets van 
het financiële kader.

•  Hoofdstuk 3 beschrijft de beleidsdoelstel-
lingen en de bijbehorende activiteiten. Wat 
willen we bereiken en wat is daarvoor nodig?

•  Hoofdstuk 4 biedt een vooruitblik op de 
afspraken die gemeenten hiervoor moeten 
maken.

3  Waar we in dit document spreken van ‘Adviesraad Sociaal Domein’ bedoelen we ook Participatieraad, Wmo-raad en Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten. 
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1.3  BESTUURLIJKE PLANNING

ACTIVITEIT PLANNING

Bestuurlijk vaststellen Regionaal Kompas in bestuurlijk overleg sociaal 
domein onder voorbehoud van besluitvorming gemeenteraden

5 oktober 2017

Verwerken adviezen van de adviesraden sociaal domein oktober 2017

Vaststellen Regionaal Kompas (inclusief adviezen adviesraden sociaal domein) 
in colleges en raden

november-december 2017

Voorbereiden en verkennen zorglandschap (zie hoofdstuk 2) november 2017-januari 2018

Uitwerken regionale uitvoeringsafspraken: activiteiten, doel, resultaat januari-april 2018

Bestuurlijk vaststellen regionale uitvoeringplannen en voorleggen 
houtskoolschets zorglandschap in bestuurlijk overleg sociaal domein

april 2018

Uitwerken zorglandschap voor bestuurlijke bespreking juni–november 2018

Voorbereiden inkoop, subsidies en bestedingsplan 2019 en afspraken met 
partners

juni–december 2018

Zorglandschap in uitvoering brengen, mits de financiën (ook door de verdere 
decentralisatie vanuit het Rijk) helder zijn.

januari 2019

Evaluatie zorglandschap en/of bijstelling juni 2019

Decentralisatie van middelen, taken en verantwoordelijkheden geïntegreerd in 
zorglandschap.

januari 2020
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De visie, uitgangspunten, statistieken en 
financiële overzichten in dit hoofdstuk helpen 
om de beleidsdoelstellingen verderop in het 
document goed te kunnen plaatsen. 

2.1  VISIE

•� Ondersteuning�die�past�bij�kwetsbare�
inwoners: onze visie gaat uit van een 
samenleving waarin kwetsbare inwoners 
passende, laagdrempelige ondersteuning zo 
veel mogelijk krijgen in hun eigen omgeving. 
Die ondersteuning kan alle levensdomeinen 
beslaan (in ieder geval wonen, gezondheid, 
werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding of 
onderwijs, het sociale netwerk en financiën), 
is zo gewoon mogelijk en zo specialistisch als 
noodzakelijk. Mensen die het nodig hebben, 
krijgen intramurale opvang en begeleiding. 
Waar nodig zijn snelle ingrepen mogelijk. 
Geweld in afhankelijkheidsrelaties stopt 
zo vroeg mogelijk en er is ondersteuning 
beschikbaar bij crisissituaties. De behoeften, 
wensen en mogelijkheden van inwoners zijn 
te allen tijd het centrale uitgangspunt. Onze 
opdracht is om zorg te dragen voor de eigen 
regie van inwoners. 

•� Samenhang�in�beleid: om het bovenstaande 
voor elkaar te krijgen, is samenhangend 
beleid nodig en een visie op de gemeentelijke 
organisatie die samenhang bevordert. 
Dit is voor kwetsbare inwoners bijzonder 
van belang, omdat er zo vaak (tijdelijk of 
structureel) sprake is van multiproblemen. 
Omdat we zo veel mogelijk integraal 
willen werken, laten we de indeling naar 
beleidsterreinen waar mogelijk ‘los’ in dit 

document. In plaats daarvan hanteren we 
een indeling gebaseerd op de plek waar 
inwoners zich bevinden (‘vindplaatsen’). Deze 
indeling is geïnspireerd door het werk van 
hoogleraar maatschappelijke zorg, Judith 
Wolf. De belangrijkste onderverdeling in 
deze structuur is ‘in de wijk’, ‘op straat’ 
en ‘in op herstel gerichte woon- en 
verblijfsvoorzieningen’. Daarnaast bestaat 
er een groep die zich ‘in crisis’ bevindt. Dit 
is geen vindplaats, maar de groep in kwestie 
heeft wel een acute ondersteuningsvraag en 
wordt dus apart benoemd. 

Voor inwoners op de vindplaatsen beogen wij:
- In de wijk: het bevorderen dat mensen de 

regie op hun leven houden (of waar mogelijk 
herpakken) en preventie van huiselijk geweld 
of kindermishandeling. We streven ook naar 
het zo vroeg mogelijk stoppen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling en het 
beperken van de schade.

-� Op�straat: het zo goed mogelijk ondersteunen 
van daklozen op alle levensdomeinen. 

- In op herstel gerichte woon- en 
verblijfsvoorzieningen: het bieden 
van een passend aanbod van woon- en 
verblijfsvoorzieningen, gericht op veiligheid, 
herstel en participatie.

- In crisis: het bieden van integrale 
ondersteuning in crisissituaties.

1. In de wijk (preventie, vroegsignalering, integrale ondersteuning) 

2. Op straat 

3. In op herstel gerichte woon- en verblijfsvoorzieningen 4.
 In

 c
ri

si
s

2.  Achtergrond
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2.2  UITGANGSPUNTEN

De uitgangspunten die we hanteren voor dit 
Regionaal Kompas 2018-2020 zijn dat we 
streven naar: 
• een meer inclusieve samenleving, ook voor 

kwetsbare inwoners. Dit betekent dat mensen 
waar mogelijk eigen regie op hun leven 
hebben en dat ze meedoen en meetellen. Hun 
behoeften, wensen en mogelijkheden staan te 
allen tijde centraal.

• het organiseren van partnerschap en 
samenwerking op basis van cliëntperspectief.

• preventie en vroegtijdige signalering en 
ondersteuning.

• ondersteuning in de eigen omgeving waar dat 
kan. 

• een zo gewoon mogelijk leven voor kwetsbare 
inwoners, met de inzet van specialistische 
ondersteuning waar nodig.

• Waarborging van de kwaliteit en continuïteit 
van ondersteuning bij de verdere 
decentralisatie in 2020. Dit betekent dat we 
zorgen voor integrale (soms gespecialiseerde) 
begeleiding en behandeling in de wijk, 
voordat we intramurale capaciteit (ten dele) 
afbouwen. 

• aanpassing van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheden en de regionale 
samenwerking.

• betrokkenheid van inwoners, hun netwerk 
en/of cliëntvertegenwoordigers bij de nadere 
uitwerking van activiteiten die voortvloeien uit 
dit document.

2.3  OVER WIE GAAT HET?

De kwetsbare inwoners over wie dit document 
gaat, kampen vaak (tijdelijk of structureel) 
met meervoudige en weerbarstige problemen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van:
•� gezondheid: aanwezigheid van psychische, 

verstandelijke of lichamelijke beperkingen, 
verslavingen en/of een ongezonde leefstijl, 
gebrek aan psychosociaal welzijn en/of 
persoonlijke hygiëne. 

•� sociale�contacten: een beperkt steunend 
sociaal netwerk en een beperkt vermogen om 
steunende sociale contacten te onderhouden 
of op te bouwen.

•� leven�in�gezinsverband: een beperkt 
vermogen om gezonde relaties aan te gaan of 
kinderen op te voeden.

•� wonen: zelfstandig wonen en het voeren van 
een huishouden gaan niet vanzelf en gaan 
soms gepaard met overlast.

•� werk�en�dagbesteding: onvermogen 
om nuttige tijdsbesteding (werk, 
vrijwilligerswerk, onderwijs, etc.) te 
realiseren. 

•� inkomen: het ontbreken van een uitkering, 
onmacht bij het rondkomen met een bepaald 
inkomen en/of het omgaan met schulden. 

•� scholing�en�ontplooiing: onmacht bij het 
behalen van een startkwalificatie en het 
ontbreken van mogelijkheden om zich te 
ontplooien. 

•� veiligheid:�het zijn van een gevaar voor 
zichzelf of voor de omgeving. Er kan ook 
sprake zijn van gewelddadige huisgenoten of 
familieleden.
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De oorzaak van de problemen verschilt. Er 
is een relatieve oververtegenwoordiging van 
mensen met een lichte verstandelijke beperking 
(lvb) en van mensen die niet economisch 
zelfredzaam zijn. De kwetsbare inwoners om 
wie het gaat, zijn onvoldoende in staat om hun 
problemen zelf of met hun naasten op te lossen. 
Ze hebben behoefte aan (onderling afgestemde) 
integrale ondersteuning.

Hieronder schetsen we een beeld van de 
inwoners om wie dit plan draait. We hanteren 
de indeling op basis van ‘vindplaatsen’ zoals die 
in paragraaf 2.1 is geïntroduceerd. 

In de wijk
In de wijk zien we een grote variëteit aan 
inwoners; van mensen met overzichtelijke, 
kortdurende ondersteuningsvragen tot 
mensen met psychische en sociale problemen 
die langdurig ondersteuning nodig hebben. 
Er is een mix van ondersteuningsvormen 
nodig, variërend van laagdrempelige en 
vrij toegankelijke (inloop)voorzieningen tot 
specialistische begeleiding. 

Mensen wonen in ‘normale’ huizen, al dan 
niet bij hun naasten of met professionele 
begeleiding. Is er ondersteuning nodig, 
dan kan deze deels worden geleverd door 
mantelzorgers (familie, vrienden, buren) of 
vrijwilligers. De bestaande structuur van het 
Regionaal Meldpunt OGGZ (en meer specifiek 
het Meldpunt Vangnet en Advies) is beschikbaar 
voor onder andere het identificeren en bereiken 
van zorgwekkende zorgmijders.

Op�straat
Op straat bevinden zich mensen die dakloos 
zijn of die een gedeelte van de tijd rondzwerven 
door een moeilijke thuissituatie.4 De redenen 
dat mensen dakloos raken of gedeeltelijk 
op straat leven, lopen uiteen. Vaak is er een 
financiële oorzaak in combinatie met andere 
factoren. Een andere substantiële groep heeft 
vooral relationele problemen (jongeren met hun 
ouders of volwassenen met hun partner).

De ondersteuningsbehoefte loopt uiteen. 
Bovendien ervaren niet alle daklozen een 
ondersteuningsbehoefte. 

In op herstel gerichte woon- en 
verblijfsvoorzieningen
Sommige mensen zijn tijdelijk of langdurig niet 
in staat om zelfstandig te wonen. Zij kunnen 
niet meer zelfstandig zorgen voor een stabiele 
woonplek en een georganiseerd leven, ook niet 
met behulp van hun naasten. Daarom komen 
zij terecht in een instelling. Daarbij bedoelen 
we in dit geval geen jeugdhulp of intramurale 
geestelijke gezondheidszorg (behandeling), 
maar opvang of beschermd wonen voor 
volwassenen. Het gaat om zorgwekkende 
zorgmijders, mensen die anders op straat 
zouden slapen of die ondersteuning nodig 
hebben bij het wonen en bij het op peil houden 
of verbeteren van hun kwaliteit van leven. 

4  Mensen die thuisloos zijn, rekenen we toe aan de groep die ‘in de wijk’ verblijft. Deze groep bevindt zich niet op straat. Wel is dit een risicogroep voor dakloosheid. 

   Daarom is preventieve inzet nodig als onderdeel van de ondersteuning in de wijk.
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Soms komen mensen in aanmerking voor 
kortdurende opvang, omdat ze uit huis zijn 
gezet door hun partner. Het kan zijn dat zij 
alleen problemen ervaren op het levensdomein 
‘wonen’. Aan de andere kant omvat de groep 
ook mensen die langdurige begeleiding nodig 
hebben. De groep die langer in de opvang of 
het beschermd wonen verblijft (of er meerdere 
keren gebruik van maakt) heeft dikwijls ook 
behandeling nodig voor psychiatrische klachten 
of verslavingsproblemen.

In crisis
Als de problemen van een van de drie hierboven 
genoemde groepen acuut worden, is er sprake 
van een crisis en is er direct actie nodig. 
Bijvoorbeeld door geweld in de thuissituatie, 
acute psychiatrische problemen of het vertonen 
van ernstig verward gedrag. 

Regionale geregistreerde aantallen 
Uit de Flevomonitor 2015 komen de 
onderstaande aantallen geregistreerden per 
doelgroep naar voren:

Een uitsplitsing van de verschillende 
doelgroepen per gemeente is te vinden in 
bijlage E.

2.4   WAT VINDEN CLIËNTEN VAN DE HUIDIGE 
ONDERSTEUNING?

In het voorjaar van 2017 werd een 
representatieve steekproef van cliënten een 
korte vragenlijst voorgelegd op een tablet of 
op papier. Enquêteurs bezochten 27 locaties 
van tien zorginstellingen in de zes Flevolandse 
gemeenten. Waar nodig gaven zij aanvullende 
informatie of hielpen zij om de enquête in te 
vullen. Dit leverde uiteindelijk 238 bruikbare 
ingevulde vragenlijsten op. 

Het responspercentage varieerde van 35% 
onder de volwassen cliënten in het beschermd 
wonen (121 respondenten) tot 88% onder de 
cliënten van de maatschappelijke opvang 
(29 respondenten). 

DOELGROEP GEREGISTREERD�AANTAL�
IN 2015

Ambulante begeleiding maatschappelijke opvang Geen aantal bekend

Feitelijk daklozen (maatschappelijke opvang) 691

Cliënten beschermd wonen 600

Meldingen meldpunt Vangnet en Advies5 493

Adviesaanvragen meldpunt Vangnet en Advies3 233

Cliënten verslavingszorg 3.810

Zwerfjongeren 147

Slachtoffers huiselijk geweld 3.087

Plegers huiselijk geweld 997

5  Bij een melding bij het meldpunt Vangnet en Advies gaat GGD Flevoland zelf aan de slag met de casus. Bij een adviesaanvraag adviseert GGD Flevoland andere partijen.
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De aantallen zijn voldoende om representatieve 
uitspraken te doen over:
• de maatschappelijke opvang; 
• het beschermd wonen voor jongeren van 18 

tot 27 jaar;
• het beschermd wonen voor volwassenen met 

een middelzwaar profiel;
• het beschermd wonen voor volwassenen met 

een langdurig profiel;
• de vrouwenopvang.

De conclusies zijn hieronder samengevat.

Wat ging en gaat goed?
• Veel cliënten zijn tevreden. Ze beoordelen de 

ondersteuning als ruim voldoende.
• Cliënten voelen zich gehoord en serieus 

genomen door hun hulpverleners. Ze 
waarderen vooral dat hulpverleners goed 
luisteren met echte aandacht.

• Negen op de tien cliënten vindt dat hun 
hulpverleners zaken duidelijk uitleggen.

• Negen op de tien cliënten geeft aan in de 
voorziening meestal zelf beslissingen te 
kunnen nemen over het eigen leven.

• De meeste cliënten in het beschermd wonen 
(volwassenen met een middelzwaar profiel 
en jongeren) vinden dat zij voldoende worden 
ondersteund bij activiteiten buitenshuis of 
bij het vinden van (vrijwilligers)werk of een 
opleiding.

• De meeste cliënten menen dat het door de 
hulp beter met ze gaat en dat de hulp eraan 
bijdraagt dat ze de dingen kunnen doen die 
ze belangrijk vinden, meer hoop hebben 
voor de toekomst en beslissingen kunnen 
nemen over hun leven. Vooral cliënten in 
de vrouwenopvang ervaren de hulp als 
herstelondersteunend.

Wat zijn verbeterpunten?
• Vier op de tien cliënten in de 

maatschappelijke opvang voelen zich meestal 
niet veilig in de voorziening.

• Volgens cliënten kunnen huisregels 
consequenter en duidelijker worden 
toegepast en minder als ‘stok om mee te 
slaan’.

• Vier op de tien cliënten geven aan dat nooit 
met hen is besproken of de aangeboden 
ondersteuning nog steeds passend is.

• Vier op de tien cliënten zeggen geen 
informatie te hebben gekregen over de 
cliëntenraad.

• 19% van de cliënten in de maatschappelijke 
opvang zegt meestal ondersteuning te 
krijgen bij het vinden van (vrijwilligers)werk 
en 38% bij het ondernemen van activiteiten 
buitenshuis.

• 33% van de cliënten in de maatschappelijke 
opvang en het langdurig beschermd wonen 
meent dat ondersteuning bij sociale en 
maatschappelijke participatie voor hen niet 
van toepassing is.

• Ongeveer de helft van de cliënten in de 
maatschappelijke opvang en van de jongere 
cliënten in het beschermd wonen geeft aan 
dat zij door de ondersteuning beter kunnen 
omgaan met problematische situaties.
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2.5  FINANCIËN

Er komt een nieuwe regiobegroting voor de 
periode 2018-2020. Om alvast een indicatie 
te geven van inkomsten en uitgaven, staat 
in bijlage F het bestedingsplan voor 2018 
en 2019. Het stroomschema hieronder 
brengt de financiële stromen in beeld. 
Het Rijk financiert gemeente Almere via 
decentralisatie-uitkeringen (DU) in haar 
centrumgemeentetaken namens de regio. 
Deze uitkeringen worden besteed aan de inkoop 
van ondersteuning en aan de gemeentelijke 
organisatie en administratie. 

Wanneer de gemeente Almere minder besteedt 
dan het heeft ontvangen, wordt dit geld verdeeld 
over de gemeenten.6 

Flevoland ontvangt decentralisatie-
uitkeringen voor vrouwenopvang (DU VO) 
en maatschappelijke opvang (DU MO). Ook 
is er een subsidie van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie voor de nazorg aan ex-
gedetineerden. Het budget voor het beschermd 
wonen is onderdeel van de integratie-uitkering 
Wet maatschappelijke ondersteuning (IU Wmo).

6 Dit is een afspraak uit de centrumregeling sociaal domein Flevoland.
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2.6  VERDER LEZEN

De afgelopen jaren is door de Flevolandse 
gemeenten een aantal onderzoeken opgeleverd 
met belangrijke kwantitatieve informatie 
over kwetsbare inwoners in de regio. Deze 
informatie vormde de basis voor de gesprekken 
over het Regionaal Kompas. We noemen kort de 
belangrijkste bronnen:
•  De startfoto ‘Onderzoek omvang en keten 

beschermd wonen Flevoland’ van bureau 
HHM uit 2015. Het onderzoek beantwoordt 
vragen over het aantal mensen dat wachtte 
op beschermd wonen, de achtergrond van die 
mensen en de routing (ook voor jongeren die 
18 jaar worden). 

•    De opvolgers van de startfoto over 
maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen met meer recente gegevens. Deze 
onderzoeken zijn ook uitgevoerd door HHM 
en dateren uit februari en juni 2017. De 
onderzoeken geven antwoord op drie vragen: 
hoeveel personen kunnen niet uitstromen, 
terwijl zij daar volgens de verblijfsinstellingen 
wel aan toe zijn? Wat zijn daarvan de 
redenen? En wat zijn de prognoses voor 
uitstroom?

• Een capaciteitsonderzoek naar de 
maatschappelijke opvang in Flevoland, 
uitgevoerd door GGD Flevoland en opgeleverd 
in augustus 2016. Dit onderzoek beantwoordt 
de vraag: is de huidige capaciteit van de 
maatschappelijke opvang voldoende om dak- 
en thuislozen op te vangen? Er blijken niet 
genoeg plekken beschikbaar te zijn.

• Het rapport ‘Onderzoek�maatschappelijke�
opvang’ van I&O Research van november 
2016 doet een nadere analyse op de 
cijfers uit het capaciteitsonderzoek. Naar 
aanleiding van het capaciteitsonderzoek is 
begin 2017 een projectleider huisvesting 
maatschappelijke opvang aangetrokken. In 
juni heeft deze projectleider een plan van 
aanpak gepresenteerd. De bijbehorende 
acties gaan dit najaar in besluitvorming.

• Via de jaarlijkse Flevomonitor (zie ook 
bijlage E) krijgen de gemeenten inzicht in de 
aantallen geregistreerde dak- en thuislozen, 
verslaafden en slachtoffers en plegers van 
huiselijk geweld in de provincie Flevoland. 
De cijfers zijn gebaseerd op gegevens 
van organisaties die zich bezighouden 
met opvang, verslavingszorg, geestelijke 
gezondheidszorg en maatschappelijk werk. 
Ook politie en justitie leveren gegevens 
aan. De monitor bestaat sinds 2005 en 
combineerde in 2015 de gegevens van 
achttien verschillende aanbieders van 
ondersteuning.
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3. Doelen en activiteiten

Dit hoofdstuk is ingedeeld op basis van de vier 
‘vindplaatsen’ gepresenteerd in hoofdstuk 2:

We presenteren voor elke ‘vindplaats’ wat 
de beleidsdoelen zijn en welke activiteiten 
erbij horen. Een deel van de activiteiten is 
gericht op de brede doelgroep van kwetsbare 
inwoners. Andere kennen een specifieke 
doelgroep.

3.1 IN DE WIJK

Met de invoering van de Wmo 2015 
hebben gemeenten meer bevoegdheden 
gekregen. Overal in de regio is de lokale 
ondersteuningsstructuur aangepast. In Almere, 
Lelystad, Urk en Noordoostpolder zijn er 
wijkteams. In Dronten zijn er wijknetwerken 
en Zeewolde kent een ondersteuningshuis. 
De samenstelling van de teams en netwerken 
verschilt. Ze kunnen toegang tot ondersteuning 
verlenen, en/of zelf ondersteuning 
bieden op een of meer levensdomeinen. 
Er is ook ondersteuning mogelijk via 
ervaringsdeskundigen, zelfhulpgroepen, 
vrijwilligers of mantelzorgers.

Bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of 
kindermishandeling kunnen inwoners en 
professionals een melding doen bij Veilig 
Thuis Flevoland. Deze organisatie draagt een 
deel van de meldingen over aan de lokale 
ondersteuningsstructuur. Via een overeenkomst 

1. In de wijk (preventie, vroegsignalering, integrale ondersteuning) 

2. Op straat 

3. In op herstel gerichte woon- en verblijfsvoorzieningen 4.
 In
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zijn afspraken gemaakt over de onderlinge 
samenwerking. 

Beleidsdoelen voor de komende periode

Doel A: Het versterken van het lokale, integrale 
Wmo- en jeugdaanbod voor kwetsbare 
inwoners. 

Een passend aanbod in samenhang met 
geestelijke gezondheidszorg in de wijk kan 
instroom in opvangvoorzieningen voorkomen. 
Centraal staan een warme overdracht, kennis 
van geestelijke gezondheidszorg en lichte 
verstandelijke beperkingen, dagbesteding 
en adequate begeleiding na uitstroom uit de 
opvang (versterken afschaling naar lokale 
ondersteuning). Opschaling verloopt 
waar nodig via het meldpunt Vangnet en Advies.

Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  regionale themabijeenkomsten 

organiseren voor en met professionals, 
gericht op kennisuitwisseling en 
deskundigheidsbevordering over 
verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, 
lichte verstandelijke beperkingen, huiselijk 
geweld en kindermishandeling.

•  (prestatie)afspraken maken met 
woningcorporaties (woonagenda) over 
voldoende passende, zelfstandige/geclusterde 
en betaalbare huisvesting. Bijvoorbeeld 
door ombouw van bestaande panden of 
door ‘gespikkeld wonen’ (verschillende 
doelgroepen wonen samen).
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3. Doelen en activiteiten

•  flexibele op- en afschaling regelen voor 
beschermd, beschut en zelfstandig wonen. 

•  in nauwe samenwerking met aanbieders 
samenhangende ondersteuning bieden aan 
kwetsbare inwoners. Daarbij zorgen we 
voor een passend aanbod van begeleiding 
en dagbesteding. Daarnaast organiseren 
we voldoende kennis van geestelijke 
gezondheidszorg en lichte verstandelijke 
beperkingen om effectief te kunnen 
signaleren en doorverwijzen en het sociale 
netwerk optimaal te ondersteunen. Waar 
nodig is ondersteuning langdurig.

•  afspraken maken met aanbieders en 
zorgverzekeraars over (intensieve) 
ambulante geestelijke gezondheidszorg 
en verslavingszorg. Aandachtspunten zijn 
laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg 
(24/7) met voldoende volume en intensieve 
thuisbehandeling.

•  de mogelijkheden van zelfhulpgroepen en 
ervaringsdeskundigen bij de begeleiding 
van kwetsbare inwoners inventariseren en 
publiceren.

Doel B: Het doorontwikkelen van de 
preventie van huisuitzettingen door het 
vroegtijdig signaleren van schulden en 
betalingsachterstanden. 

Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  afspraken maken met woningcorporaties, 

nutsvoorzieningen en banken over vroege 
signalering van betalingsachterstanden, 
waardoor eerder begeleiding bij financiële 

problemen mogelijk is. 
•  afspraken maken met woningcorporaties 

en aanbieders over het gezamenlijk 
tegengaan van woonoverlast door inwoners 
met psychische problemen. We spreken 
daarbij ook over toeleiding naar passende 
ondersteuning.

•  waar nodig uitkeringen in natura verstrekken 
aan kwetsbare inwoners (voor gas/licht, huur, 
ziektekostenverzekering). Hiervoor nemen we 
contact op met het UWV.

•  de mogelijkheden publiceren om financiële 
problemen vroegtijdig aan te pakken. We 
informeren kwetsbare inwoners daarbij over 
wat zij zelf kunnen doen. 

•  ondersteuning bij financiële problemen 
organiseren voor marginaal gehuisvesten 
en mensen die bij hun naasten op de bank 
slapen.

Doel C: Het inzetten op lokale participatie 
voor kwetsbare inwoners, ook na uitstroom 
uit de maatschappelijke opvang of het 
beschermd wonen. Uitstroom vindt plaats op 
basis van de te maken afspraken binnen het 
regionale zorglandschap (zie paragraaf 4.4). 
Het uitgangspunt is een evenredige regionale 
spreiding. Daarnaast kijken we waar de 
slagingskans het meest duurzaam is voor de 
cliënt. 

Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  wijkbewoners/buren betrekken bij de 

transformatie van verblijf in een instelling 
naar wonen in de wijk. 
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    Zo vergroten we de acceptatie van inwoners   
    met psychiatrische problemen in de wijk of  
    gemeente en bevorderen we de participatie  
    van deze doelgroep.
•  een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar 

het opzetten van zelfstandige zelfregiecentra 
of herstelacademies op basis van een 
(regionaal) model.

•  voldoende en passende mogelijkheden 
bieden voor ontmoeting en dagbesteding of 
vrijwilligerswerk. Zo mogelijk met toeleiding 
naar betaald werk.

Doel D: Het voorkomen van crisis/escalatie bij 
kwetsbare inwoners door vroegsignalering.

Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  het gebruik van de crisiskaart bevorderen 

door de inzet tijdelijk te financieren.
•  via voorlichting en trainingen de 

lokale kennis vergroten (binnen de 
lokale ondersteuningsstructuur en 
‘nuldelijnsvoorzieningen’ als het onderwijs, 
het welzijnswerk en sportverenigingen) 
van signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, financiële en psychische 
problemen, verward gedrag, verslavingen, 
zorgwekkende zorgmijding en het ontstaan 
van crises. Er is ook aandacht voor situaties 
waarin doorverwijzing of opschaling nodig is 
naar het regionaal meldpunt OGGZ.

 

•  informatie publiceren over het vroegtijdig 
aanpakken van problemen. We wijzen 
kwetsbare inwoners en daarbij op waar zij 
hulp kunnen vragen.

Doel E: Het laten stoppen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling met herstel van de 
schade.

 

Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  een meerjarig preventieprogramma opzetten 

ter voorkoming van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Onderdeel is het 
structureel inbedden van de meldcode 
in de werkwijze van professionals en 
organisaties. Dit leidt ertoe dat onder andere 
huisartsen, leerkrachten en medewerkers 
van jeugdinrichtingen adequaat reageren bij 
signalen van geweld. 

•  via voorlichting en trainingen de 
deskundigheid van professionals op peil 
houden. Belangrijke onderdelen zijn het 
herkennen van signalen en het kennen van 
de handelingsmogelijkheden. Soortgelijke 
voorlichting is er ook voor mensen in de 
informele circuits. 

•  de samenwerking borgen tussen specia-
listische hulpverlening en het lokale veld. 

•  een multidisciplinaire aanpak ontwikkelen 
voor situaties van ernstig geweld.

•  (een terugkeer van) gezinnen ondersteunen 
die te maken hebben (gehad) met huiselijk 
geweld en kindermishandeling, zodat zij veilig 
zijn en zonder geweld. 
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Doel F: Het verbeteren van de samenwerking 
tussen Veilig Thuis Flevoland, ambulante 
ondersteuning en de strafrechtketen.

Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  de samenwerking stimuleren door actief in 

te zetten op regulier overleg en afstemming 
bij de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 

•  zorgen voor meer kwaliteit bij de uitvoering 
van de Wet tijdelijk huisverbod door Veilig 
Thuis Flevoland de meldingen, monitoring 
en (samen met de politie) de taxaties te laten 
uitvoeren. 

Doel G: Intensivering van de inzet van de 
ambulante verslavingszorg en preventieve 
activiteiten om verslaving te voorkomen.

Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  informatie over e-healthmogelijkheden bij 

verslaving opnemen in sociale kaarten, op 
gemeentewebsites en in de regionale media. 

•  samen met de verslavingszorg hulpverleners 
trainen in het signaleren van verslavingen. 
Onderdelen zijn aanverwante problemen op 
meerdere levensdomeinen en overerving. 

•  afspraken maken met (samenwerkings-
verbanden van) huisartsen over het signaleren 
van verslavingen en over zaken als het 
voorschrijven van slaapmiddelen.

•  afspraken maken met aanbieders, 

welzijnsinstellingen en het onderwijs over 
preventie en vroegsignalering van game-, 
alcohol- en drugsverslavingen.

•  preventie en afname van verslavingen 
bevorderen via periodiek 
gezondheidsonderzoek, het project Gezonde 
Leefstijl van GGD Flevoland en de Gezond in 
de Stad-gelden.

•  een integrale aanpak stimuleren bij de (lokale) 
ondersteuningsstructuren aandacht te 
besteden aan eenzaamheid, gezonde relaties 
en financiën.

3.2 OP STRAAT

In het onderdeel ‘Op straat’ richten we ons met 
name op de ondersteuning van daklozen en 
mensen met OGGZ-problemen. Hoewel we door 
preventie dakloosheid zo veel mogelijk proberen 
te voorkomen, lukt dit helaas niet altijd. Er is 
bovendien vaak sprake van multiproblemen. 
Onze inzet als gemeenten richt zich op 
snelle en adequate toeleiding naar passende 
ondersteuning.

Een landelijke trend die we ook in onze regio 
signaleren, is een toename van inwoners met 
verward gedrag die soms zorgen voor overlast 
in de openbare ruimte. Deze doelgroep is 
zeer divers en is ook niet continu verward. In 
het project ‘Personen met verward gedrag in 
Flevoland’ (zie hoofdstuk 1) werken we samen 
met aanbieders en zorgverzekeraars aan een 
sluitende aanpak die eind 2018 moet staan. 
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Beleidsdoel voor de komende periode 

Doel A: Het ondersteunen van daklozen en 
mensen met OGGZ-problemen in de openbare 
ruimte, inclusief toeleiding naar passende 
ondersteuning. 

Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  via trainingen de deskundigheid 

van professionals op peil brengen. 
Belangrijke onderdelen zijn het herkennen 
van signalen en het kennen van de 
handelingsmogelijkheden. 

•  zorgen voor een Centrale Toegang voor de 
maatschappelijke opvang, inclusief objectieve 
toegangscriteria. De Centrale Toegang zorgt 
voor een actueel overzicht van beschikbare 
plaatsen voor maatschappelijke opvang in de 
regio, inclusief eventuele wachttijden/-lijsten. 

•  samen met de politie, aanbieders en het 
Veiligheidshuis een sluitende keten van 
ondersteuning en veiligheid (integrale 
ketenaanpak) organiseren voor inwoners met 
OGGZ-problemen. 

•  afspraken maken met aanbieders van 
maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen om met iedere cliënt een 
perspectiefplan te maken om terugval of 
dakloosheid te voorkomen. 

•  afspraken maken met GGD Flevoland over 
coördinatie op de specialistische bemoeizorg 
in de regio, zowel op straat als bij inwoners 
thuis.

3.3  IN OP HERSTEL GERICHTE WOON- EN 
VERBLIJFSVOORZIENINGEN

De komende jaren gaan (mede door het advies 
van de commissie-Dannenberg) inwoners in het 
beschermd wonen weer meer in de wijk wonen. 
Bijvoorbeeld in kleinschalige woonvormen of 
zelfstandig met ambulante begeleiding. Om 
geleidelijke afschaling mogelijk te maken, 
werken de Flevolandse gemeenten toe naar 
een gedifferentieerd aanbod van beschermd, 
beschut en begeleid wonen. Dit aanbod willen 
we ook beschikbaar stellen aan inwoners uit 
de maatschappelijke opvang die (tijdelijk) niet 
in staat zijn om zelfstandig te wonen. Daarbij 
hebben we specifiek aandacht voor jongeren die 
klaar zijn om uit te stromen uit de jeugdhulp, 
maar die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen.

We zetten ook in op duurzame uitstroom uit 
de maatschappelijke opvang door het bieden 
van ambulante begeleiding, het realiseren 
van goede, betaalbare huisvesting en het 
wegnemen van (gemeentelijke) drempels die 
uitstroom belemmeren. Uitstroom vindt plaats 
op basis van de te maken afspraken binnen het 
regionale zorglandschap (zie paragraaf 4.4). 
Het uitgangspunt is een evenredige regionale 
spreiding. Daarnaast kijken we waar de 
slagingskans het meest duurzaam is voor de 
cliënt.
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Beleidsdoelen voor de komende periode

Doel A: Het verbeteren van de door- en 
uitstroom door het uitvoeren van het 
plan van aanpak ‘Huisvesting/uitstroom 
maatschappelijke opvang/beschermd wonen’. 

Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  de procedures rond door- en uitstroom 

optimaliseren in de maatschappelijke opvang, 
de vrouwenopvang en het beschermd wonen. 

•  uitwerken met aanbieders en 
woningcorporaties wie welke rol heeft 
bij de in-, door- en uitstroom uit de 
maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang 
en het beschermd wonen. Zo is er voor 
iedereen duidelijkheid over taken en 
verantwoordelijkheden, inclusief termijnen. 
Met aanbieders werken we uit wat we 
verstaan onder duurzame uitstroom en 
warme overdracht.

•  een sturingsproces inrichten en 
sturingsinformatie leveren over ondersteuning 
en opvang. 

•  een passend lokaal ondersteuningsaanbod 
realiseren dat duurzame uitstroom bevordert. 
Dit omvat ten minste ondersteuning, 
dagbesteding en/of (vrijwilligers)werk en 
huisvesting. 

•  de verschillen tussen urgentieregels 
onderzoeken op lokaal niveau. Ook maken we 
regionale afspraken over het hanteren van 
urgentieregels na opvang elders in en buiten 
de regio.

•  uitkeringen aan inwoners sneller 
overdraagbaar maken tussen gemeenten.

•  onderzoeken of we de processen voor de 
Centrale Toegang meer kunnen integreren 
zodat er één toegangspoort ontstaat voor 
inwoners die onderdak of beschermd wonen 
nodig hebben.

Doel B: Het ontwikkelen van een innovatief 
aanbod voor maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen, bijvoorbeeld via beschut 
wonen of een corporatiehotel.

Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  voorzieningen creëren voor inwoners in de 

maatschappelijke opvang en het beschermd 
wonen voor wie het huidige aanbod niet 
passend/te zwaar is. Dit gebeurt mede op 
basis van de inventarisatie beschermd wonen 
die in juli 2017 is uitgevoerd.

•  de haalbaarheid en noodzaak onderzoeken 
van een ‘abstinente’ woonvoorziening voor ex-
verslaafden waar middelengebruik niet mag, 
ter voorkoming van terugval.

Doel C: Het verbeteren van de kwaliteit van het 
aanbod binnen de maatschappelijke opvang, 
de vrouwenopvang (onder andere binnen het 
Oranje Huis) en het beschermd wonen. 
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Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  met aanbieders zorgen voor kwalitatief 

hoogwaardige en op herstel gerichte opvang 
en begeleiding door te werken volgens 
Flevolandse kwaliteitseisen en door te 
monitoren. 

•  zorgen voor dagbesteding en waar mogelijk 
toewerken naar een arbeidsmatige variant.

•  zorgen voor verbinding tussen Werk en 
Inkomen en de vrouwenopvang om te 
voorkomen dat slachtoffers van huiselijk 
geweld financiële problemen krijgen. Zo 
worden zij financieel onafhankelijk en kunnen 
zij participeren.

Doel D: Het intensiveren van de verslavingszorg 
bij inwoners in de maatschappelijke opvang en 
het beschermd wonen.

 
Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  samen met aanbieders en de verslavingszorg 

het middelengebruik terugdringen in de 
maatschappelijke opvang en het beschermd 
wonen. Binnen de vrouwenopvang is 
verslavingszorg belangrijk als bijvoorbeeld de 
partner verslaafd is. 

•  de casusregie versterken bij begeleiding van 
langdurig verslaafden .

Doel E: Het ontwikkelen van een doorlopende 
zorglijn 18-/18+ voor jeugdigen in een 
voorziening. 

Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  samen met aanbieders een naadloze overgang 

creëren van jeugdhulp naar beschermd, 
beschut of begeleid wonen, inclusief de 
financiering hiervan.

3.4 IN CRISIS

Hoeveel inzet we als gemeenten en aanbieders 
ook plegen, het is niet te voorkomen dat 
inwoners soms in een crisissituatie belanden. 
Dit gebeurt veelal buiten kantooruren. Onze 
inzet richt zich dan ook met name op het 
realiseren van 24-uursbereikbaarheid en 
-beschikbaarheid van ondersteuning. Voor 
slachtoffers van huiselijk geweld verloopt dit 
via Veilig Thuis Flevoland. Voor inwoners met 
verward gedrag geldt de aanpak ‘Personen met 
verward gedrag Flevoland’ (zie hoofdstuk 1). 

Beleidsdoel voor de komende periode

Doel A: Het realiseren van 
24-uursbeschikbaarheid van integrale 
ondersteuning in crisissituaties bij 
ernstige vormen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling en voor personen met 
verward gedrag.
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Om dit doel te bereiken, gaan we:
•  in twee jaar 24-uursbeschikbaarheid 

realiseren binnen het regionaal meldpunt 
OGGZ. In crisissituatie biedt het meldpunt 
dan ondersteuning aan inwoners die niet 
terecht kunnen bij de crisisdienst van GGZ 
Centraal of de spoedeisende hulp en die geen 
strafbare feiten hebben gepleegd. Het gaat 
om incidenten met een spoedeisend karakter 
die niet primair voortkomen uit medische 
of psychiatrische problemen en waarbij het 
strafrecht niet van toepassing is. 

•  de scope van het regionaal meldpunt OGGZ 
verbreden, zodat het ook meldingen (acuut 
en niet acuut) kan afhandelen over inwoners 
met verward gedrag en zelfmoordneigingen 
(inclusief het opstarten van procescoördinatie 
en casusregie), waar deze personen ook 
verblijven. 

•  met aanbieders de haalbaarheid onderzoeken 
van een crisisteam dat zich richt op mensen 
van alle leeftijden (0-100 jaar).

•  met aanbieders toewerken naar een 
sluitende, integrale 24-uursketen bij 
crisissituaties.

•  met aanbieders de meerwaarde onderzoeken 
van het doen van crisismeldingen bij het 
regionale meldpunt OGGZ over inwoners in 
het beschermd wonen. 

•  met maatschappelijke organisaties een 
MDA++-aanpak (Family Safety Center) 
ontwikkelen voor ernstige gevallen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling, 
in samenhang met het Centrum Seksueel 
Geweld.
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In 2020 krijgen individuele gemeenten 
naar verwachting de hele (financiële) 
verantwoordelijk voor de taken die onder het 
Regionaal Kompas vallen (zie hoofdstuk 1). 

Vooruitlopend op deze ontwikkeling is het van 
belang om te bepalen:
•  op welke terreinen regionale samenwerking 

wenselijk en mogelijk is;
•  welke randvoorwaarden daarbij van 

toepassing zijn;
• welke vorm de samenwerking krijgt. 

Dit hoofdstuk beschrijft de doelen en activiteiten 
die de gemeenten in staat stellen om optimaal 
samen te werken aan een meer inclusieve 
samenleving. 

4.1  UITGANGSPUNTEN BIJ REGIONALE 
SAMENWERKING

Het uitgangspunt voor de onderlinge 
samenwerking is ‘lokaal waar mogelijk, 
regionaal waar nodig’. De Flevolandse 
gemeenten hebben de intentie om te blijven 
samenwerken om de doelstellingen van het 
Regionaal Kompas te behalen. Een voorwaarde 
is dat we daarbij eerst werken aan de opbouw 
van integrale behandeling en (gespecialiseerde) 
begeleiding in de wijk en pas daarna aan de 
afbouw van intramurale voorzieningen.
Om te kunnen bijdragen aan een meer 
inclusieve samenleving, is een beweging 
nodig naar meer ondersteuning in de wijk. 
Lokaal zijn gemeenten het beste in staat te 
sturen op integraliteit (samenhang met andere 
beleidsterreinen als participatie, inkomen, 
welzijn, gezondheid en wonen) en de aansluiting 
op het lokale veld. 

4. Samenwerking
Gemeenten zien belangrijke redenen om 
daarnaast regionale samenwerking in stand te 
houden voor: 
•  behoud van specialistische kennis over 

signalering, toegang en interventies;
•  behoud van ambulante en intramurale 

voorzieningen; 
•  beschikbaarheid van crisisvoorzieningen door 

vraagbundeling van afzonderlijke gemeenten. 

Het in stand houden kennis en voorzieningen 
is ten eerste wenselijk vanuit het oogpunt 
van betaalbaarheid. Andere voordelen zijn 
de bundeling van expertise van ambtenaren, 
inkoopkracht ten opzichte van aanbieders 
en de aansluiting op bovenregionale 
voorzieningen. Als regio blijven we een 
relevante gesprekspartner voor bovenregionale 
organisaties als zorgverzekeraars.

4.2  HOE IS HET NU GEREGELD?

In de regio is een bestuurlijk overleg sociaal 
domein (BOSD) ingesteld met daaronder 
werkgroepen, zoals die voor maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen en voor 
vrouwenopvang en Veilig Thuis. In deze 
werkgroepen zitten beleidsadviseurs van de zes 
gemeenten. Besluitvorming over de doelen van 
het Regionaal Kompas vindt plaats in het BOSD. 
Met het oog op 2020 werken we in de komende 
periode aan een centrumregeling (conform de 
bestaande regeling). 
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4. Samenwerking
4.3 WELKE DOELEN WILLEN WE 
REALISEREN?

Het doel is om elkaar als individuele gemeenten 
in staat te stellen om verantwoordelijkheid te 
nemen om een meer inclusieve samenleving 
vorm te geven. Daarbij:
•  bepalen we welke taken we zelf uitvoeren en 

waarvoor regiosamenwerking wenselijk is.
•  bepalen we de samenwerkingsvorm 

die het best past bij de 
verantwoordelijkheidsverdeling.

•  bereiden we de implementatie van de 
samenwerking voor.

•  passen we de lokale ondersteuning 
aan volgens de eisen van een verdere 
decentralisatie.

4.4  WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Om dit te realiseren, werken we aan een 
regionaal zorglandschap voor kwetsbare 
inwoners. Beoogde resultaten zijn:
•  een overzicht van aantallen kwetsbare 

inwoners en hun ondersteuningsbehoeften 
(gerealiseerd en verwacht):

   -  in intramurale voorzieningen per gemeente;
   -  uitgestroomd uit intramurale instellingen 

per gemeente;
   - op de wachtlijst.
• een overzicht van:
   -   de locaties van intramurale voorzieningen;
   -   de doorlooptijden binnen intramurale 

voorzieningen;
   -   de wachttijden en eventuele wachtlijsten 

per type voorziening;
   -   het effect van de landelijke toegankelijkheid 

bij verdere decentralisatie.

• een overzicht van:
   -   de huidige coördinerende taken van de 

gemeente Almere (maatschappelijke 
opvang, beschermd wonen, OGGZ, 
preventief verslavingsbeleid en 
vrouwenopvang);

   -   de wijze van bekostiging (huidig en bij 
verdere decentralisatie).

•  een overzicht van de mogelijke 
samenwerkingsvormen, inclusief:

   -   welke eisen een inclusieve samenleving 
stelt aan lokale ondersteuning (zoals 
integrale behandeling en begeleiding in de 
wijk; zie ook bijlage H);

   -   een afweging voor welke taken regionale 
samenwerking wenselijk is met welk 
kwaliteits- en schaalniveau (denk ook aan 
sturing en toezicht op kwaliteit) en met 
welke risico’s en financiële gevolgen;

   -   mogelijke bestuurlijke en organisatorische 
samenwerkingsvormen en een 
afweging of aansluiting bij bestaande 
samenwerkingsvormen realistisch is;

   -   voorbereiding van de implementatie van de 
samenwerking (opstellen, bekendmaken 
van de rechtsvorm en opbouwen van de 
samenwerkingsvorm).

•  aanpassing van de lokale ondersteuning aan 
de eisen die een meer inclusieve samenleving 
stelt, inclusief:

   -   het in kaart brengen wat de gevolgen zijn 
van het vaker opvangen van kwetsbare 
inwoners in de wijk en van het voldoen 
aan de eisen van een meer inclusieve 
samenleving;
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   -   het oplossen van de discrepantie 
tussen de eisen aan de gemeente en de 
lokale ondersteuning enerzijds en de 
huidige situatie anderzijds door nieuwe 
ondersteuningsvormen op te bouwen en 
kennis over te dragen vanuit Almere aan de 
andere gemeenten.

 
De volgende stap: uitvoeringsafspraken 
regionaal en lokaal
Dit Regionaal Kompas beschrijft de ambities 
voor de periode 2018-2020. De volgende stap is 
het concretiseren van deze ambities in regionale 
en lokale uitvoeringsafspraken. Samen met 
aanbieders, inwoners en andere betrokkenen 
beschrijven wij hoe, door wie, op welke termijn 
en tegen welke kosten de ambities kunnen 
worden gerealiseerd. De gemeenten bepalen 
samen hoe verantwoordelijkheden veranderen 
door de naderende verdere decentralisatie. De 
activiteiten in dit kader zijn ook onderdeel van 
de uitvoeringsafspraken. 

Programma zorglandschap  
kwetsbare inwoners
Om de gewenste veranderingen beschreven 
in dit Regionaal Kompas te realiseren, 
starten we een integraal programma gericht 
op het zorglandschap voor kwetsbare 
inwoners. Het Regionaal Kompas en de 
bijbehorende uitvoeringsafspraken vormen 
de kaders hiervoor. De lokaal en regionaal 
gecontracteerde aanbieders vormen samen 
het zorglandschap. Samen met die aanbieders 
werken we via een actiegerichte aanpak aan de 
gewenste veranderingen. 
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Bijlage A. Verklarende woordenlijst

Adviesraad�Sociaal�Domein:�geeft gevraagd 
en ongevraagd advies aan het college 
van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad over het sociaal domein. 
Het is een advies namens de inwoners van 
een gemeente en wordt gegeven vanuit een 
betrokken, deskundige en onafhankelijke 
positie.

Ambulante ondersteuning: ondersteuning thuis 
of in de eigen omgeving van inwoners.

Bemoeizorg: het minder vrijblijvend aanbieden 
van ondersteuning aan zorgmijders. 

Beschermd wonen: woonvoorzieningen voor 
mensen met psychiatrische problemen in 
combinatie met (intensieve) begeleiding. Aan 
de hand van criteria die door de gemeenten in 
Flevoland zijn opgesteld, bepaalt GGD Flevoland 
of iemand toegang krijgt tot een plek in een 
beschermde woonvorm in Flevoland. 

Buiten-RIC: biedt hulp aan (ex-)gedetineerden 
en aan personen die met politie en justitie 
in aanraking zijn geweest. Ook bieden zij 
ondersteuning aan naasten van (ex-)ge-
detineerden. 

Casusregie: het actief volgen van de 
ondersteuning aan een persoon vanaf het 
moment dat iemand zich meldt met een 
ondersteuningsvraag, totdat het gehele 
ondersteuningstraject (inclusief nazorg) is 
doorlopen.

 

Centrale Toegang: maakt onderdeel uit van het 
regionaal meldpunt OGGZ van GGD Flevoland. 
Het doel van de Centrale Toegang is om 
ondersteuningsvragen van daklozen beter en 
sneller inzichtelijk te maken. Door beter inzicht 
en een persoonsgerichte aanpak, ontstaat er 
een goed beeld van de aard en omvang van de 
in-, door- en uitstroom in de maatschappelijke 
opvang. In een expertteam wordt besproken wat 
de beste ondersteuning is voor een persoon die 
zich aanmeldt. De wensen van de cliënt worden 
hierbij betrokken.

Centrum�Seksueel�Geweld:�plek waar inwoners 
terecht kunnen voor snelle en professionele 
ondersteuning na een aanranding of 
verkrachting.

Choose2Improve: toeleiding van jongeren naar 
onderwijs, leerwerkbedrijven of werk.

Corporatiehotel: Een tijdelijke woonvoorziening 
met lichte ondersteuning voor mensen in een 
onacceptabele woonsituatie die dakloos dreigen 
te worden.

Crisiskaart: Een klein persoonlijk document 
waarop voor hulpverleners, omstanders en 
naasten staat aangegeven hoe zij kunnen 
handelen in geval van een crisis bij de eigenaar 
van het document. Cliënten stellen de 
crisiskaart zelf samen onder begeleiding van 
een getrainde professional. Hij of zij heeft dus 
zelf de regie over wat er wel en niet gebeurt 
in een crisissituatie. Het document ligt op 
een zichtbare plek in huis en is bekend bij de 
huisarts en/of behandelaar.
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Decentralisatie: gemeenten kregen door de 
overheveling van de jeugdhulp en het passend 
onderwijs nieuwe taken en bevoegdheden. 
Ook de overheveling van verschillende 
AWBZ-functies (Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten) naar de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de uitvoering van de nieuwe 
Participatiewet hebben gezorgd voor een 
uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket. 

EPA(-taskforce): samenwerking gericht op een 
integrale aanpak voor herstel en burgerschap 
van mensen met een ernstige psychiatrische 
aandoening.

Extramurale ondersteuning: ondersteuning 
zonder verblijf in een instelling.

Family�Safety�Center:�bundelt de informatie 
van de hulpverlening en de justitiële kant 
bij de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Als het Family Safety 
Center operationeel wordt, zijn er 24 uur per 
dag mensen van de politie en Veilig Thuis 
Flevoland aanwezig die meldingen gezamenlijk 
bekijken en hun bronnen samenbrengen. Dat 
helpt om problemen eerder en effectiever op te 
lossen. 

Forensisch FACT-team: staat voor forensisch 
Functie Assertive Community Treatment. Dit is 
een outreachende aanpak door één team van 
hulpverleners. Zij werken samen op het gebied 
van behandeling, begeleiding, rehabilitatie 
en herstel. Dat gebeurt zo veel mogelijk 
in iemands eigen omgeving. Aanmelding 
gebeurt doorgaans door de reclassering of 
een hulpverleningsinstelling omdat iemand 
psychiatrische problemen heeft en in aanraking 
is geweest met justitie. Het forensisch FACT-
team levert ook bemoeizorg onder regie van 
GGD Flevoland aan inwoners die niet meer 
onder verantwoordelijkheid van justitie vallen 
en die een (dreigende) terugval hebben. 

Gezond in de stad-gelden: landelijk 
stimuleringsprogramma dat gemeenten helpt 
bij het versterken van hun lokale aanpak van 
gezondheidsachterstanden. In Flevoland zijn 
alle gemeenten met uitzondering van Urk 
aangesloten bij het programma.

Herstelacademie: Een plek waar psychisch 
kwetsbare mensen kunnen werken aan hun 
veerkracht en herstel en aan het ontwikkelen 
van hun krachten en talenten.

Inclusie(ve samenleving): alle inwoners – 
ook mensen met een beperking of andere 
problemen – kunnen op hun eigen manier 
volwaardig meedoen aan de samenleving. 
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Intensieve thuisbehandeling: een 
behandelvorm waarbij inwoners die door 
psychiatrische problemen zijn vastgelopen (of 
dreigen vast te lopen) hun behandeling zo veel 
mogelijk krijgen in de eigen omgeving. 

Intramurale ondersteuning: ondersteuning 
gecombineerd met verblijf in een instelling.

Landelijke toegankelijkheid: iedereen die is 
aangewezen op opvang kan een beroep doen 
op de gemeente. De gemeente van aanmelding 
verzorgt de eerste opvang (bed, bad en brood). 
Vervolgens wordt bepaald in welke plaats een 
individueel traject het meest kansrijk is. 

Levensdomeinen: thema’s waar alle mensen 
in hun leven mee te maken hebben, zoals 
onderwijs, wonen, werk, inkomen, (lichamelijke 
en psychische) gezondheid, sociale relaties en 
vrije tijd. 

Maatschappelijke opvang: kortdurende opvang 
van mensen die geen dak boven hun hoofd 
hebben. De opvang wordt gecombineerd met 
ondersteuning en/of begeleiding.

Meldpunt Vangnet en Advies: maakt onderdeel 
uit van het regionaal meldpunt OGGZ van 
GGD Flevoland. De zorgcoördinatoren houden 
zich bezig met het identificeren en bereiken 
van zorgwekkende zorgmijders. Ze leiden 
deze groep toe naar ondersteuning. Dit doen 
zij bijvoorbeeld door het organiseren van 
rondetafelgesprekken. Iedere wijkagent, 
woonconsulent, huisarts, maatschappelijk 
werker, gemeentemedewerker of andere 
hulpverlener kent personen of gezinnen die 
sociaal kwetsbaar zijn. Zij kunnen het meldpunt 
Vangnet en Advies benaderen voor advies of een 
melding.

Nazorg ex-gedetineerden: maakt onderdeel 
uit van het regionaal meldpunt OGGZ van 
GGD Flevoland. Om bij te kunnen dragen aan 
een succesvolle terugkeer uit detentie en 
om de kans op recidive te verkleinen, zorgt 
GGD Flevoland voor het inschakelen van de 
juiste instantie(s). De begeleiding aan ex-
gedetineerden is vrijwillig en is er voor mensen 
die geen verplicht reclasseringstraject hebben. 
GGD Flevoland heeft geen direct contact met de 
ex-gedetineerde.

OGGZ: staat voor openbare geestelijke 
gezondheidszorg. Het gaat om (ongevraagde) 
ondersteuning voor inwoners die zorg mijden 
maar wel zorgwekkende problemen hebben.
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Omklapwoning: een hulpverleningsinstantie 
huurt woonruimte van een woningcorporatie 
en verhuurt deze aan een cliënt. Gaat 
het zelfstandig wonen goed, dan wordt 
het huurcontract overgeschreven op 
naam van de cliënt en huurt de cliënt 
van de woningcorporatie. Heeft de cliënt 
toch weer begeleiding nodig, dan kan de 
hulpverleningsinstantie de huur weer 
overnemen. 

Oranje�Huis�Flevoland�Gooi�en�Vechtstreek: 
een blijf-van-m’n-lijf-huis nieuwe stijl. Nieuw 
is dat het probleem van huiselijk geweld niet 
langer wordt verstopt op een geheime locatie. 
Een Oranje Huis is zichtbaar en herkenbaar. Er 
is hulp voor alle gezinsleden. Het doel is niet 
per se het beëindigen van relaties, maar juist 
het stoppen van geweld.

Outreachende�ondersteuning: een effectieve 
manier om in contact te treden met geïsoleerde 
inwoners en problemen te signaleren die 
vaak verborgen blijven voor de reguliere 
hulpverlening.

Pilot Work-Wise: aanpak om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare jongeren en risicojongeren een 
opleiding afmaken, een baan krijgen en die 
weten te behouden.

Procescoördinatie en brandpuntfunctie: 
maakt onderdeel uit van het regionaal 
meldpunt OGGZ van GGD Flevoland. Als de 
ondersteuning stagneert, is er onafhankelijke 
procescoördinatie beschikbaar. 
Een procescoördinator neemt de coördinatie 
van de ondersteuning dan op zich. Dit gebeurt 

al dan niet via (een) rondetafelgesprek(ken) in 
aanwezigheid van de cliënt. Het resultaat is een 
plan van aanpak. Mocht dit alsnog niet leiden tot 
resultaat, dan kan een beroep worden gedaan 
op de brandpuntfunctionaris. Deze heeft de 
bevoegdheid om op korte termijn organisaties 
en personen bijeen te roepen die moeten 
bijdragen aan een gezamenlijk plan van aanpak. 
Zo nodig maakt de brandpuntfunctionaris 
gebruik van zijn doorzettingsmacht om 
stagnatie van een plan van aanpak bij complexe 
problemen te verhelpen.

Regionaal�meldpunt�OGGZ: het Regionaal 
Meldpunt OGGZ maakt onderdeel uit van 
GGD Flevoland. Het team OGGZ zet zich in 
om mensen te helpen om een aanvaardbare 
kwaliteit van leven te realiseren. Het team heeft 
naast een adviesfunctie ook een coördinerende 
taak en bestaat uit de volgende onderdelen: 
• meldpunt Vangnet en Advies;
• Centrale Toegang;
• nazorg ex-gedetineerden;
•  procescoördinatie en     

brandpuntfunctionaris;
• beschermd wonen.

Zie de afzonderlijke trefwoorden voor uitleg.

Transformatie sociaal domein: een beweging 
waarbij inwoners hun oplossingen meer en 
meer vinden in hun eigen en andere netwerken. 
Waarin maatschappelijke organisaties 
nieuwe werkwijzen ontwikkelen om de 
ondersteuning van mensen in een kwetsbare 
positie te verbeteren. En waarin de gemeente 
en de politiek ruimte geven en inwoners en 
professionals waar nodig vooruit helpen. 
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Triage: het bepalen wat de ernst is, wat 
prioriteit heeft en welke ondersteuning het 
meest passend is. 

Veiligheidshuis: een operationeel 
samenwerkingsverband dat is gericht op het 
terugdringen van overlast en criminaliteit. 
In het Veiligheidshuis werken allerlei 
organisaties en instellingen op één locatie 
samen aan opsporing, vervolging, berechting, 
ondersteuning en hulpverlening. 

Waakvlamcontact: periodiek contact met 
kwetsbare inwoners om te zien of alles nog 
goed gaat. 

Zelfregiecentrum: een plek waar kwetsbare 
inwoners kunnen leren zelf meer sturing aan 
hun leven te geven.

Zorgwekkende zorgmijders: mensen die 
de ondersteuning zelf niet opzoeken en 
soms zelfs uit de weg gaan, terwijl ze die 
volgens professionals wel nodig hebben. 
Deze sociaal kwetsbare mensen hebben 
meerdere problemen tegelijkertijd, zoals 
sociaal isolement, verwaarlozing, psychische 
problemen en verslavingen. Soms veroorzaken 
ze overlast door bijvoorbeeld een zeer 
vervuilde woonomgeving (waaronder ernstige 
verzamelingsdrang).

Zorgzwaartepakket: beschrijft de 
ondersteuning die nodig is als iemand 
niet zelfstandig thuis kan wonen. Het 
zorgzwaartepakket bepaalt ook hoeveel geld de 
zorgverlener krijgt. 
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We schetsen beknopt het wettelijk kader dat 
van toepassing is op dit beleidsplan en de 
relevante raakvlakken tussen de wetten.

Wet maatschappelijke ondersteuning: regelt 
dat gemeenten inwoners moeten ondersteunen 
in hun zelfredzaamheid en participatie als 
zij dat niet zelf redden (of met hulp van 
hun naasten). De Wmo omvat begeleiding, 
woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen 
en rolstoelen, welzijnsbeleid, huishoudelijke 
hulp, bestrijding van huiselijk geweld, 
vrouwenopvang, ondersteuning van dak- en 
thuislozen (maatschappelijke opvang) en 
beschermd wonen.

Wet langdurige zorg: is er voor inwoners die 
blijvend zijn aangewezen op intensieve zorg 
met 24-uurstoezicht of zorg in de nabijheid. 
Er is een raakvlak met de Wmo, bijvoorbeeld 
voor inwoners die levenslang beschermd 
wonen nodig lijken te hebben. Afhankelijk van 
de manier waarop iemand zich ontwikkelt, 
kan eerst de Wlz gelden en dan de Wmo, of 
andersom. De Wlz wordt betaald uit de premies 
volksverzekeringen. Wlz-zorg verloopt via het 
Zorgkantoor op basis van een indicatie van het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Jeugdwet:�regelt de ondersteuning aan 
jeugdigen (tot 18 jaar). Aandachtpunt is de 
continuïteit van de ondersteuning wanneer 
jeugdigen volwassen worden. Een soepele 
overgang naar de Wmo is nodig. Is die er niet, 
dan bestaat het risico op maatschappelijke 
uitval of dakloosheid. Voor jongeren met een 
indicatie voor beschermd wonen geldt een 
overgangsrecht van een jaar.

Bijlage B. Wettelijk kader

Participatiewet: voor bijna alle inwoners die 
gebruikmaken van de maatschappelijke opvang 
of het beschermd wonen is een vorm van 
dagbesteding of (vrijwilligers)werk van belang. 
Dit verloopt via de Participatiewet. In deze 
wet zijn de Wajong, de Wet werk en bijstand 
en de Wet sociale werkvoorziening opgegaan. 
Veel inwoners in de maatschappelijke opvang 
ontvangen bijstand en veel inwoners in het 
beschermd wonen hebben een Wajong-
uitkering.

Zorgverzekeringswet: regelt de aanspraak 
op geneeskundige zorg, mondzorg, 
geneesmiddelen en hulpmiddelen. Hiertoe 
behoort ook de geestelijke gezondheidszorg, 
die toegankelijk is na een verwijzing van de 
huisarts. De meeste inwoners in het beschermd 
wonen en soms ook de maatschappelijke 
opvang ontvangen geestelijke gezondheidszorg. 
Het is van belang dat mensen hier niet tussen 
wal en schip vallen. Vaak is er sprake van 
multi-problemen en is er behoefte aan zowel 
begeleiding als behandeling.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: is 
er voor inwoners die schulden hebben. De wet 
verplicht gemeenten een plan vast te stellen 
voor integrale schuldhulpverlening. Kwetsbare 
inwoners hebben vaak begeleiding nodig om 
hun schulden af te lossen en meer in het 
algemeen om met geld om te gaan.

Wet forensische zorg: biedt mogelijkheden 
om iemand binnen het strafrecht sneller 
geestelijke gezondheidszorg te bieden. 
Het is de bedoeling dat inwoners met een 
psychiatrische aandoening of verstandelijke 
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beperking niet terechtkomen in een justitiële 
inrichting als zij daar niet thuishoren. Bij 
gedetineerden kan de straf eerder aflopen dan 
de ondersteuningsbehoefte. Is er bijvoorbeeld 
sprake van een behoefte aan beschermd 
wonen, dan is het wenselijk dat iemand 
daar direct vanuit de justitiële inrichting kan 
instromen. Er ligt een wetsvoorstel bij de Eerste 
Kamer, die het beziet in samenhang met andere 
wetsvoorstellen. 

Wetsvoorstel verplichte geestelijke 
gezondheidszorg: vervangt over enige tijd de 
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen. De nieuwe wet wil gedwongen 
behandeling van inwoners met psychische 
problemen minder ingrijpend maken. 
Een belangrijk verschil is dat verplichte 
ondersteuning ook buiten een instelling 
mogelijk is. 

Wet publieke gezondheid: regelt de uitvoering 
van taken op het gebied van de publieke 
gezondheidszorg. Gemeenten hebben de 
taak om de samenhang en afstemming 
met de curatieve gezondheidszorg en de 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen 
en rampen te bewaken. Ze zijn daarnaast 
verantwoordelijk voor:
-  het verwerven van inzicht in de lokale 

gezondheidssituatie van de bevolking; 
-  het bewaken van gezondheidsaspecten in 

bestuurlijke beslissingen;
-  het bijdragen aan opzet, uitvoering en 

afstemming van preventieprogramma’s.
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Bijlage C.  Evaluatie Regionaal Kompas 2015-2017

Het Regionaal Kompas 2015-2017 is 
geëvalueerd om in kaart te brengen wat goed 
is gegaan (en nog steeds goed gaat) en wat 
verbeterpunten zijn. Adviesbureau Andersson 
Elffers Felix (AEF) is gevraagd om de evaluatie 
uit te voeren. Dat gebeurde op basis van:
•  gesprekken met wethouders, ambtenaren, 

een selectie van aanbieders en andere 
betrokkenen (zie bijlage D);

•  een brede bijeenkomst met veel van de 
betrokkenen;

•  een analyse van tussenevaluaties en andere 
relevante documenten. 

De conclusies blijven, gezien de breedte van 
het Regionaal Kompas, op hoofdlijnen. Het 
bleek niet mogelijk om het beeld per individuele 
gemeente te geven, omdat de gesprekspartners 
niet allen in voldoende mate in beeld hadden 
wat de verschillen zijn. 

1. DE RODE DRAAD

De afgelopen jaren stonden in 
het teken van de opbouw van de 
huidige ondersteuningsstructuur en 
samenwerkingsrelaties.

De invoering van de Wmo 2015 bracht veel 
veranderingen met zich mee. Voorbeelden 
zijn de opbouw van de wijkteams en van Veilig 
Thuis Flevoland. De partijen in de lokale 
ondersteuningsstructuren hebben gewerkt 
aan hun onderlinge samenwerking. Daardoor 
weten ze elkaar beter te vinden. Denk aan de 
samenwerking tussen Veilig Thuis Flevoland, de 
gemeenten Noordoostpolder en Dronten en de 
strafrechtketen. 

Aan die tussen het forensisch FACT-team 
en het Leger des Heils. Of aan die tussen de 
verslavingszorg en GGZ Centraal. 

Een verdere ontwikkeling van de 
samenwerking is wenselijk voor een integrale 
aanpak en efficiënte overdracht van casuïstiek.

De samenwerking loopt op veel punten 
goed, maar kan zeker nog beter. Meerdere 
geïnterviewden noemen bijvoorbeeld de 
samenwerking met de Almeerse wijkteams als 
een potentieel verbeterpunt. Een verbeterde 
samenwerking draagt bij aan een integrale 
aanpak en efficiëntere overdracht van cliënten 
bij in- of uitstroom. Op dit moment is niet altijd 
duidelijk wie de regie heeft (vooral bij inwoners 
zonder psychiatrische achtergrond, maar wel 
met complexe problemen) en is er niet altijd 
voldoende of tijdige informatie-uitwisseling. 
Hierdoor maken professionals niet altijd 
voldoende gebruik van elkaars kennis over 
bepaalde inwoners. 

Substantieel�meer�inzet�op�preventie,�(vroeg-)
signalering en waakvlamcontacten kan een 
toekomstige ondersteuningsvraag voorkomen.

Professionals geven aan dat er belangrijke 
stappen zijn gezet op het gebied van preventie 
(met name om dakloosheid te voorkomen) 
en vroegsignalering. Die inzet kan verder 
worden vergroot. Inwoners keren nog te 
vaak terug in de ondersteuning. Meerdere 
geïnterviewden vragen expliciet aandacht voor 
de groep jongeren in de jeugdhulp die 18 jaar 
worden (overgang naar ondersteuning voor 
volwassenen). 
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Bijlage C.  Evaluatie Regionaal Kompas 2015-2017

Hierbij is het belangrijk om te vermelden  
dat je ondersteuning niet kunt afdwingen. 
Er liggen ook kansen voor preventie ter 
voorkoming van ‘terugkeer’ van jeugdigen 
in de zwaardere ondersteuning of recidive 
van huiselijk geweld of kindermishandeling. 
Meerdere gesprekspartners suggereren dat 
professionals in de jeugdhulp en op scholen een 
grotere rol zouden kunnen spelen bij preventie 
en signalering van deze typen problemen.

De signaleringsfunctie en beschikbaarheid van 
de wijkteams kan beter.

Wijkteams zouden een grotere rol kunnen 
pakken bij het signaleren van problemen. 
Geïnterviewden geven aan dat de wijkteams 
het nu te druk hebben hiervoor en dat zij zich 
te weinig kunnen richten op het signaleren 
van zorgwekkende zorgmijders. Dit speelt 
vooral in Almere en Lelystad. Daarnaast geven 
geïnterviewden aan dat de wijkteams soms 
handelingsverlegen zijn en dat het ontbreekt 
aan kennis van inwoners met psychiatrische en/ 
of psychosociale problemen en/of verslavingen. 

Het is wenselijk om meer te werken vanuit de 
herstelgedachte: meer regie van cliënten op 
het eigen herstel op alle levensdomeinen en 
inzet van ervaringsdeskundigen. 

Het is mogelijk om meer te werken vanuit 
de herstelgedachte. Vaak zouden cliënten en 
hun netwerk nog meer regie kunnen nemen 
(en dus ook krijgen) bij hun herstel op alle 
levensdomeinen. Dit betekent een aanpak met 
waar nodig ondersteuning bij zaken als wonen, 
passende daginvulling (die aanzet tot groei en 

leren), sociale contacten, inkomen, schulden, 
verslavingszorg én geestelijke gezondheidzorg. 
De inzet van ervaringsdeskundigen kan worden 
vergroot. 

Het is nodig om ondersteuning vaker aan 
te passen aan mensen met een lichte 
verstandelijke beperking.

Mensen met een verstandelijke beperking 
hebben moeite om mee te draaien in de 
maatschappij en hebben ook vaak schulden en/
of verslavingen. De ondersteuning moet beter 
aansluiten op de behoeften van deze doelgroep. 
Vaak werkt de ‘normale’ ondersteuning 
namelijk onvoldoende. 

In crisissituaties ontbreekt aanbod voor 
inwoners bij wie geen sprake is van 
psychiatrische problemen, huiselijk geweld of 
kindermishandeling.

Het ontbreekt aan integraal team met 
24-uursbeschikbaarheid voor acute 
ondersteuningsbehoeften. Dit crisisteam zou 
buiten kantooruren ondersteuning kunnen 
bieden aan inwoners bij wie er geen sprake 
is van acute psychiatrische problemen, 
huiselijk geweld of kindermishandeling. De 
gemeenten zetten stappen om een dergelijke 
crisisvoorziening te positioneren bij GGD 
Flevoland. Voorbeelden van doelgroepen 
voor wie de aanvullende beschikbaarheid 
van toegevoegde waarde zou kunnen zijn, 
zijn verslaafden en mensen die verward 
gedrag vertonen (zonder acute psychiatrische 
problemen). 
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In crisissituaties is het vaak onduidelijk (of zijn 
hulpverleners het niet eens) of het raadzaam is 
om behandeling of juist begeleiding in te zetten 
(of allebei). En het is niet altijd duidelijk wie aan 
zet is. Zijn het de geestelijke gezondheidszorg 
en de zorgverzekeraar of zijn het de aanbieders 
van begeleiding en de gemeente? Daarnaast 
geven meerdere geïnterviewden aan dat 
er problemen zijn met de bereikbaarheid 
van de geestelijke gezondheidszorg. Er 
zijn wachtlijsten en er is een tekort aan 
behandelcapaciteit.

Er is te weinig passende, betaalbare 
huisvesting voor inwoners die uitstromen uit 
de maatschappelijke opvang of het beschermd 
wonen. 

Dit geldt in het bijzonder voor specifieke 
doelgroepen als gezinnen en jongeren. De 
beschikbaarheid van geschikte woningen is niet 
overal een probleem. In kleinere gemeenten 
speelt dit probleem niet. 

De variëteit van passende woonvormen is 
nog te beperkt. Het is wenselijk om meer 
tussenvormen te creëren waar mensen kunnen 
oefenen met het zelfstandig wonen.

Voor woningcorporaties zijn de condities 
van belang waaronder inwoners uitstromen 
naar meer zelfstandig wonen. Zij bieden 
woningen aan onder de voorwaarde dat er 
ambulante begeleiding is of dat de voormalige 
instelling garant staat voor de huur. Er is nog 
een te beperkte keuze van aanbieders voor 
woonbegeleiding (bij gebruik van regionale 
middelen). Instellingen zijn daarnaast steeds 

minder bereid om bij omklapwoningen 
de risico’s op huurachterstand op zich te 
nemen. De aansturing door gemeenten op 
uitstroom uit instellingen en de afspraken met 
woningcorporaties over woningtoewijzing kan 
beter. 

Er is breed draagvlak voor een meer inclusieve 
samenleving, mits de beschikbaarheid 
van intramurale, crisis- en specialistische 
voorzieningen is gewaarborgd…

Voor het toewerken naar een meer inclusieve 
samenleving is onder de geïnterviewden 
breed draagvlak. Aandachtspunt hierbij 
is dat partijen het van belang vinden dat 
bepaalde regionale voorzieningen beschikbaar 
blijven. Zij noemen dan vooral intramurale, 
specialistische en crisisvoorzieningen en de 
toegang tot de intramurale voorzieningen. Voor 
deze regionale voorzieningen zou de regionale 
verantwoordelijkheid in stand moeten blijven. 

… en de integrale ambulante begeleiding én 
behandeling in de wijk is opgebouwd.

Voordat afbouw van intramurale capaciteit 
plaatsvindt, moet er voldoende integrale 
ambulante begeleiding en behandeling zijn in de 
wijk. Het risico is dat voorzieningen onterecht 
worden afgebouwd of dat er te veel wordt 
bezuinigd, waardoor de beschikbaarheid van 
ondersteuning in gevaar komt. Meer kwetsbare 
inwoners in de wijk vereist ondersteuning met 
24-uursbeschikbaarheid. 

Voor de verdere decentralisatie van ambulante 
ondersteuning is breed draagvlak. 
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Er leven wel zorgen of gemeenten voldoende 
voor ogen hebben wat de nieuwe lokale 
verantwoordelijkheden inhouden. En of ze 
door financiële schaarste te weinig investeren 
in dagbesteding en in de (soms levens)lange 
trajecten die een deel van de doelgroep nodig 
heeft. De beweging naar een meer inclusieve 
samenleving betekent dat gemeenten zich 
moeten voorbereiden. Het vraagt ook iets van 
aanbieders. Bijvoorbeeld meer integraliteit en 
meer werken vanuit de herstelgedachte.
 
2. DE EVALUATIE

Maatschappelijke opvang 

Wat ging en gaat goed?
•  De Centrale Toegang werkt goed. Bij het 

casusoverleg zijn de juiste experts betrokken. 
Alle inwoners in de maatschappelijke opvang 
hebben een integraal plan van aanpak 
(aanmeld- en diagnoseformulier) met 
monitoring door de Centrale Toegang. 

•  Met extra crisiswoningen voor dakloze 
gezinnen is gewerkt aan een beter passend 
aanbod. In de hele regio is gewerkt aan meer 
(tijdelijke) oplossingen voor dakloze gezinnen.

•  Daarnaast zijn er in Almere dertig spaceboxen 
neergezet voor uitstromers uit onder andere 
de jeugdhulp (Triade) en de maatschappelijke 
opvang (Leger des Heils).

Wat zijn verbeterpunten?
•  Er zijn onvoldoende plekken in de 

maatschappelijke opvang om aan de vraag 
te voldoen. Er is een capaciteitsonderzoek 
uitgevoerd en er zijn tijdelijk extra plekken 
gecreëerd. Daarnaast is een regionale 

projectleider aangesteld om de opgaven rond 
uitstroom aan te pakken. 

•  Het aanbod van maatschappelijke opvang is 
te weinig gevarieerd. Voor een deel van de 
inwoners in de opvang is de ondersteuning 
niet voldoende passend (voorbeelden zijn 
jongeren, gezinnen en mensen zonder 
multiproblemen).

•  Er is in de maatschappelijke opvang te weinig 
aandacht voor de hulpbehoefte van kinderen. 

Beschermd wonen

Wat ging en gaat goed?
• Ook voor het beschermd wonen functioneert 

de toegang goed. 
• Er is onderzoek gedaan naar (het gebrek 

aan) doorstroom. Recent heeft de gemeente 
Almere namens de regio meer mogelijkheden 
gekregen om te sturen op doorstroom. 
Het programma van eisen voor aanbieders 
is aangepast en GGD Flevoland heeft een 
rol gekregen in het monitoren van de 
persoonlijke plannen van inwoners. 

Wat zijn verbeterpunten?
• Aanbieders leggen nog te weinig focus 

op doorstroom. Meer sturing is nodig op 
uitvoering van persoonlijke plannen. 

• Bij jeugdigen (die later instromen in het 
beschermd wonen) kan meer worden gewerkt 
aan het creëren van perspectief in hun leven. 

• Bij uitstroom kan de samenwerking tussen 
de aanbieder en lokale welzijnsorganisaties 
beter. Bijvoorbeeld om (vooruitlopend op het 
moment van uitstroom) een sociaal netwerk 
op te bouwen op de plek waar de inwoner 
gaat wonen. 
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• Tussen aanbieders en het lokale veld 
ontbreekt het nog aan afspraken over op- en 
afschalen van begeleiding voor het geval het 
thuis even niet meer gaat. 

• Het ontbreekt aan voldoende gevarieerd 
aanbod tussen beschermd wonen en 
zelfstandig wonen. Een voorbeeld van een 
goede toevoeging is een woonvoorziening 
voor jeugdigen.

• Aanbieders hebben hun eigen wachtlijsten. 
Meer coördinatie, een centrale wachtlijst, 
meer eenduidige definities van wachtlijsten 
en het werken met een plaatsingscoördinator 
kunnen eraan bijdragen dat inwoners sneller 
op de juiste plek komen. 

• Algemene communicatie (niet over 
individuen) over de komst van kwetsbare 
inwoners naar de wijk kan de acceptatie 
van minder aangepast gedrag door 
buurtbewoners vergroten.

Openbare�geestelijke�gezondheidszorg

Wat ging en gaat goed?
• Met woningcorporaties zijn afspraken 

gemaakt om huisuitzettingen te voorkomen. 
• Het Leger des Heils levert preventieve, 

ambulante woonbegeleiding op kosten van 
de regio. Met name Almere maakt hier 
gebruik van. Via regionale scholing hebben 
de wijkteams in de andere gemeenten meer 
kennis opgedaan over woonbegeleiding. 

• Het meldpunt Vangnet en Advies werkt 
snel. Het kan outreachende ondersteuning 
inzetten. Meerdere gesprekspartners 
onderstrepen het belang hiervan.

• Het forensisch FACT-team levert bemoeizorg. 
In Almere is er een integraal FACT-team met 
deskundigheid over verslavingszorg en lichte 
verstandelijke beperkingen. 

• In 2016 is de EPA-taskforce gestart (voor 
mensen met ernstige psychiatrische 
aandoeningen), met als doel om met 
alle betrokken partijen (zoals Kwintes, 
zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea, 
GGZ Centraal, de gemeenten Almere en 
Lelystad namens de regio en cliëntver-
tegenwoordiging) te werken aan meer herstel 
en verschuiving naar lichtere ondersteuning. 

Wat zijn verbeterpunten?
• De inzet van de preventieve ambulante 

woonbegeleiding kan beter, met name bij de 
andere gemeenten dan Almere. 

• De bemoeizorg (voor zorgwekkende 
zorgmijders) kan vaker worden ingezet. 
Wijkteams weten het meldpunt Vangnet en 
Advies nog te weinig te vinden. 

• Het vervoer van verwarde personen gebeurt 
door de politie, terwijl zij dit niet als hun taak 
zien. Binnen een pilot met GGD Flevoland 
zoeken we naar een alternatief.

• De samenwerking met de geestelijke 
gezondheidszorg en de toegankelijkheid van 
de geestelijke gezondheidszorg kan beter. 

Verslavingsbeleid

Wat ging en gaat goed?
• De samenwerking tussen de verslavingszorg 

en locaties voor beschermd wonen is 
verbeterd. Ook is er een goede samenwerking 
met GGZ Centraal.
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• De inloopvoorzieningen van Amethist (een 
laagdrempelige voorziening voor mensen 
met een chronische verslaving) voldoen aan 
een behoefte en dragen bij aan stabilisatie 
en herstel. 

• Tactus Verslavingszorg biedt in de hele 
regio een groot aantal preventieactiviteiten 
aan (ook op scholen), met name gericht op 
jeugdigen. 

Wat zijn verbeterpunten?
•  Er is behoefte aan een gedeelde visie 

op het aanpakken van multiproblemen 
(bijvoorbeeld verslavingen in combinatie 
met psychische klachten). Gespecialiseerde 
hulpverleners geven aan dat het in zulke 
gevallen niet mogelijk is om éérst de 
verslaving aan te pakken en daarna de 
andere problemen. Beide problemen 
moeten in samenhang worden bezien.

•  De ambulante verslavingszorg kan veel 
vaker worden ingezet. 

•  Het aanbod kan beter worden aangepast 
aan inwoners met een lichte verstandelijke 
beperking (bijvoorbeeld in Zeewolde).

Zwerfjongeren
Wat ging en gaat goed?
•  Voor zwerfjongeren in Almere gewerkt 

aan laagdrempelig aanbod, zoals 
Choose2Improve dat door andere 
gemeenten als best practice wordt gezien. 

•  De nachtopvang in zelfbeheer voor 
zwerfjongeren is gerealiseerd.

Wat zijn verbeterpunten?
•  De preventie van dakloosheid bij jongeren 

kan beter door ze actief op te zoeken 
(bijvoorbeeld via scholen of bij uitschrijving 
in een gemeente zonder inschrijving in een 
andere gemeente). 

Vrouwenopvang, huiselijk geweld en 
kindermishandeling

Wat ging en gaat goed?
•  Het functioneren van Veilig Thuis Flevoland 

is verbeterd. Er is veel aandacht voor 
kwaliteitsontwikkeling, bijvoorbeeld onder 
de vlag van het project ‘De basis op orde’. 

•  In alle gemeenten zijn afspraken 
gemaakt over de verbinding tussen 
Veilig Thuis Flevoland en de lokale 
ondersteuningsstructuur (op- en afschalen). 

•  De samenwerking tussen Veilig Thuis 
Flevoland en de strafrechtketen (politie, 
Openbaar Ministerie, Samen Veilig 
Midden-Nederland, Raad voor de 
Kinderbescherming, Reclassering, het 
Veiligheidshuis en GGD Flevoland) is 
verbeterd. 

•  Het Oranje Huis Flevoland en Gooi- en 
Vechtstreek is operationeel.

•  We ontwikkelen een regionale 
multidisciplinaire aanpak (Family Safety 
Center), waarbij de samenwerking binnen 
het Centrum voor Seksueel Geweld als 
voorbeeld dient.
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Wat zijn verbeterpunten?
•  De preventie van huiselijk geweld en 

kindermishandeling kan beter door 
bijvoorbeeld:

-  te anticiperen op intergenerationele 
overdracht van huiselijk geweld in gezinnen;

-  de deskundigheid te vergroten bij 
bijvoorbeeld scholen, wijkteams en andere 
professionals over signalering, gebruik van 
de meldcode en handelingsmogelijkheden.

•  Informatie-uitwisseling kan eerder en 
beter, bijvoorbeeld via een knooppunt op 
cliëntniveau. 

•  Bij Veilig Thuis Flevoland blijven 
wachtlijsten een aandachtspunt. Er is nu 
extra capaciteit. 

•  De samenwerking tussen Veilig 
Thuis Flevoland en de lokale 
ondersteuningsstructuren blijft een 
aandachtspunt, onder andere vanwege 
de diversiteit van het lokale veld. Een 
voorbeeld is de kennis van de wijkteams 
en Jeugdgezondheidszorg Almere over 
veiligheidsplannen.

•  Er is niet altijd een gedeeld beeld over 
de wenselijke aanpak. (Boven)regionale 
en lokale voorzieningen moeten goed op 
elkaar aansluiten en het aanbod moet 
integraal zijn met duidelijke casusregie. De 
multidisciplinaire aanpak (Family Safety 
Center) kan helpen.

•  De samenwerking tussen Veilig Thuis 
Flevoland en de strafrechtketen kan nog 
beter. Ook hierin kan de multidisciplinaire 
aanpak een rol spelen.

•  De continuïteit van het Centrum Seksueel 
Geweld is nog niet geborgd.

•  Er is duidelijkheid nodig over waar binnen 
Veilig Thuis Flevoland de zorgcoördinatie 
vanuit de Wet tijdelijk huisverbod komt te 
liggen.

Nazorg ex-gedetineerden
Wat ging en gaat goed?
•  De nazorg in het buiten-RIC (regionaal  

re-integratiecentrum) is opgezet.
•  Tactus Nazorg is in Almere een belangrijke 

factor als het gaat om participatie van 
ex-gedetineerden en het verminderen van 
recidive. 

•  De pilot Work-Wise is opgezet om ex-
gedetineerden aan het werk te helpen.

Administratieve processen gemeenten

Wat zijn verbeterpunten?
•  Administratieve vereisten van gemeenten 

bemoeilijken de weg naar zelfstandigheid 
na uitstroom. Gemeenten hanteren te 
vaak een juridische benadering bij het 
toekennen van een briefadres of uitkering 
en kijken niet naar iemands specifieke 
omstandigheden.
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Aandachtspunten voor gemeenten voor een 
meer inclusieve samenleving

Vanaf 1 januari 2020 worden de middelen voor 
beleidsterreinen uit dit Regionaal Kompas 
uitgekeerd aan alle gemeenten. Dit sluit aan 
bij de beweging naar een meer inclusieve 
samenleving. De geïnterviewden hebben 
uitgesproken wat zij denken dat nodig is om 
de verdere decentralisatie succesvol te maken: 
•  Behoud regionale verantwoordelijkheid 

voor intramurale, specialistische en 
crisisvoorzieningen, de toegang tot 
intramurale voorzieningen en het 
regionaal meldpunt OGGZ. De lichtere 
ambulante ondersteuning kan een 
lokale verantwoordelijkheid worden. 
De betrokkenheid van gemeenten bij 
de regionale samenwerking met de 
verzekeraar kan beter. 

•  Er is zicht nodig op:
-  wat het inhoudt om kwetsbare inwoners 

(soms levenslang) te ondersteunen. De 
angst bestaat dat dit nog onvoldoende in 
beeld is en door sommigen wordt onderschat;

-  welke voorzieningen nodig blijven, met welk 
kwaliteitsniveau en schaalniveau en wat de 
gewenste regionale spreiding van locaties is 
(zoals inloopvoorzieningen);

-  wat de lokale verantwoordelijkheid is en wat 
de regionale verantwoordelijkheid;

-  het aantal cliënten per gemeente met hun 
ondersteuningsbehoefte. 

•  Er is meer partnerschap nodig en meer 
eigenaarschap van gemeenten. De 
geïnterviewden zien Almere pogingen 
doen om meer partnerschap te 
ontwikkelen. Op de beleidsterreinen 
van het Regionaal Kompas ervaart 
Almere nu (begrijpelijkerwijs) nog te 
veel ‘eigenaarschap’. Dit komt door de 
rol als centrumgemeente en door de 
grootstedelijke problematiek die in Almere 
meer voorkomt dan in de meeste andere 
gemeenten. 

•  Er is behoefte aan een meer integrale 
aanpak van het beleid (minder schotten 
tussen beleidsterreinen). Dit geldt ook 
voor de financiering. Voorbeelden van 
schotten zijn die tussen maatschappelijke 
ondersteuning, jeugd, onderwijs, 
participatie en werk en inkomen. En 
tussen het gemeentelijke domein en de 
Zorgverzekeringswet. 

•  Er is een aanspreekpunt met 
doorzettingsmacht nodig binnen gemeenten 
om samenwerkingsproblemen (in het veld 
of tussen het veld en gemeenten) te kunnen 
melden.

•  Er zijn heldere afspraken nodig over de 
samenwerking tussen gemeenten en over 
financiën (en indien gewenst onderlinge 
solidariteit) die aansluiten bij de nieuwe 
verantwoordelijkheden.
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Bijlage D.  Gesprekspartners evaluatie

ORGANISATIE PERSOON

Amethist Walter de Vos

Blijf Groep Aleid van den Brink

Forensisch FACT-team Fransje del Prado

Gemeente Almere Ineke Baas
Ruben Faas
Hans Feddema
Froukje de Jonge (wethouder)
Annelies de Maar
René Peeters (wethouder)
Joannette Schuppert
Marija Sels
Rina Roelfs
Rita Rondeel
Machteld van de Wetering
Marijke Wieringa

Gemeente Dronten Peter van Bergen (wethouder)

Gemeente Lelystad Yvonne Driessen
Janneke Sparreboom (wethouder)

Gemeente Noordoostpolder Hennie Bogaards (wethouder)
Linda Breed
Ilse Bronwasser
Meike Schrijver

Gemeente Urk Freek Brouwer (wethouder)
Carolien de Keijzer

Gemeente Zeewolde Chris Hermans
Winnie Prins (wethouder)
Patricia Verhoeven

GGD Flevoland Marjolein Duin
Herman Fortuin
Ria Hilberdink
Dennis van Orth
Bernice van der Wol
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Bijlage D.  Gesprekspartners evaluatie

GGZ Centraal Frits Liefferink
Gert Jan Tweebeeke
Arjan Valk
Saskia van der Wouden

Interventieteam Dronten Ineke Brust
Pia van der Leest

Ketenoverleg en EPA Taskforce Paul Jansen

Kwintes Ari Boersma
Ron van Eeden
Jaco Klandermans
Wilko Kuus
Robert Alex Roch

Leger des Heils Thirza Koster
Christiaan Sleurink
Annet Wentel

Politie Flevoland Janine Wildeman

Veilig Thuis Flevoland Yvonne Lammers

Ymere Erik Smit

Zilveren Kruis Achmea Margriet Wiedemeyer
Peter Zuidam

Zorggroep Oude en Nieuwe Land Marie-José Jacobs
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Bijlage E.  Doelgroepen: aantal en spreiding

Het Bonger Instituut van de Universiteit 
van Amsterdam publiceert jaarlijks de 
Flevomonitor. Het document geeft een beeld 
van het aantal kwetsbare personen in de 
regio. Het gaat daarbij om inwoners in de 
maatschappelijke opvang en het beschermd 
wonen, feitelijk daklozen, zwerfjongeren, 
verslaafden en slachtoffers en plegers van 
huiselijk geweld. 

Bij de Flevomonitor is het belangrijk om 
in het achterhoofd te houden dat het om 
geregistreerde personen gaat. Mensen 
kunnen dubbel of juist niet geregistreerd zijn, 
bijvoorbeeld omdat zij geen ondersteuning 
hebben gezocht of omdat de hulpverlenende 
instantie geen registratie aanleverde. De 
getallen zijn dus een benadering van de 
werkelijkheid. Ze zijn bedoeld om een 
gevoel te krijgen bij de orde van grootte van 
de groep kwetsbare inwoners. Vanaf 2016 
weerspiegelt de Flevomonitor aanpassingen 
in de monitoring van beleid.

Inwoners in de maatschappelijke opvang en 
het beschermd wonen

Inwoners in de maatschappelijke opvang 
en het beschermd wonen zijn volwassenen 
(18+) in de 24-uursopvang (nacht- en 
noodopvang, begeleid of beschermd wonen). 
De Flevomonitor heeft in de telling van 
2015 alleen inwoners van 23 jaar en ouder 
meegenomen (onder de titel ‘residentieel 
daklozen’). Van de 1.016 geregistreerden 
woonden er 516 in het beschermd wonen. 
Het gaat vaak om mannen (66%) van 
Nederlandse afkomst (66%). 

De gemiddelde leeftijd is 39,8 jaar. Zo’n 40% 
kampt ook met financiële problemen. In 
absolute aantallen heeft Almere de meeste 
inwoners in de maatschappelijke opvang en 
het beschermd wonen. Lelystad heeft relatief 
de meeste inwoners in deze vormen van 
opvang.

De administratie van de gemeente Almere 
uit mei 2017 geeft nog wat meer specifieke 
gegevens over de inwoners in het beschermd 
wonen (in dit geval van 18 jaar en ouder). 
Het overgrote deel (86%) maakt gebruik 
van zorg in natura. Een klein deel (14%) 
heeft een persoonsgebonden budget. Er zijn 
verschillende soorten beschikkingen:
•��een�‘middenindicatie’ voor intensieve 

begeleiding, plus extra structuur of 
verzorging. Indicaties zijn gebaseerd op de 
oude zorgzwaartepakketten ggz-C-3 en -4.

•��een�‘zware�indicatie’ voor intensieve 
begeleiding met gedragsregulering of 
intensieve verpleging en verzorging. 
Indicaties zijn gebaseerd op 
zorgzwaartepakketten ggz-C-5 en -6.

•  voor een ex-forensische plek voor inwoners 
die in een forensisch justitieel kader 
verbleven.

•  voor een crisisplek (time-outplekken voor 
korte duur).

INWONERS�IN�DE�
MAATSCHAPPELIJKE�
OPVANG�EN�HET�

BESCHERMD�WONEN

ALMERE DRONTEN LELYSTAD NOORD-
OOSTPOLDER

URK ZEEWOLDE

Geregistreerde 

inwoners

543 47 259 82 1 8

Geregistreerde 

inwoners per 

1.000 inwoners

2,3 1,2 3,4 1,8 0,2 0,4
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Bijlage E.  Doelgroepen: aantal en spreiding

Van de beschikbare plaatsen (zorg in natura) 
worden er 488 gebruikt door inwoners 
met een middenindicatie en honderd door 
inwoners met een zware indicatie. Zes 
inwoners hebben een ex-forensische plek en 
nog eens zes een crisisplek.

Feitelijk daklozen
Feitelijk daklozen zijn inwoners van 23 
jaar of ouder die op straat verblijven of 
gebruikmaken van de nachtopvang. In 
Flevoland bevonden zich in 2015 691 
geregistreerde feitelijk daklozen. Deze 
populatie bestaat voornamelijk uit mannen 
(80%) waarvan een kleine meerderheid 
autochtoon is (56%). De gemiddelde leeftijd is 
38,2 jaar. Zo’n 70% van deze populatie heeft 
ook financiële problemen. Zowel in absolute 
als relatieve cijfers heeft Almere de grootste 
populatie van feitelijk daklozen. 

Zwerfjongeren
Zwerfjongeren zijn jongeren van 22 jaar 
of jonger die in de nacht- of noodopvang 
verblijven. De regio Flevoland telde in 
2015 147 zwerfjongeren. Het gaat vaak 
om autochtone mannen (76% man, 72% 
autochtoon). Driekwart van de populatie 
is ouder dan 20 jaar (gemiddelde leeftijd 
21 jaar). Zo’n 65% van de zwerfjongeren 
kampt met financiële problemen. Almere 
heeft zowel absoluut als relatief de grootste 
populatie zwerfjongeren.

Verslaafden
De Flevomonitor 2015 meet 3.810 
geregistreerde verslaafden in de regio 
Flevoland. De populatie bestaat vooral 
uit autochtone mannen (72% man, 74% 
autochtoon) met een gemiddelde leeftijd van 
38 jaar. Alcoholverslaving komt het meeste 
voor (37%), gevolgd door softdrugsverslaving 
(26%). Zo’n 30% van de geregistreerde 
verslaafden kampt ook met financiële 
problemen. In absolute aantallen heeft 
Almere de meeste geregistreerde 
verslaafden. Lelystad heeft relatief de meeste 
geregistreerde inwoners in de verslavingszorg.

Slachtoffers�huiselijk�geweld
Flevoland telde in 2015 3.087 geregistreerde 
slachtoffers van huiselijk geweld. Deze 
populatie bestaat voornamelijk uit autochtone 
vrouwen (74% vrouw, 70% autochtoon). Van 
de populatie is 12% jonger dan 20 jaar. De 
gemiddelde leeftijd is 35,1 jaar. Minder dan 
10% kampt met schulden. In Almere wonen 
in absolute aantallen de meeste slachtoffers 
van huiselijk geweld. Relatief kennen Almere 
en Lelystad evenveel slachtoffers. 

FEITELIJK�DAKLOZEN ALMERE DRONTEN LELYSTAD NOORD-
OOSTPOLDER

URK ZEEWOLDE

Geregistreerde 

inwoners

353 11 132 27 3 2

Geregistreerde 

inwoners per 

1.000 inwoners

1,8 0,3 1,7 0,6 0,2 0,1

ZWERFJONGEREN ALMERE DRONTEN LELYSTAD NOORD-
OOSTPOLDER

URK ZEEWOLDE

Geregistreerde 

inwoners

73 3 26 5 1 0

Geregistreerde 

inwoners per 

1.000 inwoners

0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0

VERSLAAFDEN ALMERE DRONTEN LELYSTAD NOORD-
OOSTPOLDER

URK ZEEWOLDE

Geregistreerde 

inwoners

1.812 155 875 198 73 78

Geregistreerde 

inwoners per 

1.000 inwoners

9,2 3,8 11,5 4,3 3,7 3,6
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Plegers huiselijk geweld
In Flevoland woonden in 2015 997 
geregistreerde plegers van huiselijk geweld. 
Het zijn vooral autochtone mannen (88% man, 
66% autochtoon). De gemiddelde leeftijd is 35 
jaar. Een derde van de geregistreerde plegers 
van kampt met schulden. In Almere wonen 
in absolute aantallen de meeste plegers van 
huiselijk geweld. Relatief kent Lelystad de 
meeste plegers. 

SLACHTOFFERS�
HUISELIJK�GEWELD

ALMERE DRONTEN LELYSTAD NOORD-
OOSTPOLDER

URK ZEEWOLDE

Geregistreerde 

inwoners

1.158 131 450 224 29 63

Geregistreerde 

inwoners per 

1.000 inwoners

5,9 3,2 5,9 4,8 1,5 2,9

PLEGERS
HUISELIJK�GEWELD

ALMERE DRONTEN LELYSTAD NOORD-
OOSTPOLDER

URK ZEEWOLDE

Geregistreerde 

inwoners

436 30 202 40 10 20

Geregistreerde 

inwoners per 

1.000 inwoners

2,2 0,7 2,6 0,9 0,5 0,9

Totaal van de doelgroepen en overlap
In onderstaande figuur staan de absolute 
aantallen uit 2015 per doelgroep en gemeente 
samengevat. 
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Onderstaande figuur geeft de relatieve 
aantallen weer uit 2015 per doelgroep en 
gemeente.
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In onderstaande figuur staat de overlap tussen de verschillende doelgroepen. We zien dat het 
merendeel (72%) van de dak- en thuislozen verslaafd is. Een aanzienlijk deel (29%) van de plegers 
van huiselijk geweld is ook verslaafd en deels dak- of thuisloos.

VERSLAAFDEN
2.387

PLEGERS
HUISELIJK
GEWELD

629

DAK- EN 
THUISLOZEN

1.537

1.112

129
57

182
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Bijlage F. Financiën

Bestedingsplan 2018
In 2018 vragen – net als in 2017 - een 
aantal onderwerpen extra inzet. Deze inzet 
financieren we uit incidentele voordelen op de 
maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang 
en het beschermd wonen. Het betreft de 
uitvoering van het plan van aanpak verwarde 
personen, extra crisiswoningen voor gezinnen 
met kinderen, taakuitbreiding van Veilig Thuis 
Flevoland voor uitvoering van de Wet tijdelijk 
huisverbod en voortzetting van het Centrum 
Seksueel Geweld van GGD Flevoland.

MAATSCHAPPELIJKE

OPVANG

VROUWEN-

OPVANG

BESCHERMD�WONEN VEILIG�THUIS�

Rijksbudget conform septembercirculaire 2017 8.340.552 2.861.329 43.470.798 n.v.t.

Resultaatbestemming 2017 494.000 195.000

Budget 2018 afgerond 8.835.000 3.056.000 43.471.000

Begrote lasten 7.918.000 2.171.000 40.494.000 4.498.000

Begrote lasten apparaat 411.000 141.000 752.000 n.v.t.

Begrote lasten Wmo-toezicht 12.000 3.000 56.000 n.v.t.

Eigen bijdragen -1.900.000 n.v.t.

Bijdrage Veilig Thuis Flevoland 1.500.000 -1.500.000

Plan van aanpak verwarde personen

Cofinanciering uitvoering 125.000

Centrale Toegang 50.000

Regionaal meldpunt OGGZ 110.000

Tekort crisisopvang gezinnen 165.000

Bed-, bad- en broodregeling 7 190.000

Intensivering uitvoering Wet tijdelijk huisverbod 125.000

Tekort voortzetting Centrum Seksueel Geweld 110.000

8.981.000 3.3096.000 40.902.000 2.998.000

Verschil begrote uitgaven versus budget8 -146.000 -40.000 2.569.000 n.v.t.

Bijstelling rijksbudget vrouwenopvang septembercirculaire 20179 -117.000

7  De bed-, bad- en broodregeling wordt aangepast aan het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

8   Het totale tekort voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang bedraagt € 186.000. Het voorstel is om dit te verrekenen met het overschot beschermd wonen uit 2017.

9   Bij de septembercirculaire is het budget voor vrouwenopvang onverwacht met € 117.000 naar beneden bijgesteld. In het bestedingsplan was nog rekening gehouden met een 

budget conform de meicirculaire. Dit is dus nog een knelpunt.
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Bestedingsplan 201910

MAATSCHAPPELIJKE�OPVANG VROUWEN-OPVANG BESCHERMD�WONEN

Rijksbudget conform septembercirculaire 2017 8.340.552 2.861.329 44.443.835

Budget 2019 afgerond 8.341.000 2.861.000 44.444.000

Begrote lasten 7.918.000 2.717.000 40.294.000

Begrote lasten apparaat 411.000 141.000 752.000

Begrote lasten Wmo-toezicht 12.000 3.000 56.000

Eigen bijdragen 3.000 -1.900.000

Bijdrage Veilig Thuis Flevoland 1.500.000

1.500.000

Plan van aanpak verwarde personen: 125.000

Cofinanciering uitvoering 8.466.000 2.861.000 40.702.000

Verschil begrote uitgaven versus budget 11 3.742.000

10  De genoemde bedragen zijn een prognose

11    Het voorstel is om het tekort van € 125.000 te verrekenen met het overschot op het 

beschermd wonen uit 2017.
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Bijlage G. Locaties van op herstel gerichte woon- 

               woon- en verblijfsvoorzieningen

In de figuren in deze bijlage correspondeert de grootte van de cirkels met het aantal plaatsen in 
de betreffende voorzieningen.

Figuur 1: Voorzieningen maatschappelijke opvang
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Figuur 2: Voorzieningen beschermd wonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Voorzieningen beschermd wonen
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Figuur 2: Voorzieningen beschermd wonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Voorzieningen verslavingszorg
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Figuur 3: Voorzieningen verslavingszorg 

 
Figuur 4: Voorzieningen zwerfjongeren 

 
 
 
 
 
 

Figuur 4: Voorzieningen zwerfjongeren
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Figuur 3: Voorzieningen verslavingszorg 
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Figuur 5: Voorzieningen vrouwenopvang
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Figuur 5: Voorzieningen vrouwenopvang 

 
Figuur 6: Alle op herstel gerichte woon- en verblijfsvoorzieningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 6:  Alle op herstel gerichte woon- en 
verblijfsvoorzieningen
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Bijlage H.  Ter inspiratie: wat is lokaal nodig?

Het Regionaal Kompas geeft een aantal 
belangrijke aanwijzingen voor wat er nodig 
is om integrale ondersteuning in de lokale 
situatie mogelijk te maken. Gemeenten 
hebben dit deels al georganiseerd. Het is dus 
geen opsomming van wat gemeenten nog 
moeten regelen, maar van wat in ieder geval 
geregeld moet zijn op het moment van de 
verdere decentralisatie in 2020. Het gaat om:
•��Preventie�en�vroegsignalering: expertise 

van geestelijke gezondheidszorg 
en verstandelijke beperkingen 
organiseren bij de lokale teams en de 
praktijkondersteuners bij huisartsen 
(fysiek of op afroep). Afspraken maken 
met huisartsen over preventie en 
vroegsignalering. Inloopvoorzieningen 
creëren. Afspraken maken met 
woningcorporaties over informatie-
uitwisseling en het voorkómen van 
huisuitzettingen.

•��Zelfregie�en�het�netwerk�rondom�
kwetsbare inwoners: afspraken over 
zelfregie en herstel op alle leefdomeinen 
(waar mogelijk) vastleggen in een 
persoonlijk plan van de inwoner. Versterken 
van het eigen netwerk en zorgen voor 
formele en informele ondersteuning 
(bijvoorbeeld via ervaringsdeskundigen, 
buurtcirkels, maatjesprojecten).

•��Woningaanbod: lokale prestatieafspraken 
maken met woningcorporaties over 
kleinschalige woonvoorzieningen 
(gevarieerd aanbod op geschikte locaties) 
en over informatievoorziening aan en 
afspraken met buurtbewoners. 

•��Werken,�leren�en�dagbesteding: voldoende 
aanbod creëren van nuttige dagbesteding 
en (toeleiding naar) werk, specifiek voor 
kwetsbare inwoners. 

•��Inkomensvoorzieningen�en�budgetbeheer:�
tijdig beschikbaar stellen van 
inkomensvoorzieningen bij uitstroom, 
beschikbaarheid van budgetbeheer en 
schuldhulpverlening.

•��Integrale�ondersteuning: aanstellen 
van een casemanager. Beschikbaarheid 
creëren van 24/7 (specialistische) 
ondersteuning op alle levensdomeinen, 
ambulante behandelingen voor geestelijke 
gezondheidszorg (FACT-team) en 24/7 
crisisvoorzieningen. Afspraken maken 
over op- en afschalen en over gezinsbrede 
intake en aanpak. Mogelijk maken 
van langdurige (en soms levenslange) 
ondersteuning in wisselende intensiteit 
en van waakvlamcontact na uitstroom 
uit een instelling. Organiseren van 
doorzettingsmacht als de onderlinge 
samenwerking tussen aanbieders stagneert. 

•��Veiligheid:�afspraken maken met de 
veiligheidsketen (waaronder de politie) over 
overlastgevende huishoudens.
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