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Amsterdam, 10 juni 2016

Betreft: Reactie op Beleidsplan Thuis in de wijk

Geachte heer Van der Burg, 

Ambitie en uitgangspunten Thuis in de Wijk
De Wmo-adviesraad kan zich vinden in de ambitie om mensen een passend thuis 
te bieden waar ze gegeven hun perspectief het beste tot participatie kunnen 
komen. 

De uitgangspunten ‘leveren van maatwerk’ en het ‘plaatsen op per�spec�tief’ 
onderschrijven wij. Maar bij het derde uitgangspunt: dat ‘de woon- en 
zorgbehoefte wordt vervuld in en met de wijk, in een context van familie, 
vrienden, formele en informele zorg’, vragen wij ons af of de gemeente zich hier 
niet te rijk rekent. 
Bij mensen die in aanmer�king komen voor beschermd wonen of 
maatschappelijke opvang is het eigen sociale netwerk vaak bepaald niet zo groot 
en sterk dat het een groot deel van de zorg op zich kan nemen. Dat was tot nu 
toe niet het geval, en  zal in de toekomst niet ineens anders zijn. Ook zijn er 
gren�zen aan wat een wijk aan informele zorg kan leveren; er zijn geen 
onaangesproken voorraden wachtende vrijwilligers meer. Je kunt er niet zonder 
meer van uitgaan dat buurtbewoners actief hun handen uit zullen steken naar 
deze nieuwe medebewoners. Er wordt al zo veel van ‘de wijk’ verwacht. 

Herstelgericht werken met gebruikmaking van ervaringsdeskundigheid en een 
integrale aanpak op alle levensterreinen zijn waardevolle uitgangspunten. Dit 
vergt wel diversiteit in het personeels�bestand, en veel scholing van de 
wijkteams. 

Actiespoor 1, het voorkomen van instroom door vroegsignalering:
M.b.t. maatregel 2: het investeren in laagdrempelige financiële 

inloopspreekuren.
Hier zouden vrijwilligers mensen met psychische, LVB en psychosociale proble-
matiek op maat gemaakte, passende hulpverlening moeten bieden, en overige 
hulpvragen moeten signaleren. 

- Wordt hier niet veel te veel van vrijwilligers gevraagd? Is dit geen werk voor 
professionals? 
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Actiespoor 2 
participatie bevorderen door 60% van de instroom zelfstandig te 
huisvesten.
- Het zou prachtig zijn, maar hoe reëel is de inschatting dat 60% van de in-

stroom binnen drie maanden na aanmelding zelfstandige woonruimte kan wor-
den aangeboden? 
Binnen het programma Huisvesting Kwetsbare groepen zijn er vele doelgroe-
pen, die concurreren op het beperkte aanbod. Voor de doelgroep voor BW/MO 
is ook niet bij voorbaat iedere woning of locatie geschikt: sommige mensen 
hebben een prikkelarme omgeving nodig, anderen zouden in zo’n omgeving 
misschien juist vereenzamen. Het vergt naast voldoende aanbod ook nog eens 
een zeer zorgvuldige matching.

- Geheel zelfstandig wonen in de wijk is niet voor iedereen de ideale oplossing. 
Veel mensen uit deze doelgroep zijn gebaat bij een woonsituatie waarin ze niet 
intramuraal, maar wel in een veilige en vertrouwde setting kunnen wonen. Een 
setting van gegroepeerd zelfstandig wonen, met eigen woningen of wooneen-
heden, maar ook een gemeenschappelijke ontmoetings�ruimte. Waarbij ze hun 
buren kennen en samen dingen kunnen ondernemen, en elkaar met hun erva-
ringsdeskundigheid kunnen ondersteunen. Velen hebben een klein sociaal net-
werk, , en kunnen buiten zo’n setting makkelijk vereenzamen en terugvallen. 

-
- De zogenaamde cliënt- of ouderinitiatieven kunnen zowel voor de bewoners, 

maar ook voor de gemeente een heel goede oplossing zijn. Zorgvuldig samen-
gestelde en voorbereidde groepen kunnen gehuisvest worden in zelfstandige, 
gegroepeerd gesitueerde woningen. Middels een PGB kunnen zij samen precies 
die zorg op maat inkopen waarmee ze zich maximaal kunnen ontplooien en 
een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. 
Deze ‘tussenvorm’ is al op vele plekken in de stad succesvol gebleken. Mede 
doordat er een gestructureerd samenwerkend netwerk van alle ouders of an-
dere familieleden omheen staat, biedt het een veiliger en meer bestendige op-
lossing, met maximale eigen regie en verantwoordelijkheid. Bovendien is het 
goedkoper dan een intramurale setting. 
Juist voor deze nieuwe woonvormen zou meer woonruimte beschikbaar moe-
ten komen, onafhankelijk van een zorgaanbieder. 

Met vriendelijke groet,

Miriam Fritschy
Voorzitter Stedelijke Wmo-Adviesraad
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