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Onderwerp 	Reactie op beleidsplan Thuis in de wijk 

Geachte leden van de Stedelijke Wmo- Adviesraad, 

Op ijuni 2016 heb ik uw advies inzake het Koersbesluit Maatschappelijke Opvang en Beschermd 

Wonen 2016-2020 ontvangen, ik dank u voor uw betrokkenheid bij het vormgeven van de koers 
voor de komende vier jaar en de wijze waarop wij ons met een nieuwe koers kunnen voorbereiden 

op een eventuele herverdeling naar aanleiding van het advies Dannenberg. Middels deze brief wil 

ik kort ingaan op de knelpunten die u signaleert in het koersbesluit Maatschappelijke Opvang en 
Beschermd Wonen 2016-2020: 

In de wijk en met de wijk 
De keuze voor het uitgangspunt in en met de wijk sluit aan op de wijze waarop de gemeente 

Amsterdam gebiedsgericht invulling heeft gegeven aan de zorgstructuur. Om het gehele 
ondersteuningsaanbod voor kwetsbare volwassenen effectief te laten functioneren is verbinding 
tussen de stedelijke keten voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en de 

gebiedsgerichte teams noodzakelijk. Naast het ondersteuningsaanbod in de wijk blijven stedelijke 
voorzieningen voor intramurale zorg, nachtopvang en passantenpension bestaan. Ook betekent 
het uitgangspunt in en met de wijk niet dat ondersteuning van mensen binnen de grenzen van de 

wijk invulling moeten krijgen. Het uitgangspunt is dat we een netwerk rondom mensen 
organiseren bestaande uit formele en informele zorg, van waaruit we mensen in staat stellen om 
prettig te wonen en onderdeel uit te maken van het maatschappelijke verkeer. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 



Eric van der 
Wethoud 

Gemeente Amsterdam Datum 21juni 2016 

Kenmerk 

Pagina 2 van 2 

2. Inzet van vrijwilligers bij laagdrempelige financiële spreekuren 
Bij de spreekuren van Grip op je geld worden twee professionals ingezet, één van MEE en één van 

de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in het stadsdeel. De vrijwilligers werken onder 
leiding van deze professionals. De werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers is in handen 
van organisaties die veel ervaring hebben met de inzet van vrijwilligers voor kwetsbare 
doelgroepen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de vrijwilligers een vervanging zijn van 

professionals. De vrijwilligers vormen een aanvulling op de professionals. Deze vrijwilligers volgen 
eerst trainingen voor ze worden ingezet en krijgen regelmatig intervisie. Hierbij komt ook de rol 

van de vrijwilliger en de samenwerking met professionals aan bod. 

3. De doelstelling om 6o% van de mensen na instroom zelfstandig te laten wonen 

De doelstelling van het koersbesluit is om mensen te voorzien van passende huisvesting. Op basis 
van de ervaringen bij onder andere  Housing  First Discus blijkt dat een groot deel van de cliënten 

binnen de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in staat is tot zelfstandig wonen. Op 
dit moment gaat 40% vanaf het moment van instroom zelfstandig wonen in de vorm van 

individueel begeleid wonen. 
Om deze beweging te kunnen maken zijn we afhankelijk van de levering van voldoende 

huisvesting, waarbij we te maken hebben met een schaarse woningmarkt. Om concurrentie tussen 
doelgroepen op de woningmarktte voorkomen zijn hierover afspraken gemaakt over de levering 
van Huisvesting voor Kwetsbare Groepen. In de afspraken die hierover zijn gemaakt is de beoogde 

kanteling doorberekend. 

4. Aandacht voor andere vormen van passende huisvesting 
In uw advies vraagt u aandacht voor andere vormen van wonen, zoals groepswonen en de rol die 

cliënt- en of ouderinitiatieven hierbij kunnen spelen. De doelstelling om mensen een passend thuis 
te bieden betekent dat we kijken welke vormen van wonen aansluiten op de behoefte van de 

persoon. Naast zelfstandig wonen blijven er mensen die het beste op hun plek zijn binnen de 
intramurale opvang maar ook mensen die behoefte hebben aan groepswonen (bijvoorbeeld door 
middel van cliënt- en of ouderinitiatieven), zoals beschreven in maatregel 17 van het koersbesluit. 

Zoals afgesproken informeren wij u op het moment dat de herverdeling naar aanleiding van het 

advies van de commissie Toekomst is doorberekend en als gevolg hiervan niet langer invulling 
gegeven kan worden aan de koers zoals geschetst in het koersbesluit. 

Met vriendelijke gr,kr, 
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