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Inleiding

De transitie van de AWBZ-zorg naar de Wmo in 2015 plaatste De Binnenvest niet alleen voor 

de nodige uitdagingen. Zij bood ook kansen om onze voorzieningen beter te laten aansluiten 

op de vraag van onze cliënten en andere stakeholders. Wij hebben aansluiting gezocht bij de 

kernopdracht van de Wmo, waarin zelfregie, eigen kracht en zelfredzaamheid centraal staan. 

Dit is gerealiseerd door op individuele behoeften afgestemde maatwerkvoorzieningen aan 

te bieden, door participatie in de eigen leefomgeving te stimuleren én door te investeren in 

de vergroting van maatschappelijke betrokkenheid van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers 

en betrokken buurtbewoners.

De kracht van De Binnenvest zit daarbij in creativiteit en daadkracht. In samenspraak met 

cliënten, gemeenten, corporaties en andere ketenpartners zijn we steeds op zoek naar 

mogelijkheden voor innovatie. Zo zijn wij gaan samenwerken met diverse partners in 

innovatieve projecten zoals Key Support, waarin vrijwilligers nazorg bieden aan gezinnen 

en individuen die uit een intensief hulpverleningstraject komen. Binnen de muren van 

De Binnenvest zijn Back-on-Track-groepen gestart, waarin dakloze cliënten samen aan de 

slag gaan om hun leven weer op de rails te krijgen.

De ontwikkelingen in de maatschappelijke zorg zetten zich ook komende jaren in rap tempo 

voort, waardoor de oplossingen van gisteren morgen alweer minder zinvol zijn geworden. 

Maatschappelijke opvang is al lang veel meer dan het bieden van bed, bad en brood aan dak- 

en thuislozen. Individuele, persoonsgerichte begeleiding is een van de belangrijkste pijlers 

van een langetermijnvisie die erop gericht is cliënten van de maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen weer zoveel mogelijk volwaardig te laten participeren in de samenleving.

De maatschappelijke context is dynamisch en complex: door de economische crisis en de 
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extramuralisering van de GGZ dienen zich nieuwe groepen aan met veelal zwaardere 

problematiek. Gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokken partners staan voor de 

uitdaging om met beperkte middelen goede oplossingen te bedenken: goede oplossingen 

die zijn gericht op het zoveel mogelijk beperken van de instroom, versnellen van de 

uitstroom en goedkoper maken van de opvang zelf.

Met dit beleidskader zet De Binnenvest de lijnen uit van haar strategie voor de komende 

vier jaar. Na een actuele schets van de organisatie volgt een beschrijving van de 

belangrijkste ontwikkelingen binnen het werkveld van de maatschappelijke zorg. In het 

derde gedeelte volgt de strategische agenda die De Binnenvest op basis van de actuele 

en verwachte ontwikkelingen voor de periode 2017-2020 heeft opgesteld. 

We delen deze strategische agenda met opzet zo breed en open mogelijk. We hopen 

dat we hiermee een stimulerende bijdrage leveren voor de verderontwikkeling van 

maatschappelijke zorg.
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De Binnenvest
Waar staan wij voor?

Stichting De Binnenvest biedt opvang, tijdelijke huisvesting, beschermd wonen, 

hulpverlening en praktische ondersteuning aan cliënten. Dat doen wij met het doel 

deze cliënten zo spoedig mogelijk (weer) zelfstandig of zo zelfstandig mogelijk te laten 

functioneren. 

Wij bieden met onze dienstverlening een laatste vangnet aan mensen die de grip op het 

leven tijdelijk kwijt zijn. Zij zitten vaak economisch en emotioneel aan de grond, hebben 

nauwelijks verbinding meer  met hun sociale netwerken en maken geen gebruik meer  van 

geïnstitutionaliseerde dienst- en hulpverlening. Ook kan er sprake zijn van psychiatrische 

en/of verslavingsproblematiek.  

De Binnenvest ondersteunt deze kwetsbare mensen in hun herstelproces. Tijdens dit 

proces wordt de persoonlijke balans hervonden na ervaringen van (heftige) psychische 

ontwrichting. Doel is dat zij weer grip op het eigen leven krijgen en kunnen deelnemen 

aan de samenleving. 

Voor hen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen en zorg en begeleiding dichtbij 

nodig hebben, vormt onze opvang toegang tot intramuraal, beschermd of beschut wonen, 

met of zonder behandeling. 

Wij vinden dat iedereen het recht heeft om volwaardig onderdeel te zijn van de 

maatschappij en daar naar eigen vermogen in te participeren. Ons motto is dan ook: 

niemand hoeft aan de kant te staan.
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Samen met onze stakeholders en ketenpartners zoeken wij naar nieuwe wegen om inclusie 

te bevorderen en sociale uitsluiting te voorkomen. Wij spreken daarom nadrukkelijk van 

maatschappelijke zorg in plaats van maatschappelijke opvang. Maatschappelijke zorg richt 

zich op mensen die niet in staat zijn om zelfstandig in hun primaire levensbehoeften te voor-

zien, waardoor ze soms ernstige overlast veroorzaken en minder makkelijk toegang hebben 

tot hulp.

Wij gaan niet uit van de beperkingen van onze cliënten, maar van hun krachten en talenten. 

Daarvoor sluiten we aan bij hun leefwereld, wensen en ambities. De regie ligt in handen van 

de cliënt en samen zoeken we naar de krachten en hulpbronnen op alle leefgebieden. Als het 

nodig is, blijven wij langer durend betrokken bij de cliënt en diens netwerk.

Wat bieden wij?

De Binnenvest is een GGZ-erkende organisatie voor ondersteuning, woonbegeleiding, maat-

schappelijke opvang en beschermd wonen. Ons werkgebied omvat de 14 gemeenten van de 

regio Holland Rijnland (Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, 

Voorschoten en Zoeterwoude). Onze over deze regio gespreide, gebiedsgerichte teams 

richten zich op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van kwetsbare mensen. In 2016 

boden de 150 medewerkers van De Binnenvest opvang, zorg en begeleiding aan zo’n 

1500 cliënten, bij een omzet van ruim 11 miljoen euro.

Wie zijn onze cliënten?

Onze cliënten zijn kwetsbare mannen en vrouwen, met of zonder kinderen, en jongeren die 

te maken hebben met complexe problematiek op meerdere leefgebieden. Kenmerkend voor 

hun situatie is dat zij (tijdelijk) niet in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 

Zij zijn vaak afhankelijk van een uitkering en hebben schulden. Zij zijn vaak afkomstig uit 
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een andere cultuur. Het contact met familie en hun oorspronkelijke sociale netwerk is 

vaak al verdwenen of in ieder geval verslechterd wanneer zij zich tot ons wenden.

Ook is – als gevolg van armoede – in veel gevallen sprake van een niet gezonde leefstijl en 

daardoor een verminderde gezondheid. Bovendien speelt vaak een vorm van verslaving, 

een verstandelijke beperking, en psychosociale of psychiatrische problematiek een rol, 

vaak in combinatie met elkaar. Dagstructuur ontbreekt meestal. Gevolg is overlast gevend 

gedrag in de woonomgeving, dreigende huisuitzetting of dakloosheid.

Een nieuwe cliëntgroep die een toenemend beroep op onze opvangvoorzieningen doet is 

de groep economisch daklozen. Het gaat daarbij om mensen die door de gevolgen van de 

economische crisis, gecombineerd met bijvoorbeeld relatieproblemen, ziekte of het verlies 

van een geliefd persoon, hun werk en uiteindelijk ook hun huis zijn kwijtgeraakt.

Wat is onze methodiek en werkwijze?

Sinds 2011 werken wij volgens de principes van de methodiek Krachtwerk, een evidence en 

practice based methodiek, ontwikkeld door Impuls Onderzoekscentrum Maatschappelijk 

Zorg van het UMC St Radboud te Nijmegen. Als deelnemer aan de Academische Werkplaats 

werkt De Binnenvest samen met andere organisaties voor maatschappelijke opvang aan 

de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van het methodisch werken. 

Krachtwerk heeft begin 2016 het keurmerk ‘Goed Onderbouwd’ gekregen van de Erkennings-

commissie Effectieve Sociale Interventies van Movisie.

Bij De Binnenvest staat de cliënt centraal. Wij zijn een krachtgerichte organisatie, waarin 

niet de beperkingen, maar juist de krachten en talenten van mensen – cliënten zowel als 

medewerkers – als startpunt dienen. In onze zorg en begeleiding zoeken we steeds naar 
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maatwerkoplossingen voor individuele cliënten. Een essentiële randvoorwaarde daarbij is 

vertrouwen,  dat de basis vormt van de relatie tussen onze cliënten en medewerkers. 

Onze kracht ligt in ons concept: ‘Herstel ontstaat als de cliënt de regie heeft over de zorg’.

Waarin zijn wij specialist?

De Binnenvest biedt gespecialiseerd maatschappelijk werk en is daarmee een specialist in 

generalistische zorg en begeleiding. Wij zijn in staat binnen korte tijd gedrag te herkennen 

dat tot persoonlijke problemen en overlast leidt en gaan daarover, vasthoudend en met 

respect, in gesprek met de cliënt. Onze medewerkers zijn present, en richten zich op wat 

een cliënt wil en kan, niet op wat niet gaat. Dat maakt ons tot een expert in moeilijk gedrag. 

Ons HRM-beleid omvat onder meer competentiemanagement en brede deskundigheids-

bevordering zodat onze medewerkers beschikken over de expertise die nodig is.

Waar specialisten op het gebied van de GGZ, verslavingszorg of een verstandelijke beperking 

veelal een deel van de problemen van cliënten behandelen, bieden wij ondersteuning op 

alle leefgebieden. In sommige gemeenten maken medewerkers van De Binnenvest deel uit 

van de sociale wijkteams, terwijl elders wordt gewerkt vanuit de eerste schil om de wijk-

teams heen. Hetzij als lid van het sociale wijkteam of van de eerste schil: wij zijn altijd direct 

beschikbaar.

Doordat wij onze begeleiding, afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt, snel op en af 

kunnen schalen, hebben wij een flexibel systeem van dienstverlening.

Met wie werken we samen?

Wij werken graag als regisseur van het zorgarrangement van de  cliënt en schakelen naar 

gelang de behoefte van de cliënt hulpbronnen, andere zorg en behandelaars in. Wij kunnen 
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ook op verzoek van een andere zorgpartij als tweede partij optreden in de keten die verant-

woordelijk is voor het zorgarrangement van een cliënt.

Samenwerking is van groot belang voor een goede uitvoering van onze activiteiten. Indien 

dit voor de cliënt noodzakelijk is worden behandeling en sterk gespecialiseerde zorg en 

dagbesteding aangeboden door ketenpartners. Dit gebeurt op basis van samenwerkings-

afspraken of onderaanneming. Tot onze ketenpartners behoren o.m. de GGZ, Brijder 

Verslavingszorg, MEE, De Haardstee, Rosa Manus, De Brug, Cardea, Stichting Jongeren 

in Nood, Prodeba, Impegno, Gemiva SVG-Groep, Ipse De Bruggen, Activite, Reclassering 

Nederland, Palier, woningcorporaties, gemeenten en het welzijnswerk in de gehele regio.

Een van de innovatieopdrachten binnen de Wmo behelst een goede samenwerking en 

wisselwerking tussen de diverse lijnorganisaties. Onze afspraken met onze ketenpartners 

worden dan ook jaarlijks vernieuwd en regelmatig geëvalueerd.
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Ontwikkelingen maatschappelijke zorg
Commissie Toekomst Beschermd Wonen

In opdracht van de VNG heeft de Commissie Toekomst beschermd wonen in november 2015 

een advies uitgebracht. De titel van het advies is veelzeggend: Van beschermd wonen naar 

een beschermd thuis. De commissie stelt vast dat iedere burger er de voorkeur aan geeft om 

zelfstandig in een wijk te kunnen wonen, ook kwetsbare mensen. Het is van belang dat zij 

daarbij steun krijgen van hun naasten en kunnen terugvallen op professionele hulp. 

De commissie stelt tevens vast dat:

‘Een voorwaarde voor hun stabiliteit is een gegarandeerde toegang tot de best mogelijke 

behandeling en gespecialiseerde zorg. Wonen in de wijk vraagt om een gevarieerd arsenaal 

aan woonvarianten om maximaal tegemoet te komen aan de verscheidenheid aan woon-

wensen van kwetsbare mensen. Bij beschermde woonplekken met flexibele begeleiding 

is – in aansluiting op de ingezette vermaatschappelijking van de zorg – inclusief wonen het 

uitgangspunt.’

Het advies van de Commissie Toekomst vormt gedurende de komende jaren zowel het kader 

van het beleid van De Binnenvest als dat van de bij het werk van De Binnenvest betrokken 

gemeenten.

Regionaal Beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025

De gemeenten die zijn verenigd in Holland Rijnland publiceerden in 2016 een regionaal 

Beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025. Het beleidskader is noodzakelijk omdat, 

aldus de opstellers:

‘Vanaf 1 januari 2015 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgebreid door decen-

tralisatie van een deel van de AWBZ-taken naar de Wmo (onder meer (woon)begeleiding, 

inloopfunctie (O)GGZ en Beschermd wonen). Dit maakt dat gemeenten zich moeten hero-

riënteren op beleid en uitvoering van de Maatschappelijke opvang en de (O)GGZ in relatie 

tot de nieuwe taak Beschermd wonen.
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Het verbinden van deze sectoren tot één samenhangend, integraal en doeltreffend be-

leid ligt voor de hand. Immers, veel daklozen blijken (ook) te kampen met psychiatrische 

aandoeningen. Aan de andere kant kampen mensen die Beschermd wonen nodig hebben, 

net als veel daklozen, met beperkingen en problemen op meerdere levensgebieden, zoals 

woonvaardigheden en omgaan met geld. De transformatie van de ondersteuning vraagt 

ook om een verbinding met andere gemeentelijke taken binnen en buiten de Wmo. (…). 

Waren de regiogemeenten (…) eerst met name verantwoordelijk voor preventie en herstel 

(waaronder ook nazorg) en was Leiden centrumgemeente voor gespecialiseerde opvang, 

vanaf 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor de hele keten.’

Als gevolg van de transities in het sociaal domein, waartoe naast de hierboven geschetste 

overheveling van AWBZ-taken naar de Wmo ook de overheveling van de Jeugdzorg en de 

Participatiewet naar de gemeenten behoort, is vanaf 1 januari 2015 iedere gemeente verant-

woordelijk voor de maatschappelijke zorg binnen haar grenzen. 

Voor De Binnenvest betekent dit dat zij niet langer alleen met de gemeente Leiden 

(als centrumgemeente), maar met álle regiogemeenten afspraken moet maken over de 

organisatie van de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen. Voor ambulante 

begeleiding maken wij al sinds begin 2015 afspraken met de gemeenten in de regio.

Het regionaal beleidskader Maatschappelijke Zorg bevat een aantal voor De Binnenvest zeer 

relevante uitgangspunten, waarvan met name de volgende de nodige aandacht verdienen:

• Lokaal wordt vraaggerichte ondersteuning ontwikkeld: integraal en op maat, waardoor 

regionaal alleen een vangnet overblijft voor zeer specialistische opvang of acute vormen 

van opvang.

• Toegang tot ondersteuning is laagdrempelig, met aansluitend duidelijke richtlijnen voor 

aanmelden bij (sub)regionale ondersteuningsvormen waarin op regionaal niveau wordt 

samengewerkt.



11

• Eigen kracht en eigen regie, het zelf regisserend vermogen, worden versterkt om uitstroom 

uit de opvang te bevorderen.

• De opvang is kleinschalig en zo lokaal mogelijk georganiseerd.

Het kader bevat verder enkele ontwikkelopgaven, die in een uitvoeringsprogramma zullen 

worden uitgewerkt in 2017. Een belangrijk onderdeel hiervan is het programma huisvesting: 

er zijn meer en andersoortige woningen nodig om versterkte uitstroom uit de opvang naar 

zelfstandig wonen te kunnen realiseren.
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Bekostiging

Voor het laten uitvoeren van de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen 

ontvangt Leiden als centrumgemeente middelen van het Rijk in doeluitkeringen. Vanaf 2015 

zijn de AWBZ-middelen voor extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging reeds aan 

de Wmo-middelen van alle gemeenten toegevoegd. 

Tot 2016 werden de doeluitkeringen door het Rijk verdeeld over de centrumgemeenten op 

basis van een historische verdeelsleutel. Door de geleidelijke invoering van een nieuw, 

objectief verdeelmodel neemt het budget van de gemeente Leiden af (in 2015 nog ruim 

8,5 miljoen euro). Totdat er meer duidelijkheid ontstaat over de gewenste vormen en finan-

ciering van decentrale maatschappelijke opvang wordt het budget voor maatschappelijke 

opvang in 2017 bevroren op het niveau van 2016. Vanaf 2018 zal er minder budget beschik-

baar zijn. 

De middelen voor beschermd wonen worden tot 2020 verdeeld over de centrumgemeenten 

op basis van een historisch verdeelmodel. Vanaf 2020, nadat het overgangsrecht van 

cliënten is afgelopen, zullen ook deze middelen op basis van een nieuw, objectief model 

worden verdeeld als gevolg van de decentralisatie naar de Wmo. Onderzocht wordt of één 

geintegreerd verdeelmodel voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen mogelijk is.

Ontwikkelingen in de doelgroep

In maart 2016 bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat in de periode 

2009-2015 het aantal daklozen met 74 procent is gestegen. Nederland telt inmiddels 31.000 

geregistreerde en een onbekend aantal niet-geregistreerde, soms illegale daklozen. 

Deze cijfers bevestigen wat wij, als maatschappelijke opvang, al enige jaren signaleren.

Niet alleen neemt de omvang van het aantal daklozen toe; ook de samenstelling van de 
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doelgroep van de maatschappelijke opvang wordt meer divers. De dakloze voldoet niet 

langer aan het stereotype beeld van de haveloos uitziende, verslaafde man die op straat 

zwerft. Nieuwe daklozen zijn bijvoorbeeld mensen die door een combinatie van de economi-

sche crisis met relatie- of gezondheidsproblemen hun baan en huis zijn kwijtgeraakt. Deze 

zogenaamde economische daklozen maken een steeds groter deel uit van de totale groep 

daklozen. Ook het aantal mensen met psychiatrische problematiek is groeiend, onder meer 

omdat mensen sneller als uitbehandeld worden beschouwd in de GGZ. Opvallend is verder 

dat het aantal gezinnen dat een beroep op opvang doet toeneemt, evenals het aantal zwerf-

jongeren; jongeren onder de 23 jaar zonder eigen woonruimte met meervoudige problemen 

waaronder verslaving of psychische problemen. 

De extramuralisering van de GGZ heeft effect op de instroom: het aantal verwarde mensen 

dat op straat zwerft en uiteindelijk in de maatschappelijke opvang belandt groeit.

Het spreekt voor zich dat bij deze sterke veranderingen van de samenstelling van de doel-

groep ook de hulpverlening moet veranderen.
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Strategische agenda 2017-2020
Waar willen wij naartoe?

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de transformatie van de maatschappelijke opvang 

niet alleen noodzakelijk is vanwege de verandering in de financiering van onze dienst-

verlening en zorg. Ook de situatie van onze cliëntengroep verandert, en daarmee de vraag 

naar maatschappelijke zorg. Bovendien vinden wij dat dakloosheid in onze maatschappij 

niet zou mogen voorkomen en willen we verhinderen dat mensen dakloos worden. Wat ons 

betreft ziet de toekomst er als volgt uit.
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Mensen worden in principe niet meer dakloos. Dakloosheid wordt voorkomen door vroegtij-

dig en snel de juiste hulp van de juiste zwaarte te bieden. Het gespecialiseerd maatschappe-

lijk werk van De Binnenvest wordt hierbij nadrukkelijk beter benut dan mogelijk is binnen 

het huidige convenant Voorkoming uithuisplaatsing. Wij werken actief aan preventie van 

dakloosheid.

Als mensen door omstandigheden toch dakloos worden, worden zij opgevangen in de 

gemeente waar zij ingeschreven staan en thuis zijn. De opvang vindt kleinschalig plaats, 

in gewone woningen. Eventueel kan een tijdelijke uithuisplaatsing in de gemeente waar 

iemand woont de oplossing bieden, bijvoorbeeld in geval van ernstige vervuiling en 

woonoverlast. Deze vorm van opvang vindt plaats in een time-outvoorziening.

Binnen de eigen gemeente wordt vervolgens ambulante zorg en begeleiding geboden, 

gericht op herstel op de leefdomeinen en opbouw van woonvaardigheden, zodat zelfstandig 

wonen opnieuw mogelijk is.

Op termijn beschikt De Binnenvest daartoe over woningen in alle gemeenten in de regio. 

De woningen zijn voor hybride gebruik. We maken geen onderscheid meer tussen voor-

zieningen voor beschermd wonen, jongerenopvang, crisisopvang en dag- en nachtopvang. 

Uiteraard is plaatsing van mensen in een woning ook dan maatwerk, net als dat nu het 

geval is. 

De Binnenvest huurt deze woningen voor maatschappelijke zorg van de corporaties en sluit 

zorgovereenkomsten af met de mensen die tijdelijk in de woningen verblijven. Daarnaast 

zijn er afspraken met de corporaties over woningen die beschikbaar komen voor mensen die 

maatschappelijke zorg krijgen. Zij kunnen deze woningen (op termijn) weer rechtstreeks van 
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de corporaties huren. Overbruggingsconstructies in diverse vormen, met tijdelijke 

woonbegeleiding van de bewoners door De Binnenvest, zijn mogelijk.

Alleen voor daklozen en zeer kwetsbare mensen met multipele problematiek wordt een 

kleinschalige, centrale voorziening georganiseerd. Voor deze groep cliënten moet zorg en 

begeleiding 24/7 beschikbaar zijn. Een meer centrale voorziening is daartoe de meest 

efficiënte oplossing.

Vijf doelen

Dit alles betekent dat wij de komende jaren 

de volgende vijf doelen op onze 

strategische agenda hebben staan:

Decentraal waar het kan, centraal waar het moet
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1  Preventie van huisuitzetting 

2  Voorkomen van instroom in de opvang 

3  Kwaliteit van zorg en begeleiding omhoog ten behoeve van uitstroom

4  Vergroten van de mogelijkheden voor uitstroom

5  Decentralisatie van opvang en beschermd wonen voor wie het kan

Onderstaand beschrijven we welke stappen wij komende jaren zetten om van de huidige 

vormen van opvang en beschermd wonen naar maatschappelijke zorg te komen en de 

bovenstaande doelen te realiseren. De focus ligt daarbij op de maatschappelijke opvang. 

Enerzijds omdat de subsidie daarop betrekking heeft en anderzijds omdat de gewenste 

decentralisatie hier het snelste haar effecten zal laten zien.

1 • Preventie van huisuitzetting

Met corporaties bespreken we de inzet van De Binnenvest om huisuitzettingen te voor-

komen. We spreken experimentele samenwerkingen af, zodat we kunnen onderzoeken 

of onze inzet kan bijdragen aan vermindering van het aantal huisuitzettingen. Rekening 

houdend met de afspraken in het convenant Voorkoming uithuisplaatsing, betekent dit dat 

wij vroegtijdiger ingezet worden dan wanneer een huurschuld van een aantal maanden is 

ontstaan. Op basis van welke signalen we worden ingezet, spreken we af met de corporaties.

We leveren een bijdrage aan de evaluatie van het convenant en de totstandkoming van 

afspraken over een werkwijze die past bij de toekomst van de maatschappelijke zorg.
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2 • Voorkomen van instroom in de opvang

Met gemeenten en corporaties in de regio zoeken wij naar mogelijkheden om mensen die 

dakloos dreigen te worden vervangende woonruimte in de eigen gemeente te bieden. 

Housing first is hierbij het doel dat we samen met gemeenten nastreven. In 2016 hebben we 

hier al een aantal keer succes mee geboekt. We weten op grond van onze ervaringen 

tot nu toe dat dit een arbeidsintensief proces van overleg is met vele partijen. Ook vraagt 

het vinden van oplossingen de nodige creativiteit en samenwerking. 

De Binnenvest investeert in deze casussen. Dat doen wij zowel in het opbouwen van de 

benodigde samenwerking met gemeenten, zorgpartners en corporaties, als in de fysieke 

voorzieningen die nodig zijn om tot oplossing te komen. Recent leidde dit bijvoorbeeld tot 

een omklapwoning voor een echtpaar in Katwijk, en een vijf-partijen-overeenkomst plus een 

time outvoorziening voor een echtpaar in Voorschoten, waarna de corporatie weer bereid 

was een woning aan te bieden in de eigen gemeente.

3 • Kwaliteit van zorg en begeleiding omhoog ten behoeve van uitstroom

Uitstroom uit de bestaande centrale dag- en nachtopvang Nieuwe Energie kan verder 

verbeteren als zorg en begeleiding door De Binnenvest kwalitatief worden versterkt. 

In 2015 en 2016 is het aantal cliënten in de dag- en nachtopvang fors toegenomen. De inzet 

van zorg en begeleiding, inclusief zinvolle dagbesteding, is niet in gelijke mate meegegroeid. 

Dit heeft merkbaar effect gehad op de kwaliteit van de dienstverlening, en daarmee op het 

hersteltraject van cliënten. 

In 2017 wijzigen we de structuur van de dienstverlening in Nieuwe Energie. De agogisch 

geschoolde medewerkers op MBO-niveau zullen niet langer op locatie verantwoordelijk zijn 

voor zowel de begeleiding van cliënten als de hospitality (slapen, eten, veiligheid, hygiëne, 

ICT). De taken op het gebied van hospitality worden ontvlochten van de agogische taken 

waarbij de persoonlijke begeleiding van de cliënt centraal staat. Om een hogere kwaliteit te 
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kunnen bieden, worden enkele nieuwe hospitalityfuncties gecreëerd waardoor de 

hospitalitytaken professioneel kunnen worden uitgevoerd.

De agogisch medewerkers worden vervolgens gericht ingezet op de persoonlijke begeleiding 

van cliënten. Zij helpen hen praktische zaken op orde te krijgen. Dit doen zij onder regie van 

de woonmaatschappelijk werkers, die verantwoordelijk zijn voor passende en tijdige zorg 

door De Binnenvest en door externe zorgpartners. Persoonlijk begeleiders en woonmaat-

schappelijk werkers zijn dus samen verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding waar de 

cliënt behoefte aan heeft voor diens hersteltraject. 

Dagbesteding is voor elke cliënt die daartoe in staat is verplicht, en moet aansluiten bij 

diens wensen en talenten. Uitgangspunt is dat dagbesteding niet alleen belangrijk is voor 

het brengen van structuur in de dag. Dagbesteding moet ook en vooral bijdragen aan het 

herwinnen van zelfvertrouwen en aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Deze nieuwe visie 

op dagbesteding heeft tot gevolg dat meer maatwerk nodig is. De woonmaatschappelijk 

werkers en persoonlijk begeleiders gaan samen met de cliënt op zoek naar de gewenste 

vorm van dagbesteding, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk. 

De woonmaatschappelijk werkers en persoonlijk begeleiders zijn merendeels ambulant aan 

het werk. Dat wil zeggen dat zij niet voortdurend op Nieuwe Energie aanwezig zijn, maar 

op afspraak met hun cliënt. Ten behoeve van de beantwoording van zorgvragen die zich 

gedurende de dag en avond voor kunnen doen (nieuwe aanmeldingen, zieke of zwaar 

verslaafde cliënten), is een groepswerker aanwezig op Nieuwe Energie in aanvulling op 

de groep medewerkers die verantwoordelijk is voor de hospitality. 
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Het gaat hier om een grote veranderopgave. Daarom vergt deze ontvlechting van taken 

en het verhogen van de kwaliteit van zowel hospitality als zorg en begeleiding in 2017 

een investering. Vanaf 2018 zullen de kosten van deze centrale opvangvoorziening naar 

verwachting afnemen. 

4 • Vergroten van de mogelijkheden voor uitstroom

Om als cliënt daadwerkelijk te kunnen uitstromen uit de opvang is, naast een goed 

verlopend herstel en de opbouw van perspectief, ook woonruimte nodig. In 2017 heeft 

De Binnenvest om die reden een groter aantal woningen tot haar beschikking. 

Met de 12 eenpersoonsunits die we aan de Sumatrastraat gaan huren van corporatie 

Ons Doel en de 7 woonunits aan de Wassenaarseweg die we huren van corporatie Portaal, 

ontstaat een arsenaal aan kleine, betaalbare woningen die wij voor de duur van een jaar 

onderverhuren aan cliënten die uit de opvang kunnen uitstromen. 

Wij noemen deze vorm van wonen met begeleiding een ‘tussenvoorziening’. Het stelt cliën-

ten in staat het leven weer op te bouwen en zich na dat jaar definitief ergens te vestigen. 

Ook een aantal panden dat wij van Portaal hebben gehuurd, wordt deels ingezet als tussen-

voorziening om uitstroom uit de opvang te realiseren. 

In 2016 hebben wij van Holland Rijnland 38 contingent woningen toegewezen gekregen 

in aanvang. Dit bleek te weinig. Voor 2017 hebben wij 50 contingent woningen toegezegd 

gekregen. 

Voor het verkrijgen van bijzondere woonvormen in de regio blijven wij ons ook in 2017 actief 

en onverminderd inzetten. Wij zijn hierin wel afhankelijk van politieke wil en besluit-

vorming. Uitbreiding in 2017 wordt met name in de gemeente Alphen aan den Rijn  verwacht. 
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In de komende jaren zijn echter in meer gemeenten in het werkgebied bijzondere woonvormen nodig.

Ook in de particuliere sector zijn wij op zoek naar mogelijkheden voor uitstroom. Wij leggen daartoe 

contact met kamerverhuurbureaus en projectmakelaars.

5 • Decentralisatie van opvang en beschermd wonen voor wie het kan

Natuurlijk blijven we centrale opvang bieden aan cliënten voor wie dat nodig is. Deze zal klein-

schaliger van opzet zijn, omdat decentrale opvang en ambulante woonbegeleiding hier deels 

voor in de plaats komen. 

De Binnenvest heeft  ruime ervaring met het bieden van decentrale opvang: de opvang van gezinnen 

is een paar jaar terug al gedecentraliseerd en de opvang van jongeren vindt van meet af aan 

decentraal plaats. In onze visie is decentrale opvang verre te verkiezen boven centrale vormen 

van opvang. Dit omdat mensen die op zichzelf wonen, ook al is dat op een tijdelijk adres, zich meer 

verantwoordelijk weten voor hun eigen leven en huishouden dan wanneer zij terechtkomen in 

een grote centrale opvang.

Ook de opvang voor alleenstaanden zoals nu nog centraal georganiseerd in Nieuwe Energie, zal 

worden gedecentraliseerd. In 2017 en 2018 verwerven wij hiertoe woningen in de gehele regio, 

rekening houdend met het gegeven dat 50 procent van onze cliënten uit Leiden komt; ongeveer 

40 procent uit gemeenten in de regio; en 10 procent van buiten de regio.

In 2016 is hiermee reeds een start gemaakt. Wij huren de woningen die gebruikt worden voor 

opvang van de corporaties, en richten deze zodanig in dat zij voor hybride gebruik geschikt zijn. 

Dat wil zeggen dat de woningen in principe voor meerdere doelgroepen geschikt zijn. Ook beschermd 

wonen kan in (sommige van) deze woningen ondersteund worden. De plaatsing van individuen of 

gezinnen in deze woningen blijft maatwerk. Voor dat maatwerk is De Binnenvest – in overleg met 

de corporaties en waar nodig de gemeenten – verantwoordelijk. 

voor wie dat mogelijk is
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Een aantal vraagstukken ter uitwerking 

De inzet van corporaties is in grote mate nodig bij het voorkomen en oplossen van dakloos-

heid. Corporaties dienen zich volgens de woningwet van 2015 te richten op het bouwen, 

verhuren en beheren van betaalbare woningen, het beheren van maatschappelijk vastgoed 

en het investeren in leefbaarheid. Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de woonvraag 

van cliënten in de maatschappelijke opvang, rekening houdend met het perspectief van de 

maatschappelijke zorg en de verantwoordelijkheid in deze van gemeenten, investeren wij in 

onderzoek. Zo hebben wij het IVO* in 2016 opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de 

woonbehoeften van cliënten in relatie tot de zorgvraag. 

De Binnenvest investeert ook in het opbouwen van relaties met alle corporaties in de regio. 

Uit de gesprekken die wij hebben blijkt dat corporaties de risico’s van overlast, wanbetaling 

en leegstand willen kunnen afwentelen. Bovendien willen zij zich ervan verzekeren dat zorg 

inroepbaar is of geboden wordt. Wij zoeken met de corporaties naar contractvormen die 

hieraan tegemoetkomen. 

Nieuwe vormen van decentrale opvang vragen om nieuwe afspraken over financiering. In 

het experimentele stadium waarin deze vormen zich in 2017 nog bevinden is subsidie een 

goed financieringsmiddel, omdat het ruimte biedt. Wanneer kan overgegaan worden tot 

financiering op grond van de Wmo? En is sluitende financiering vanuit de Wmo mogelijk? 

Het is belangrijk te komen tot een goede businesscase, in verband met de kapitaallasten die 

benodigd zijn.

* IVO = Instituut voor Verslavingsonderzoek te Rotterdam
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Er zijn ook nog andere open vragen die we graag met diverse gesprekspartners verder uit-

werken. Zoals: Kunnen we op een andere manier gaan kijken naar voorwaardenscheppend 

beleid? Hoe gaan we om met schuldenlast en schuldsanering? Kunnen we voorkomen dat 

we schulden zo laten oplopen dat iemand dakloos wordt en geen perspectief meer heeft? 

En hoe gaan we om met de huidige kostendelersnorm? Hoe voorkomen we dat mensen 

financieel tot elkaar veroordeeld zijn als zij (tijdelijk) samen onder een dak wonen omdat 

een van hen geen zelfstandige woonruimte (meer) heeft?

Als wij er in slagen om met onze stakeholders en gesprekspartners over belangrijke vraag-

stukken zoals de bovenstaande in gesprek te komen en antwoorden te vinden, zullen wij 

van maatschappelijke opvang naar maatschappelijke zorg komen. Dakloosheid komt dan 

over tien jaar bijna niet meer voor. 


