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Inleiding

Het zorglandschap voor mensen met psychische 
beperkingen is ingrijpend aan het veranderen. Het doel 
van deze veranderingen is om deze mensen veel meer 
in staat te stellen zelf de regie over hun eigen leven te 
voeren, eigen krachten en mogelijkheden aan te boren 
en te benutten, optimaal te functioneren binnen een 
sociaal netwerk en te participeren in de samenleving. 
Mensen met ernstige psychische problemen ervaren vaak 
problemen op allerlei levensgebieden: wonen, werken, 
leren, vrijetijdsbesteding, financiën en sociale relaties. 
We noemen deze groep de doelgroep voor de geestelijke 
gezondheidszorg, zowel de openbare als niet-openbare, 
kortweg (O)GGZ. Voor de burgers die deze doelgroep 
vormen, heeft de gemeente een ondersteunende rol. Deze 
rol is erop gericht dat zij – zelfstandig of met passende 
begeleiding - terugkeren in de wijk, na hun verblijf in 
maatschappelijke opvang, in begeleid of beschermd 
wonen, na een opname in een kliniek, of na detentie. 

Met de overgang per 2015 van delen van de AWBZ 
naar de WMO werd de gemeente verantwoordelijk 
voor alle geïndiceerde ondersteuning van mensen 
met GGZ-problematiek, zowel intra- als extramuraal. 
De verantwoordelijkheid voor ondersteuning vanuit de 
Zorgverzekeringswet (ZVW) en de nieuwe Wet langdurige 
zorg (WLZ) ligt bij respectievelijk zorgverzekeraars 
en Rijk. Bij de ZVW gaat het hierbij om extramurale 
behandeling en verblijf met behandeling tot drie jaar, en bij 
de WLZ om verblijf met behandeling langer dan drie jaar. 
Er zijn nog andere wettelijke veranderingen op handen, 
zoals de Wet verplichte GGZ die de wet Bijzondere 
Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen – BOPZ gaat 
vervangen.

Al deze ontwikkelingen samen vragen om sturing en 
afstemming met alle stakeholders binnen en buiten 
de gemeente. De vraag van de cliënt en zijn herstel 
moeten centraal staan. Voorkomen moet worden dat de 
opbrengsten van het nieuwe stelsel aan de (O)GGZ-
doelgroep voorbij gaan. Dit onderbouwt de noodzaak 
voor een actieprogramma voor de (O)GGZ-doelgroep. 
De ambitie van dit actieprogramma is, samengevat, de 
volgende: 

• De doelgroep (O)GGZ woont passend en 
zelfstandig(er), heeft passende ondersteuning en 
participeert naar vermogen.

• Om dit te realiseren, zet de gemeente samen met 
haar partners in op het voorkomen van instroom 
in de stedelijke ketens voor opvang en beschermd 
wonen, bevordering van doorstroom en borging van 
uitstroom in de wijk. We verbinden de stedelijke 
WMO-ketens met de GGZ-ketens om te komen 
tot sluitende ketens voor opvang, verzekerde 
zorg en participatie, geformuleerd vanuit een 
gemeenschappelijke visie.

Om deze ambities te realiseren, zetten de gemeente 
en partners in op een set van maatregelen, langs drie 
actielijnen:
1. Voorkomen van instroom: voorkomen van instroom 

in de stedelijke ketens voor opvang en intramurale 
ondersteuning;

2. Bevorderen van doorstroom: snellere doorstroming 
naar lichtere vormen van ondersteuning;

3. Borgen van uitstroom: duurzame organisatie van de 
herwonnen zelfredzaamheid.

Deze actielijnen en maatregelen geven prioriteit en 
focus aan het actieprogramma. De maatregelen worden 
gefaseerd ingezet. Dit hangt samen met de prioriteit 
van de maatregelen en de onderlinge samenhang. 
Daarnaast loopt de bestaande uitvoering van de WMO 
in de stedelijke ketens voor een belangrijk deel door. Het 
programma kent een looptijd tot aan het eind van deze 
collegeperiode.

Het actieprogramma bundelt, richt en zekert hiermee de 
inzet van alle partijen, in het belang van een effectieve 
en efficiënte ondersteuning. De gemeente stelt het 
actieprogramma vast, maar het programma is feitelijk 
een coproductie met diverse stakeholders, zoals 
zorgaanbieders, corporaties, politie en zorgverzekeraars. 
Dat kan ook niet anders, want de gemeente heeft slechts 
beperkt de regie op de (O)GGZ-doelgroep. Alleen door 
samenwerking ontstaat de nodige synergie. 

Waar in dit actieprogramma over ‘we’ wordt gesproken, 
betreft dat daarom niet alleen de gemeente maar het 
geheel van die partijen. 
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1. Trends en 
ontwikkelingen 

1.1 (O)GGZ in Nederland en in Rotterdam 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO1) gaat in 
zijn algemeenheid uit van eigen kracht en zelfredzame 
burgers, van een ideaalbeeld van mensen die om elkaar 
geven en naar elkaar omzien. Ook mensen met (O)GGZ2-
problematiek hebben een plek in onze samenleving. 
Gezondheid3 is een dynamisch begrip, ook als het om 
psychische gezondheid gaat. In Nederland voert het 
Trimbos-instituut een langlopend landelijk onderzoek uit 
naar de psychische gezondheid van de bevolking. Dit 
onderzoek, ’Nemesis 2’, loopt tot eind 2015 en zal - als 
het in 2016 is afgerond - een trendbeeld geven van de 
geestelijke gezondheid van de Nederlander over een 
periode van acht jaar (2007- 2015). De eerste bevindingen 
van dit onderzoek laten nu al zien dat psychische 
problematiek vaak voorkomt4, onder alle lagen van de 
bevolking. 

Het onderzoek geeft een globaal beeld van de 
aanwezigheid van GGZ-problematiek in Nederland. In 
Rotterdam zullen deze cijfers niet veel anders zijn. De 
afgelopen jaren zijn we er vanuit gegaan dat er bij circa 
5% van de Rotterdamse bevolking sprake is van een 
combinatie van problemen en weinig zelfredzaamheid. 
Deze groep kwetsbare mensen is divers en ook hun 
problemen zijn divers. Het gaat om mensen van 18 
jaar en ouder, met vaak een langdurige psychische of 
psychiatrische aandoening, frequent in samenhang met 
somatische problematiek, verstandelijke beperkingen of 
verslaving. Veel psychische aandoeningen genezen niet. 
Mensen moeten leren omgaan met de gevolgen. Daarbij is 
de wisselende hulpvraag kenmerkend: het kan een poosje 

1 Zie ook bijlage A voor een overzicht van de gehanteerde afkortingen en 
begrippen.

2 Hoogleraar C.L. Mulder hanteert voor de doelgroep (O)GGZ de volgende 
omschrijving: het zijn mensen die lijden aan (ernstige) psychische 
of  psychiatrische aandoeningen en die gedragsproblemen hebben 
waardoor er problemen zijn in de openbare ruimte of binnenshuis. Een 
belangrijk deel van deze mensen vraagt niet zelf om hulp en daarom is 
bemoeizorg, drang of dwang vaak nodig, niet alleen voor start van de 
(meestal specialistische) GGZ behandeling, maar vaak ook tijdens de 
behandeling (bij terugval bijvoorbeeld). 

3 Arts en onderzoeker Machteld Huber omschrijft gezondheid als “het 
vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, 
in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”.

4 Circa 1 op de 8 Nederlanders kampte in het voorbije jaar met enigerlei 
vorm van psychische problematiek, Bron: Nemesis 2, Trimbos, 2010.

goed gaan en dan weer slecht. Het gaat soms om mensen 
die zelf geen ondersteuning vragen, of niet inzien dat 
zij zorg nodig hebben. Dit kan bij de aandoening horen. 
Velen hebben het contact met familie verloren en hebben 
geen steunend sociaal netwerk. Door al het voorgaande 
zijn zij kwetsbaar en –al dan niet tijdelijk- beperkt in het 
zelfstandig functioneren en in het volwaardig deelnemen 
aan de samenleving. Mensen met ernstige psychische 
problemen ervaren vaak ook problemen op andere 
levensgebieden: wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding, 
financiën en sociale relaties. We noemen deze groep ook 
wel de (O)GGZ doelgroep. Voor deze burgers heeft de 
gemeente een ondersteunende rol, opdat zij – al dan niet 
met ondersteuning - terugkeren in de wijk na verblijf in 
de maatschappelijke opvang, in begeleid of beschermd 
wonen, na een opname in een kliniek, of na detentie. 

1.2 Ontwikkelingen in de zorg

Trends van de afgelopen jaren: resultaten 
Collegeprogramma Kwetsbare Personen 
Rotterdam heeft de afgelopen jaren met het Plan van 
Aanpak Maatschappelijke Opvang (PvA MO) I en II 
successen geboekt met het oplossen van het probleem 
van dakloosheid. Tussen 2006 en 2010 (PvA MO I) 
werden vele dak- en thuislozen van straat gehaald 
en voorzien van een persoonsgebonden aanpak, met 
huisvesting, inkomen en zorg. Er zijn sterke stedelijke 
ketens opgezet waarmee dak- en thuislozen en mensen 
met (O)GGZ-problematiek, vaak afkomstig van straat of 
uit andere situaties met tekortschietende zorg, een traject 
kregen dat was gericht op begeleiding naar het voor hen 
hoogst haalbare niveau van functioneren. Belangrijke 
doelstelling in deze periode was het in zorg houden van 
de cliënten, stabilisatie van hun situatie en  voorkoming 
van terugval. Met deze integrale en persoonsgerichte 
ketenaanpak is het aantal zichtbare daklozen in de stad 
aanzienlijk gedaald, is de situatie op straat beter en 
veiliger geworden en is voor een grote groep kwetsbare 
mensen perspectief ontstaan op een leven waarin zij op 
een acceptabele en normale manier participeren in de 
maatschappij.

In de periode 2011-2014 (Collegeprogramma Kwetsbare 
Personen, onderdeel van PvA MO II) is een begin 
gemaakt met de slag naar voren: het voorkómen 
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van dakloosheid en forser inzetten op activering en 
participatie. Onder het motto ‘Niemand op straat’ bleef 
de aanpak van dakloosheid belangrijk, maar werd er 
ook ingezet op andere kwetsbare groepen met (O)GGZ 
problematiek. En van onderdak en inkomen bieden 
en in zorg nemen, breidde de ambitie zich uit om de 
aanpak van schulden, een aanbod voor een zinvolle 
dagbesteding en het opbouwen van een sociaal netwerk 
onderdeel van de aanpak te maken. De werkwijze die 
in de eerste periode succesvol was gebleken, werd 
verfijnd en breder ingezet. De focus is in deze periode 
verlegd van stabiliseren en in zorg houden naar door- en 
uitstromen, en een leven in de hoogst mogelijke mate 
van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Er zijn sluitende 
ketens voor zorg en ondersteuning ontwikkeld, waarin een 
veelheid aan partijen samenwerken. Naast en aanvullend 
op vormen van beschermd wonen is in die periode het 
palet aan voorzieningen  verder uitgebreid met vormen 
van ambulante begeleiding. De resultaten van deze fase 
waren minder zichtbaar in de stad. Toch kregen duizenden 
mensen een persoonsgerichte aanpak en zetten, naar 
vermogen, betekenisvolle stappen om hun leven beter op 
de rails te krijgen.

Ingrijpende veranderingen in het (landelijke) zorgstelsel 
Het zorglandschap voor mensen met psychische 
beperkingen is ingrijpend aan het veranderen. Het doel 
van deze veranderingen is om deze mensen veel meer 
in staat te stellen zelf de regie over hun eigen leven te 
voeren, eigen krachten en mogelijkheden aan te boren 
en te benutten, optimaal te functioneren binnen een 
eigen sociaal netwerk en conform de eigen wensen 
te participeren in de samenleving. De veranderingen 
moeten mensen minder afhankelijk maken en vooral 
veel nadrukkelijker ondersteunen bij hun persoonlijk en 
maatschappelijk herstel, opdat zij verantwoordelijkheid 
kunnen nemen voor het eigen leven.

Extramurale ondersteuning, waarbij mensen zelfstandig 
wonen en ambulante ondersteuning ontvangen, valt vanaf 
2015 binnen de WMO. Extramurale behandeling valt in 
de regel onder de Zorgverzekeringswet. Met intramurale 
ondersteuning bedoelen we begeleiding en behandeling 
waarbij mensen niet zelfstandig maar in een groepsvorm 
wonen en gebruik maken van hotelmatige voorzieningen 
voor maaltijden, wassen et cetera. De uitvoering van 
intramurale ondersteuning gebeurt sinds januari 2015 
vanuit drie wettelijke kaders:

• voor verblijf met behandeling tot drie jaar geldt de 
Zorgverzekeringswet (ZVW);

• voor verblijf met behandeling langer dan drie jaar 
geldt de Wet Langdurige Zorg (WLZ);

• voor tijdelijke opvang in crisissituaties en voor 
beschermd wonen (verblijf zonder behandeling) 
geldt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO).

Voor verblijf met behandeling maken zorgaanbieders 
afspraken met zorgverzekeraars en het zorgkantoor. Er 
is sprake van een zogeheten verzekeraarstoets voor de 
uitstroom. Voor beschermd en begeleid wonen, opvang 
en ondersteuning maakt de gemeente die afspraken met 

de zorgaanbieders. De WMO is daarbij voorliggend aan 
voorzieningen die voortvloeien uit de WLZ. Complicerende 
factor hierbij is dat er tot op heden nog geen eenduidige 
toegangscriteria voor de WLZ zijn. Daarnaast is er 
nieuwe wetgeving voor zorg en dwang in de maak die 
in plaats komt van de Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Het gaat om twee 
afzonderlijke regelingen, te weten de Wet Verplichte 
GGZ (voor psychiatrische patiënten) en de Wet Zorg en 
dwang (voor mensen met een verstandelijke handicap 
of dementie). De gedachte achter deze opsplitsing is 
dat het de rechtsbescherming van de cliënt vergroot. De 
problemen van psychiatrische patiënten en verstandelijk 
gehandicapten of demente mensen verschillen. De twee 
groepen hebben eigen kenmerken en belangen. Met 
afzonderlijke regelingen sluit de wetgeving hier beter bij 
aan.5.

Er zijn bovendien ontwikkelingen in zowel het wettelijke 
kader als het financieringskader, die in meer of mindere 
mate van invloed zijn op de instroom van cliënten in de 
stedelijke ketens voor opvang en beschermd wonen:

• afbouw klinische en ZZP-B bedden (‘bedden 
met behandeling’)6. De GGZ heeft met het Rijk 
afgesproken dat per 2020 de beddencapaciteit 
met een derde is teruggebracht ten opzichte van 
het peiljaar 2008. Voor de zorginstellingen waar 
de meeste Rotterdamse cliënten verblijven gaat 
het daarbij naar verwachting om zo’n 800 plekken. 
Doel van het akkoord is opname te voorkomen 
dan wel te verkorten. Daarmee is de inzet om de 
kosten van de GGZ terug te dringen door instroom 
in de tweede lijn te beperken. Uitgangspunt is 
dat de zorg voor de lichtere GGZ-problematiek 
meer in de wijk plaatsvindt. Streven is om de 
ambulante begeleiding en behandeling van cliënten 
te versterken en inclusie te bevorderen. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door substitutie van de middelen 
die vrij komen door de afbouw van bedden;

• verlaging budget forensische zorg7. Ook het 
forensisch beleid is erop gericht dat instellingen – 
indien verantwoord – patiënten laten doorstromen 
naar minder zorgintensieve voorzieningen, om 
zodoende niet onnodig beslag te leggen op dure, 
hoog beveiligde capaciteit;

• toestemmingsvereiste van zorgverzekeraars. Dit 
wordt gehanteerd voor toegang tot het tweede en 
derde jaar financiering van verblijf met behandeling 
vanuit de ZVW;

• gezien de voorgenomen wijziging van de WLZ, die 
momenteel nog ter discussie staat, is het mogelijk 
dat een deel van de huidige WMO-cliëntpopulatie 
alsnog wordt ondergebracht in de WLZ.

5 De Wet forensische zorg is begin 2015 aangenomen in Tweede Kamer, 
maar de Eerste Kamer heeft de behandeling opgeschort omdat zij deze 
wet alleen in samenhang met de andere twee wetten (Wet verplichte 
GGZ en Wet zorg en dwang) wil behandelen. Behandeling zal in de 
Tweede Kamer zal dan naar verwachting pas in 2016 aan de orde zijn. 

6 Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg en VWS. ZZP-B bedden 
betreft curatieve zorg.

7 Meerjarenovereenkomst Forensische zorg 2013 tot en met 2017.
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2012 2013 2014  2012-2014

Incidenten 
met verwarde 
personen

4081 4851 6231 + 18%

IBS 1146 1154 1182 + 1%

RM/VM 1274 1232 1377 + 3%

Toename inzet rond verwarde personen
Het afgelopen jaar is de maatschappelijke aandacht voor 
verwarde personen toegenomen. De politie meldt een 
toename van het aantal incidenten, zowel landelijk als 
regionaal, waarvan een aantal ernstig en spraakmakend 
is. In de berichtgeving en discussie over het thema 
wordt veelal gesproken over een verward persoon als 
iemand vanwege zijn al dan niet tijdelijk gestoorde 
oordeelsvermogen niet meer in staat is zelfstandig te 
functioneren, en/of gedrag vertoont waarmee hij zichzelf 
of een ander in gevaar brengt, dan wel een bedreiging 
vormt voor de openbare orde en veiligheid.

Verward gedrag hangt dikwijls samen met een ernstige 
psychiatrische aandoening (EPA8). Mensen met een 
psychische beperking hebben naast hun ziekte vaak 
te maken met materiële problemen als werkloosheid, 
schulden en armoede. Daarnaast ontbreekt vaak een 
constructief sociaal netwerk waarop ze terug kunnen 
vallen, maar ook de mogelijkheid om van betekenis te 
zijn voor een ander. Algemeen is de insteek dat met de 
juiste ondersteuning een flink aantal mensen dat nu met 
een psychische beperking in beschermd wonen verblijft, 
zelfstandig kan wonen. Maar niet altijd verloopt het 
proces van rehabilitatie vlekkeloos. Soms loopt het fout 
en is er sprake van terugval, met als gevolg dat sommige 
van hen woonoverlast of andere overlast veroorzaken, 
gedrag gaan vertonen dat hun omgeving als bedreigend 
ervaart, of een gevaar opleveren voor zichzelf of voor 
hun omgeving. In meer dan de helft van de incidenten 
hangt het verwarde of onbegrepen gedrag echter samen 
met andere oorzaken, zoals een licht verstandelijke 
beperking, dementie, ziekte (onder andere diabetes), 
relatieproblemen, echtscheidingen of middelenmisbruik. 
Ook de gevolgen van de economische crisis kunnen een 
rol spelen. Dat kan bijvoorbeeld doordat mensen niet 
de zorg krijgen die zij nodig hebben als gevolg van het 
feit dat ze niet of niet meer verzekerd zijn, doordat zij 
zorgconsumptie uitstellen vanwege het hoge eigen risico, 
of doordat ernstige schuldenproblematiek voor hen als 
vliegwiel werkt voor latente problematiek.

Schema: politieregistratie van verward gedrag waarbij 
optreden van de politie noodzakelijk is

9

10

11

8 Voor de definitie van EPA zie: Ph. Delespaul en de consensusgroep EPA; 
Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychische 
aandoening (epa) en hun aantal in Nederland; Tijdschrift voor Psychiatrie 
(55) 2013.

9 Bron:Nationale Politie - eenheid Rotterdam
10 Bron: Gemeente Rotterdam – BOPZ online
11 Bron: Bopz-bureau arrondissement Rotterdam

Dit schema met gegevens van de politieregio Rotterdam 
Rijnmond laat zien dat er de laatste jaren een stijging is 
van de meldingen van incidenten met verwarde personen. 

Daarentegen is het aantal aangevraagde inbewarings-
tellingen (IBS)12 en rechterlijke machtigingen (RM)13 
de afgelopen periode veel minder sterk gestegen. De 
coördinatoren woonoverlast bij de directie Veiligheid van 
de gemeente hebben 69 casussen14 met ernstige en 
structurele woonoverlast geregistreerd. Bij alle casussen 
is sprake van psychische problematiek en/of verslaving. 
Zorgmijders kunnen dus, zonder dat er direct sprake 
is van gevaar, veel overlast veroorzaken en een zware 
wissel trekken op de leefbaarheid in hun omgeving. 
Momenteel loopt een nadere analyse van de stijging van 
het aantal meldingen en de redenen daarvoor, maar dit 
vraagt tijd. Politie, GGZ-instellingen en gemeente delen 
de inschatting dat persoon en omgeving gebaat zijn bij 
een goede signalering, vroegsignalering, consultatie, 
beëindiging van woonoverlast en baat hebben bij een 
slagvaardige triage en toeleiding naar verzekerde zorg 
en ondersteuning. Gezien de urgentie om snel tot een 
goede aanpak te komen, is gekozen om - parallel aan de 
analyse - met de aanpak op genoemde onderdelen een 
begin te maken. Bovendien worden de partners uit de 
strafrechtelijke keten betrokken, om ook hier te komen tot 
een integrale aanpak van ondersteuning en handhaving: 
‘de wortel en de stok’. 

1.3 De (O)GGZ-problematiek in Rotterdam 

Ondersteuning burgernabij, financiering persoonsvolgend
Met de overgang per 2015 van delen van de AWBZ 
naar de WMO werd de gemeente verantwoordelijk 
voor alle geïndiceerde ondersteuning van mensen met 
GGZ-problematiek, zowel intramuraal als extramuraal15. 
In totaal gaat hier om ruim 10.000 mensen voor 
Rotterdam en de regio. Ondersteuning is intramuraal als 
onderstaande punten allebei van toepassing zijn: 

• de cliënt is als gevolg van de beperkingen niet in 
staat tot het volledig zelfstandig voeren van een 
huishouden. Als gevolg hiervan wordt gebruik 
gemaakt van hotelmatige voorzieningen als 
maaltijden, wassen, schoonmaak etc;

• én de cliënt is door de beperkingen niet in staat tot 
het zelfstandig aangaan of  onderhouden van een 
huurcontract. 

In alle andere gevallen is de ondersteuning extramuraal. 

12 Een inbewaringstelling of IBS is in Nederland een maatregel waarbij ie-
mand direct gedwongen in een psychiatrische instelling wordt geplaatst. 
Een IBS wordt alleen afgegeven bij het acuut optreden van een ernstige 
psychische aandoening en waarbij de aandoening gevaar oplevert voor 
de betrokkene zelf en/of zijn omgeving. 

13 Een rechterlijke machtiging of RM is de verzamelnaam voor verschil-
lende maatregelen uit de Wet bopz waarin de rechter de noodzaak tot 
gedwongen opname en verblijf in psychiatrisch ziekenhuis bekrachtigd. 
Het gaat hierbij om situaties waarbij een ernstige psychische aandoening 
zich dusdanig ontwikkelt dat de aandoening gevaar oplevert voor de 
betrokkene zelf en/of zijn omgeving.

14 Bron: directie Veilig
15 Bron: Basisrapportage AWBZ, CIZ 2014.
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Schema: (O)GGZ in de AWBZ16  
(gebaseerd op de Basisrapportage AWBZ eind 2014)

Met de overgang van delen van de AWBZ naar de WMO 
in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor 
alle intramurale voorzieningen voor opvang en beschermd 
of begeleid wonen. Rotterdam was al centrumgemeente17 

vanuit de doeluitkering Maatschappelijke Opvang en 
Rotterdam is dit per 2015 ook voor Beschermd wonen. 
Rotterdam is centrumgemeente voor de gemeenten 
Albrandswaard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Krimpen 
a/d IJssel, Lansingerland en Ridderkerk. Bovenstaand 
schema  geeft een beeld van de omvang en aard van de 
groep cliënten. 

De Wmo geeft de handvatten om deze cliënten 
perspectief te bieden door uit te gaan van de eigen regie 
en zoveel als mogelijk een passende woonomgeving 
te bieden en het ondersteuningsaanbod daarop af te 
stemmen. De focus ligt op het herstel van de burger, 
vanuit de eigen regie: ‘Langer zelfstandig blijven wonen 
en meedoen in de samenleving’. De ondersteuning is 
daarom nadrukkelijk gericht op zelfredzaamheid, in de wijk 
met het sociaal netwerk. Doel is dat deze mensen vanuit 
een intramurale setting kunnen door- en uitstromen naar 
een meer of geheel zelfstandige woonvorm en zo mogelijk 
(weer) zelfstandig kunnen gaan wonen, zonodig met een 
extramuraal ondersteuningsarrangement. 

In Rotterdam is ervoor gekozen de ondersteuning 
dichtbij de burger te organiseren en  persoonsvolgende 
financiering in te voeren. Gedurende het Plan van Aanpak 
MO I en II is door de gemeente een sterk regiemodel 
voor een integrale ketenaanpak ontwikkeld. Integraal, 
omdat meer leefgebieden tegelijkertijd en in samenhang 
werden aangepakt, maar ook omdat er sprake was van 
afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders 
en andere stakeholders, en met de gemeente. Dankzij 
dat regiemodel heeft Rotterdam de resultaten kunnen 
bereiken die in de afgelopen jaren zijn neergezet. De 
goede elementen handhaven we en we passen de keten 
aan op de ontwikkelingen in het nieuwe zorgstelsel. We 
kijken daarbij naar wat er gebeurt in de stad en welke 
ondersteunings- en zorginfrastructuur nodig is. 

16 Zie ook bijlage B voor een toelichting op de verhouding tussen dit actie-
programma en de WMO 2015 in Rotterdam. 

17 De centrumgemeentefunctie van Rotterdam  is vormgegeven met een 
bestuurlijk samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen met de 
regiogemeenten en een (ambtelijk) uitvoeringsplan Beschermd Wonen 
en de regio.

De ondersteuning is in beginsel tijdelijk, maar 
het kan geruime tijd duren voordat iemand weer 
zelfstandig is. Daarbij wordt rekening gehouden met 
het ervaringsgegeven dat zelfstandig wonen niet voor 
iedereen weggelegd is.

Ontwikkeling in in- en doorstroom
Als gevolg van de ontwikkelingen in het zorgstelsel 
heeft Rotterdam te maken met een toename van de 
instroom van cliënten in de stedelijke ketens voor 
opvang en beschermd wonen. Deze groep cliënten heeft 
een complexe en intensieve zorgvraag. De gemeente 
wordt aangesproken op passende woonruimte en 
begeleiding voor deze cliënten. Tegelijkertijd zal er 
een grotere instroom van deze cliënten in de stedelijke 
ketens plaatsvinden door een groeiende behoefte aan 
forensische zorg en behoefte aan zorg en begeleiding 
na afloop van de rechterlijke titel18. De verwachting is dat 
niet iedereen in staat zal zijn om zelfstandig te wonen en 
dat de mensen die dat niet kunnen zonodig een (blijvend) 
beroep op een beschermde woonplek kunnen doen. 

Er zijn ook ontwikkelingen die de doorstroom naar een 
zo zelfstandig mogelijke woonvorm bevorderen. Wonen 
met ondersteuning, met bescherming of begeleiding, 
speelt in op de behoefte aan veiligheid voor mensen 
met psychische problemen. Het is een antwoord op 
de behoefte aan begeleiding in het dagelijks leven, 
begeleiding naar werk en in het sociaal en persoonlijk 
functioneren. Met technische innovaties is een cliënt 
eerder in staat zelfstandig te wonen. Door slimmer en 
mogelijk gezamenlijk dergelijke innovaties in te zetten 
voor deze doelgroep, is de verwachting dat cliënten 
sneller kunnen doorstromen naar een voor hen passende, 
zo zelfstandig mogelijke, woonsituatie.

18  Rapportage fase 1 Impactanalyse Toekomst GGZ.

Intramuraal (regiofunctie) Extramuraal (Rotterdam)

# cliënten
# AWBZ indicaties

2.541 cliënten
2.541 indicaties

7.507 cliënten 
9.901 indicaties, waarvan 6.100 
indicaties “begeleiding individueel”

1e grondslag 
AWBZ  indicatie

99% psychiatrische aandoening, 
psychische stoornis

47% psychiatrische aandoening /  
psychische stoornis 

Duur AWBZ indicatie 12% duur indicatie < 2 jaar
46% duur indicatie 2 - 5 jaar
42% duur indicatie > 5 jaar

20% duur indicatie < 2 jaar
36% duur indicatie 2 - 5 jaar
44% duur indicatie > 5 jaar
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1.4 Naar een nieuwe aanpak van de (O)GGZ in 
Rotterdam 

De hiervoor omschreven ontwikkelingen en consequenties 
van die ontwikkelingen onderbouwen de noodzaak voor 
een apart actieprogramma voor de (O)GGZ-doelgroep. 
Overkoepelend thema van dit actieprogramma is dat er 
sprake is van (O)GGZ-problematiek en een noodzaak 
tot (tijdelijke) ondersteuning bij het voeren van een 
zo zelfstandig mogelijk bestaan. Kwetsbaarheid kent 
veel verschillende vormen en gradaties. Ze varieert 
van mensen die dak- en thuisloos zijn en in de 
maatschappelijke opvang verblijven, tot mensen die 
met de juiste begeleiding een relatief stabiel maar 
zeer broos bestaan leiden in de wijk. Al deze mensen 
kunnen en zullen worden aangesproken op hun eigen 
verantwoordelijkheid en participatie naar vermogen. 
Voor deze groep organiseren we vormen van wonen 
met ondersteuning voor mensen met psychische of 
psychiatrische beperking. Met de juiste ondersteuning 
zijn zij niet langer ‘object van zorg’ en worden kwetsbare 
mensen weer onderdeel van de samenleving. Zij wonen in 
die samenleving, dragen eraan bij, en horen erbij.

In de Rotterdamse praktijk gaat het om zowel (zwerf)
jongeren van 18 tot 23 jaar als om volwassenen - onder 
wie dak- en thuislozen - vanaf 23 jaar met 
(O)GGZ-problematiek. Voor deze specifieke groepen 
zijn de afgelopen jaren sluitende ketens en netwerken 
opgebouwd voor opvang en beschermd en begeleid 
wonen. Daarnaast is er een relatief kleine groep dakloze 
gezinnen zonder (O)GGZ-problematiek. Omwille van de 

kinderen (‘Geen kind op straat’) is er ook een stedelijke, 
integrale ketenaanpak voor deze gezinnen, analoog aan 
die van de ketens voor opvang en beschermd wonen 
voor volwassenen en jongeren. In cijfers bezien gaat het 
om zo’n 5.800 personen waarop dit actieprogramma zich 
richt. 

We maken gebruik van een grafische weergave van de 
indeling in de arrangementen voor de (O)GGZ. Hierin 
geldt de opvang als een voorportaal. Opvang is immers 
geen woonvoorziening; het is de bedoeling dat mensen 
kortdurend in opvang verblijven, en ook niet 24 uur per 
dag. In de indicatiestelling wordt een verschil gemaakt 
tussen cliënten die extramurale ondersteuning krijgen en 
cliënten die intramurale ondersteuning krijgen. 
Bij intramurale ondersteuning wordt het resultaatgebied 
‘huisvesting’ geïndiceerd. Het verschil tussen begeleid of 
beschermd wonen binnen dit resultaatgebied hangt af van 
de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en de mate en 
intensiteit van toezicht die daarbij nodig is. Bij beschermd 
wonen moet 24 uur toereikend en adequaat toezicht 
aanwezig zijn. Bij begeleid wonen moet het toezicht 
in de nacht bereikbaar zijn. In geval van ambulante 
ondersteuning plus toezicht heeft de zorgaanbieder naast 
de begeleiding extra, meer beheersmatige maatregelen 
getroffen om een extra oogje in het zeil te houden. Bijlage 
A van dit actieprogramma bevat een verdere toelichting op 
de gehanteerde begrippen.

Het palet van wonen met ondersteuning voor de doelgroep OGGZ in Rotterdam 

Voorportaal
nachtopvang / de straat  – detentie – kliniek – zelfstandig wonen 

Indicatiestelling 2e lijns WMO ondersteuningsarrangement 
Intramuraal Extramuruaal

Beschermd Wonen
Begeleid wonen

Ambulante ondersteuning 
+ Toezicht

Ambulante
ondersteuning

Uitstroom
zelfstandig wonen (evt . nazorg / waakvlam)
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Vervolgens is gekeken naar de verdeling tussen de 
vier subgroepen cliënten in de nieuwe WMO die we 
in dit nieuwe model kunnen onderscheiden. In de 
gegevensverzameling was er vanuit de maatschappelijke 
opvang een onderscheid tussen jongeren (MO-jeugd, 
18-23 jaar) en volwassenen (MO-volwassenen, 23+). 
De gegevens vanuit de AWBZ betroffen volwassenen 
vanaf 18 jaar. Door een beredeneerde inschatting, met 
een aantal aannames om een vertaalslag van de oude 
gegevens naar het nieuwe model te maken, komen we tot 
de bovenstaande kwantificering. Deze is gebaseerd op de 
cijfers van eind 2014 / begin 2015.
Het is overigens lastig de (O)GGZ-doelgroep te vangen 
in een hard aantal, omdat we te maken hebben met een 
transitie en daarmee met oude en nieuwe termen en 
definities. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
zijn termen die vooral iets zeggen over de organisatie van 
het aanbod. Een van de onderliggende ontwikkelopgaven 
van dit actieprogramma is om te komen tot een 
gemeenschappelijke nieuwe taal. Voor dit actieprogramma  
gebruiken we vooralsnog de termen ‘kwetsbare personen’ 
en (O)GGZ- doelgroep’. 

Dit actieprogramma richt zich specifiek op mensen met 
(O)GGZ-problematiek die tijdelijk ondersteuning nodig 
hebben bij het voeren van een zo zelfstandig mogelijk 
bestaan, inclusief wonen. Binnen de Wmo zijn er ook 
andere actieprogramma’s actief. Het Actieprogramma 
(O)GGZ richt zich niet specifiek op slachtoffers van 
huiselijk geweld; daarvoor is er het programma 
Veilig Thuis. Ook ex-gedetineerden zonder (O)GGZ-
problematiek, statushouders, ongedocumenteerden 
en EU-arbeidsmigranten behoren niet tot de scope 
van dit actieprogramma. Conform de gedachte achter 
de kanteling in de Wmo behoren evenmin cliënten die 
gebruik maken van de basis-GGZ of specialistische 
GGZ -  die ‘gewoon wonen’ in de wijk, waar nodig met 
ondersteuning door het wijkteam - tot de doelgroep van dit 
actieprogramma.

Omvangschatting van de doelgroep OGGZ in Rotterdam

Ambulante
ondersteuning

Ambulante 
ondersteuning 
+ Toezicht

Begeleid  
wonen

Beschermd 
Wonen

Totaal 

Aantal personen 
(op jaarbasis)
(inschatting)

500 MOv
600 MOj
750 AWBZ
= 
1.850

500 MOv

750 AWBZ
 = 
1.250

300 MOv
100 MOj
500 AWBZ 
= 
900

300 MOv +

1.500 AWBZ 
= 
1.800

1.600 MOv
700 MOj
3.500 AWBZ
=
5.800

Robbie werd recent door de politie opgepakt omdat hij 
langs het spoor wandelde. Hij was onder invloed. De 
politie had het idee dat hij mogelijk suïcidaal was en 
bracht hem naar het crisiscentrum. Robbie is 34 en woont 
officieel bij zijn zus. Feitelijk woont hij in een garagebox 
achter haar huis die helemaal vol staat met spullen. Daar 
staat ook zijn bed. Hij kiest voor afzondering en vermijdt 
hulpverlening. Met de hulpverlening kwam hij in contact 
omdat hij dagelijks veel drinkt. Hij heeft slechte ervaringen 
en is diverse malen door medecliënten beroofd en in elkaar 
geslagen.  Robbie heeft na de lagere school, wat geen 
succes was, geen opleiding afgemaakt. Hij heeft enkele 
jaren op de markt gewerkt en hand- en spandiensten 
geleverd aan een kennis met een autosloperij. Een 
keer werd hij opgepakt toen hij kennissen hielp bij het 
slopen van een auto. De auto bleek gestolen en hij werd 
veroordeeld. Nu doet hij weinig meer en is volgens zijn zus 
somber. Robbie heeft nooit zelfstandig gewoond. Toen zijn 
moeder vijf jaar geleden overleed kon hij bij zijn zus gaan 
wonen. Toen zij een relatie kreeg, verkaste Robbie naar de 
garagebox. Robbie zou graag willen werken als verhuizer. 
Ook droomt hij van een vriendin.
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2.1 De ambitie

Met dit actieprogramma zetten gemeente en partners 
in op de ambitie mensen met een ernstige psychische, 
psychiatrische of psychosociale beperking naar vermogen 
te laten participeren in de Rotterdamse samenleving, 
waarbij zij een voor hen passende (zelfstandige) 
woonsituatie hebben, zonodig met passende 
ondersteuning. We willen dit resultaat behalen door de 
huidige samenwerking binnen de stedelijke ketens door 
te ontwikkelen vanuit een gemeenschappelijke visie. 
De focus ligt op in-, door- en uitstroom. Uitgangspunt 
is dat beschermd wonen in beginsel tijdelijk van aard 
is. Door cliënten op alle leefgebieden maximaal in hun 
zelfredzaamheid te laten groeien, kunnen zij mogelijk 
doorstromen naar begeleid wonen of een zelfstandiger of 
zelfs geheel zelfstandige vorm van wonen. Hiervoor is een 
ketenaanpak noodzakelijk. 

De keten functioneert alleen als er aan de voor- en 
achterkant voldoende randvoorwaarden zijn ingebouwd. 
We organiseren een inhoudelijk persoonsvolgend 
en sluitend aanbod van huisvesting, ondersteuning 
en begeleiding. Met elkaar onderzoeken we welke 
basisinfrastructuur nodig is voor de betreffende cliënten. 
We erkennen daarbij dat we huisvesting, werk of 
dagbesteding, behandeling, begeleiding, inkomen en 
financieel beheer in samenhang moeten organiseren om 
doorstroming te bewerkstelligen. Deze gecombineerde 
aanpak leidt tot het duurzaam verhogen van de 
zelfredzaamheid van de cliënten. Dit betekent ook een 
integrale, wijkgerichte benadering, met goede afstemming 
en samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeente, 
waaronder de VraagWijzers en wijkteams.

Het valt op dat mensen vaak lang in de maatschappelijke 
opvang verblijven. Eveneens valt op  dat mensen die in 
beschermd wonen verblijven vaak een AWBZ-indicatie 
hebben voor langere tijd, soms wel tien of twintig jaar. 
Dat is niet hoe wij binnen de Wmo in Rotterdam willen 
werken. Ook in de opvang en in beschermd wonen bezien 
we daarom of de verblijfsduur korter kan, of dat we met 
lichtere vormen van ondersteuning kunnen volstaan, 
zonder afbreuk te doen aan de benodigde ondersteuning. 

Transitie en transformatie 
Rotterdam heeft nadrukkelijk ervoor gekozen tegelijkertijd 
met de decentralisaties een transformatie in te zetten: een 
inhoudelijke vernieuwing en cultuurverandering van zorg 
en welzijn in Rotterdam. Inhoudelijke vernieuwing vraagt 
om een meerjarige beweging, oog voor de uitvoering en 
ruimte voor doorontwikkeling van datgene dat in 2015 
is gerealiseerd. Duidelijk is dat een gestandaardiseerde 
inzet vanuit de Wmo niet zal voldoen voor een niet-
standaard doelgroep als de (O)GGZ-doelgroep, die zich 
vrijelijk in het brede zorgveld van Wmo, WLZ en ZVW 
beweegt. Hierop moet een antwoord op maat worden 
geformuleerd: de uitzondering op de regel. Daarbij blijven 
de vraag en de eigen mogelijkheden van de cliënt centraal 
staan. Voor een deel kan de gemeente hierop zelf regie 
voeren, maar dan wel met het goede gesprek en in 
samenwerking met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, 
politie en OM, en het Rijk. Het welslagen van dit 
actieprogramma is hiervan mede afhankelijk.

Samen optrekken
Als gemeente hanteren we voor de (O)GGZ-doelgroep 
een brede taakopvatting. Dat wil zeggen dat we, gezien 
alle stelselveranderingen, verder en breder kijken dan 
onze wettelijke taken. De (O)GGZ-doelgroep maakt 
onderdeel uit van de Wmo, maar ook van het totale 
zorglandschap; de Rotterdamse aanpak is niet los te zien 
van alle landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de 
WLZ en de ZVW. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor 
de meest kwetsbare doelgroep hebben wij daarom een 
proactieve houding en aanpak.  

2.2 De actielijnen

De ambitie van dit actieprogramma is kort gezegd de 
volgende: de doelgroep (O)GGZ woont passend en meer 
of zelfs geheel zelfstandig, heeft passende ondersteuning 
en participeert naar vermogen. Dit is het beoogde 
maatschappelijke effect, de outcome. Om dit te realiseren, 
zetten we in op voorkomen van instroom in de stedelijke 
ketens voor opvang en beschermd wonen, bevorderen 
van doorstroom en borgen van de uitstroom, al dan niet 
in de wijk. Dit is output, het beoogde meetbare resultaat. 
We verbinden de stedelijke Wmo-ketens met de GGZ-
ketens om sluitende ketens te realiseren voor opvang, 
verzekerde zorg en participatie, geformuleerd vanuit een 

2. Ambities en aanpak: 
drie actielijnen en de 
maatregelen
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gemeenschappelijke visie.

Om onze ambities te realiseren, zetten we een set van 
maatregelen in, langs drie actielijnen:

A. Voorkomen instroom: voorkomen van instroom in 
de stedelijke ketens voor opvang en intramurale 
ondersteuning. Het eerste deel van de opgave is 
met preventieve maatregelen te voorkomen dat 
mensen gebruik moeten maken van de stedelijke 
ketens en tweedelijns Wmo-arrangementen doordat 
zij dakloos worden of moeten worden opgenomen in 
een kliniek of in beschermd wonen.

B. Bevorderen doorstroom: snellere doorstroming naar 
lichtere vormen van ondersteuning. Het tweede 
deel van de opgave is de ondersteuning effectiever 
te organiseren en in te richten, waardoor mensen 
waar mogelijk sneller doorstromen naar een vorm 
van zelfstandig wonen met begeleiding. Dit kan 
door meer aandacht te schenken aan hun potentieel 
in plaats van hun probleem en door hen te vragen 
wat zij zelf kunnen doen en waar zij ondersteuning 
bij nodig hebben. Niet het probleem of de zorg 
moet centraal staan, maar het naar vermogen 
wonen, leren, werken en deelnemen aan het sociaal 
verkeer, waarbij wij de voorwaarden scheppen om 
dit te realiseren. 

C. Borgen uitstroom: uitstroom realiseren uit de 
stedelijke ketens door een duurzame organisatie 
van de herwonnen zelfredzaamheid. Eenmaal 
weer thuis of anderszins gestabiliseerd, begint 
de opgave pas echt. Dit is het derde deel van de 
opgave. Bij weer zelfstandig wonen, waar nodig 
met ambulante begeleiding of behandeling, hoort 
het volgende: zo zelfredzaam mogelijk leven in 
het sociaal en persoonlijk functioneren, een goed 
beheer van het budget en het hebben van een 
vorm van werk. We houden een vinger aan de pols 
door randvoorwaarden in te bouwen in afstemming 
met wijkteams, welzijn en corporaties, opdat er 
een ‘zachte landing’ in de wijk is en een duurzame 
thuissituatie wordt bereikt.

Zoals hiervoor gesteld, is en blijft het speelveld de 
komende jaren nog volop in beweging. Daarbij voldoet 
de standaardinzet aan opvang en ondersteuning vaak 
niet voor kwetsbare personen, ook niet in het nieuwe 
zorgstelsel. Wet- en regelgeving richt zich vaak op de 
grootste gemene deler en op mensen die kunnen en 
willen. Dat past vaak niet bij de (O)GGZ-doelgroep, omdat 
deze doelgroep de eigen problematiek vaak niet erkent 
of herkent. Juist daarom is dit actieprogramma nodig om 
de vinger op de zere plek te leggen en vervolgens tot 
oplossingen en doorbraken te komen.

De drie actielijnen worden de volgende hoofdstukken 
uitgewerkt in concrete maatregelen. Deze worden 
gedurende de looptijd van het actieprogramma 
gemonitord. 

2.3 De indicatoren

Om te kunnen weten of de ambitie wordt gehaald, maken 
we gebruik van diverse monitoringsinstrumenten (zie ook 
hoofdstuk 7 ‘Monitoren en sturen’). Daarnaast gebruiken 
we een aantal indicatoren19 omdat dat de mogelijkheid 
biedt voor het meten van de behaalde resultaten. Deze 
indicatoren zijn gerangschikt via de drie actielijnen. 

Om dit ook met de gemeentelijke registratiesystemen 
te kunnen tellen en monitoren, maken we gebruik van 
de volgende teldefinitie van de doelgroep (O)GGZ in de 
Wmo:
“De cliëntgroep GGZ / MO intramuraal, alsmede het 
deel van de cliëntgroep GGZ / MO extramuraal dat via 
de stedelijke toegangen (Centraal Onthaal Volwassenen 
COV en Centraal Onthaal Jongeren COJ) is ingestroomd”. 

In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat het 
vertrekpunt voor de meting en monitoring de 5.800 
(O)GGZ-cliënten zijn. Wel moeten we hier een 
voorbehoud maken, gezien de onvergelijkbaarheid 
van de oude en nieuwe gegevens. Aangezien we niet 
willen blijven uitgaan van de oude situatie en daarmee 
verouderde datasets, starten we de monitoring op de 
actielijnen met een nulmeting. Wat dat betreft is 2015 
een transitiejaar en zijn de eerste maanden van 2015 
niet representatief voor het gehele jaar. Sterker nog, de 
verwachting is dat 2015 en 2016 een ‘boeggolfeffect’ in 
zich hebben, in die zin dat na de opstartproblemen van 
begin 2015 de Wmo-aanvragen nu pas op gang komen. 

Het restant van 2015 wordt daarom gebruikt om de 
monitoring in te richten en de nulmeting te doen. Dit heeft 
als consequentie dat we nu niet normstellend kunnen zijn 
en er nu dus géén sprake is van prestatie-indicatoren. In 
de eerste voortgangsrapportage in 2016 kan hieraan wel 
invulling worden gegeven. Eind 2016 vindt vervolgens 
een zogeheten ’mid-term review’ plaats van het 
actieprogramma, om waar nodig te kunnen bijsturen in de 
ingezette maatregelen. 

Indicatoren voor de actielijn instroom voorkomen 

- Effectiviteit van het voorliggend veld
Indicator is het aantal Wmo-aanvragen dat de stedelijke 
toegangen voor opvang en beschermd wonen in 
behandeling nemen, mede in relatie tot het aantal 
Wmo-aanvragen of –verwijzingen dat bij de wijkteams 
binnenkomt. Het gaat hierbij om Stedelijke Zorg voor 
23-plussers en Jongerenloket voor 18 tot 23 jaar.

- Instroom in de stedelijke ketens
Indicator is het aantal afgegeven Wmo-indicaties voor 
de doelgroep (O)GGZ door de stedelijke toegangen voor 
opvang en beschermd wonen. Dit mede in relatie tot de 
bovengenoemde indicator. 

19 Een prestatie indicator is een meetbare eenheid die aangeeft in welke 
mate de missie of een doel gerealiseerd wordt, of hoe dat gebeurt.
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- Instroom van gezinnen in de stedelijke ketens
Indicator is het aantal toelatingsbeschikkingen dat de 
stedelijke toegangen voor opvang hebben afgegeven voor 
gezinnen met één of meer kinderen onder de 18 jaar.

Indicatoren voor de actielijn doorstroom bevorderen

- Doorstroom: gebruik van de nachtopvang. 
Indicatoren zijn de bezetting van de 
nachtopvangvoorzieningen en het aantal nachten dat 
iemand gedurende een kalenderjaar gebruik maakt van de 
nachtopvang.  

- Doorstroom: inzet van arrangementen op financiën
Indicator is het aantal tweedelijns 
ondersteuningsarrangementen voor de doelgroep (O)GGZ 
waarvoor het resultaatgebied financiën is geïndiceerd. 

- Doorstroom: duur van de arrangementen 
Indicator is het aantal maanden dat iemand uit de 
doelgroep (O)GGZ feitelijk verblijft in een intramurale 
setting (beschermd wonen of begeleid wonen) met hetzij 
een AWBZ-indicatie (GGZ-c)20, hetzij een Wmo-indicatie 
(cliëntgroep GGZ / MO intramuraal). In geval van een 
Wmo-indicatie wordt ook gekeken naar de duur van de 
afgegeven Wmo-indicatie. 

Indicatoren voor de actielijn uitstroom borgen

- Borging van de uitstroom: inzet op terugvalpreventie
Indicator is het aantal cliënten dat uitstroomt uit de 
stedelijke ketens met voorheen een intramuraal 
arrangement naar een vorm van zelfstandig 
wonen met extramurale ondersteuning en dat een  
terugvalpreventieplan heeft. 

- Uitstroom: het gebruik van huurzorgcontracten 
Indicator is het aantal afgesloten huurzorgcontracten21 
(per jaar en cumulatief).

Onderliggende maatstaf is het zicht op ‘huisvesting 
bijzondere doelgroepen’ (HBD), met een evenredige 

20 In het kader van de decentralisatie AWBZ is er per 1-1-2015 sprake van 
een overgangsrecht van 5 jaar voor mensen met een AWBZ indicatie 
GGZ-c. 

21 In geval van een huurzorgcontract wordt een huurovereenkomst tussen 
corporatie en cliënt getekend en wordt tegelijkertijd in het kader van het 
traject woonbegeleiding (dat daar onlosmakelijk mee verbonden is) door 
de betrokken zorginstelling én de cliënt een contract getekend, met voor-
waarden en wederzijdse verplichtingen. Het huurzorgcontract heeft als 
doel dat cliënten van MO en GGZ instellingen zelf een woning kunnen 
huren, met inperking van de risico’s die dit voor woningbouwcorporaties 
met zich meebrengt. Een belangrijk voorbeeld van deze beperking van 
risico’s is de mogelijkheid het huurcontract te verbreken zonder tussen-
komst van de rechtbank, als de huurder zich niet aan de afspraken uit de 
woonbegeleidingsovereenkomst  houdt. Daarnaast delen de corporaties 
en zorginstellingen (50/50) in eventuele  gederfde huurinkomsten en 
vernielingen.

spreiding over alle Rotterdamse wijken, waarbij 
kwetsbare wijken zoveel mogelijk worden ontzien. Dit 
beeld wordt verkregen via de monitoring in het kader 
van Huisvesting bijzondere doelgroepen (HBD). In de 
uitwerking hiervan wordt ook het inzicht meegenomen in 
het aantal beschikbare en betaalbare huurwoningen en de 
prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties. 

Leeswijzer voor de actielijnen en de maatregelen

In de volgende drie hoofdstukken worden de maatregelen 
genoemd die per actielijn nodig zijn om tot het beoogde 
doel te komen. Deze maatregelen staan niet los van 
elkaar, maar vormen een integraal geheel. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de opbrengst vanuit de simulatie 
die in juni 2015 is gehouden met interne en externe 
stakeholders, zoals zorgaanbieders, corporaties en politie, 
maar ook medewerkers van de wijkteams en Wmo-
adviseurs van de stedelijke ketens. Tijdens deze simulatie 
is in drie werkgroepen de set van maatregelen per 
actielijn doorlopen om ze te prioriteren, kwantificeren en 
aan te scherpen en waar mogelijk ook om de onderlinge 
samenhang en volgordelijkheid beter aan te geven. 

Daarbij zetten we de maatregelen in op de diverse 
leefgebieden, zoals werk en dagbesteding, inkomen, 
huisvesting en sociale netwerken. Dit is gebaseerd om 
relevante ervaringen uit het verleden; alleen een integrale 
aanpak biedt het beste resultaat. De problemen zijn niet 
volgordelijk en de oplossingen zijn dat ook niet. 

Per hoofdstuk of per actielijn zijn de maatregelen op 
volgorde van prioriteit benoemd; de eerste genoemde 
maatregelen zijn de maatregelen waaraan de 
stakeholders de meeste prioriteit geven. Dit zijn de 
maatregelen met voorrang, of de maatregelen waarvan 
wordt verwacht dat zij het meeste resultaat en effect 
zullen hebben. Ook is er een zekere samenhang tussen 
de maatregelen, waardoor soms meer maatregelen met 
één thema van doen hebben.
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Deze actielijn richt zich op voorkoming van instroom in de 
stedelijke ketens voor opvang en beschermd wonen door 
sociaal isolement, verloedering, GGZ-problematiek of 
dakloosheid. Een disbalans tussen inkomen en uitgaven 
is een belangrijk signaal voor uithuiszettingen, met 
dakloosheid als gevolg. Ook aanpak van de problematiek 
rond verwarde personen is genoemd als maatregel 
waarop binnen deze actielijn de focus moet liggen. 

Preventief aanbod financieel beheer
We organiseren met de Kredietbank Rotterdam (KBR) dat 
kwetsbare burgers die onder dit actieprogramma vallen, 
preventief een aanbod voor financieel beheer wordt 
gedaan. De KBR heeft ook zitting in de VraagWijzers 
waardoor zij aan vroegsignalering kunnen doen. Het is 
essentieel dat financiële problemen duurzaam worden 
aangepakt en niet opnieuw ontstaan. Deze inzet van de 
schulddienstverlening kan ook plaatsvinden als er nog 
geen problematische schulden zijn. Het kan dan gaan 
om budgetbeheer: doorbetaling van de primaire lasten 
als huur, water, energie en zorgverzekering. Dit is met 
name van belang voor de zorgverzekering; betaling van 
de zorgpremie heeft bij mensen met financiële nood 
over het algemeen weinig prioriteit, omdat ze bij een 
betalingsachterstand niet uit huis worden gezet. De 
consequenties kunnen op ander gebied wel heel groot 
zijn, zoals het onverzekerd zijn als er hoge ziektekosten 
ontstaan, hogere premies en bronheffing22 voor 
wanbetalers. 

Maatregel 1: Bij een huurschuld starten 
woningcorporaties een actieve incassoprocedure. Mocht 
deze procedure niet binnen zeer korte tijd het gewenste 
resultaat hebben, of als uit hun contact met de huurder 
blijkt dat er meer aan de hand is, melden corporaties dit 
aan de gemeente via de VraagWijzer. Vanuit VraagWijzer 
volgt er contact met de huurder, zodat de gemeente 
een quick scan kan doen en kan bepalen van wat er 
nodig is aan ondersteuning. Dit is de aanpak ‘Slimmer 

22 Heffing van een belasting aan de bron, d.w.z. inhouding van belasting op 
het moment dat bepaalde inkomsten (loon, rente, dividend) betaalbaar 
worden gesteld. 

kiezen’23. Het instrument ‘budgetbeheer basis’ is daarbij 
een belangrijk instrument om doorbetaling van de vaste 
lasten te organiseren. Dit helpt onder meer om verdere 
huurschulden te voorkomen en om zorg te dragen voor 
een correcte en tijdige betaling van de zorgverzekering. 
Op grond van een melding ‘huurdersproblematiek en 
huurachterstand’ gaat er een signaal naar het wijkteam in 
kwestie, met als doel de achterliggende oorzaken snel op 
te sporen en aan te pakken. Deze werkwijze is onderdeel 
van de aanpak ‘preventie huisuitzettingen’. 

Voorkomen van ‘afglijden’
Crisisopvang zou er alleen moeten zijn voor mensen 
mét OGGZ-problematiek; voorkomen moet worden 
dat mensen zonder OGGZ-problematiek in de opvang 
terechtkomen. 
Daarom zetten we bij uitzondering vanuit de stedelijke 
ketens al in op tijdelijke ondersteuning van mensen 
zonder OGGZ-problematiek, als we daarbij het risico zien 
dat zij zonder direct ingrijpen alsnog afglijden.

Maatregel 2: De inzet op lichte en korte ondersteuning 
voor daklozen zonder OGGZ-problematiek, gefinancierd 
vanuit de Wmo en geïndiceerd door de stedelijke 
ketens, krijgt een beperkte uitbreiding. Het betreft hier 
kortdurende extramurale ondersteuning van maximaal zes 
maanden in het kader van preventie dakloosheid. Deze 
ondersteuning is vooral gericht op het stabiliseren van de 
financiële situatie, toeleiding naar werk en het verkrijgen 
van huisvesting. Indien noodzakelijk kan de gemeente 
hiervoor een acute procedure inzetten die de afhandeling 
van de aanvraag versnelt. Hiermee wordt afglijden 
voorkomen naar OGGZ-problematiek en instroom in de 
stedelijke ketens voor opvang en beschermd wonen. Op 
die manier voorkomen we ook dat op een later moment 
behoefte aan dure ondersteuning ontstaat. 

Analyse en aanpak verwarde personen:- “Samen erop af’
Samen met politie, GGZ, Veiligheidshuis en wijkteams 
versterken we de bemoeizorg in de stad. Een 
gecombineerde aanpak van vroeger signaleren, eerder 
ingrijpen, samen erop af gaan, en adequate toeleiding 

23 Met slimmer kiezen wordt de implementatie van budgetbeheer basis 
binnen de 1e lijn verder vorm gegeven en is er een koppeling van het 
organiseren van het stimuleren van financiële zelfredzaamheid door in te 
zetten op gedragsverandering. 

3.  Actielijn
 Instroom voorkomen 
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naar zorg moet ervoor zorgen dat verward geraakte 
mensen snel de zorg krijgen die nodig is en dat de door 
hen veroorzaakte overlast afneemt. We kiezen daarbij 
voor een parallelle aanpak van analyseren en verbeteren. 
We zetten in op een sluitende aanpak van verwarde 
personen door intensivering en verbetering van de 
ketensamenwerking tussen politie en GGZ. De gemeente 
heeft hierin de rol van aanjager en facilitator. Met de 
Veiligheidsalliantie regio Rotterdam, politie en GGZ-
aanbieders analyseren we de meldingen en opvolging van 
incidenten met verwarde personen. 

We versterken de aanpak door de politie in staat te stellen 
een beroep te doen op deskundige ondersteuning vanuit 
de GGZ. In acute situaties gaat het om een beoordeling 
van de psychiatrische toestand door de GGZ-crisisdienst. 
Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een gedwongen opname 
(IBS). In planbare situaties kan de politie de GGZ en 
het wijkteam consulteren of verzoeken om samen met 
hen erop af gaan. In het geval dat bemoeizorgers geen 
toegang krijgen tot een woning van een verward persoon, 
of als er sprake is van dreiging of gevaar, kunnen zij 
een beroep doen op de wijkpolitie. Hiervoor wordt de 
bestaande ‘politie GGZ-aanpak’ uitgebreid. 
Na een melding over een verward persoon krijgt deze een 
persoonlijke aanpak. Dit kan door middel van een Wmo-
ondersteuningsarrangement, of via het Veiligheidshuis 
als een persoon ook gewelddadig is en strafbare feiten 
pleegt, of als een strafrechtelijke titel nodig is om een 
passend forensisch of vrijwillig zorgaanbod op te zetten. 
We zetten daarbij in op een aantal randvoorwaarden 
voor toegankelijke zorg en ondersteuning, zoals 
inschrijving van personen zonder vaste woon- of 
verblijfplaats, afspraken tussen partijen over informatie-
uitwisseling en monitoring en het slechten of beperken 
van bureaucratische drempels, bijvoorbeeld bij het eigen 
risico, overdracht tussen forensische en vrijwillige zorg.

Maatregel 3: De gemeente komt in het eerste kwartaal 
2016 in samenspraak met GGZ en politie met een 
aanpak rondom de problematiek van verwarde personen 
langs een vijftal lijnen: nadere analyse, vroegtijdig 
signaleren en interveniëren, snelle en adequate toeleiding 
naar – eventueel spoedeisende hulp en zorg, een 
persoonsgerichte aanpak en een sluitende keten van 
verzekerde zorg.

Preventie huisuitzettingen 
Huisvesting is een voorwaarde voor ondersteuning en 
het werken aan herstel. Behoud van de huidige woning 
staat voorop. Voorkomen is hier niet alleen beter, 
maar ook goedkoper dan genezen. Een huisuitzetting 
gevolgd door opvang en intramurale ondersteuning 
kost de gemeenschap vele malen meer dan het 
organiseren dat iemand kan blijven wonen met een 
tijdelijke ondersteuning. Budgetbeheer of een andere 
passende financiële ondersteuning is daarbij een 
belangrijk instrument. Het nieuwe convenant ‘Preventie 
Huisuitzettingen Rotterdam’ tussen corporaties en 
gemeente, voorziet in een vroege signalering en aanpak 
van huurschulden. Andere partijen, inclusief particuliere 
verhuurders, zijn welkom om ook convenantspartij te 

worden24. Dit convenant richt zich op het preventie van 
woningontruimingen op basis van huurachterstand, 
waarbij oog is voor eventuele multi-problematiek als 
psychosociale factoren. Daarnaast richt het convenant 
zich op de specifieke doelgroepen: huishoudens met 
minderjarige inwonende kinderen, mensen die bekend zijn 
bij de wijkteams en 65-plussers.

Maatregel 4: Huisuitzettingen komen niet alleen voor 
bij corporaties, maar ook bij particuliere verhuurders. 
Ook de huurders van deze particuliere woningen 
melden zich bij de gemeente als zij op straat komen te 
staan. De gemeente zet erop in dat grotere particuliere 
verhuurders zich aansluiten bij het convenant ‘Preventie 
Huisuitzettingen Rotterdam’. Dit is immers ook in 
hun voordeel: anders lopen zij huurinkomsten mis. 
Daarnaast informeert de gemeente de grotere particuliere 
verhuurders over de rol van VraagWijzers en wijkteams, 
en hun mogelijkheden in geval van huurachterstand en 
over het instrument budgetbeheer bij huurachterstand.

Maatregel 5: De corporaties stellen risicoprofielen op, 
gebruikmakend van de expertise van zorgaanbieders 
en gemeente, opdat zij bij nieuwe huurders een betere 
inschatting kunnen maken of wellicht een vorm van 
budgetbeheer nodig is. Als dat het geval is, krijgt de 
huurder een dringend advies van de corporatie om via 
de VraagWijzer budgetbeheer in te zetten als preventief 
en tijdelijk instrument. Deze maatregel volgt op een 
privacycheck: wat kan en mag, gezien de huidige wet- en 
regelgeving hieromtrent.

Extra aandacht voor gezinnen en onverzekerden
Binnen de (O)GGZ-doelgroep verdienen om verschillende 
redenen specifieke subgroepen extra aandacht, namelijk 
gezinnen met kinderen, en onverzekerden. Vaak zijn juist 
bij deze groepen de maatschappelijke kosten hoger als 
het misgaat. We willen niet dat er in Rotterdam kinderen 
op straat komen te staan. Er is sprake van een groeiend 
aantal mensen dat niet verzekerd blijkt te zijn maar wel 
medische hulp nodig heeft, zo is het signaal van de 
Straatdokter. 

Maatregel 6: Gezinnen komen niet op straat te staan 
en dus ook niet in de crisisopvang, dat is de inzet. We 
maken afspraken met de woningcorporaties over tijdige 
signalering van deze gezinnen bij de wijkteams om 
huisuitzetting te voorkomen. Gezinnen worden vervolgens 
ofwel ambulant ondersteund, inclusief budgetbeer, 
zodat zij hun woning niet hoeven te verlaten. Het kan 
ook zijn dat zij direct worden doorgeplaatst naar de 
juiste woonvoorziening, als ondersteuning op de plek 
van het verblijf ontoereikend is of wanneer er sprake 
is van aanhoudende woonoverlast. Hiermee wordt bij 
gezinnen de route van crisisopvang zo veel als mogelijk 
overgeslagen.

24 Door alle wijzigingen binnen de gemeentelijke organisatie is ervoor 
gekozen om van het convenant een groeidocument te maken. In versie 
1.0 van het nieuwe convenant (mei) zijn de gezamenlijke verantwoorde-
lijkheden en de rol van de corporaties uitgewerkt. In versie 2.0 (eind juli ) 
worden de thema’s rondom aanmelding via de Vraagwijzer en inzet van 
de wijkteams aan het convenant toegevoegd. Tot slot komt er ook nog 
een versie 3.0 (eind 2015) waarbij onder andere het instrument budget-
beheer basis aan het instrumentarium wordt toegevoegd.
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Maatregel 7: Inzet is om op korte termijn de medische 
hulp voor onverzekerden te organiseren en knelpunten 
hierbij, zoals inschrijving in de Basis Registratie Personen 
(BRP), op te lossen. Daarmee verminderen we op 
langere termijn het aantal onverzekerden. In de tweede 
helft van 2015 vindt samen met de straatdokters van de 
straatdokterspraktijk en de Samenwerkende Rijnmond 
Ziekenhuizen nader onderzoek plaats naar aard en 
omvang van de  onverzekerdenproblematiek. In de eerste 
helft van 2016 wordt de werkwijze aangepast.

Roy, 38 jaar, woont in een sterk vervuilde woning.  Drink 
dagelijks 3 tot 12 halve liters bier. Vermoeden van 
gedragsproblematiek en een geestelijke beperking. Roy 
heeft veel last van woede-uitbarstingen, kan niet omgaan 
met tegenslagen is irreëel in het bereiken van bepaalde 
doelen. Hij  begrijpt niet dat hij een stap moet maken 
om iets te bereiken. Vanwege de angst die hij ervaart 
leeft hij in zijn woning met de voordeur open. Heeft 
veel troep en rommel  voor de deuropening; hij woont 
precies op de begane grond en de voordeur van hem 
is bij binnenkomst in de flat. Iedereen  ervaart overlast 
van Roy, hij maakt veel geluid en heeft dagelijks een 
grote groep hooligans bij zich over de vloer. Er is sprake 
van een verstoord dag- en nachtritme. Roy heeft een 
uitkering en zit in bewindvoering, maar ook hier maakt 
Roy bedreigingen, omdat hij elke week meer geld nodig 
heeft. Er dreigt een stopzetting van zijn uitkering als hij 
zich in de nabije toekomst niet zal openstellen voor een 
tegenprestatie.  Alleen als er problemen zijn met geld 
vraagt Roy om hulp, maar verder wil hij met  organisaties 
niets te maken hebben. Doordat Roy niet openstaat voor 
hulp is er nooit een diagnose gesteld.  Er is geen sprake 
van een dagbesteding en de sociale contacten lijken zich 
te beperken tot mensen die structureel drinken en net als 
Roy geen dagbesteding hebben. Contact met familie is 
onbekend, geen relatie bekend, geen kinderen. Roy heeft 
een zorgverzekering zonder aanvullende verzekering. Er is 
geen huisarts bekend. Vanwege de klachten over overlast 
is Roy bekend bij justitie. Hij is in de afgelopen drie jaar 
enkele keren opgepakt en veroordeeld voor fietsendiefstal, 
winkeldiefstal en openlijke geweldpleging. Er is geen 
sprake van reclasseringstoezicht. Er is op dit moment ook 
geen sprake van lopende zaken. Door de bewindvoering is 
er geen huurachterstand. Wel stapelen de klachten bij de 
woningcorporatie zich op en er zal, als er niets verandert, 
een huisuitzettingsprocedure worden ingezet. 
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Het ontbreken van voldoende afstemming tussen 
begeleiding en behandeling is aangegeven als een 
belangrijke belemmering voor doorstroming. Daarnaast 
is een stevige inzet nodig op de ‘harde’ leefgebieden 
werk en inkomen, omdat het hebben en behouden van 
werk een noodzakelijke voorwaarde is voor doorstroming. 
Op deze drie thema’s ligt dan ook de focus binnen deze 
actielijn. 

Maatwerk in de ondersteuning
Voor de meeste mensen zijn vormen van opvang en 
begeleid en beschermd wonen een tussenstap op weg 
naar herstel van een zelfredzaam leven. De begeleiding 
is hierop gericht. Ook voor kwetsbare burgers gaan we 
uit van de competenties om weer te kunnen deelnemen 
aan de samenleving. Voor wie echt niet zelfstandig 
kan leven, voor burgers die overlast veroorzaken in de 
samenleving, en voor burgers die een gevaar vormen voor 
zichzelf en de samenleving, zal beschermd of begeleid 
wonen het hoogst haalbare blijven. Hier zal de nadruk op 
doorstroming minder groot zijn, maar wordt het werken 
aan perspectief niet losgelaten. De inzet blijft gericht op 
herstel en daardoor op de tijdelijkheid van ondersteuning, 
ook voor de zwaardere doelgroepen in beschermde 
woonvormen. 

Maatregel 1: Met iedere cliënt maakt de zorgaanbieder 
als casusregisseur een ‘spaarplan voor uitzet en 
inboedel’ die hem of haar adequaat voorbereidt op de 
stap naar een lichtere ondersteuning. Dit is standaard 
een onderdeel van het aanbod voor deze cliënten 
aan ondersteuning in het kader van het tweedelijns 
Wmo-arrangement. De gemeente maakt een uniforme 
uitwerking (format), de zorgaanbieders implementeren 
dit in hun begeleidingsgesprekken met de cliënt. Sparen, 
al is het maar een zeer beperkt bedrag per maand, is 
hiervan een onderdeel. Onderdeel van die planning is 
een tijdige inschrijving voor - en voorbereiding op - het 
weer zelfstandig wonen onder voorwaarden. Dat laatste 
wil zeggen dat voor woonurgentie voorwaarde is dat er 
afspraken zijn gemaakt en vastgelegd over begeleiding, 
budgetbeheer en het hebben van een vorm van werk.

Innovaties om doorstroming te bevorderen
Met de komst van de Wmo en alle andere veranderingen 
in het zorgstelsel ontstaan er veelbelovende initiatieven 

op lokaal niveau. Dat is evenwel niet altijd even zichtbaar. 
Juist dit soort zorginnovaties, of het nu om sociaal netwerk 
gaat of om nieuwe woonzorgconcepten, zijn echter van 
onschatbare waarde om doorstroming duurzaam en 
succesvol te bevorderen. 

Maatregel 2: We zetten in op zorginnovatie en stimuleren 
bestaande en nieuwe projecten die zich richten op 
informele netwerken, buurtcirkels, maatjesprojecten 
en peer-to-peer contacten en die als doel hebben dat 
ook kwetsbare mensen een thuis hebben in de wijk. 
Hiervoor inventariseren we wat er aan landelijke en lokale 
initiatieven is op dit vlak. Vervolgens onderzoeken we 
in hoeverre deze initiatieven overdraagbaar zijn voor 
Rotterdam. Indien nodig ondersteunen we bij het zoeken 
naar financiering, eventueel door derden. Extra aandacht 
is er voor cliëntgestuurde projecten.

Maatregel 3: Er worden in co-creatie nieuwe 
woonzorgconcepten ontwikkeld om meer door- en 
uitstroming mogelijk te maken. Er is daarbij extra 
aandacht voor concepten voor mensen die moeilijk 
plaatsbaar zijn in reguliere GGZ-voorzieningen en 
concepten voor mensen die als gevolg van hun 
psychiatrische aandoening ernstige overlast veroorzaken 
in de buurt waar zij wonen. Ook hier starten we met een 
uitvraag welke landelijke en lokale initiatieven er al zijn, en 
doen we daarna een haalbaarheidsonderzoek. 

Doorstroom vanuit de nachtopvang 
Bij de opvang is er de afgelopen jaren al actief ingezet 
op doorstroming vanuit de nachtopvang en bekorting van 
de verblijfsduur in de nachtopvang naar maximaal zes 
maanden. Ook hier wordt opnieuw bekeken of het nieuwe 
zorgstelsel de mogelijkheid biedt om de verblijfsduur in 
de nachtopvang verder terug te brengen. Begin 2015 is 
de gemeenteraad geïnformeerd dat we drie trends zien 
die gezamenlijk het signaal afgeven dat er op dit moment 
een omslagpunt is in de stad als gevolg van een aantal 
ontwikkelingen die onderling samenhangen: een hoog 
bezettingspercentage in de nachtopvang, een toename 
van het aantal afwijzigingen voor nachtopvang als gevolg 
van 100% bedbezetting, en een toename van het aantal 
buitenslapers met een Centraal Onthaal-pas. Deze 
buitenslapers zouden wel toegang hebben, maar willen 
absoluut niet binnen slapen. 

4. Actielijn 
 Doorstroom bevorderen
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Instellingen en de cliëntvertegenwoordiging herkennen 
deze trends. Vooral het hoge bezettingspercentage in 
de nachtopvang, gecombineerd met de toename van het 
aantal uitlotingen lijkt erop te wijzen dat de vraag hoger 
is dan het aanbod. Het aantal buitenslapers staat hier los 
van, maar deze mensen hebben in principe wel toegang 
tot de nachtopvang en worden daarom meegenomen in 
het beleid voor de nachtopvang. Voor de korte termijn is 
een tijdelijke uitbreiding van de nachtopvang met twintig 
plekken gerealiseerd. De middellange termijn willen 
we gebruiken om nauwgezet te bepalen in hoeverre de 
toenemende vraag structureel is en waar we in de keten 
moeten kijken voor een passende oplossing.

Maatregel 4: Voor de nachtopvang zetten we in op 
een afbouw van de tijdelijke uitbreiding met twintig 
bedden in 2016. Ook zetten we in op een kortere 
verblijfsduur in de nachtopvang. Daarom is de geldigheid 
van de Centraal Onthaal-pas voor toegang tot de 
nachtopvang teruggebracht van zes naar drie maanden. 
Randvoorwaarde is voldoende capaciteit in de rest van de 
keten, zodat na indicatiestelling voor een persoonsvolgend 
arrangement doorstroming uit de nachtopvang gelijk wordt 
gerealiseerd en de nachtopvang niet verwordt tot een 
’wachthuis’ waar mensen verblijven voordat zij kunnen 
doorstromen naar begeleid of beschermd wonen. De 
bezetting van de nachtopvang en het gebruik hiervan 
worden hiertoe nauwlettend gemonitord. 

Doorlopende zorglijn voor jongeren 
Door jongeren met (O)GGZ-problematiek een ander 
aanbod voor zelfstandigheid en ondersteuning te bieden 
en hen te begeleiden tot na hun 18e, wordt de overgang 
naar volwassenheid overbrugd, met alle zelfstandigheid in 
de financiën, zorgverzekeringen, het maken van schulden, 
studiefinanciering etc. Ook krijgen jongeren ondersteuning 
door begeleiding. Zo wordt geprobeerd te voorkomen 
dat jongeren voor of net na hun 18e levensjaar uit beeld 
verdwijnen door wachtlijsten of door het afzetten tegen 
de hulpverlening van het jeugdhulpaanbod, waardoor ze 
zich jaren daarna alsnog met een grotere problematiek bij 
de stedelijke ketens melden. 

Maatregel 5: Bij enkele zorgaanbieders zijn de afgelopen 
jaren pilots gestart voor begeleiding van jongeren van 16 
tot en met 23 jaar. Het doel van deze pilots is om eerder 
te starten met het zelfredzaam maken van jongeren, 
terugval te voorkomen, overbrugging en ondersteuning 
te bieden bij de overgang naar 18 jaar en de mogelijk 
daarmee gepaard gaande problemen te voorkomen, en 
met vermindering van de ophoping aan het einde van 
de jeugdhulpketen. Het gaat ook erom problematiek en 
zorgconsumptie op latere leeftijd te verminderen. De 
gemeente doet onderzoek naar de effecten van de huidige 
pilots en effecten en ervaringen van de doorlopende 
zorglijn, om te bezien of de goede voorbeelden 
overdraagbaar zijn naar andere zorgaanbieders. 

Dinie is 47 en woont in een satellietwoning van beschermd 
wonen. Ze woont daar alleen, maar kan altijd terugvallen 
op de hoofdlocatie. Daar kan ze zonodig ook slapen op 
de logeerkamer. De laatste tijd is ze daar steeds vaker. 
Dinie heeft een verleden met veel traumatische ervaringen. 
Ze werd als kind misbruikt door haar stiefvader en in 
latere relaties werd ze mishandeld. Haar dochter werd 
onder toezicht gesteld en ze heeft nooit voor haar kunnen 
zorgen. Sinds tien jaar heeft ze geen contact meer met 
haar dochter. Als Dinie op de hoofdlocatie is, runt ze het 
huishouden. Ze helpt anderen met koken, poetst het huis 
en trekt het onkruid uit het gras. Dinie rookt als een ketter 
en stelt zich op als een soort actieleider in vergaderingen 
waarin gesproken wordt over het verplaatsen van de 
rookruimte. Ze ziet er tegenop om weer naar haar eigen 
woning te gaan. Ze presenteert dan allerlei klachten en kan 
boos uit de hoek komen als ze hierop aangesproken wordt: 
“Ik ben geen manipulerende borderliner”. Ze klaagt over 
migraine en ernstige buikkrampen. Ze woont inmiddels 
zes jaar in de woonvorm, waarvan twee jaar in de 
satellietwoning. Tot haar 40e werkte ze in de bibliotheek. 
Toen haar baan verdween kreeg ze toenemende 
lichamelijke klachten waarvoor ze na veel onderzoeken in 
het psychiatrisch ziekenhuis werd opgenomen.
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Een groot deel van de ondersteuning wordt gericht op 
vlotte doorstroming en zachte landing in de wijken. Dat 
begint met het geloof in eigen kunnen van de cliënt 
zelf, dat ook zij competenties en talenten hebben 
en op een positieve manier kunnen bijdragen aan 
de samenleving. Daarnaast wordt samen met hen 
gewerkt aan de voorwaarden waaronder iemand 
weer zelfstandig kan wonen. Met dit actieprogramma 
kunnen we het verschil maken in de randvoorwaarden 
om de uitstroming duurzaam te borgen, zoals goede 
afstemming en samenwerking tussen de wijkteams en 
GGZ-teams, heldere afspraken over de  waakvlamfunctie 
van de wijkteams en de ontwikkeling van een flexibele 
woningvoorraad. Deze maatregelen krijgen daarom ook 
prioriteit in deze actielijn.   

(Weer) gewoon wonen in de wijk 
We monitoren of er voldoende aanbod is aan 
betaalbare huisvesting voor zelfstandig wonen met 
ambulante begeleiding. Naast de reguliere urgentie 
voor woningzoekenden is er in Rotterdam door 
corporaties, zorgaanbieders en gemeente gezamenlijk 
een uniforme urgentieroute gecreëerd die vanuit 
een hulpverleningstraject specifiek is bedoeld voor 
woningzoekenden. Deze uniforme route houdt in dat 
de zorginstelling de urgentie regelt. De component 
nazorg bepaalt de vervolgstap: nazorg in de vorm 
van begeleiding, budgetbeheer en werk. Indien 
er geen nazorg nodig is, kan de woningzoekende 
met voorrang reageren op het aanbod beschikbare 
woningen uit Woonnet Rijnmond. Is er wel sprake 
van nazorg, dan wordt de woningzoekende direct 
bemiddeld. In dat geval sluiten corporatie en huurder een 
huurzorgcontract af. De zorgaanbieder die tweedelijns 
Wmo-ondersteuning biedt en de corporatie hebben 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze 
voorwaarden voor nazorg kunnen ook landen in een 
geïndiceerd Wmo-arrangement. Iedere cliënt die de 
overstap maakt van een woonvoorziening naar zelfstandig 
wonen met begeleiding, is terdege op dit model 
voorbereid. De standaard wordt dat bij elke uitstroom naar 
zelfstandig wonen een individueel terugvalpreventieplan 
is opgesteld. Met deze ‘uitstroom met voorwaarden’ wordt 
het weer zelfstandig kunnen wonen voor een langere 
termijn geborgd. 

Maatregel 1: Met de introductie van het huurzorgcontract 
is de noodzaak voor de ‘(z)Onder Dak-constructie’25 
minder groot geworden. Ook geeft een huurzorgcontract 
op termijn meer mogelijkheden dat iemand, bij 
duurzaam herstel, kan blijven wonen in de wijk waar 
hij of zij inmiddels is ingeburgerd. We zetten daarom 
in op geleidelijke afbouw van het aantal ‘(z)Onder 
Dakwoningen’ dat de gemeente nu in beheer heeft tot 
consolidatie van een ijzeren voorraad. De grootte van 
deze voorraad ‘(z)Onder Dakwoningen’ wordt gebaseerd 
op een behoeftepeiling onder cliënten, zorgaanbieders en 
corporaties. 

Daarbij is de inzet dat de afbouw ook kan gebeuren door 
het omklappen naar een huurzorgcontract. Hier kan de 
afspraak zijn dat budgetbeheer nodig is, in ieder geval 
voor doorbetaling van de vaste lasten. 

Maatregel 2: De gemeente creëert samen met corporaties 
en zorgaanbieders die maatschappelijk vastgoed 
bezitten een flexibele woningvoorraad. Dit doen zij door 
leegstaande zorg- en kantoorcomplexen te beoordelen op 
geschiktheid voor wonen voor de doelgroep (O)GGZ.  
Ze ontzien hierbij kwetsbare wijken. Ze leveren met 
de flexibele woonvoorraad een bijdrage aan vorming 
en instandhouding van een gevarieerd woonaanbod. 
Hier ligt een relatie met de samenwerkingsafspraken 
tussen gemeente en de corporaties en het creëren 
van de flexibele voorraad is onderdeel van het Wmo-
actieprogramma Langer Thuis, dus daar trekken we 
samen mee op. 

Zachte landing in de wijk door te verbinden
De zachte landing in de wijk wordt verder vormgegeven 
door draagvlak te creëren en te behouden voor 
woonvoorzieningen voor kwetsbare groepen en begrip 
te kweken voor mensen die weer zelfstandig kunnen 
wonen in de wijk. Dit is ook omdat we weten dat een 

25 (z)Onder Dak is de Rotterdamse term voor de constructie waarin 
door zorginstellingen ambulante woonbegeleiding wordt gegeven aan 
(voormalig) dak- en thuislozen. Er is sprake van het bewonen door 1 of 2 
klanten van een zorginstelling in een gewone corporatiewoning, waarbij 
de corporaties woningen verhuren aan de gemeente. De gemeente 
betaalt de huur van de woningen (aan de corporaties), alsmede overige 
woongerelateerde kosten voor energie etc. Aan de klant wordt een 
gebruiksvergoeding / eigen bijdrage gevraagd voor het gebruik van de 
woning (inclusief Eneco en UPC, enz.). 

5. Actielijn 
 Uitstroom borgen
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bepaalde groep nooit volledig zal uitstromen naar 
zelfstandig wonen, en altijd een vorm van intramurale 
ondersteuning nodig zal blijven houden. Binnen PvA 
MO I en II is hiermee al veel ervaring opgedaan, al blijft 
het belangrijk om telkens een goede afweging te maken 
tussen draaglast en draagkracht van een wijk. Al zal 
er de komende periode niet zozeer worden ingezet op 
het realiseren van nieuwe woonvoorzieningen voor de 
(O)GGZ-doelgroep, er kunnen zich wel veranderingen 
voordoen in de vorm van verhuizingen of veranderingen in 
doelgroep van de betreffende woonvoorziening. Ook die 
veranderingen worden zorgvuldig en in samenspraak met 
het gebied gedaan. 

Maatregel 3: Onderdeel van de borging van de uitstroom 
is het weer welkom zijn in de wijk. Dan helpt het als 
iemand welkom wordt geheten en op een positieve manier 
kennis maakt met de mogelijkheden van zorg en welzijn 
in de wijk. De Huizen van de Wijk en de Thuishavens 
spelen hier een rol in; zij organiseren op wijkniveau een 
welkomstpakket/introductieprogramma voor deze nieuwe 
buren. Dat past ook binnen de couleur locale van de wijk, 
onderdeel van het programma Nieuw Rotterdams Welzijn. 

Maatregel 4: We stimuleren projecten die indirect 
bijdragen aan de zelfredzaamheid van kwetsbare 
groepen. Zo zijn er diverse projecten dagbesteding die 
zich richten op het opknappen van meubels, ophalen 
van inboedels et cetera. Cliënten kunnen hiervan gebruik 
maken: een win-win situatie. Net als iedere starter hoeft 
de cliënt niet alles gloednieuw te hebben. Het is al 
bestaand Rotterdamse beleid om mensen te wijzen op 
kringloopwinkels. Zo voorkomen we dat mensen zich 
bij een nieuwe start direct in de schulden steken; ook 
bijzondere bijstand is leenbijstand. We inventariseren wat 
er al is en zorgen voor meer zichtbaarheid daarvan. Ook 
bekijken we of er witte vlekken of belemmeringen in het 
aanbod zijn, die we kunnen opvullen. Cliëntgestuurde 
initiatieven behoren eveneens tot de mogelijkheden. 

De woning van Jan (42) is ontruimd wegens overlast. 
De overlast werd veroorzaakt door ongedierte waarvan 
de buren regelmatig melding hebben gemaakt bij de 
particuliere verhuurder. Na een aantal rechtzaken is de 
verhuurder in het gelijk gesteld en is de woning van Jan 
ontruimd. Op de dag van de ontruiming heeft Jan zijn 
woning verlaten. Jan heeft vanaf zijn 16e altijd korte 
baantjes gehad. Sinds drie jaar heeft hij geen werk meer, 
maar leeft hij van een erfenis. Hij heeft niemand meer, 
zegt hij zelf, maar dat vindt hij prima. Jan haalt zijn energie 
uit het verzamelen van spullen. Weggooien doet hij 
niet. Regelmatig hebben er mensen van de GGZ en het 
zorgnetwerk aan zijn deur gestaan, maar hij heeft ze nooit 
binnengelaten. Soms heeft hij ze kort te woord gestaan, 
maar nooit de indruk gewekt dat hij een probleem had. Na 
de ontruiming heeft Jan een tijdje rondgezworven. Zo is hij 
in contact gekomen met veldwerkers. Nachtopvang is niets 
voor hem. Wel zou hij wel weer een huisje willen, of een 
kamer. Hulpverlening heeft hij niet nodig, zegt hij zelf.
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Onze ambities reiken ver en de lat ligt hoog. Om de 
maatregelen te doen werken en daarmee de beoogde 
resultaten te behalen, is samenwerking op velerlei vlakken 
nodig, zowel binnen26 als buiten de gemeente. Hierover 
maken we afspraken. Dit past binnen onze ambitie om 
voor de (O)GGZ-doelgroep tot een sluitende aanpak te 
komen. 

6.1 De samenwerkingspartners

Samenwerking met de zorgaanbieders 
De gemeente organiseert de ondersteuning in co-creatie 
en zakelijk partnerschap met de zorgaanbieders: co-
creatie vanwege de wederzijdse afhankelijkheid, omdat er 
een integrale ketenaanpak nodig is om de doelstellingen 
van dit programma te behalen en zakelijk partnerschap 
door het inkoopmodel en de contracten. De ondersteuning 
vanuit de Wmo is in beginsel tijdelijk, maar het kan 
geruime tijd duren voordat iemand weer zelfstandig 
is27. Samenwerking tussen de stedelijke loketten, de 
VraagWijzers/wijkteams en aanbieders van voorzieningen 
voor opvang, beschermd wonen en ambulante begeleiding 
en behandeling is essentieel bij terugkeer in de wijk.

Bestuurlijk meerjarenakkoord beschermd wonen
Met de zorgaanbieders voor de cliëntgroep GGZ en MO 
intramuraal wordt een meerjarenakkoord afgesloten over 
beschermd wonen. Dit bestuurlijke meerjarenakkoord 
is een uitvloeisel van de afspraken die gemaakt zijn in 
verband met de inkoop van beschermd wonen, vanwege 
het overgangsrecht: transitie AWBZ. Het akkoord 
gaat over de toekomst van beschermd wonen in de 
regio Rotterdam. De uitwerking van de in het akkoord 
gemaakte afspraken vindt grotendeels plaats via dit 
actieprogramma. In dat opzicht is dit actieprogramma ook 
een coproductie. De scope van dit actieprogramma is wel 
breder dan beschermd wonen en heeft daarom met meer 
zorgaanbieders te maken. 

26 De gemeente Rotterdam is zelf ook een belangrijk leverancier van onder-
delen van de ondersteuningsarrangementen. Deze inspanningen zitten 
bij verschillende clusters van de gemeente zoals Werk en Inkomen, 
Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsontwikkeling en Veiligheid. In 
het verbinden van de geboden sociale infrastructuur voor kwetsbare 
personen van de directieclusters zit een synergetisch effect. In co-creatie 
schuilt meerwaarde.

27 Rotterdammers voor elkaar – Wmo-kader Rotterdam 2015

Samenwerking met de regiogemeenten
Er is juni 2015 een bestuurlijke 
samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen 
opgesteld en geaccordeerd. Hierin spreken de gemeenten 
Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, 
Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk en 
Rotterdam af dat de transitie Beschermd Wonen een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is. In de overeenkomst 
is een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten 
Beschermd Wonen vastgesteld. Tevens stellen de 
samenwerkende gemeenten een ambtelijk uitvoeringsplan 
op. Daarin komen afspraken over de uit te voeren Wmo-
taken en de onderlinge taakverdeling tussen de betrokken 
gemeenten voor beschermd wonen. 

Samenwerking met de corporaties
Op dit moment wordt het beleidskader Huisvesting 
Bijzondere Doelgroepen (HBD) herijkt. Doel van de 
herijking is te komen tot een nieuwe definitie voor 
bijzondere doelgroepen en een nieuwe strategie voor 
voorzieningen en zelfstandig wonen. Resultaat is een 
nieuw beleidskader HBD. Dit is de onderlegger voor de 
hiusbestingsuitwerking van dit actieprogramma. Het is 
tevens de onderlegger voor het Platform HBD, het overleg 
tussen gemeente, corporaties en zorgaanbieders over de 
huisvesting van bijzondere doelgroepen. De doelgroep 
van dit actieprogramma behoort hiertoe. Daarnaast 
is er de samenwerking door het nieuwe convenant 
‘Preventie Huisuitzettingen Rotterdam’. Dit convenant28 
tussen gemeente en corporaties richt zich op preventie 
van woningontruimingen op basis van huurachterstand, 
waarbij oog is voor eventuele multi-problematiek als 
psychosociale factoren. Daarnaast richt het convenant 
zich op de specifieke doelgroepen, te weten: huishoudens 
met minderjarige inwonende kinderen, mensen die bekend 
zijn bij de wijkteams en 65-plussers. 

28 Door alle wijzigingen binnen de gemeentelijke organisatie is ervoor 
gekozen om van het convenant een groeidocument te maken. In versie 
1.0 van het nieuwe convenant (planning mei) zijn de gezamenlijke 
verantwoordelijkheden en de rol van de corporaties uitgewerkt. In versie 
2.0 (planning eind juli ) worden de thema’s rondom aanmelding via de 
Vraagwijzer en inzet van de wijkteams aan het convenant toegevoegd. 
Tot slot komt er ook nog een versie 3.0 (eind 2015) waarbij onder andere 
het instrument budgetbeheer basis aan het instrumentarium wordt toege-
voegd.

6. Samenwerken
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Samenwerking met de zorgverzekeraars
Onderdeel van het Wmo-koepelprogramma is het 
verdiepen van de samenwerking met de zorgverzekeraars 
Achmea en VGZ. Dit om samenhang te creëren in 
het totale stelsel van zorg & welzijn en te komen tot 
op elkaar afgestemde inkoop (Zvw, Wlz & Wmo). 
Hiertoe zijn convenanten gesloten tussen gemeente 
en zorgverzekeraars Achmea, van oudsher de grootste 
partij in de regio Rotterdam, en zorgkantoor en VGZ dat 
de collectieve zorgverzekering Iza Cura in Rotterdam 
verzorgt. Beide zorgverzekeraars hebben aangegeven 
gerichter te willen inzetten op de doelgroep (O)GGZ, 
mogelijk in de vorm van een proeftuin. De aanname 
hierbij is dat juist deze groep veel zorgconsumptie 
heeft én er veel maatschappelijk winst te halen is 
met afstemming zorgverzekeraar en gemeente. De 
gesprekken zijn momenteel nog in een verkennende fase, 
al is wel duidelijk dat er een gedeelde behoefte is aan 
zorginnovatie. De uitkomsten van de gesprekken worden 
gebruikt als input voor de verdere uitwerken van de 
maatregelen van dit actieprogramma. 

6.2 De samenwerkingsafspraken 

De samenwerking is niet vrijblijvend, er is sprake van een 
wederzijds afhankelijkheid om tot goede resultaten te 
komen. Daarom zetten we niet alleen in op maatregelen 
maar ook op goede samenwerkingsafspraken. Beiden 
zijn nodig om tot het beoogde resultaat te komen, dat de  
doelgroep (O)GGZ passend en meer of geheel zelfstandig 
woont, passende ondersteuning heeft en participeert naar 
vermogen. Verbinden, afstemmen en samenwerken zijn 
dan voorwaardelijk en ondersteunend voor alle drie de 
actielijnen. 

Thema vroegsignalering 
Vroegsignalering krijgt prioriteit en is gericht op het 
versterken van zelfredzaamheid. Daarbij wordt zo veel 
mogelijk gebruik gemaakt van reguliere voorzieningen en 
eerstelijns ondersteuning door de wijkteams. Met een stut- 
en steunstructuur in de wijk en korte lijnen van en naar 
de woningbouwcorporaties en de politie wordt vroegtijdig 
gesignaleerd wanneer mensen afglijden. Vroegsignalering 
richt zich op de voornaamste risicofactoren hiervoor: 
schuldenproblematiek, gezinsproblemen en sociaal 
isolement. De inzet van welzijn hierin is conform de 
afspraken in Nieuw Rotterdams Welzijn. 

Afspraak: Door VraagWijzers, wijkteams en 
welzijnsvoorzieningen als Huizen van de Wijk worden 
burgers desgevraagd actief geïnformeerd over 
mogelijkheden in de wijk voor activering en dagbesteding. 
Dit versterkt de zelfredzaamheid en het sociaal 
netwerk. Tevens worden VraagWijzers, wijkteams en 
welzijnsvoorzieningen getraind in het herkennen van 
(O)GGZ-problematiek. Zo kunnen deze activiteiten worden 
ingezet als vindplaats voor vroegsignalering en gaat er 
een preventieve werking van uit. Ook kan er een snellere 
verwijzing plaatsvinden voor toeleiding naar passende 
zorg als tweedelijns ondersteuning toch nodig mocht zijn 

Afspraak: Door wijknetwerken wordt de samenwerking 
tussen de huisarts/POH GGZ en de wijkteams 

georganiseerd. Het wijknetwerk wordt geïnformeerd over 
(O)GGZ-problematiek en de werkwijze van de stedelijke 
ketens, opdat er ook van daaruit snelle verwijzing kan 
plaatsvinden als dat nodig mocht blijken.

Samen optrekken van begeleiding en behandeling
Begeleiding vanuit tweedelijns ondersteuning kan een 
randvoorwaarde zijn voor behandeling: zelfinzicht, 
motivatie en het volhouden hiervan. Begeleiding kan het 
effect van behandeling versterken. Waar het niet anders 
kan, zal de ondersteuning gericht zijn op stabilisatie 
of voorkoming van terugval. Een indicatie voor een 
integraal tweedelijns ondersteuningsarrangement in 
de Wmo is altijd tijdelijk, maximaal vijf jaar, maar korter 
waar mogelijk. Deze tijdelijkheid wordt door gemeente en 
zorgaanbieder met cliënt besproken. 

Afspraak: Bij veel cliënten in beschermd wonen is er niet 
alleen sprake van begeleiding maar ook behandeling. 
De zorgaanbieder als casusregisseur draagt ervoor zorg 
dat dit voor de cliënt een samenhangend logisch geheel 
wordt, door sluitende afspraken met de zorgaanbieders 
die de behandeling geven. Mocht dit tot knelpunten op de 
werkvloer leiden, neemt de gemeente het voortouw om 
afspraken hierover met zorgverzekeraars (de financiers 
van de behandeling) te maken. Deze inzet wordt 
voorafgegaan door een privacycheck: wat kan en mag 
gezien de huidige wet- en regelgeving hieromtrent

Inzet op werk en inkomen 
Het hebben van werk in brede zin, dus inclusief activering 
en dagbesteding, is naast een stabilisering van de 
financiële situatie, een van de belangrijkste bijdragen aan 
een succesvolle doorstroom. Werk structureert en draagt 
bij aan regelmaat. Werk zorgt ook voor sociaal netwerk 
en heeft een sterke signalerende functie. Per cliënt 
wordt bekeken of het aanbod kwantitatief en kwalitatief 
voldoende is op alle resultaatgebieden, om mensen meer 
zelfredzaam te maken en zo doorstroom te bevorderen. 
Waar nodig, sturen we bij. 

Afspraak:  Bij VraagWijzers wordt nu als 
standaardwerkwijze vastgesteld welk instrument 
voor inkomensbeheer het beste past de problematiek 
van de cliënt, in aanloop naar het integrale 
ondersteuningsarrangement. Deze werkwijze wordt 
overgenomen door de stedelijke ketens. Voor alle 
(O)GGZ-cliënten met een gemeentelijke bijstandsuitkering 
die zich melden bij de stedelijke loketten, die een beroep 
doen op opvang of ondersteuning en waarvoor een Wmo-
ondersteuningsarrangement wordt geïndiceerd, geldt: 
budgetbeheer, tenzij er een passender instrument is, er 
geen sprake is van schulden en bewezen is dat iemand in 
staat is zijn budget te beheren. 

Afspraak: Arbeidsparticipatie is ook een standaard 
onderdeel van het tweedelijns ondersteuningsarrangement 
voor de doelgroep (O)GGZ. Samen met de cliënt, de 
zorgaanbieder, en de werkconsulent van de gemeente 
wordt afgestemd welk traject het beste past, bijvoorbeeld 
tegenprestatie of vrijwilligerswerk in de wijk, dagbesteding 
via een werkbedrijf, of arbeidsmatige dagbesteding als 
onderdeel van het tweedelijns Wmo-arrangement. 
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Begeleiding en behandeling in de wijk 
In diverse wijken zijn niet alleen wijkteams actief die 
toegang hebben tot (O)GGZ expertise, maar ook GGZ-
teams, zoals ambulante teams voor bemoeizorg en 
(F)ACT teams. FACT staat voor Flexible Assertive 
Community Treatment. Door deze teams wordt aan 
mensen met een ernstige psychiatrische aandoening 
(EPA) zorg én behandeling in de eigen omgeving 
verleend. Deze teams worden vanuit de ZVW gefinancierd 
en bieden een geïntegreerd aanbod van medische 
en sociale interventies. Hierdoor kunnen ook ernstig 
ontregelde psychiatrische cliënten zelfstandig in de wijk 
wonen. De GGZ-teams zijn ook een belangrijk instrument 
om invulling te geven aan de afbouw van de GGZ-bedden 
of het ambulant maken van de zorg zoals is afgesproken 
in het convenant tussen VWS en de GGZ Nederland. 
Ook komt hiermee de noodzakelijke verbinding tot stand 
tussen ondersteuning (Wmo) en behandeling of zorg: de 
Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg.

Afspraak: We organiseren goede samenwerking tussen 
de wijkteams, GGZ-teams en stedelijke ketens. We zorgen 
ervoor dat we gebruik maken van elkaars kennis en kunde 
middels opleiding,  training en deskundigheidsbevordering 
op (O)GGZ-gebied. Gebruikmaking van de expertise in 
het netwerk, in concreto de GGZ-aanbieders, wordt zowel 
voor de stedelijke ketens als voor de VraagWijzers en 
wijkteams georganiseerd. De stedelijke ketens kunnen 
collegiaal adviseren over hun voormalige cliënten aan de 
wijkteams. Wijkteams kunnen aankloppen voor advies 
en ondersteuning bij de GGZ-teams. De GGZ-teams 
hebben een korte verbinding naar klinische behandeling. 
Hiermee ontstaat een goed signaleringsnetwerk en snelle 
interventiemogelijkheden met een preventief karakter. In 
sommige FACT-teams draait nu een job coach van de 
gemeente mee. Dit geeft positieve resultaten.

Afspraak: Er zullen altijd mensen blijven bij wie het 
misgaat. Dan moet er een aantal dingen tegelijkertijd 
gebeuren. Door de wijkteams, die een waakvlamfunctie29 
hebben, moet dit signaal vroeg worden opgepakt om 
overlast in de wijk te voorkomen. Ook de eerstelijns 
organisaties hebben hier via Nieuw Rotterdams Welzijn 
een rol in. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat 
mensen niet terug bij af komen, maar snel weer terug 
kunnen naar de wijk. Daarom wordt de standaard dat bij 
elke uitstroom naar zelfstandig wonen een individueel 
terugvalpreventieplan of een WRAP (welness recovery 
action plan) wordt opgesteld. Wanneer er onverhoopt 
toch aanhoudend woonoverlast wordt veroorzaakt, zetten 
de ketenpartners als ultimum remedium en in overleg 
middelen in uit het veiligheidsdomein, om zodoende de 
woonoverlast te beëindigen.

29 Het wijkteam heeft een waakvlamfunctie voor Rotterdammers die lang-
durig ondersteuning nodig hebben of na een periode van intensieve hulp 
behoefte hebben aan de mogelijkheid om af en toe nog een beroep te 
kunnen doen op een steuntje in de rug.  

Borgen van de zachte landing in de wijk
Ook in de nieuwe Wmo en het Nieuw Rotterdams 
Welzijn biedt het concept Thuishavens kansen. Dit is 
een werkwijze waarbij woon-/zorgvoorzieningen voor 
kwetsbare personen worden aangesloten op en ingebed 
in de wijkinfrastructuur. Het gaat om wederkerigheid. 
Hiermee wordt vormgegeven aan borging van het 
duurzaam en stabiel onder dak brengen (door- en 
uitstroom) van kwetsbare personen. Tevens kan een 
Thuishaven een signaleringsfunctie hebben voor 
risicogroepen in de wijk. Het concept Thuishavens heeft 
zo een meerwaarde voor de stad en al haar wijken én 
voor de kwetsbare personen. 

Afspraak: We herijken het huidige palet aan specifieke 
dagopvangvoorzieningen en inloop GGZ. We kijken 
daarbij of er mogelijkheden zijn tot synergie tussen zorg 
en welzijn, het integreren van activiteiten dan wel het 
openstellen van de Huizen van de Wijk voor kwetsbare 
mensen. Dit is ook onderdeel van het programma Nieuw 
Rotterdams Welzijn. Hierbij geldt het adagium: samen 
gaan waar het kan, apart waar het moet. Deze herijking 
realiseren we per 2017.

Afspraak: We actualiseren en concretiseren in 2016 het 
concept Thuishavens naar de nieuwe Wmo en Nieuw 
Rotterdams Welzijn. Daarbij onderzoeken we expliciet 
de mogelijkheid om Thuishavens om te bouwen naar 
huiskamers van Huizen van de Wijk. Dit gebruiken we 
voor de inbedding van woonvoorzieningen in de wijk en 
daarmee het borgen van de uitstroom.

Piet (50) slaapt een aantal nachten per week in de 
nachtopvang. De andere nachten kan hij bij zijn zus of 
moeder slapen. Hiervoor kan hij zich niet laten inschrijven. 
Piet heeft een alcoholverslaving. Hij vindt het moeilijk 
om afspraken na te komen. Hij reageert geagiteerd als 
hij hierop wordt aangesproken. Piet heeft geen inkomen 
en ca. €100.000 euro schuld. Zijn schulden zijn zo hoog 
opgelopen door huurschulden en deurwaarderskosten. 
Piet heeft meerdere malen een uitkering aangevraagd, 
maar tot op heden geen stabiel inkomen kunnen verkrijgen. 
Redenen hiervoor zijn het verstrijken van de zoektermijn en 
het niet kunnen aanleveren van gegevens. Begeleiders bij 
de nachtopvang proberen gesprekken met Piet te voeren, 
maar Piet is moeilijk te motiveren. Hij lijkt zijn problemen 
te bagatelliseren en weg te wuiven. Piet blijft vaag als er 
wordt gevraagd naar zijn school- en werkverleden. Piet kan 
erg boos worden als begeleiders dingen van hem vragen 
die hij niet wil vertellen. Hij zegt zijn situatie wel best te 
vinden. 
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Het actieprogramma stuurt op en rapporteert periodiek 
over de behaalde resultaten (zie ook hoofdstuk 2). 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van relevante informatie 
uit een aantal bestaande monitors waaronder de 
monitor sociaal domein, om de administratieve lasten 
bij zorgaanbieders, maar ook de gemeente zelf, zoveel 
mogelijk te beperken. Het actieprogramma aggregeert 
informatie uit diverse gemeentelijke informatiesystemen 
waaronder Mens Centraal en het cliëntvolgsysteem e-Vita, 
en gebruikt de definitieset van de Zelfredzaamheidsmatrix 
(ZRM). De gecontracteerde zorgaanbieders leveren 
routinematig gegevens aan in e-Vita, en ontvangen 
periodiek rapportages uit e-Vita.

• De gemeente richt een (O)GGZ-signaleringsmonitor 
in die periodiek een aantal risicofactoren in beeld 
brengt. Deze monitor biedt een vinger aan de 
pols rondom de omvang en samenstelling van de 
doelgroep, en fenomenen binnen de doelgroep. Zo 
mogelijk wordt aansluiting gezocht bij bestaande 
monitors 

• Met behulp van de Rotterdamse Ketenindex wordt 
met één indexcijfer bijgehouden hoe de groep 
cliënten zich ontwikkeld op een viertal meetpunten, 
te weten aantal (instroom), verblijfsduur (in de 
keten), intramuraal/extramuraal (arrangement) en 
de mate van zelfredzaamheid. Dit indexcijfer kan 
voor de keten als geheel worden gegeven maar ook 
voor specifiek onderdelen van de keten. De ROKX 
is onderdeel van het gemeentelijke instrumentarium 
voor monitoring en sturing op de (O)GGZ-
doelgroep. 

• De gemeente richt een monitor Beschermd 
Wonen in conform de afspraak in de bestuurlijke 
samenwerkingsovereenkomst met de 
regiogemeenten. De uitkomsten van deze monitor 
dienen als stuurinformatie en input voor het 
bestuurlijk overleg met de  bestuurders van de 
regiogemeenten.

• De monitor HBD geeft een compleet overzicht van 
de huisvestingsvraag van bijzondere doelgroepen 
en het beschikbare aanbod. Deze monitor geeft 
ook informatie over eventuele verdringingseffecten 
en op geaggregeerd niveau  over clustering van 
individuele gehuisveste personen.

Actie: De gemeente gebruikt de relevante informatie uit 
bovenstaande monitors om daarmee periodiek een beeld 
te geven van de voortgang van dit actieprogramma. 

Actie: Voor de raamovereenkomsten tweedelijns Wmo-
ondersteuningsarrangementen en de beleidsontwikkeling 
vervult contractmanagement een sleutelrol. Als onderdeel 
daarvan ontwerpt de gemeente in co-creatie met alle 
betrokken partijen een nieuwe werkwijze voor monitoring 
en sturing op de cliëntgroepen GGZ / MO intra- en 
extramuraal.

Actie: De gemeente actualiseert eind 2015 de 
zoneringskaart en het zoneringskader voor de huisvesting 
van bijzondere doelgroepen, aan de hand van het nieuw 
op te stellen beleidskader HBD. Dit kader geeft aan 
in welke mate een wijk absorptievermogen heeft voor 
eventuele nieuwe voorzieningen of andere veranderingen.

7. Monitoren en sturen
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De maatregelen uit dit actieprogramma worden 
gefinancierd uit reguliere budgetten voor de Wmo, die 
binnen het begrotingsproduct Zorg voor volwassenen 
vallen. Het gaat daarbij om de middelen voor de 
maatschappelijke opvang (€ 49 mln), voor de nieuwe 
Wmo-taak beschermd wonen (€ 95 mln) en voor de 
nieuwe Wmo-taak ambulante begeleiding (€ 76 mln) 
die voor een nog onbekend deel gerelateerd zijn aan 
de (O)GGZ-doelgroep. Dit laatste zal het komende jaar 
duidelijker moeten worden als de cliënten met een AWBZ-
indicatie voor ambulante begeleiding een herindicatie 
voor een ondersteuningsarrangement hebben gekregen. 
Daarnaast wordt in de uitvoering van dit programma 
gebruik gemaakt van andere gemeentelijke voorzieningen 
zoals de Kredietbank, die elders in de gemeentebegroting 
zijn opgenomen.

Het actieprogramma moet resulteren in realisatie van de 
besparing van € 5 mln op ‘opvang en beschermd wonen’, 
die is ingeboekt in het collegeprogramma. 

Om deze taakstelling te behalen, hanteren we meerdere 
strategieën, in lijn met de doelstellingen van dit 
actieprogramma, te weten:

• minder instroom in de keten / Wmo-arrangementen;
• korter verblijf in de ketens;
• lagere ondersteuningsintensiteit;
• meer uitstroom uit de ketens.

8. Financiën
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AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
BBV Beschermingsbewindvoering
BW Beschermd wonen
DSM Diagnostic and Statistical Manual (of mental 

disorders)
(F)ACT Flexible Assertive Community Treatment
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
HBD Huisvesting bijzondere doelgroepen
IBS Inbewaringstelling
KBR Kredietbank Rotterdam
MO Maatschappelijke opvang
MO Cluster Maatschappelijke ontwikkeling 
MPH Meldpunt Preventie Huisuitzetting
OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg
PGB Persoonsgebonden budget
PGW&Z Directie Publieke gezondheid, welzijn en zorg
RM Rechterlijke machtiging
ROKX ROtterdamse KetenindeX
PvA MO Plan van aanpak Maatschappelijke opvang
SO Stadsontwikkeling
VM Voorwaardelijke machtiging
W&I Cluster Werk en Inkomen
WLZ Wet langdurige zorg
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
ZRM Zelfredzaamheidsmatrix
ZVW Zorgverzekeringswet
ZZP Zorgzwaartepakket
ZZP B Zorgzwaartepakket inclusief behandeling
ZZP C Zorgzwaartepakket exclusief behandeling

De doelgroep van het actieprogramma
Het gaat om kwetsbare mensen van 18 jaar en ouder, met 
een ernstige en vaak langdurige psychische aandoening, 
frequent in samenhang met somatische problematiek, 
cognitieve beperkingen of verslaving. (Veel) psychische 
aandoeningen genezen niet. Mensen moeten leren 
omgaan met de gevolgen. Daarbij is de wisselende 
hulpvraag kenmerkend. Het gaat soms om mensen die 
zelf geen ondersteuning vragen, of niet in zien dat zij 
zorg nodig hebben. Dit kan bij de aandoening horen. 
Velen hebben het contact met familie verloren en hebben 
geen steunend sociaal netwerk. Door al het voorgaande 
zijn zij kwetsbaar en - al dan niet tijdelijk - beperkt in het 
zelfstandig functioneren en in het volwaardig deelnemen 
aan de samenleving (participatie). Mensen met ernstige 
psychische problemen ervaren vaak ook problemen op 

andere levensgebieden zoals wonen, werken, leren, 
vrijetijdsbesteding, financiën en sociale relaties.

De (keten) / netwerkaanpak
Er wordt eerste opvang aangeboden en vervolgens 
wonen, al dan niet zelfstandig, met een variatie aan 
ondersteuning. De ondersteuning is waar mogelijk 
gericht op het meer zelfredzaam worden en anders op 
het stabiliseren dan wel het voorkomen van terugval. 
De ondersteuning richt zich op meerdere leefgebieden. 
Aangezien er sprake is van langdurige en complexe 
problematiek op meerdere leefgebieden die met elkaar 
interfereren, zijn er meerdere partijen betrokken en is er 
sprake van een keten of een netwerk aanpak. Daar waar 
het zwaartepunt van de zorg / ondersteuning ligt, ligt ook 
de casusregie.

Extra- en intramuraal
De ondersteuningsbehoefte van een cliënt is intramuraal 
als onderstaande punten allebei van toepassing zijn:

• cliënt is als gevolg van de beperkingen (nog) niet 
in staat tot het volledig zelfstandig voeren van 
een huishouden. Als gevolg hiervan wordt gebruik 
gemaakt van hotelmatige voorzieningen (zoals 
voorzien in maaltijden, wassen, schoonmaak etc.);

• cliënt is als gevolg van de beperkingen (nog) 
niet in staat tot het zelfstandig aangaan en/of  
onderhouden van een huurcontract. 

Intramurale cliënten betalen een hoge bijdrage aan 
het CAK en houden daardoor alleen zak- en kleedgeld 
over. In de regel zal de uitkering ook verlaagd zijn (Veel 
cliënten hebben een bijstandsuitkering). Alle andere 
ondersteuning is dus extramuraal. Extramurale cliënten 
betalen een eigen bijdrage op basis van hun inkomen 
aan het CAK. Die eigen bijdrage zal in de regel laag zijn 
omdat het inkomen ook laag is. Zij krijgen in principe 
een volledige uitkering en betalen daar hun huur cq 
huurbijdrage van. Intra- of extramuraal zegt in de WMO 
en het Rotterdamse indicatieprotocol eigenlijk niet zozeer 
iets over een eigen woning of verblijven binnen de muren 
van een zorginstelling,  het verschil zit in de mate van 
zelfredzaamheid van de cliënt. (Z)onderdak is bijvoorbeeld 
extramuraal, omdat cliënt zelfstandig een huishouden 
voert. 

Bijlage A.

Afkortingen en 
gehanteerde begrippen
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Begeleid en beschermd wonen
Begeleid wonen is onderdeel van het resultaatgebied 
huisvesting en dus alleen van toepassing bij intramurale 
arrangementen. Zie hierboven voor de kenmerken van 
een cliënt die intramurale ondersteuning nodig heeft.

• Tussen 7.00 en 23.00 moet (toereikend en 
adequaat) toezicht aanwezig zijn.

• Tussen 23.00 en 7.00 moet toereiken en adequaat 
toezicht bereikbaar zijn.

Beschermd wonen is onderdeel van het resultaatgebied 
huisvesting en dus alleen van toepassing bij intramurale 
arrangementen. Zie hierboven voor de kenmerken van 
een cliënt die intramurale ondersteuning nodig heeft.

• Er moet 24 uur toereikend en adequaat toezicht 
aanwezig zijn.

De afweging is er begeleid of beschermd wonen wordt 
geïndiceerd in een WMO arrangement hangt dus af van 
de ondersteuningsbehoefte van de cliënt in kwestie en 
de mate / intensiteit van toezicht die daarbij nodig is. De 
semantische discussie speelt op bij woonvoorzieningen 
(bijv doorstroom pensions). Ook al worden deze 
voorzieningen nu vaak begeleid wonen voorzieningen 
genoemd, als cliënten huur betalen voor een kamer 
is dit in de visie van de gemeente een extramuraal 
arrangement. 
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Het actieprogramma richt zich op het optimaliseren van 
ondersteuning via opvang en beschermd/begeleid wonen 
voor kwetsbare Rotterdamse burgers, zodat ook zij (weer) 
meedoen en constructief bijdragen aan de Rotterdamse 
samenleving. 

Het actieprogramma draagt bij aan het tweede en derde 
thema van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO): “ondersteuningen van de zelfredzaamheid en 
de participatie van personen met een beperking of met 
chronische psychische of psychosociale problemen 
zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving; en beschermd 
wonen en opvang voor mensen met psychische of sociale 
problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met 
risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, 
de thuissituatie hebben verlaten.“

Het actieprogramma geeft invulling aan de extra inzet op 
het thema Zorg in het Collegeprogramma 2014-2018 # 
Kendoe. Uitgangspunt daarvoor vormen de ambities zoals 
verwoord in het overkoepelend WMO programma:

Meer zelfredzame Rotterdammers
• Minder Rotterdammers (18+) voelen zich eenzaam;
• Rotterdammers wonen langer thuis;
• Verbetering zelfredzaamheid en bevorderen door- 

en uitstroom (O)GGZ.

In samenhang
• Impuls geven aan transformatie;
• Zorg en welzijn verbinden;
• Van 2e naar 1e lijn;
• Welzijn preventief voor zorg: wijkteams, algemene 

voorzieningen, civil society.

De decentralisatie in de zorg biedt een kans om de 
begeleiding en ondersteuning voor de burgers met 
psychiatrische problematiek die intramuraal wonen, op 
een andere wijze vorm te geven. Het vertrekpunt is dat 
mensen mee willen doen in de maatschappij. Dat geldt 
ook voor mensen met een (ernstige) psychiatrische 
aandoening of mensen die dakloos worden. De 
focus ligt daarbij  op het herstel van de burger, zijn 
zelfredzaamheid en zijn participatie, vanuit de eigen 
regie. De ondersteuning is daarom nadrukkelijk gericht 
op zelfredzaamheid, in de wijk, met het sociaal netwerk, 
zodat mensen vanuit een intramurale setting kunnen 
door- en uitstromen naar zelfstandige(r) woonvormen 
en zo mogelijk (weer) zelfstandig kunnen gaan wonen, 
eventueel met een extramurale ondersteuning. Daarbij 
wordt rekening gehouden dat zelfstandig wonen niet voor 
iedereen is weggelegd.

Bijlage B.

Actieprogramma en WMO 
2015 in Rotterdam
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Basisrapportage AWBZ, CIZ, juni en december 2014.

Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg en VWS, 
16 juli 2013.

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Beschermd 
wonen centrumgemeentegebied Rotterdam, 29 juni 2015.

Consensus over de definitie van mensen met een ernstige 
psychische aandoening (EPA) en hun aantal in Nederland; 
Ph. Delespaul en de consensusgroep EPA; in Tijdschrift 
voor Psychiatrie (55) 2013.

Exit OGGZ, Nina van de Berg, Johan Sleegers, juli 2015.

Het kan dus – Evaluatie Plan van Aanpak 
Maatschappelijke Opvang in de vier grote steden.Tuinman 
& Planije, Trimbos, 2014. 

Inkoopstrategie WMO, gemeente Rotterdam, juni 2014.

Inkoopstrategie Welzijn, gemeente Rotterdam, juni 2015.

Kamerbrief minister Schippers over “Plan van aanpak 
problematiek verwarde Personen”, VWS, 30 juni 2015.

Meerjarenovereenkomst Forensische zorg 2013 t/m 2017.

Monitor PvA MO 2013/14, Trimbos.

Over de brug. Plan van aanpak voor de behandeling, 
begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische 
aandoeningen, Kenniscentrum Phrenos, september 2014.

Rapportage fase 1 Impactanalyse Toekomst GGZ, GGZ 
Nederland, juli 2014.

Rotterdammers voor elkaar – WMO-kader Rotterdam 
2015.

Bijlage C.

Gebruikte literatuur
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