
Advies Reactie gemeente Aanpassing document ja/nee
1 Het plan is weinig concreet. In de definitieve versie van het uitvoeringsplan is een 

uitvoeringsagenda toegevoegd die meer inzicht geeft in de 

activiteit, wie er wat doet en wanneer.

ja

2 Geen inclusie, maar maatwerk voor iedereen. De mens 

staat centraal (leefwereld) niet de financien 

(systeemwereld).

Dit onderschrijven we. We hebben dit in de ambities en de 

verdere uitwerking daarvan beschreven.

nee

3 De verschillende doelgroepen worden door elkaar 

gebruikt.

In het plan voegen we verschillende ontwikkelingen in elkaar 

waaronder de aanpak personen met verward gedrag en de 

ontwikkelingen rond Beschermd Wonen en Maatschappelijke 

Opvang. We geven aan dat de doelgroep heel uiteenlopend is 

en dat iedereen uniek is. Toch kunnen verschillende mensen 

met vergelijkbare ondersteuning worden geholpen. Wat we met 

het plan willen realiseren is een samenleving waarbinnen heel 

veel verschillende mensen een goede plek kunnen vinden. We 

hebben dit in het definitieve plan verder aangescherpt.

ja

4 Er worden in het plan en de bijlagen verschillende 

definities voor gelijke termen gebruikt.

In het definitieve plan hebben we dit aangepast. ja

5 De kern is het betrekken van de samenleving. Er moet 

ondersteuning komen voor clienten, maar ook voor 

inwoners en vrijwilligersorganisaties.

Dat is een heel goed punt. We denken hierbij aan een cursus 

MHFA (Mental Health First Aid) niet alleen voor professionals, 

maar ook voor betrokkenen, inwoners en vrijwilligersorganisaties. 

Bij het onderwerp Stigma, wat we samen met 

ervaringsdeskundigen, familie van en aanbieders gaan 

oppakken, nemen we dit mee. Daarnaast attenderen wij cliënten 

op de mogelijkheid om gebruik te maken van onafhankelijke 

clientondersteuning van Stichting Hersteltalent. Inmiddels 

hebben we het aanbieden van onafhankelijke 

clientondersteuning in Team Thuis! een vaste plek gegeven.

nee
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6 Meer diversiteit in woonvormen is nodig. Er is gebrek 

aan huisvesting verspreid over het eiland en in het 

bijzonder begeleid wonen. De omklapwoning wordt 

genoemd als goed voorbeeld.

Dit punt geven ervaringsdeskundigen, familie van en aanbieders 

(vanuit de aanpak personen met verward gedrag) ook aan ons 

mee. We hebben daarom met onze collega gemeenten in de 

Oosterschelderegio besloten om mee te doen met het 

Actieprogramma Weer Thuis . Woningcorporatie Zeeuwland en 

zorgaanbieder Emergis nemen hieraan ook deel. Het 

Actieprogramma Weer Thuis  heeft als doelstelling, dat er op 

bestuurlijk niveau regionale (prestatie)afspraken komen tussen 

gemeenten, zorginstellingen en corporaties om de beweging in 

uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang op 

gang te brengen en bestuurlijk te borgen. Passende huisvesting 

is hierin een belangrijk gegeven. Naast een onderzoek naar wat 

er aan (diversiteit van) woonvormen nodig is, maken we 

kwalitatief goede afspraken. Dit betekent dat: 

a. Afspraken idealiter de volgende elementen bevatten:  

 - Aantallen toe te wijzen woningen/contingent woningen per 

gemeente en corporatie; 

 - Inclusief afspraken over “voldoende” begeleiding en op- en 

afschalen ervan; 

 - Afspraken over hoe er wordt toegewezen/bemiddeld;

- Afspraken over schuldhulpverlening (indien van toepassing) en 

oude huurschulden.

b. Deze afspraken zorgen voor commitment en draagvlak tussen 

partijen. De uitstroom van deze kwetsbare groepen wordt als 

gezamenlijke opgave gezien. 

nee

7 Er kan geen sprake zijn van een bezuiniging door de 

verschuiving van Beschermd Wonen naar meer 

zelfstandig wonen met 24/7 begeleiding. De 

ambulantisering gaat zeker kosten met zich 

meebrengen.

De opgaven waarvoor de gemeente nu staat komen niet vanuit 

een bezuinigingsopgave. Op dit moment is er op het vlak van de 

financien nog heel veel onduidelijkheid. Dit komt doordat er:

1. landelijk een nieuw subjectief verdeelmodel voor Beschermd 

Wonen en Maatschappelijke Opvang in ontwikkeling is;

2. ook wordt de Wlz opengesteld voor mensen met een Wmo 

indicatie Beschermd Wonen voor wie permanent toezicht of 24 

uur per dag zorg in de nabijheid nodig is. 

Op Schouwen-Duiveland ligt er geen bezuinigingsopdracht onder 

de plannen.

nee



8 Continuiteit en kwaliteit van ondersteuning en 

begeleiding is belangrijk. De adviesraad vraagt aandacht 

voor de duur van de begeleiding, het behoud van een 

vaste begeleiding, overgang 18-/18+. 

Dit heeft onze aandacht en is in het plan ook als actiepunt in de 

uitvoeringsagenda benoemd.

nee

9 Er moeten meer opvangmogelijkheden voor (dakloze) 

jongeren worden gecreerd.

Via onze eigen toegang en via partners krijgen wij geen signalen 

dat er op ons eiland dakloze jongeren zijn. Er zijn wel thuisloze 

jongeren die van bank naar bank gaan. Voor jongeren met een 

woon- en een hulpvraag biedt Juvent wonen met begeleiding in 

Goes. We onderzoeken of dit ook op Schouwen-Duiveland kan 

worden gerealiseerd. Deze ontwikkeling wordt ook meegenomen 

in het Actieprogramma Weer Thuis.

nee

10 De adviesraad ziet graag een nadere uitwerking van het 

Skaeve Huse concept.

Binnen de ontwikkelde aanpak personen met verward gedrag op 

Schouwen-Duiveland is door de betrokkenen ook aandacht 

gevraagd voor het concept Skaeve Huse. Emergis voert op dit 

moment in Zeeland een project uit. De verdere uitwerking van 

het concept Skaeve Huse wordt provinciaal opgepakt vanuit de 

ontwikkelingen rond de Maatschappelijke Opvang en binnen het 

Actieprogramma Weer Thuis .

nee

11 De adviesraad adviseert een actief gebruik van de 

crisiskaart.

Vanaf 1 januari 2019 is Stichting HerstelTalent ingehuurd om  

mensen op Schouwen-Duiveland te begeleiden een crisiskaart te 

maken.

nee

12 Het Pgb kan als instrument een bijdrage leveren aan het 

stimuleren van innovatieve en kleinschalige 

woonvormen. Pgb en ZIN worden in het uitvoeringsplan 

teveel bij elkaar gezet. De doelgroep is vaak niet in staat 

een Pgb te beheren. De adviesraad vraagt om een 

specifieke inzet voor het Pgb.

In Zeeland kennen wij nu (nog) drie vormen van Beschermd 

Wonen: 1. Intramural 2. Geclusterd 3. Extramuraal. Bij de 

intramurale beschermdwoonzorg zie je inderdaad dat deze groep 

niet in staat is een PGB te beheren. Bij de geclusterde en 

extramaruale vorm kan PGB wel ingezet worden. Momenteel 

werken wij met een PGB check om te beoordelen of de 

aanvrager zelf in staat is om een PGB te beheren. Deze check 

wordt de komende periode aangescherpt. 

nee

13 De adviesraad acht de onafhankelijke 

clientondersteuning voor de doelgroep van groot belang. 

Vooral de inzet van ervaringsdeskundigen kan een 

belangrijke bijdrage leveren. De adviesraad vraagt dat 

de ervaringsdeskundige hiervoor een passende 

honorering krijgen. Dan pas snijdt het mes aan twee 

kanten: een betere aansluiting bij de leefwereld van de 

client en een concrete stap richting arbeidsmarkt voor de 

ervaringsdeskundige zelf.

Vanaf 1 januari 2019 is Stichting HerstelTalent 

(www.stichtingHerstelTalent.nl), een organisatie bestaande uit 

ervaringsdeskundigen, ingehuurd om mensen op Schouwen-

Duiveland te begeleiden een crisiskaart te maken, onafhankelijke 

clientondersteuning aan te bieden. Ook worden per jaar een 

aantal trajecten begeleiding voor zorgmijdende mensen 

afgenomen. 

nee

Nog de volgende aanbevelingen:



14 Een vast gezicht voor de client, goede kennis van de 

sociale kaart en feeling met de doelgroep.

Dit is in de uitvoeringsagenda als actie opgenomen. nee

15 De samenwerking, communicatie en terugkoppeling 

tussen hulpverleners kan beter. De AVG mag een goede 

op preventie gerichte samenwerking niet in de weg 

staan.

Samenwerking en communicatie tussen aanbieders met als 

uitgangspunt de client centraal is een uitgangspunt in het plan. 

De richtlijnen van de AVG moeten daarbij worden nageleefd. 

Hiervoor is provinciaal een handreiking aangeleverd die waar 

mogelijk de professionals handvaten geeft om de ruimte te 

gebruiken. We werken steeds meer met deze handreiking.

nee

16 Meer aandacht voor de scheidslijn Wmo/Wlz. Wij zijn in gesprek met aanbieders om vraagstukken rond de 

overgang van Wmo en Wlz op te lossen met als uitgangspunt 

dat de mens er zo min mogelijk hinder van ondervindt.

nee

17 Onderzoeken of er behoefte is aan een 24-uurs 

inloophuis op Schouwen-Duiveland.

In de aanpak personen met verward gedrag die is opgesteld met 

een groot aantal betrokken partijen als Emergis, Leger des Heils, 

De Zuidhoek, SMWO, Alevo, Reclassering Nederland en 

anderen is ook gesproken over benodigde voorzieningen. Hieruit 

is het Skaeve Huse en een zg. time-out voorziening (woning 

waar mensen in maximaal 3 maanden hun zaakjes weer op orde 

kunnen krijgen of korter een time-out kunnen nemen) naar voren 

gekomen. Een dag- en nachtopvang werd niet gemist. Deze is in 

Zeeland provinciaal georganiseerd in Vlissingen, het zg. Witte 

Huis. Op Schouwen-Duiveland wordt door de Stichting 

Noodopvang met subsidie van de gemeente wel noodopvang 

voor maximaal 3 dagen georganiseerd.  

nee

18 Een jeugdraad is een goed instrument om de jeugd 

actief te betrekken bij ontwikkelingen in de buurt. Goede 

beleiding is een voorwaarde als de ambitie is om ook 

jongeren uit de doelgroep te betrekken.

Wij willen graag ondersteuning bieden in overleg met de 

betrokkenen. Dit kunnen ook jeugdigen zijn. Voor individuele 

oplossingen is een jeugdraad denken wij niet nodig. Bij het 

onderwerp Stigma, wat we samen met ervaringsdeskundigen, 

familie van en aanbieders gaan oppakken zullen we ook 

aandacht voor de jongeren hebben. 

nee


