Regionale plannen beschermd wonen en opvang komen eraan
Voor 1 januari 2018 moet elke regio in Nederland een beleidsplan beschermd wonen en
opvang hebben vastgesteld waar de handtekeningen van alle betrokken gemeenten onder
staan. MIND gaat samen met Federatie Opvang, RIBW-Alliantie en GGZ Nederland de
komende tijd alle regionale plannen verzamelen en analyseren.
Hoe zat het ook al weer? In 2015 bracht de commissie Dannenberg een rapport uit over
beschermd wonen, waarin stond dat de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen op
termijn bij alle gemeenten moest komen te liggen, en niet meer alleen bij de
centrumgemeenten. De commissie Dannenberg verbond daar wel harde voorwaarden voor
sociale inclusie aan: ondersteuning bij herstel en participatie, een breed arsenaal aan
woonvarianten en voldoende betaalbare woningen, versterking van zelfmanagement,
ervaringsdeskundigheid en informele zorg, enzovoort. Bovendien stelde de commissie dat
regionale samenwerking noodzakelijk blijft.
De politiek en gemeenten hebben in grote lijnen ‘Dannenberg’ overgenomen. Met ingang
van 2020 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor hun eigen beschermd wonen en
maatschappelijke opvang, maar ze moeten wel regionaal samenwerken. Voor 2017 heeft
elke gemeente al moeten aangeven in welk regionaal verband zij vanaf 2020 wil
samenwerken om beschermd wonen en maatschappelijke opvang goed te organiseren.
Daaruit zijn uiteindelijk 46 regio’s ontstaan. En elke regio moet nu voor 1 januari a.s. een
regionaal beleidsplan vaststellen. De meeste plannen zijn nu min of meer gereed, in ieder
geval in concept.
MIND wil met de brancheorganisaties de komende twee maanden alle plannen verzamelen
en analyseren. Daarbij zullen we kijken of alle relevante partijen, dus ook cliënt- en
familieorganisaties, goed bij de plannen betrokken zijn. En we zullen kijken hoe regio’s
invulling geven aan de voorwaarden voor sociale inclusie. Daarbij zijn niet alleen de visies en
uitgangspunten van belang, maar ook en vooral de concrete afspraken die in de plannen
worden vastgelegd.
In eerste instantie wordt het een documentenonderzoek. Maar als het nodig is zullen we
vanuit Mind extra informatie in de regio opvragen. Andersom staan we open voor vragen en
signalen van cliënt- en familievertegenwoordigers in de regio: Hoe zijn ervaringsdeskundigen
en cliënt- en familieorganisaties bij de plannen betrokken? Is hun inbreng ook terug te
vinden in de plannen? Welke afspraken in de plannen zijn goed, of juist slecht, of missen er
nog? En waar kan MIND Landelijk Platform helpen met informatie of ondersteuning?
Begin oktober hopen we over de monitor beleidsplannen beschermd wonen en opvang te
rapporteren.
Informatie: Nic Vos de Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl
Links: naar rapport Dannenberg: https://vng.nl/files/vng/van-beschermdwonen_20151109.pdf
Kaart met regio-indeling per 1 januari 2020,
http://gis.vng.nl/v2/?t=4&key=154SkK_aUrk6X9a97bGt9Vqrep8Ei6Er00ssKHSKm6M&jaar=2017

