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Actieplan 2018-2019 MO BW Regio Kop van Noord-Holland 

In februari/maart 2018 zijn is het Plan van aanpak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 “Thuis in de buurt” vastgesteld in de 
gemeenteraden van Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel.  

 
De gemeenten in de Kop hebben hierin de volgende doelstellingen vastgesteld:  

1. Inwoners met ernstige psychische en psychiatrische problematiek zo zelfstandig mogelijk laten wonen, met passende begeleiding en dagbesteding. 
2. Beschermd wonen met 24-uurs zorg en toezicht in omvang terugbrengen, maar beschikbaar houden voor de groep waar dat tijdelijk voor nodig is. 
3. Beschermd wonen verbinden met de bredere keten van samenhangende voorzieningen, waaronder maatschappelijke opvang en OGGZ-aanpak, 

begeleiding en dagbesteding, jeugdzorg (overgang 18-/18+), wonen, inkomensondersteuning, inloop, sociale verslavingszorg en 
welzijnswerk/maatschappelijke dienstverlening. 

4. Vroegsignalering en preventie en een optimale afstemming met de wijkteams. 
5. Integrale trajecten op maat incl. participatie en cliëntsturing. 

 
In het plan wordt de bestaande situatie met betrekking tot Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang in de Kop van Noord-Holland weergegeven. 
Landelijke ontwikkelingen en de regionale visie en uitgangspunten worden geschetst. Vervolgens wordt aangegeven welke maatregelen op een aantal 
deelterreinen nodig zijn om de ambities te realiseren.  
 
We beginnen niet op nul. En ook in 2017 zijn al de nodige veranderingen in gang gezet. 
 

- Er is een OGGZ-visie en –aanpak met duidelijke afspraken tussen  de belangrijkste ketenpartners op dit terrein. De GGD werkt aan het 
verbeteren van het proces van meldingen en triage.  

- In het kader van het project “Naar de voorkant” is in 2017 gestart met diverse innovatieve activiteiten,  waaronder focusgroepen, multidisciplinaire 
overleggen, cliëntgesprekken, inbreng ervaringsdeskundigheid en voorlichting in de wijk. Er is een Plan sluitende aanpak personen met verward 
gedrag gemaakt. Voor de uitvoering van de daarin benoemde speerpunten is subsidie ontvangen van ZonMW. 

- In het kader van de inkoop Wmo en jeugd (K3) worden de mogelijkheden voor verruiming van het aanbod van woonmogelijkheden voor 18-/18+ 
verkend.  Hollands Kroon werkt aan de voorbereiding van een project Kamers met kansen 18+.  

 
Ook het reguliere lokale beleid heeft diverse raakvlakken met de in de nota benoemde succesfactoren: 

- Alle gemeenten werken aan Armoedebeleid en/of Schulddienstverlening met het accent op preventie van schulden. 
- Gemeenten en zorgaanbieders werken aan versterken van eigen kracht en netwerk, soms vanuit de insteek positieve gezondheid. 
- Gemeenten en zorgaanbieders maken steeds meer gebruik van ervaringsdeskundigheid. 
- De meeste gemeenten hebben prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties, waar preventie uithuiszetting,  huisvesting “bijzondere 

doelgroepen”, preventief optreden bij leefbaarheidsproblematiek e.d. deel van uitmaken. 
- In alle gemeenten zijn laagdrempelige inloop- en ontmoetingsmogelijkheden, leer-werktrajecten en vormen van dagbesteding voor kwetsbare 

mensen.   
- Alle gemeenten vergoeden een deel van de eigen bijdrage uit de collectieve zorgverzekering. Schagen heeft de eigen bijdrage voor begeleiding 

en dagbesteding afgeschaft.    
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In dit actieplan een schets van de belangrijkste aanvullende opgaven voor de periode 2018-20 en de concrete acties voor 2018. In de bijlage een grafisch 
overzicht van al ingezette activiteiten op lokaal en regionaal niveau.  
 
In januari 2019, juli 2019 en 1 januari 2020 wordt de voortgang gemonitord.  

 

Activiteiten jaarplan 2018-2019 

Onderwerp en ambities  
2018-2020 

Activiteiten 2018 en toelichting Uitvoering en monitoring 

Hoofdoel: Versterken samenwerking en verbetering 
vroegsignalering en versterken ondersteuningssysteem 

  

Subdoel: verbeterafspraken over de samenwerking tussen 
gemeenten en relevante ketenpartners (aanbieders zorg en 
welzijn, politie, corporaties, cliënt(organisaties) als het gaat om 
signalering en ondersteuning van kwetsbare bewoners zijn in 
kaart en  ingebed  in  de werkprocessen zowel intern als extern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook het zo nodig verbeteren van de samenwerkingsafspraken 
OGGZ en de samenwerking van OGGZ-team met de lokale 
wijkteams maakt hier deel van uit.  

Continuering Innovatieproject “Naar de voorkant” 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie samenwerkingsafspraken OGGZ en 
verbinding met lokale wijkteams en zo nodig 
bijstellen 

Uitvoering: 
Uitvoering vindt plaats in kader van Plan sluitende aanpak mensen met 
verward gedrag. Activiteiten:  
- Voortzetten/vervolg op casusgesprekken over onderlinge 

samenwerking 
- verdiepingsgesprekken met ketenpartners om knelpunten in de 

samenwerking en verbeterpunten te verhelderen 
- verbeterafspraken tussen gemeenten en ketenpartners en tussen 

ketenpartners onderling op papier zetten. 
 

Deze afspraken betreffen o.a.: betere informatie over wie wat doet, 
goede terugkoppeling, betere afspraken over wie de regie heeft, 
persoonsgericht en outreachend werken, beter betrekken en zo nodig 
versterken netwerk/familie, grensgebied tussen zorg en straf. 

 
4

e
 kwartaal  2018: verbeterafspraken gereed 

4
e
 kwartaal 2019: afspraken ingebed in werkprocessen. 

 
Het  tevredenheidsonderzoek Veiligheidshuis NHN, Helders onderzoek  
naar Ketenhuis en gesprekken met OGGZ-ketenpartners en wijkteams, 
corporaties en huisartsen kunnen input leveren.   

Subdoel: 
Verruimen beschikbaarheid en bereikbaarheid Vangnet en 
Advies. 
 
Leerdoel: meer zicht krijgen op vorm werkzaamheid en optimale 
schaalgrootte 24 x 7  inzet. Meer zicht op behoefte vervoer en 
humane opvang. 

Pilot 24 x 7 uur beschikbaarheid en 
bereikbaarheid Vangnet en advies 

Start per 1 maart door GGD, met voorlopig alleen beschikbaarheid voor 
politie.  In combinatie met verbetering triage van meldingen die bij de 
politie binnenkomen. Gemeente DH monitort wekelijks. In juli eerste 
evaluatie. 

Leerdoel: meer zicht krijgen  op mogelijkheden om door 
samenwerkingsafspraken met VGZ bestaande knelpunten aan 
te pakken en innovaties te realiseren.  
 
 

Gemeenten en zorgverzekeraar gaan werken 
aan samenwerkingsagenda GGZ. We sluiten 
hierbij aan op landelijke ontwikkelingen 
(taskforce VWS).  

Taskforces  gemeenten/zorgverzekeraars  werken met externe 
ondersteuning aan verbeteren samenwerkingsafspraken. VWS gaat 
deze opzet over het hele land uitrollen.   
Uitrol vanaf 2018. 
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Geïnventariseerde knelpunten zijn: 
- lange wachtlijsten 
- afspraken over financiering 
- wijkgerichte inzet 
- crisisinzet 
- kwaliteit van de geboden zorg. 

 
Ondertussen wordt gesprek met VGZ gestart gericht op o.a.: 

- beperken wachtlijsten behandeling 
- afstemmen wie/wat financiert 
- wijkgerichte inzet (wijkverpleegkundigen en 

ervaringsdeskundigen) 
- crisisinzet 
- kwaliteit van de geboden zorg. 

Eind 2018: tussenstand gereed 
Uitvoering door gemeenten, met ondersteuning projectleider. 
Waar relevant afstemmen met Hoorn/Alkmaar. 

Versterken ondersteuningssysteem zelfstandig wonende 
cliënten 

Onderzoek of pilot buurtcirkel/buurtband 
wenselijk en mogelijk is.  
 
Vroegsignalering en versterken 
ondersteuningssysteem inbedden in werkwijze 
wijkteam en aanbieders. 

Gemeenten i.s.m. projectleider. 
April voorlichting, medio 2018 voorstel gereed. 
 
Uitwisselen ervaringen in overleg beleid/consulenten gemeenten. 
Gerichte training/cursus op maat waar nodig. 

Hoofddoel: Overgang 18-/18+ soepel en naadloos laten 
verlopen 

  

Subdoel: inventarisatie van het beschikbaar aanbod, 
mogelijkheden voor maatwerk en lacunes in huidig aanbod. 
 
Subdoel: Passend aanbod realiseren. 
 
Leerdoel: zicht krijgen op de lacunes in het aanbod en wat er 
nodig is om maatwerk te kunnen bieden. 

Huidig aanbod en knelpunten inventariseren. 
 

Overzicht aanbod maken.  
Gereed in 2

e
 kwartaal 2018.  

 
 

 Waar nodig individueel  maatwerk realiseren op 
cliëntniveau. 
 

Uitproberen individueel maatwerk 18-/18+ - woon/zorg in 2018 en bezien 
welke problemen zich daarbij voordoen. 
Q4 – evaluatie en tussenstand 2018 

 In kader van marktverkenning uitbreiden van 
bestaande mogelijkheden. 

Marktverkenning in maart 2018, resulterend in nieuw aanbod in 2019. 

Subdoel: consulenten jeugd/Wmo werken beter samen om in 
aanloop naar 18

de
 levensjaar tot goed (vervolg)traject te komen  

Interne processen verbeteren waardoor: 
- eerder hulp/behandeling wordt ingezet en na 

18
de

 zo nodig kan worden voortgezet;  
- noodzakelijke 18+ opvang of zorg eerder in 

beeld komt en aanvullend kan worden 
gerealiseerd. 

Draagvlak organiseren binnen elke gemeentelijke organisatie. 
 
Zo nodig coaching/training organiseren voor teams jeugd om beter 
bestaande mogelijkheden te benutten.  
Werkafspraken maken en borgen in de organisatie 
 

Hoofddoel: Ambulante ondersteuning en zorg op maat   

Leerdoel: onderzoeken of en welke tussenvormen tussen 
zelfstandig wonen met begeleiding en Beschermd wonen of 
Maatschappelijke opvang nodig zijn. 
 
 
 

Onderzoek naar de noodzaak en vorm om 
flexibele ondersteuning te organiseren voor 
mensen die tussen wal en schip vallen. 

Projectleider aanpak verwarde personen voert onderzoek uit in mei t/m 
augustus 2018. Individuele en groepsgesprekken met zorgaanbieders en 
cliënten maken daar deel van uit.  
Input marktverkenning wordt meegenomen evenals ervaringen andere 
gemeenten. In september/oktober 2018 is rapportage gereed.  
Desgewenst pilot starten in 2019 en/of aansluiten bij aanbesteding Wmo. 

Subdoel: of en welke meerwaarde inzet ervaringsdeskundigen 
en crisiskaart biedt. 
 
 

Introductie crisiskaart door 
ervaringsdeskundigen 
 

Er worden minimaal 10 ervaringsdeskundigen tot outreachend werken 
en crisiskaartconsulent opgeleid.  
Pilot wordt uitgerold in twee wijken. 
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 Er worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.  Plan van aanpak voor 
uitrol in hele regio wordt geschreven.  
Planning: looptijd 1 jaar, bereik 30 cliënten door  ervaringsdeskundigen. 
Het streven is dat 20 hiervan een crisiskaart invullen 

Subdoel: Ontwikkelen van een lokaal vroegsignaleringsnetwerk 
waardoor lokale samenwerking wordt versterkt en 
signalen/problemen sneller in beeld komen en worden 
opgepakt.  
 
Op niveau van wijk of dorp komen tot heldere 
samenwerkingsafspraken met gemeenten, politie, wijkteam, 
wijkverpleegkundigen, zorg- en welzijnsinstellingen en 
ervaringsdeskundigen.  
 
Leerdoel: Onderzoeken of schakel-GGD’er bijdraagt aan betere 
samenwerking, waardoor vroegsignalering en hulpnetwerk 
rondom cliënt verbeteren  en welke eventuele vervolgacties 
nodig zijn.  

Start met schakel-GGD’er , die als onderdeel 
van team Vangnet en Advies, contact legt met 
cliënt en verbinding maakt tussen 
dienstverlenende organisaties zorg/welzijn, 
ervaringsdeskundigen en veiligheid, inwoners en 
netwerk cliënt om signalen vroegtijdig op te 
vangen en korte lijnen te gebruiken. 

Voorbereiding  eerste helft 2018.  
Start pilot september 2018. Uitvoering door GGD in nauwe 
samenwerking met adviseurs gemeenten. Eerste kwartaal 2019 is 
rapportage gereed.  
 
 
 
 

Subdoel: passende overbruggingszorg en nazorg na uitstroom 
uit BW en MO. 

Gemeenten zien er strenger op toe dat hetgeen 
in contracten met zorgaanbieders  is opgenomen 
ook daadwerkelijk wordt nageleefd (bv. bieden 
passende overbruggingszorg, zorgdragen voor 
integraal plan bij uitstroom, nazorg of 
vervolghulp). 
 

Beter in werkproces verankeren dat: 
- regiogemeenten adequaat worden geïnformeerd (bij start en 

beëindiging indicatie); 
- zorgaanbieders aan verplichtingen voldoen. 
 
Den Helder past werkbeschrijving aan en overlegt hierover met 
regiogemeenten. Beschrijving 4

e
 kwartaal 2018 gereed. 

Hoofddoel: Passende  woonruimte in de wijk 
 

  
 

Leerdoel: 
Onderzoeken welke behoefte er is in woonruimte per doelgroep 
en of dit beschikbaar is voor de doelgroepen. 
 
 
 
 
 
 
Subdoel: realiseren dat het benodigde aanbod beschikbaar is 
voor verschillende doelgroepen. 

Onderzoeken van knelpunten en verbeterpunten 
en specifieke behoeften in de verschillende 
gemeenten m.b.t. de huisvesting van bijzondere 
doelgroepen dan wel de uitstroombehoeften 
vanuit BW en MO. 

Uitvoering: 
Gemeenten onderzoeken, in afstemming met zorgaanbieders en 
cliënten(organisaties)  welke problemen zich voordoen bij uitstroom, 
welk woonaanbod wenselijk is (zowel individueel als 
groepswoonvormen) en in hoeverre dit beschikbaar is in de 
verschillende gemeenten. 
Voor de zomer 2018 onderzoeksopzet gereed. 
 
Gemeenten brengen de aanwezigheid van en behoefte aan specifieke 
woonvormen in kaart (gebruikmakend van goede voorbeelden elders). 
Onderzoeksrapport gereed + presentatie: januari 2019. 
Afhankelijk van de resultaten wordt in samenwerking met corporaties of 
eventuele particuliere verhuurders gezocht naar oplossingen voor de 
bestaande knelpunten. Lokale of regionale pilots kunnen daarbij 
behulpzaam zijn. Planning:  uiterlijk juni 2019. 

Hoofddoel: Bevorderen dagbesteding 
 

  . 

Leerdoelen:  
- Welke vormen van (zinvolle) dagbesteding zijn 

beschikbaar en geschikt voor onze doelgroepen? 
- Hoe kan maatwerk (nog meer) worden 

Gemeenten brengen divers aanbod in kaart  
alsmede gesignaleerde knelpunten en 
verbeterpunten. 
 

Uitvoering: 
Netwerkkaart  wordt  (o.a. met input focusgroepen Innovatieproject)  
afgerond door MEE&deWering met behulp van regionaal projectleider en 
gemeenten. Medio 2018 gereed. 
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gerealiseerd op cliëntniveau?  
-  

 
 

 
Gemeenten wisselen goede voorbeelden van 
maatwerk uit.  
  
Knelpunten eigen bijdrage worden in kaart 
gebracht. N.a.v. kabinetsvoorstel eigen bijdrage 
cliënten Wmo, wordt bezien of bestaande 
knelpunten  kunnen worden aangepakt. 

Actualisering wordt geborgd bij MEE/deWering. 
Als er voldoende draagvlak bij gemeenten is, in 2019 organiseren van  
regionale bijeenkomst om elkaar te informeren, goede voorbeelden uit te 
wisselen, van elkaar te leren inz. het bieden van individueel maatwerk. 
Afhankelijk van kabinetsvoorstellen, bevindingen gemeenten en door 
aanbieders aangegeven knelpunten worden zo nodig beleidsregels 
aangepast of wordt met innovatieve pilotprojecten gestart.  
Actie: beleidsadviseurs gemeenten. Voorstel eind 2018 gereed. 

Bevorderen inclusieve samenleving 
 
 

  
 

Subdoel:  
Bevorderen inzicht in psychische problematiek, verminderen 
stigmatisering.  

Uitrol cursusaanbod Mental Health First Aid voor 
bewoners en vrijwilligers. 
 
 
 
Voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk door 
ervaringsdeskundigen.  

Uitvoering: 
GGD i.s.m. GGZ en ervaringsdeskundigen  rollen aanbod uit.  
 
Start eerste helft 2018 in de Visbuurt en op Texel.        .  

Subdoel: Verminderen overlast. Op buurtniveau aanpakken van overlast d.m.v. 
heldere informatie over waar overlast/problemen 
kunnen worden gemeld, integrale aanpak van 
problemen/overlast en andere passende 
activiteiten. 

In Oud Den Helder zijn in 2017/18 afspraken gemaakt. 
Evaluatie:  mei 2018. 
 
 
 

Hoofddoel: Continueren en nader uitwerken samenwerking 
tussen gemeenten 

  

 Inkoop 2019 realiseren (met oog voor 
innovatiemogelijkheden). 

Besluit eerste helft 2018. 

 Contractgesprekken aanbieders 
 

Najaar 2018. 
 

 Intensivering van samenwerking  tussen  Den 
Helder en regiogemeenten. Zo nodig worden 
aanvullende afspraken over de casusregie 
gemaakt. 
 
Procesafspraken maken/uitschrijven over 
verantwoordelijkheden regio-/centrumgemeente 

Periodiek overleg in 2018. 
 
 
 
 
Procesafspraken actualiseren en detailleren. Gemeente Den Helder in 
overleg met regiogemeenten. 
Afronding tweede helft 2018. 
 

 Uitwerken scenario’s voor samenwerking vanaf 
2020 (m.b.t. toegang, juridische 
samenwerkingsvorm, financiële verdeling, inzet 
pgb). 

Beleidsadviseurs gemeenten. 
In 2018: informatie verzamelen (toegang WLZ, budgetten, enz.); 
scenario’s uitwerken, bestuurlijke visie aftasten). 
In 2019: toewerken naar besluitvorming.  

Verbetering kwaliteit   

Subdoel: meer inzicht in de cijfers (wat en waar) en de kwaliteit 
van de zorg.  

Ontwikkelen monitor BW/MO Start eerste helft 2018. 
Gemeente Den Helder i.s.m. beleidsadviseurs gemeenten. 
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