
Verslag informatieavond Maatschappelijke Zorg voor raadsleden Leidse Regio, 13 mei 2020

In dit verslag staan alleen de gestelde vragen en de antwoorden daarop.

N.a.v. presentatie Marijke van den Ham (stand van zaken doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg)
V:Brigitte  van Elburg  (Leiderdorp): Vierde  beweging  (n.a.v.  drie  bewegingen  uit  rapport  Dannenberg):  van  
beschermd wonen naar beschut wonen? Is deze beweging actueel en waar  we veel aandacht aan moeten  
besteden?
A: Is een vorm van ambulantisering. Die beweging zijn we inderdaad aan het maken. (Van intramuraal naar  
ambulant). Beschut wonen is een lichte vorm van beschermd wonen. 
Is  een belangrijke  beweging op dit  moment.  De gehele  ambulantisering waarbij  we gaan van intramurale  
voorzieningen  (waar   alles  geregeld  en  betaald  wordt)  naar  beschut  wonen/begeleid 
wonen/tussenvoorzieningen. Beweging is van intramuraal naar ambulant.

V: Elzelien van der Starre (Voorschoten): Wat is Nieuwe Energie?
A: Opvang Dak- en Thuislozen in Leiden. Die in omvang gaat afnemen, nu 60 plekken. (afhankelijk van Corona)

V: Laura van Dijk (Leiden): In HR ambitie om kwetsbare doelgroepen binnen 3 maanden te plaatsen vanuit de  
Maatschappelijke Opvang (MO). Kan die ambitie waargemaakt worden?
A: Binnen MO het streven om z.s.m. mensen uit de opvang te krijgen en z.s.m. in een eigen woning te krijgen.  
Daar hebben we wel woningen voor nodig. Hier hebben we in de regio contigentwoningen voor. Corporaties  
die woningen beschikbaar stellen aan de instellingen (in dit geval de Binnenvest MO), hierin is schaarste. Maar 
de ambitie is inderdaad binnen 3 maanden te plaatsen in een eigen woning.

V: Patricia Driebeek (Zoeterwoude): Waarom is verslavingszorg uitgesplitst naar drie verschillende doelgroepen  
(pagina 8 van de presentatie)? Is verslavingszorg niet verslavingszorg? 
A: Was dit niet een opdeling van Maatschappelijke Opvang? Het is niet de bedoeling dat verslavingszorg is  
opgedeeld in drieën.
V: Patricia Driebeek: Pagina 10: vroegsignalering in de wijk. Worden de wijkbewoners dan opgeleid of geholpen  
vanuit een organisatie? 
A: Vroegsignalering wordt vooral gedaan door een professioneel netwerk in buurten die alert zijn en in contact  
staan met sociale wijkteams om signalen af te geven. Zij zijn voorzichtig: wat mag je wel ondernemen en wat  
niet. Wanneer bemoeizorg inzetten.

V: Martijn Otten: (Leiden): Leiden heeft de langste wachtlijst voor beschermd wonen van Nederland (als ik het  
goed heb). Ambitie is om deze eind van dit jaar weg te werken. Wat gaan we daaraan doen? Nieuwbouw? Wat  
zijn er voor initiatieven om de wachtlijst weg te werken?
A: Er worden nieuwe locaties toegevoegd. Zowel in bestaande bouw als in nieuwbouw. Bestaande bouw kan 
sneller  dan  nieuwbouw gerealiseerd  worden.  Belangrijkste  is  dat  er  vooral  in  HR voorzieningen  bij  zullen 
komen. Er zijn in verhouding veel voorzieningen in de Leidse Regio en de wachttijden worden veroorzaakt door 
de behoefte op HR niveau (specialistische voorzieningen). Opbouw nodig in de Rijnstreek en in de Duin- en 
Bollenstreek. Er komt een verschuiving door de decentralisatie waardoor de wachtlijst er anders uit komt te  
zien. 

V:  Glenn  Zeelt  (Voorschoten): Je  noemde  een  woningopgave  voor  een  aantal  gemeenten,  waaronder  
Voorschoten. Kun je dat toelichten?
A: Er is in kaart gebracht hoe het zit met de voorzieningen. Er gebruiken nu 3 mensen uit de Leidse Regio  
Beschermd Wonen in Voorschoten. Dit  moet naar zo’n 30 plekken. Er is behoefte aan zelfstandige woningen 
voor deze groep. Kleine appartementen voor alleenstaande huishoudens. 

Joyce  van  Reijn  wil  dit  ook  graag  voor  Leiderdorp  weten.  Daan  Binnendijk  zal  haar  morgen  schriftelijk  
informeren.



N.a.v. presentatie Renske Gercama (BW light Leiden)
V: Jolien Schroot (Voorschoten): Gaat om mensen die nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen? Is er  
gedacht aan een koppeling met ouderen? (mensen die niet meer in staat zijn om zelfstandig te wonen?)
A: Ja, er zijn voorbeelden van deze “magic mix” in Nederland. In Leiden bijvoorbeeld in de Robijnhof waar 
studenten  en  mensen  uit  bijzondere  doelgroepen  en  statushouders  in  1  pand  geplaats  zijn.  Een  ander 
voorbeeld is de Rondedans waarbij jongeren in een woonzorgcomplex van ouderen wonen. Heel interessante  
suggestie! Nu nog geen concrete ideeën over om dat in de Leidse Regio verder vorm te geven. Ideeën zijn altijd 
welkom.

V: Brigitte van Elburg (Leiderdorp): Wat is de belangrijkste les? Scheiden wonen en zorg, maar je hebt het vooral  
over samenwerken tussen wonen en zorg. Is dat niet een betere typering?
A: Ja, daarom heet het overkoepelende traject waarin we de lessen willen bundelen ook inclusief samenwerken  
wonen en zorg. Klopt wat u zegt. Belangrijk dat deze werelden (wonen en zorg) dichter bij elkaar komen voor  
deze doelgroep. Ook de uitwisseling tussen deze twee werelden. Woningcorporatie geeft bv aan dat ontzorgen 
van cliënten op gebied van wonen en de vraag wanneer kan je iets van een inwoner verwachten kunnen ze ook 
toepassen  op  de  huidige  huurdersgroep.  Daar  zitten  ook  kwetsbare  huurders  bij  die  ook  hulp  kunnen  
gebruiken. Wel zelf huur betalen maar andere zaken door een ander laten regelen. 
Als je meer van elkaar werelden hoort kom je tot nieuwe verbindingen en samenwerkingen. Nog veel lessen in 
te leren.

Wat we als gemeente kunnen leren is de integrale dienstverlening voor deze doelgroep. Zeker bij jongeren zijn 
er  problemen op  meerdere  vlakken  en  is  met  name inkomen  een belangrijke  knelpunt  in  het  zelfstandig 
wonen. Schulden zijn een onderdeel van de kwetsbaarheid van deze doelgroep. Heel belangrijk dat je niet  
alleen vanuit de zorgkant betrokken bent, maar ook vanuit werk en inkomen en schuldhulpverlening korte  
lijntjes met zorgverleners en woningcorporaties nodig.

N.a.v. presentatie Marja van Bruggen (Friendswoning Leiderdorp)
V: Elzelien van der Starre (Voorschoten): Ik schrik van de term dakloze jongere. Over hoeveel daklozen jongeren  
hebben wij  het?  Daar  is  toch  meer aan de hand dan  dat  ze de  huur  niet  kunnen  betalen.  Dat  stemt  mij  
verdrietig.
A: Landelijk 12.600 dakloze jongeren, schijnt. Er wordt door de GGD onderzoek gedaan naar zwerfjongeren in 
onze regio. Dat onderzoek zullen we delen, zodra het af is. In HR waren er in 2018 150 zwerfjongeren bekend.
Zwerfjongeren is een lastig probleem omdat het niet altijd zichtbaar is. Jongeren hoppen van logeeradres naar 
logeeradres. Deze jongeren voor de pilot zaten al in een daklozen-opvangplek en hebben weinig mogelijkheden 
om daar uit te stromen.
Problematiek van jongeren is heel verschillend. Voor deze friendswoning gekozen voor jongeren die grote kans 
hebben om binnen 2 jaar uit te stromen naar een zelfstandige woning.

V: Joyce van Reijn (Leiderdorp): Er wordt genoemd dat het proces in goed overleg met de buurt. Mijn ervaring is  
dat  het  niet  altijd  in  goed overleg  gaat.  Graag  iets  meer  aandacht  dat  er  in  de  wijk  al  mensen zijn  met  
verschillende problematieken.  Wel  van te  voren goed kijken naar  wat  de situatie in  de  wijk  dan is,  welke  
mensen daar wonen. Heeft zelf een andere ervaring in het plaatsen van mensen in bepaalde wijken. Aandacht  
voor vragen!
A: Als mensen uitstromen via contigentwoningen vanuit een instelling gaat dat via de zorgaanbieder en de  
woningcorporatie. In de pilot is de gemeente wel actief betrokken en zijn buurtbewoners geïnformeerd door  
middel van een brief en bijeenkomst. 

V: Brigitte van Elburg (Leiderdorp): Hoe wordt de selectie van jongeren die hiervoor in aanmerking komen vorm 
gegeven?
A: Vooraf met elkaar besproken welke type dakloze jongeren het meest geschikt zouden zijn. Binnenvest had 
meerdere kandidaten.  Ook gekeken naar of  de jongeren met elkaar een goede match zouden hebben. Zij 
hebben de deelnemers geselecteerd. Jongeren onderling laten kennis maken en begeleid richting de woning. 
De jongeren kunnen goed met elkaar opschieten.



V: Arie Janssen: (Leiderdorp): Er wordt 2 jaar genoemd in een Friendswoning en dan uitstromen. De woonruimte  
is schaars. Hoe vinden deze jongeren een woning? Moeten ze zelf op zoek gaan of worden ze geholpen?
A:  Binnen  de  pilot  is  het  de  bedoeling  dat  ze  binnen  2  jaar  begeleid  worden  naar  zelfstandig  wonen.  
Ontwikkelen van stappen naar zelfstandigheid. Op het moment dat 1 van de jongeren zover is dat hij/zij deze 
stap kan maken dan zal dit via de contigentregeling gaan (afspraken tussen aanbieders en woningcorporatie). 

V:  Patricia  Driebeek  (Zoeterwoude): Krijgen  de  3  jongeren  die  nu  in  de  Friendswoning  zitten  ook  extra  
steun/stimulering voor scholing? Om je maatschappelijke waarde te laten zien.
A: 2 van deze jongeren zijn aan het werk en 1 is aan het studeren. Doordat ze nu weer in een woning zitten,  
kunnen ze dat ook blijven doen. Deze jongeren hebben een hoge potentie om hun leven weer op de rit te  
krijgen. Ze hebben geen goede start gemaakt en die wordt ze nu weer geboden. 
V: Ga je bij volgende plaatsing ook kijken naar jongeren die al een plek hebben in de maatschappij? Of kijken  
naar jongeren die gestimuleerd moeten worden om een opleiding te doen?
A: Niet bewust, als ze geen studie/werk hebben is dat vinden een onderdeel van de begeleiding. Welke dromen  
en ambitie heb je en hoe kun je daar komen? Een woning is juist een basisvoorziening om hiermee aan de slag  
te gaan. Friendswoning biedt een dak boven het hoofd en daardoor is persoonlijke ontwikkeling mogelijk en  
een plan gemaakt. 

N.a.v. presentatie Anita Toen (Samenwerking Fact team)
V: Gebke van Gaal  (Leiden): Las het VNG rapport  over SWT (SWT vijf  jaar later).  Uitdaging is preventie en  
outreachend werken. Wat doen jullie daarmee?
A: Zorgen komen binnen bij SWT of bij omstanders. In Leiden zijn er signaleringsoverleggen (professionals en  
informele zorg) die met elkaar signalen delen en met elkaar afstemmen wie er stappen gaat zetten en wie de 
hulp gaat inzetten.
V: Herkennen jullie in Leiden dat dit een punt van aandacht is?
A: Ja, blijft een punt van aandacht om outreachend te werken en zo vroeg mogelijk te signaleren wat er speelt

V: Brigitte van Elburg  (Leiderdorp): De resultaten gaan vooral  over de organisatie.  Wat vinden de cliënten  
ervan?
A:  Juist  dat  willen  we  nog  beter  gaan  monitoren,  wat  de  ervaringen  zijn.  Doen  we  nu  wel,  vragen  naar 
ervaringen naar aanleiding van de huidige ondersteuning. Maar geen exacte gegevens.

 


