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Onderwerp:
Koerswijzer Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en lokale aanpak Gemeente Moerdijk

Geacht College,
De Gemeente Moerdijk heeft aan de Wmo-Raad gevraagd om tijdig mee te denken in het beleid en de verdere
ontwikkeling en aanpak van beschermd wonen in de gemeente.
Meer concreet is gevraagd waar volgens de Wmo-Raad de prioriteiten liggen in de onderdelen van de koerswijzer Beschermd Wonen. Dit om zo te komen tot een lokaal plan van aanpak.
De Wmo-Raad heeft hiervoor ontvangen:
- De Koerswijzer Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.
De koerswijzer is een gezamenlijk product van 10 gemeenten in de regio Breda en is samengesteld
door afgevaardigden van de gemeenten uit de regio Breda, waarin ook de input van belangrijk
maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen is verwerkt.
- Inventarisatie t.b.v. lokaal plan van aanpak Moerdijk beschermd wonen.
Werkdocument november 2019
In voornoemde stukken worden erg veel zaken benoemd. Een aantal daarvan zijn al in uitvoering, een aantal
zijn in ontwikkeling en een aantal zaken moeten nog opgepakt worden.
Aan de Wmo-Raad is gevraagd aan te geven waar naar haar mening de prioriteiten liggen.
De Wmo-Raad is van mening dat het welzijn van de client prevaleert, maar dat een prettige
leefomgeving voor de inwoners ook erg belangrijk is. Gevoelens van onveiligheid of een onveilige situatie
waarop men geen controle heeft, is van grote invloed op de leefomgeving.
Goede communicatie met - en input van de buurtbewoners kan onzekerheid doen afnemen, kennis van de
doelgroep vergroten en een gevoel van controle geven.
Bovendien kan de samenwerking tussen de doelgroep, de buurtbewoners en professionals van grote invloed
zijn op het welbevinden van de doelgroep.
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De doelgroep
1. Maak goede afspraken ter bescherming van de privacy van de cliënt. Er is een spanningsveld tussen het
delen van informatie bij calamiteiten (met buurtbewoners en professionals) en het beschermen van de
privacy van de cliënt. Toestemming van de cliënt om indien gewenst informatie te delen zou vooraf
besproken en vastgelegd moeten zijn.
2. Zorg voor een zinvolle en voldoende dagbesteding voor de doelgroep ter voorkoming van
escalatie/crisis.
3. Zorg voor een goed werkende crisisdienst die breed bekend is en zorg voor goed werkende
vervolghulpmogelijkheden.
Buurtbewoners
4. Zorg voor draagvlak onder buurtbewoners d.m.v. voorlichting. Biedt vrijwilligers, buurtbewoners en
andere belanghebbenden uitleg over GGZ-problematiek. Blijvende aandacht hiervoor.
5. Zorg voor een breed toegankelijk meldpunt voor buurtbewoners die een belangrijke signaalfunctie
hebben en ook preventief moeten kunnen reageren. Zorg bovendien voor één (gemeentelijk)
aanspreekpunt dat/die inzicht heeft in alle meldingen en die ook gaat kijken als dat nodig is.
6. Betrek de buurtbewoners ook in kader van het sociaal netwerk. Biedt de omgeving ondersteuning
hoe ze met de betreffende persoon/personen om kunnen gaan en waar ze terecht kunnen bij
problemen
Professionals
7. Zorg voor zoveel mogelijk getrainde ogen en oren in de wijk. De buurt moet, zoals al eerder
aangegeven, ook kunnen signaleren en preventief reageren.
8. Maak gebruik van de expertise van de GGZ. Schakel bijv. ervaringsdeskundigen vanuit de GGZ in
en geef deze een plaats in de Huizen van de Wijk, zo dicht mogelijk bij de buurtbewoners.
9. Bij het dreigend ontstaan van een onhoudbare situatie moet er worden ingegrepen.
Samen
10. Organiseer een goed vormgegeven structureel overleg tussen zorg, veiligheid en de
buurtbewoners.
Graag worden wij op de hoogte gehouden van het vervolgtraject en zien wij adviesaanvragen met
belangstelling tegemoet.

Stichting Wmo-Raad Moerdijk.
De voorzitter,
Namens deze
W. Tolenaars, secretaris
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