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Onderwerp: brief, naar aanleiding van het overleg met mevrouw A. Brouwer over  

Regioplan ZOU Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

 

Geachte heer Waaldijk en mevrouw Brouwer, 

25 Februari jl. wisselden een afvaardiging van de Adviesraad Sociaal Domein en mevrouw Brouwer van 

gedachten over het Regioplan ZOU Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (versie 14 februari 

2020). Het was een collegiale en constructieve bijeenkomst. We spraken onze waardering uit voor de in U16 

vastgestelde uitgangspunten (§3.1)  voor bovengemeentelijke samenwerking in de doordecentralisatie van 

middelen. Ook herkennen en erkennen we het belang van de vier focuspunten (§ 5.2), mits ze in hun 

samenhang benaderd blijven.  

Op 25 februari werd vervolgens een aantal  inhoudelijke opmerkingen gemaakt, waarvan wij de vier 

belangrijkste hieronder voor u samenvatten.  

1. Formulering van de focuspunten wonen, zorg, inkomen en dagbesteding laat onverlet, dat aandacht 

voor het (individuele) clientbelang altijd op de eerste plaats moet komen. Wij vinden uw instemming 

daarmee terug in de zin op bladzijde 7, eerste alinea over ‘clientinformatie en clientervaringen als een 

belangrijke bron van data en informatie om de beweging in kaart te brengen’. We zien met 

belangstelling uit naar de manier waarop dit verder geoperationaliseerd wordt. 

  

2. U vindt ‘zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid’ (eerste vinkje in § 4.3 op bladzijde 10). Dat spreekt 

ons aan. Maar we plaatsen aan de hand daarvan drie kanttekeningen bij het in de nota voorgenomen 

beleid: 

a. zorgvuldigheid komt in gevaar als de afbouw van voorzieningen wordt ingezet, voordat nieuwe 

voorzieningen zijn gerealiseerd. Dat gevaar is bijvoorbeeld groot als de ‘ambulantisering’ van de 

zorg wordt doorgevoerd, vóórdat in de Utrechtse Heuvelrug voldoende passende woonruimte 

beschikbaar is. Het gebrek aan woonruimte in het algemeen wordt keer op keer erkend, zonder 

concrete voorstellen om dit aan te pakken. Samenwerking met de woningbouwverenigingen is in de 

vorm van prestatieafspraken een eerste aanzet, maar als ASD vinden we vooralsnog geen 

sluipwegen voor de situatie waarin het tekort aan passende woningen blijft bestaan. Dat creëert 

een impasse; 

b. er wordt naar gestreefd om een substantieel deel van de huidige gebruikers van intramurale zorg te 

begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijke eigen voorziening in de wijk. Wij vinden het risico van 

‘ongelukken’ onverantwoord groot als de 24 uurszorg te gehaast wordt omgezet in een begeleiding 

op afstand. In de nota ontbreekt een beschrijving van noodzakelijke vangnetten tijdens het 

transformatieproces. In ons overleg werd als voorbeeld genoemd, de persoon die zijn medicatie 

stopt en – bij gebrek aan voldoende direct  toezicht – ontspoort. Ook hier is de samenhang tussen 

de focuspunten en de individuele cliënt (punt 1) essentieel; 
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c. de cliënten die van de beschreven zorg afhankelijk zijn vormen een diversiteit aan doelgroepen met 

specifieke achtergronden. Wij volgen met belangstelling de manier waarop u die verschillende 

doelgroepen uiteindelijk gaat onderscheiden en benaderen. 

  

3. § 7.2 beschouwen wij als eerste aanzet tot verdere operationalisering van de beleidsvoornemens, 

terwijl over de financiële kaders op dit moment nog veel onduidelijk is. Wij nodigen u uit om in geregeld 

overleg, bijvoorbeeld tijdens de ASD vergaderingen, de voortgang in die operationalisering en de 

resultaten van gezette stappen met ons te bespreken. Wij zullen zelf alert zijn op te verwachten go/no 

go momenten en hebben er alle vertrouwen in dat mevrouw Brouwer dat van haar kant ook zal doen. 

  

4. De voorgenomen ambulantisering gaat nieuwe eisen stellen aan de kennis, vaardigheden en houding 

van zorgverleners. Naar verwachting zullen zij (nog meer dan nu) competenties moeten ontwikkelen, 

zoals vasthoudendheid in het actief opzoeken van zorgmijders en van cliënten die slordig met afspraken 

omgaan. Naar ons oordeel zal het beleid aanmerkelijk aan kracht winnen, als er een aparte paragraaf 

gewijd gaat worden aan de opleiding en coaching voor verdere professionele ontwikkeling en 

persoonlijke groei van betrokkenen. 

Vriendelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

Paul van Haaren 

voorzitter 

 


