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1. Inleiding
Vanaf 1 april 2014 worden dak- en thuisfoze burgers in Weert opgevangen door middel van
flexibele maatschappelijke opvang. In plaats van één vaste opvanglocatie worden dak- en
thuislozen gehuisvest op verschillende locaties in de stad. Kenmerken van de aanpak zijn: de
burger centraal, aanspreken op eigen kracht en zelfredzaamheid, intensieve aanpak en korte
doorlooptijd, gericht op uitstroom en stabiele mix (huisvesting, contact met
hulpverlening/begeleiding). De gemeente Weert voeft hierin de beleidsregie, het CMA voert de
operationele proces- en ketenregie. De kernpartners zijn het Zelfregiecentrum, MOVEOO, Vincent
van Gogh en MET ggz. De ketenpartners werken in onderlinge afstemming samen.

Verschillende aspecten maken de opvang in Weert uniek. Een belangrijk aspect is dat er niet meer
vanuit beheersbaarheid wordt gewerkt maar vanuit zelfregie. Het grootste gedeelte van de
beschikbare plekken voor nachtopvang vindt plaats in zelfbeheer door de mensen die dak-of
thuisloos zijn. Door mensen verantwoordqlijkheid te geven en ze te ondersteunen en te coachen in
het leren van vaardigheden, bevordert dit hun persoonlijke herstel en hun participatie in de
maatschappij. De ondersteuning en coaching gebeuren grotendeels door de ínzet van
ervaringswerkers. Een ander belangrijk punt is dat de oude dagopvang opgegaan is in een
integrale voorziening het Zelfregiecentrum, waar vanuit de werkwijze "Halen en brengen" mensen
in hun kracht worden gezet en hun kwalite¡ten tot recht kunnen komen,

Er wordt hard gewerkt om het innovatieve concept van de flexibele maatschappelijke opvang
verder vorm te geven. Er zijn belangrijke stappen gezet en de aanpak werpt zijn vruchten af. Het is
echter nog te vroeg om te spreken van een afgerond en geslaagd project. Ook in 2Ot7 zal nog
hard gewerkt moeten worden om te komen tot de gewenste situatie. Het uiteindelijke doel is het
verwezenlijken van een zo efficiënt en effectief mogelijke flexibele maatschappelijke opvang,
waarbij de partners integraal opereren en waarbij zo min mogelijk regie vanuit de gemeente
noodzakelijk is. Het uitgangspunt blijft hierbij de zelfredzaamheid van de burger.

2. Terugblik 2016
Om richting te kunnen geven aan de ontwikkelingen binnen de ffexibele maatschappelijke opvang,
en om de samenwerking tussen de partners in goede banen te leiden, wordt er jaarlijks een
afsprakenkader opgesteld. Aan dat afsprakenkader wordt een begroting gekoppeld.

Een schematisch overzicht van de afspraken van 2016, inclusief een eindbeoordeling en een korte
toellchting van de resultaten, is toegevoegd in bijlage 1. We kunnen spreken van wisselende
uitkomsten. Op een aantal punten is te weinig vooruitgang geboekt, Sommige andere afspraken
zijn, op basis van omstandigheden of voortschrijdende inzíchten, losgelaten. Op een aantal
belangrijke punten, zoals de toevoeging van extra trajectbedden en de samenwerking binnen de
intakepoule, zijn de afspraken volledig naar wens uitgevoerd. De meeste afspraken blijven ook in
20L7 van kracht, met hier en daar een aanpassing. Enkele nieuwe afspraken zijn toegevoegd. Het
belangrijkste verbeterpunt blijft de uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Hierin ligt een
belangrijke taak voor de woningcorporatíe om betaalbare kleine wooneenheden te realiseren, Het
gebrek aan uitstroommogelijkheden wordt inmiddels lokaal opgepakt, waarbij aandacht is voor
meerdere doelgroepen dan enkel dak- en thuisloze burgers.

2.1 Cijfers l juli 2015 tot en met 30 juni 2O16
In 2015 is Regas geïmplementeerd als registratiesysteem voor de flexibele maatschappelijke
opvang. Regas fungeert als cliëntvolgsysteem en wordt ook gebruikt om beleidsinformatie mee te
verzamelen. Het correct registreren en verzamelen van ínformatie blijft een aandachtspunt, ook
voor 20L7. In paragraaf 3.6.6. wordt hier verder op ingegaan.

Hoewel de registratie van (beleids)informatie nog de nodige aandacht verdient, kan er een globaal
beeld van de flexibele maatschappelijke opvang in 2016 worden geven. De belangrijkste gegevens
over 2016 zijn in de onderstaande tabel verzameld. De cijfers laten zien dat vrijwel iedere burger
die zich voor de maatschappelijke opvang heeft aangemeld ook daadwerkelijk geplaatst is. Het
merendeel van de burgers is daarna ook weer uitgestroomd. Zij verbleven in sommige gevallen
echter wel langer in de opvang dan wenselijk is.
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Bed-voor-de-nacht Trajectbed

Aantal individuen gemeld (m)

Aantal individuen geplaatst
Aantal individuen niet geplaatst
Aantal individuen uitgestroomd
Gemiddelde verblijfsduur

48
39
I
29
40

70
10
0
6

751o9_en
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3. Afsprakcn 2O17
De resultaten van het afsprakenkader 2016 vormen de basis voor de verdere ontwikkelingen in
1^l f Àl^^-r ^¡^....,Ã ^¡¡-¡li¡nala âf-^-^l-^^ .,¡¡- lôl -l t¡a¿At a¡lr*¡¡ .,¡¡-al i¡aau¡* ^^ Þ.^al¡n¿{i¡i¡a¿u¡l. tlooÐL tilEuYYç vF'çtoLluriçrE orJPrq^grr vuvr ¿ur, úYUruL sLrrlgr Ywvrqr r¡r99¿LL vP u9PL9rrurvrrrl,

van de samenwerking .

Rondom de flexibele maatschappelijke opvang wordt zowel op managementniveau als op
operationeel niveau samrngcwGrkt. Op de werkvloor is woinig to morken van organisatiebelarrgen
of een gescheiden werkwijze. Om deze situatie veilig te stellen en om de gemeentelijke regie meer
los te kunnen laten, is het van belang om op managementniveau meer duidelijkheid te scheppen.
Vanaf het afsprakenkader 2016 zijn daarom de rollen en verantwoordelijkheden van de
dcelnemende partners nog duidclijker ingekaderd. Dit geldt ook weer voor 2017. Ook de begroting
is hie aa st. Een d o en da bl een re
verantwoordelijkheid van het Zelfregiecentrum. De professionele begeleiding van burgers, vanuit
de locatie van het Zelfregiecentrum, wordt nadrukkelijker een taak van de andere kernpartners.

3. 1 Wederzijdse afhankelijkheid
In 2015 is afgesproken dat de gemeente de regie steeds meer los gaat laten en meer
zelfstandigheid van de partners verwacht. Hlerln zfn goede stappen gezet, maar er ls nog rulmte
voor verbetering. Voor 2OL7 blijven daarom de volgende afspraken van kracht:

. De (kern)partners werken zelfstandlg en ln wederzlJdse afhankeltJkheld aan een zo effectlef
en efficiënt mogelijke flexibele maatschappelijke opvang.

¡ De gemeente regisseert de voortgang en faciliteert de (kern)partners in hun samenwerking
en gezamenlijke zelfstandigheid.

3,2 Preventie
De flexibele maatschappelijke opvang richt zich niet alleen op een zo snel mogelijke uitstroom naar
zelfstandig wonen. Aan de voorkant van het proces wordt sterk ingezet op begeleiding en
ondersteuning, zodat voorkomen wordt dat burgers onnodig in de maatschappelijke opvang
belanden. Een vroege aanpak van de probleemgebieden is daarbij noodzakelijk. Waar mogelijk
wordt ook ¡ngezet op alternatieve huisvestingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door gebruik te maken
van het sociale netwerk van burgers.

Er wordt aangenomen dat een zo vroeg mogelijke ondersteuning voorkomt dat de situatie van
burgers verder uit de hand loopt. Bovendien wordt er in mindere mate een beroep gedaan op de
beperkte opvôngcapaciteit en de beperkte uitstroommogelijkheden. In 2017 blijft daarom de
volgende afspraak geleden :

De partners in de flexíbele maatschappelijke opvang zetten in op een preventieve aanpak
door zo vroeg mogelijk begeleiding en ondersteuning te bieden.

3.3 Doorstroom en uitstroom
Het gebrek aan uitstroommogelijkheden vormt een bottleneck voor de maatschappelijke opvang.
De beperkte uitstroom leidt tot een hoge bezettingsgraad van de opvangbedden en een
verstopping aan de voorkant van het proces. Zo nu en dan kunnen burgers tijdel¡jk niet geplaatst
worden, waardoor hun traject naar zelfredzaamheid veftraging oploopt. Dit geldt ook voor burgers
die al een tijd in de opvang verblijven en graag de stap naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan

a
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wíllen zetten. De moeilijkheden bij het vinden van een woning zorgen voor frustratie, zowel onder
de burgers als de betrokken begeleiders.

Het huisvestingsvraagstuk raakt niet alleen de maatschappelijke opvang maar ook andere
bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en mensen die voorheen intramuraal gehuisvest
waren. Daarnaast is ook vanuit het reguliere circuit veel vraag naar goedkope huurwoningen, De
aanpak van het probleem wordt dan ook breder getrokken. Inmiddels wordt er zowel op lokaal
niveau als op regionaal niveau gewerkt aan oplossingen. Hierover is de volgende afspraak
gemaakt:

De gemeente werkt actief aan het creëren van uitstroommogelijkheden voor dak- en
thuislozen.

a

Vanaf 2015 is de capaciteit van de flexibele maatschappelijke opvang uitgebreid met drie
trajectbedden, Deze trajectbedden zijn in beheer van MOVEOO. Het totaal komt daarmee uit op zes
bedden-voor-de-nacht en zes trajectbedden, Een verdere uitbreiding wordt niet nodig geacht, maar
er moet wel nog gewerkt worden aan een betere inzet van de beschikbare bedden. Uit de
registratiegegevens blijkt dat enkele bedden voor lange periodes bezet werden door dezelfde
burgers. Ook hiermee wordteen vlotte door- en uitstroom belemmerd. De oorspronkelijke afspraak
was om dagelijks te rouleren met de bedden-voor-de-nacht, zodat burgers gemotiveerd zouden
worden om aan zichzelf te werken en door te stromen naar een trajectbed. Het dagelijks rouleren
veroorzaakte echter te veel onrust binnen de doelgroep. Bovendien blijkt dat voor de meeste
burgers het vooruitzicht op een trajectbed op zichzelf al motiverend werkt, zonder dat daar de
extra maatregel van het rouleren voor nodig is. Hierop is besloten om, in plaats van dagelijks,
wekelijks te gaan rouleren. Met het wekelijks rouleren werd de onrust echter niet weggenomen.

Hoewef de meeste burgers werken aan hun vooruitgang, is een klein gedeelte van de doelgroep
onvoldoende gemotiveerd om stappen te zetten. Zij bezetten voor langere tijd een bed-voor-de-
nacht. Een ander, klein gedeelte van de doelgroep blijkt niet bij machte om de nodige stappen te
zetten. Achteraf kan voor deze mensen vaak geconstateerd worden dat andere ondersteuning en
hulpverleníng, zoals beschermd wonen, geschikter was geweest. Om te voorkomen dat de
doorstroom onnodig belemmerd wordt, zijn daarom de volgende afspraken gemaakt:

. Bij het rouleren tussen de bedden voor de nacht wordt maatwerk geleverd (uitgangspunt
bij de start was dat iernand díe op een bed voor de nacht slaapt, elke keer opnieuw wordt
ingedeeld en dus geen vastigheid heeft. Dit afgezet tegen de stabiele situatie van het
trajectbed - een eigen stek - werd als motiverend gezien. Bleek in de praktijk alleen maar
gedoe te geven en niet bij te dragen aan een betere motivatie van de dakloze). Er hoeft
alleen gerouleerd te worden als dat voor een specifieke burger noodzakelijk wordt geacht.
De beslissingsbevoegdheid hiertoe ligt bij de intakepoule.

. Het oneigenlijk gebruik van bedden-voor-de-nacht wordt tegengegaan door een maximale
verblijfstermijn twaalf weken toe te passen. Hiervan kan alleen afgeweken worden als
wordt ingeschat dat de veiligheid van een burger ernstig in gevaar komt. De
beslissingsbevoegdheid hiertoe ligt bij de intakepoule.

. De verbinding met de OGGZ-partners, waaronder het FACT-team, wordt actief verbeterd.
Hiermee wordt voorkomen dat mensen die eigenlijk een ander soort hulpverlening nodig
hebben te lang in de maatschappelijke opvang verblijven.

3.4 Aanmelding, intake en begeleiding
De aanmelding voorde nachtopvangzal ook in 2017 plaats blijven vinden binnen het
Zelfregiecentrum. De aanmelding wordt in de regel niet meer gedaan worden door een
medewerker van het Zelfregiecentrum, maar door een van de medewerkers van de intakepoule- De
aanmelding en intake zullen zoveel mogelijk tegelijkertijd worden uitgevoerd. Bij zowel de
aanmelding als de intake is er, tenzij dat door de burger niet wenselijk wordt geacht, een
ervaringswerker of ervaringsdeskundíge van het Zelfregiecentrum aanwezig. Daarmee wordt de
intaker ondersteund en blijft de buddyrol voortbestaan.

De intakers zijn vaker fysiek aanwezig zijn in het Zelfregiecentrum. Daar is de begroting van de
flexibele maatschappelijke opvang sinds 2016 ook op aangepast. De intakepoule heeft het primaat
bij het toewijzen van bedden en de aanmelding c.q. de intake van burgers. In het geval dat een
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burger zich meldt wanneer er die dag geen intaker (meer) aanwezig is, zal het Zelfregiecentrum de
aanmelding verzorgen. De casus wordt dan zo snel mogelíjk overgedragen naar de intakepoule.
Vanaf 2016 zlJn hlerover de volgende afspraken gemaakt:

r Er is iedere week voor vijf halve werkdagen een intaker fysiek aanwezig in het
Zelfregiecentru m.

o De aanmelding en intake worden, waar mogelijk, gelijktijdig uitgevoerd door de
i n takepou le, -meli n-de regel onder-st€uål n g -dosr ee+i e FÉårlngswerker of
ervaringsdesku nd i ge van het Zelfregiecentru m.

. De toewijzing van bedden-voor-de-nacht en trajectbedden wordt gedaan door de
irrLakepoule, in sarrrerlwerking elr ilr overleg met het Zelfregiecer¡trum. De
beslissingsbevoegdheid ligt bij de intakepoule.

r In het geval dat een burger zich aanmeldt terwijl er die dag geen intakers (meer) aanwezig
zijn, neemt het Zelfregiecentrum de aanmelding en de toewijzing van een bed vccr" zijn
rekenlng.

. De intakers plannen waar mogelijk de aanmelding en intake van burgers, zodat
gestimuleerd wordt dat verschillende intakers de aanmelding en intake uitvoeren.

Een aantal afspraken omtrent de aanmelding, intake en begeleiding moet, is op basis van de
nieuwe inzichten aen_qepest. Voor een aanmelding werd dagelijks twee uur gerekend. Achteraf kan
geconcludeerd worden dat het aantal geraamde uren voor de aanmelding te ruim is. Op basis van
het aantal unieke cliênten in de maatschappelijke opvang ís de geraamde aanmeldtijd
teruggebracht naar drie kwaftier. Aangezien de aanmelding in beginsel wordt uitgevoerd door de
intakepoule, is er vanaf 2016 in de begroting gekoft op de begrotingspost die voor de aanmelding
aan het Zelfregiecentrum wordt gerekend. Hiermee wordt de fysieke aanwezigheid van een intaker
gedeeltelijk gefinancierd (verschuiving van middelen).=

Verder blijven ook in 2OL7 de volgende afspraken gelden:

r ledere aangemelde burgor krijgt ccn intake (binncn 5 werkdagen nâ aanmelding voor bed-
voor-de-nacht)

. Een ervaringsdeskundige van het Zelfregiecentrum gaat in gesprek met burgers om in
beeld te krijgen met welke problemen deze kampt en in hoeverre hij/zij gemotiveerd is om
te veranderen. Hiervoor staat gemiddeld anderhalf uur.

o lntakes worden uitgevoerd door medewerkers uit de intakepoule, bestaande uit
afqevaardiqden van Vincent van Goqh. MOVEOO en MET ggz. Burgers worden daarbii
eventueel ondersteund door een ervaringsdeskundige (buddy) van het Zelfregiecentrum of
iemand uit het sociale netwerk.

r Voor een intake staat gemiddeld anderhalf uur. Een intake is in principe eenmalig.
. Voor de begeleiding bij een traject bed staat maximaal drie uur per week. Begeleiding en

huisvesting worden niet per se door dezelfde patner uitgevoerd.
. Als een burger gemotiveerd is om naar een traiect bed te gaan, kan in afwachting van het

beschikbaar komen van dat bed al gestaft worden met de trajectbegeleiding vanuit het
bed-voor-de-nacht.

. Voor de flexibele maatschappelijke opvang wordt onderzocht of een afzonderlijke
- - -ktachtenprocedure-{verpllcht'op basls-van de-Wmol noodzakelijk-is:'A1s dit het-geval is,

wordt deze in het leven geroepen.

3.5 Dagopvang door het Zelfregiecentrum
Het Zelfregiecentrum veaorgt de dagopvang van dak- en thuisloze burgers en is alle dagen van de
week geopend. Overigens zijn alle burgers welkom bij het Zelfregiecentrum, ongeacht achtergrond,
leeftijd of eventuele problematiek. Het Zelfregiecentrum wordt dan ook aanvullend gèsubsidieerd
door de gemeente Weeft als algemene Wmo voorziening. Mensen kunnen er terecht voor
ontmoeting, een activerende dagbesteding of een luisterend oor. De organisatie drijft voor een
belangrijk gedeelte op de inzet van vrijwilligers. Het uitgangspunt van de dagopvang blijft om
mensen, voor zover dat mogelijk is, de regie over hun leven weer in eigen hand te laten nemen. En

heeft daarnaast een positief effect in het voorkomen van overlast.

De laagdrempeligheid van het Zelfregiecentrum zorgt voor een gestage groei van het aantal
(unieke) bezoekers. Het zorgt daarbij ook voor een grotere diversiteit onder die bezoekers. Een
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bijkomend eftect hiervan is dat steeds meer mensen met zwaardere problematieken hun weg naar
het Zelfregiecentrum weten te vinden. Deze mensen hebben, naast de ondersteuning van
ervaringswerkers en vrijwilligers, behoefte aan meer professionele hulp. Door vanaf 2016 een van
de intakers vijf halve dagen vast aanwezig te laten zijn, is op deze behoefte ingespeeld, Waar
nodig vindt een warme overdracht plaats naar andere paftners binnen het sociaal domein. De
samenwerking beperkt zich daarmee overigens niet tot alleen de partners in de maatschappelijke
opvang. Het spreekt voor zich dat de verbinding met de andere partners ook een punt van
aandacht blijft. Naar verwachting zet het proces van verbinding zích in 2OL7 op een natuurlijke
wijze voort.

3.6 Overige operationele afspraken
Hoewel de ontwikkelingen rondom de flexibele maatschappelijke opvang de goede kant opgaan,
blijven er een aantal specifieke aandachtspunten die ook in 2OL7 de aandacht verdíenen. Deze
punten staan hieronder benoemd.

3.6.1 Extreme Kouderegeling
Bij extreme koude wordt de politie geacht burgers die de nacht in de open lucht willen
doorbrengen, actief en gericht van de straat te halen. De burgemeester van Weert vaardigt hiertoe
een noodbevel uit. Het CMA geeft advies over wanneer de kouderegeling van kracht zou moeten
worden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de kouderegeling in Noord- en Midden-
Limburg ligt bij MOVEOO. Zij doen dit in samenwerking met het Rode Kruis en worden eventueel
ondersteund door het CMA. Het gebruik van de opvang als gevolg van de kouderegeling is in Weert
minimaal, een enkeling per dag. De opvang vindt daarom dan ook vanaf december 2016 plaats in
één van de nachtopvanglocaties die horen bij de flexibele maatschappelijke opvang. Moveeo zorgt
voor de beveiliging. Het ZRC zorgt voor meubilair en eten en drinken.

3,6.2 Galamiteiten-bed
Er zijn situaties waarin iemand dakloos wordt buiten de openingstijden van het Zelfregiecentrum.
Voor situaties waarin het dan niet gaat over een acute psychiatrische crisis of een strafbaar feit, is
het calamiteiten bed beschikbaar. Het calamiteiten bed is in beheer van de van Tongerloo
Zorggroep, dat ook het directe aanspreekpunt is.

Van het calamiteiten bed is in 2016 slechts sporadisch gebruik gemaakt. Uit een analyse bleek dat
dit voornamelijk te wijten is aan het gebrek aan bekendheid, met name bij de politie. In de
situaties waarin het calamiteiten bed wel gebruikt is, is het een handig instrument gebleken om
een verdere escalatie mee te voorkomen. De partners zijn dan ook van mening dat het
calamiteíten bed in 2017 beschikbaar moet blijven. Er zijn echter wel duidelijkere kaders nodig
omtrent de inzet van het calamiteiten bed. Ook voor 2Ot7 worden daarom de volgende afspraken
gemaakt:

¡ Het calamiteiten bed wordt slechts voor één nacht ingezet. Mocht er na het eenmalig
gebruik van het calamiteiten bed nog steeds sprake z¡jn van (tijdelijke) dak- of
thuisloosheid, dan volgt een aanmelding en intake. De beslissingsbevoegdheid om af te
wijken van het eenmalig gebruik van het calamiteiten bed ligt bij de intakepoule, in overleg
met de van Tongerloo Zorggroep. Minimaal gebruik van het calamiteitenbed blijft het
uitgangspunt.

e Na de inzet van het calamiteitenbed volgt door de van Tongerloo Zorggroep altijd een
terugkoppeling naar het Zelfregiecentrum en de intakepoule.

. De Politie wordt nogmaals actief geïnformeerd over de beschikbaarheid van het
calamiteitenbed.

3.6.3 Nachtwaker
In zowel de dagopvang als in de nachtopvang wordt, meer dan in de klassieke nachtopvang, een
beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. Burgers die gebruik maken van de
nachtopvang spreken elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheden. Dit betekent ook dat er geen
professioneel toezícht aanwezig is in de nachtopvang, Het is ook niet rendabel om een nachtwaker
in te zetten voor alleen de locaties die horen bij de flexibele maatschappetijke opvang. Bij
eventuele calamiteiten zou de beschikbaarheid van een nachtwaker echter wel uitkomst bieden.
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3.6.4 Eigen bijdragen
Voor het gebruik van de nachtopvang wordt een fínanciële eigen bijdrage van de burger verwacht.
Voor het bed-voor-de-nacht is dit € 5,50. Voor het trajectbed is dit € t2,50. Deze bedragen zijn al

Jaren niet geïndexeerd. Het voornemen om de eigen bijdragen te evalueren en mogeh¡k br¡ te
ctellan laoft nrra ctaarlc fìif heaft arhtor -alleen zln ¡lc hof rrnnr ¡le aahelp rpain nphetrÉ In 2O16

is daarom de volgende afspraak gemaakt:

r De hoogte van de eigen bijdragen wordt aangekaart in de regÍonale innovatietafel----
maatschappelijke opvang en van daaruit mogelijk geëvalueerd en bijgesteld.

De plaatsing in de nachtopvang gebeurt regelmatig vóórdat een burger ¡n stâat is om zijn eigen
bijdrage te betalen. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden over terugbetaling, maar de
paftners blijven een financieel risico lopen. Voor 2016 wordt daarom de volgende aanvullende
afspraak gernaEkt:

¡ De gemeente Weert onderzoekt de mogelijkheid van een financiële garantstelling met
betrekking tot de eigen bijdragen in de flexibele maatschappelijke opvang.

3.6.5 Briefadressert
Dak- of thuisloze burgers kunnen bij het Zelfregíecentrum een briefadres aanvragen. Een
briefadres is een voorwaarcje voor hei verkri¡gen van een uitker¡ng en ancjere regelingen. De
eenvoudige uitgifte van briefadressen zorgt voor een grote onoverzichtelijkheid en is daarmee
fraudegevoelig. Met de komst van de kostendelersnorm zijn de risico's voor de gemeente alleen
maar toegenomen. In het voorjaar van 2017 worden nleuwe beleldsregels rond het gebrulk en de
afgifte van briefadressen opgesteld. Uit deze beleidsregels volgt de officiéle aanwijzing van een
organisatie, naar alle waarschijnlijkheid het Zelfregiecentrum, als briefadresgever. Er wordt
verwacht dat de afgifte van briefadressen in nauwe afstemming met de daartoe aangewezen
ambtenaren plaatsvindt. Op het one¡genlijk gebruik van briefadressen volgen bestuurlijke boetes.
Voor 2015 worden de volgende afspraken gemaakt:

. Bij het verschaffen van briefadressen wordt strikt gehandeld naar de beleidsregels omtrent
briefadressen zoals die door de gemeente Weert worden ingesteld.

'-. Þe-controle op de naleving van de afspraken rond briefadressen alsmede de autorisatie om
eventueel van het protocol af te wijken, ligt bij de aangewezen medewerk(st)er(s) van de
gemeente Weeft.

3.6.6 Gegevensregistratie
Zoals eerder vermeld is Regas in 2015 in gebruik genomen als gezamenlíjk registratiesysteem voor
de flexibele maatschappelijke opvang. Met behulp van Regas kunnen de betrokken partners beter
op een integrale manier werken aan het herstel van burgers. Daarnaast worden de gegevens in
Regas gebruikt om de kwartaalfacturen mee te controleren en dienen ze als input voor het
vergaren van de nodige beleidsinformatie. Het is dus van groot belang dat de benodigde gegevens
correct en volledlg worden lngevuld. Voor 2016 worden daarom de volgende afspraken gemaakt
rond het registreren van gegevens in Regas:

De paftners registreren de voor hun relevante gegevens op correcte, volledige en tijdige
wijze. De controle op de naleving van deze afspraak ligt bij de gemeente Weert.

3.6.7 Verbinding met de gemeente
Om slagvaardig te werk te kunnen gaan, heeft de flexibele maatschappelijke opvang een sterke
koppeling met de gemeente nodig. Vooral op het gebied van zorg en inkomen en zíjn korte lijnen
noodzakelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning te bieden en de escalatie van
problemen te voorkomen. In 2015 ís hiermee een begin gemaakt. Dit heeft onder andere geleid tot
een verkorte uitkeringsprocedure voor burgers die in de maatschappelijke opvang verblijven. Het
blijkt echter dat de gemaakte afspraken tijd en aandacht nodig hebben om in de praktijk te
functioneren. Hiervoor zijn vanaf 2016 de volgende afspraken gemaakt:

De gemeente werkt actief aan het verbeteren van de verbinding met de maatschappelijke
opvang, in het bijzonder op het gebied van inkomen en zorg.
Medewerkers van de gemeente Weert sluiten op afspraak aan bij de intakes in het
Zelfreg iecentrum.

a

a

a
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. In 2016 is de inkomensconsulent van WIZ regelmatig in het Zelfregiecentrum geweest. Ook
vanuit het team Schulddienstverlening wordt outreachtend gewerkt op locatie
Zelfregiecentrum.

3.6.8 Netwerken en public relations
De afgelopen jaren is de omvorming naar de flexibele maatschappelijke opvang in de luwte
doorgezet. Er was rust en ruimte nodig om innovatieve aanpassingen te kunnen doorvoeren.
Inmiddels zijn de grootste veranderingen geïmplementeerd en werpt de vernieuwde aanpak zijn
vruchten af. Het is dan ook bijna tijd om meer naar buiten te treden. Hiermee is een start gemaakt
middels een VNG publicatie, genaamd "Uit de praktijk-Zelfregiecentrum Weert" in juli 2016.

Voor 2OL7 blijven de reeds gemaakte afspraken geldig:

. De partners organiseren samen, onder leiding van het CMA, één kleine netwerkbíjeenkomst
en één brede netwerkbijeenkomst.

. In 2077 gaan partners samen aan de slag met het breder bekend maken van het Weerter
Model en informeren elkaar daar goed over.

3.6.9 Pilot Stagebed
De samenwerkende paftners, waaronder de gemeente Weert en Wonen Limburg, zetten in op een
preventieve aanpak. Waar mogefijk wordt voorkomen dat mensen in de maatschappelijke opvang
belanden. In 2016 is geëxperimenteerd met het stagebed, een nieuw instrument in de preventieve
aanpak.

Het komt helaas veelvuldig voor dat mensen hun huurschulden aanzienlijk laten oplopen. Een
gedeelte van deze mensen negeeft stelselmatig waarschuwingen van de woningcorporatie. Het
stagebed biedt hierin mogelijk een oplossing, In het geval dat een huurdergeen gehoorgeeft aan
waarschuwingen kan door Wonen Limburg eventueel de volgende harde keuze worden voorgelegd:
óf een huisuitzetting óf een voorlopig verblijf in het stagebed. Het stagebed betekent een verblijf
van minimaal 14 dagen en maximaal 28 dagen in de maatschappelijke opvang. Het uiteindelijke
doel van het stagebed is om burgers te doen beseffen dat hun situatie moet veranderen, of dat zij
ondersteuning zouden moeten accepteren. Daarnaast wordt het stagebed gebruikt om inzicht te
verkrijgen in de situatie en de hulpvraag van een burger. Vaak lukt dit niet via de reguliere weg
omdat sommige burgers ondersteuning mijden.

Het inzetten van het stagebed is altijd maatwerk en gebeud altijd in overleg met de
samenwerkende partners, waaronder de gemeente. De kosten voor de eigen bijdragen voor de
nachtopvang worden gedragen door Wonen Limburg. De kosten voor de begeleiding kornen op het
conto van de gemeente Weert en worden betaald uit de míddelen die gereserveerd zijn voor de
intake en (traject) begeleiding.

Voorwaarde voor het inzetten van het stagebed ís de aanwezigheid van een duidelijk gedefinieerd
plan voor de periode na het verblijf in het stagebed. Bij een succesvol traject volgt een terugkeer
naar de oorspronkelijke woning, en wordt een nieuw huurcontract opgesteld met daarin een aantal
aanvullende randvoorwaarden, zoals de verplichting tot het accepteren van begeleiding en de
afspraak om geen overlast te veroorzaken. Het kan echter ook voorkomen dat er alsnog een
huisuitzetting volgt, of dat er geconstateerd wordt dat een andere woonvorm, zoals beschermd
wonen, meer passend is voor een burger.

Met betrekking tot het stagebed de volgende afspraak gemaakt;

. De pilot stagebed wordt in 2AL7 voortgezet en geëvalueerd

Voor de evaluatie van het stagebed wordt gebruik gemaakt van door de begeleiders vastgelegde
verslagen en gegevens over het aantal mensen dat na het gebruik van het stagebed zelfstandig
blijft wonen.

4. Financiën
De ffexibele maatschappelijke opvang wordt bekostigd door de gemeente Venlo, dat hiervoor als
centrumgemeente rijksmiddelen ontvangt, De gemeente Weert fungeert als kassier en beheeft de
fínanciën, zodat op een gepaste manier invulling kan worden gegeven aan lokaal en integraal
beleid. In het voorliggende afsprakenkader wordt uiteengezet hoe de middelen worden verdeeld en
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welke voorwaarden daaraan worden gekoppeld. De kouderegeling en de crisisopvang van
zwerfjongeren worden apart door Venlo gefinancierd en vallen niet onder de Flexibele
maatschappelijke opvang.

De begroting voor 2077 is terug te vinden in bijlage 2. Net afs in voorgaande jaren worden de
begroott€ middelen die uitein_delijk niet worden ingezet, ea de acçquntantscsntrote teruggeboçkt
naarde gemeente Venio. In grote lijnen wordt de begroiing van 20i6 gecontinueerd in 2017. Wei
vindt er een indexering plaats.

4.1 Uitbetaling
De uitbetaling van middelen aan de partners gebeurt voor het grootste gedeelte met vooraf
vastgestelde kwaftaalbetalingen. De kosten voor de trajectbegeleiding worden achteraf, op basis
van gezamenliike facturen, uitbetaald. De partners hebben tot één maand na het verstrijken van
het kwartaal de mogelijkheid om de gezamenlijke factuur in te dienen. In het geval er geen factuur
wordt ingediend, wordt ook niet over gegaan tot uitbetaling. Omdat de begroting van 2016 pas in
2016 worrlt vastgesteld, worrJt in het eerstvolgende kwartaal na de vaststelling een correrìtie
toegepast op de vaststaande, vooraf uitbetaalde kwartaalbetalingen. Voor het eerste kwartaal van
2017 worden de bedragen uit de begroting van 2016 nog aangehouden.

4.2 Inzet middelen voor trajectbegeleiding
Om financiële ruímte te creëren voor de vaste aanwezigheid van een intaker in het
ZelfregieeenÈrum-is de begretingsBestlintake en ÞegeleidingrgCIkort-met €6S00-tcn-opziehte van
2015. In 2016 is gebleken dat het resterende bedrag voldoende is. Voor de individuele
trajectbegeleiding staat nog steeds een maximum gemiddelde van drie uur per week per burger.
Daarnaast worden uit de begrotingspost de begeleiding bij het stagebed en de groepsbegeleiding
van MOVEOO betaald. Om te voorkomen dat het bedrag toch niet afdoende blijkt te zijn, wordt de
volgende afspraak gemaakt:

a Als uit de gezamenlijke kwartaalfacturen blijkt dat het gereserveerde bedrag overschreden
dreigt te worden, wordt er naar evenredigheid gekort op het aantal uren groepsbegeleiding
door MOVEOO. Als dit nog steeds onvoldoende blijkt te zijn, wordt er gekort op de
begeleiding bij het stagebed.

5. Ontwikkelingen maatschappelijke opvang
Op grond van de Wmo 2015 zijn átle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het bieden van
maatschappelijke opvang. Deze taak heeft de gemeente Weert gemandateerd aan de
centrumgemeente Venlo, die daar ook de middelen voor krijgt van het Rijk.

Naar verwachting vervalt per 1-1-2020 de centrumgemeenteconstructie en krijgt elke gemeente
zelf middelen van het Rijk voor deze taken. Dat betekent dat vanaf die datum een andere schaal
van samenwerking mogelijk is. De gemeenten in Midden-Limburg zijn voornemens om per die
datum samen vorm te geven aan de maatschappelijke opvang. Dat kan ook gevolgen hebben voor
de opvangvoorzieningen in Weert. In 2At7 zal de gemeente Weert samen met de partners
verkennen in welke richting de flexibele maatschappelijke opvang Weert zích kan ontwikkelen,
zodat het een vaste waarde voor de toekomst wordt, passend biJ de transformatle van het soclaal
domein.

10



BIJLAGE 1: Overzicht afspraken 2016

De afspraak is als beoordeeld.
De afspraak is als voldoende beoordeeld
De afspraak is als onvoldoende beoordeeld

De afspraak wordt onveranderd

De afspraak wordt in aangepaste vorm
x De afspraak wordt niet voortgezet in 2At7

.a

Legendo

voortgezet in 2077.

voortgezet in2OI7

T

De gemeentelijke regie is nog steeds nodig , Er speelden in 2016 een aantal zaken op tactìsch niveau . lnmiddels is hier
meer duidelijkheid over. op operationeel niveau verliep de samenwerking goed en wisten de partners elkaar te vinden.

De integrale aanpak in de werkgroep wonen groe¡t omdat er meer partners aansluiten. wmo-consulenten z¡jn aanwezig op
afroep' ook zijn er stappen Bemäðh rondom verkorte procedures. lntakes en schulddienstverlening bij het zRC

De behoefte âan een oplossing van het huisvestingsprobleem blijf onverminderd voortbestaan. De opzet van de
innovatietafel wordt in de regio geëvalueerd, waarna mogelijk weer wordt overgegaan tot een sub-regionale/ lokale aanpak.
Er vinden al een tweetal overleggen plaâts ¡n weert waar¡n de kwetsbare doelgroep met een aantal part¡jen wordt
besproken. Dlt betreft het Vangnetoverleg en de Werkgroep Wonen.
De problematiek die in het Vangnetoverleg wordt besproken gaat verder dan alleen overlast. Hierin komen ook thema,s aan
de orde als schulden, geweldpleging en problematisch jongeren gedrag.
De werkgroep wonen heeft vooral betrekking op de huisvesting van dak- en thuislozen die via het ZRC weer naar een
traject van herhuisvesting worden geleid. De geschetste problematiek over de toewijzing van woningen heeft raakvlakken
met beide overlegstructuren.

Thema
W ed e rzíjdse ofho n kelìj khe id
De (kern)partners werken zelfstandig
en in wederzijdse afhankelijkheid aan
een zo effectief en efficiënt mogelijke
flexibele maatschappelijke opva ng.
De gemeente reg¡sseert de voortgang
en faciliteert de (kernlpartners in hun
sa menwerking en gezamenlijke
ze lfsta nd igheid.
Doorstroom e n uítstroom

+ +l-

g ,/

,/'

2016

i¡

o

Het herinrichten van het
afstemmìngsoverleg naar een
integraal model waarbij gemeenten
en won¡ngcorporaties naar rato
bijdragen en waarbij burgers
structureel bediend worden.

Het creëren van een drietal extra
vastetrajectbedden,beheerddoor a
(een van) de kernpartners.
Het verbeteren van de samenwerking
met OGGZ-partners rond trajecten.

e

ø

Er zijn drie trajectbedden toegevoegd op één locatie. Deze bedden w<¡rden beheerd door MoVEoo. De gewenste capaciteit -/van zes bedden-voor-de-nacht en zes trajectbedden is hiermee verwezenlijkt. t

Deze samenwerking is organisch gegroeid maar heeft nog aandacht nodig. Er wordt gewerkt aan de verbinding en /commun¡catie met partners, waaronder het FACT-team y



Er wordt ¿oveel mogelijk we kelijks in
plaåts van dagelijks gerouleerd in het
gebruik van bedden-voor-de-nacht-
waar maatu/erk nodig is, kan van
dÊze richtl¡jn worden afgeweken.

Hu¡d¡ge traiectduur van 12 weken,

Het aânpakken van oneigenlijk
gebruik van bedden-voor-de-nacht.

tunmeldtng, intoke en begekUlng
ledere aangemelde burger krijgt een
intake {binnen 5 dagen na

aanmelding voor bed-voorde-nacht).
Aanmeldingen worden u¡tgevoerd

door een professional van het
Zelfregiecentrum.
Voor €en aanmelding staat
gemiddeld twee uur. Een aanmelding
¡r in pr¡nc¡pe eenrnalig,
€en ervaringsdeskundige van b€t

Zetfreg¡ecentrum gaat in gesprek met
burgers om in beeld te
krijgen met wat vsor probkmen deze

kampt en in hoeverre hij/zij
gemotiveerd is om te
veranderen. Hiervoor staat
gemiddeld anderhalf uur"

lntakes worden uitgevoerd door
medewerkers u¡t de ¡ntakepoule"

bestaande u it afgevaardigden
van V¡ncÊflt Yar 6ogh, MOVEOO en

Met Êg¡. Burgers worden daarbii
eventueel ondersleund door een
ervaringsdeskundige (buddy) van het

Zelfregiecentrurn of iemand uit het
sociale netwerk.
Voor een íntåke staat gemiddeid

anderhalf uur. Een intake is in
princípe eenrnalig.

De intðker statt het leefrorgplrn op,

bewaaK de verdere begelelding en

¡ortt voor wârme overdr¡rcht naar
het Wmo-leam Weert, dan wel het
regionaal knooppunt in Venlo (voor

o

o

Ef wordt gesteld dat het rouleren geen meerwaarde heeft. Het ls, volgens de paftners, belangrijker crm te bekiiken welke

burgers bii elkaar geplaatst zouden moeteir worden. Het verschil tussen bedden-voor-de-nacht er trajectbedden ¡s op

¿ich¡elf al genoeg om rr€1sen aan te ñioed¡gen tot verbeÞring en ontwikkeling. Voor 2016 en verder $rordt hÊt rouleren

alleen nog els maatwerkoplosfktg tætepast.

Vanwege een gebrek aañ u¡tstroommogelijkheden is de gewenste u¡tsÌroomtermijn van 12 weken nog steeds niet

mogelilk.
Het bewusuijn over het c,neigenlijk gebruik van opvangbedden, en de gevolgen daarvan, is gegroeid. ln Weert is hier

nauwelijks sprake van.

Iodra de burger bij de intakepc,ule temeld wordt, wordt ce¡e termi¡n gehåald. Soms duurt het eclter wat langer voordÐt

het Zelfregiecentrum de burgers doorgeeft aan de intalepoule.

De aanmelding gebeurt zoal¡ b j ZRÇ overigens niet door profs$sionals maar door ervaringsdeskundigen. Dit doet echter

niets af aan de uitvoering. ln 2016 wordt het prlmaat voor de aanmelding belegd bij de intakepoule-

I f."ee uur is yeel te ruirr. genomen, Maximaal 30 minuten s voldoende. De aanmelding ¡s eenmal¡g.

De gesprekhen vinden plaats maar worden vaak uitgevoerd door een rvaringswerker in plaãts van een

ervaringsdeskundige,

Oere afspraak wordt uitgevoerd-

Oere afspraak wordt uitgevoerd.

Er worden çen leefzorgplanne n geschrevèn en er is geen warme overdracht naar Venlo" lndicaties rn¡orden door Wmo-

consulenter of Eesclrcrmd Wo'ren-consulenten afgegeven. De intaker: aijn wel meer ¿icr¡tbaar gsnrorden binnen het

Z€lfr€Êiecertrum" Burgers weten hen te viirden.

t

o

a

g

e

e

x

x

¿

e
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beschermd wonen). De intakers
worden meer zichtbaar in het ZRC.

Daarbij wordt verder gewerkt aan de
zichtbaarheid en positie binnen de
maatschappelijke opvang en de
samenwerking met de gemeente.
Voor de begeleiding bij een
trajectbed staat max¡maal drie uur
per week. Eegeleiding en huisvesting
worden n¡et per se door dezelfde
partner uitgevoerd.
Als een burger gemotiveerd is om
naar een trajectbed te gaan, kan in
afwachting van het beschikbaar
komen van dat bed al testart worden
met de trajectbegeleiding vanuit het
bed-voorde-nacht.
Het werkproces en de registratie van
cliënten worden verankerd in
reg¡stratiesysteem REGA5.

Onderzocht wordt welke afspraken
nodig zijn om de privacy te
garanderen.
Voor de flexibele maatschappel¡jke
opvang wordt een afzonderlijke
klachtenprocedure in het leven
geroepen (verplicht op basis van de
Wmo).
Dagopvang
De dagopvang van dak- en thuisloze
burgers wordt verzorgd door het
Zelfregiecentrum.
Voor de professionele begeleiding en
ondersteuning van burgers die
gebruik maken van een bed-voor-de-
nacht staat één uur per dag per
burger.
Voor de verdere begeleiding en
ondersteuning van burgers zijn
erva ringsdeskundigen aanwezig in
het Zelfregiecentrum,
Kouderegelíng
De opvang van burgers die gebruik
maken van de kouderegeling wordt

I

t

Deze afspraak wordt uitgevoerd. ,/

Deze afspraak wordt uitgevoerd. r/

Ø Beide zaken zijn formeel geregeld. De registratie in Regas verloopt echter nog niet geheel naar wens.

Ð De klachtenprocedure wordt ondertekend door de betrokken partijen. De klachtencommissie moet nog worden ingericht. I

Deze afspraak wordt uitgevoerd,

Deze afspraak wordt uitgevoerd

Kanttekening: vaak gaat het om ervaringswerkers in plaats van ervaringsdeskundigen. Dit wordt beter in beeld gebracht en
de afspraken daarover worden aangescherpt.

De afspraken tussen het Rode Kruis en MOVEOO zijn nog van kracht, Er wordt voor Weert gekeken naar een efficiëntere
oplossing gezien het geringe aantal kandidaten.

o

o

o

,/

,/

,/

,/g
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f lexibel geregeld, in samenwerking
met het Rode Kruis en M0VEOO.

Het RCGGZ Weert, dan wel een
andere partner, vormt de fysieke
locatie voor de w¡nter 2014-2015. De

vaste locat¡es voor bedden-voor-de-
nacht kunnen eventueel ook ingezet
worden.
Calamiteitenbed
Het gebru¡k van het calamiteitenbed
wordt voortgezet en zo nodig
aangepast.

Nachtwdket

lnzet van een nachtwaker.

lndien nodig kan een nachtwaker
worden ingezet bij

onregelmatigheden binnen de

flexibele maatschappel¡jke opvang.
De inzet wordt betaatd op basis van
opvolging.
Eigen bijdrøgen
De eigen bijdragen voor bedden-
voor-de-nacht en trajectbedde n

worden zo nodig
bijgesteld.

e ãr worde n dlp!ãken 6prî!¡âh o\¡er het Êsbúuik van çrncentelijt vasçoëd ab locatie var de koud:rcgeling. Als ahernaüef
*an er wellicht, biJ wiþc van uitronderirg een beroep umrden gtdaan ep de wonirrgcorpr¡tie. De aftprrken moeten n*
6efnaliseerd wo'den.

g Het calam¡teiten bed via van Tongerloo wôrdt voortgezet,

g O" in."t u"n een nachtwaker is op afroep beschikbaar, daar waar nooùakelijk. ln 2016 is dit niet het geval geweest.

O Oerc afspraak is n¡etuitgevoerd

e Momenteel is dit niet aan de orde.

,/

"/

1l

x
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BIJLAGE 2: Begroting flexibele maatschappelijke opvan g 20t7
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BII|-AGE 3 : Functieprofiel ervaringswerker
Ervaringswerker 1 (schaal 6)

Vergelijkbaar met Sociaal Pedagogisch Werker 2

Algemene kenmerken

De Ervaringswerker 1 is een uitvoerende functie. De functionaris ís werkzaam in voorzieningen waar herstel en ;zelfregie de centrale visie is van waaruit wordt gewerkt.

Voorzieningen bedoeld voor o.a. mensen die vanwege psychische en/of psycho-sociale problemen minder tot hun recht komen dan zij zouden willen, maar waar ook

bezoekers zijn die geen problematiek met zich mee brengen. De ervaringswerker 1 faciliteert ontmoeting, ontplooiing en activiteiten, biedt dagelijkse ondersteuning en

begeleiding aan individuele en groepen bezoekers/deelnemers, en yangt de bezoaker op.

De ervaringswerker 1 werkt methodisch, te weten vanuit de visie op herstel en zelfregie. De centrale thema's hierbinnen (gericht op kwaliteiten en eigen kracht, present

zijn vanuit vertrouwen in het herstellend vermqgen van mensen, gebruikmaken van ervaringskennis, het tempo van de bezoeker is leidend) wc¡rden door de

ervaringswerker 1 voorgeleefd binnen de voorziening.

De Ervaringswerker 1 werkt zelfstandig en is mede-verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de voorzieninE, echter heeft geen

ei ndverantwoordel ij kheid.

Doel van de functie

Het opvangen, begeleiden en faciliteren van mensen van alle leeftijden die hinder ondervinden van hun psychiatrische en/of psycho-sociale kwqtsbaarheid (of
aandoening) of die eryaren dat anderen hinder ondervinden van hen, met als gevolg dat hun persoonlijk en/of rnaatschappelijk functioneren (ernstig) belemmerd wordt.

Ontmoeting en verbinding tot stand brengen tussen de verschillende groepen bazoekers met als doel dat mensen van betekeni:; worden voor elkaar. Doel is mensen te
ondersteunen bij en verleiden tot persoonlijk emlof maatschappelijke participatie en herstel.

Organisatorische positie

De Ervaringswerker 1 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afteling waarbinnen de functie is gepos¡tloneerd. De Ervarings,werker 1 kan functioneel
leiding onwangen van de Ërvaringswerker 2 en functioneel leidinggeven aan vrijwilligers.

Resultaatoebieden

Behaefre en ¡creeên signaleren (ualen én brengen)

Vormt z¡ch een beeld van de ondersteun¡ngsvraag, behoefte en mûgelrjkheden van de bezoeker/deelnemer in overleg met collega's;

s¡gnaleert mogelijke knelpunten betreffende de d¡recte d¡ensbúerlen¡ng en bespreekt dit met ccllega's;

Verstrekt ¡nformat¡e ðan de bezoeker/deelnemer, b¡jvoorbeeld over de werkwij¿e van de diensWerlening;

Veruijst bezoekers/deelnemers met complexe problemen intern ¿f eltern door.

Resultdat: Behoefte en ¡deeèn gesignaleerd, zodanig dat de bezoþkers zich gehoord en gez¡en 'r'oelen"

Halen én brengen mede vormgeven
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' Denkt' samen met de bezoeker/deelnemer mee over de inhoud van activiteiten en denK mee over de wijze van begeleiding (.wat heb je nodig?,). Doet voorstellen
Iriöii"":"Jtr"$ä:$i"ii$ïj:nsskennis van de bezoeker te uevragen,-waarb¡j de ervarineswerrer zicn arti¡o É"*uit is wat van hLm is en wat van de bezoeker

r Bewaakt samen met de bezoeker/deelnemer de planning en organisatie van activiteiten.

i5i',il'i!;3J,i"iÏlü,Ti3;rracitlterinssplan 
mede vormseseven, zodanis dat dit kan worden uitsevoerd en aansruit bij de behoefte én de ideeën en mosetijkheden

A nd e rste u n i n g s-/fa ci I i te ri n g spla n u itvoeren

. Empowert en begeleidt bezoekers en hun omgeving;
' Bevordert goede leef- en samenwerksituatie en ziei toe op de naleving van huisregels;¡ Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;. Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dageli¡ks-leven;
' Geeft inzicht in eigen gedrag van de bezoeker/deelñemer en diens leefomgeving;
' Stimuleert participatie in groepen. Voert daartoe motiverende gesprekken-met bezoekers/deelnemers.
' Probeert in voorkomende gevallen te achterhalen waarom een bezoeker/deelnemer niet deelneemt;
' Stimuleert, faciliteert en/of organiseert huishoudelijke en/of (re)creatievu 

".i¡uit"¡ten. 
Ziet toe op de uitvoering;r stimuleert betrokkenheid van ouders en/of relevante anderen;

' Voert indien noodzakelijk ondersteunende (bijvoorbeeld huishoudelijke) werkzaamheden uit;r Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Ûez'oeker/deelnemer 
"n 

ål¡n omgeving;
' signaleert knelpunten en bespreekt deze (indien de gewenste aanpak wijziging behoeft en de-veraniwooiáelijkheid van de Ervaringswerker 1 te boven gaat) met deleidinggevende.

Resultaat: ondersteunings-/faciliteringsplan uitgevoerd, zodanig dat de bezoeker/deelnemer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en in staat is zijn/haargestelde doelen te behalen.

D i e n stve rl e n i ng o pti ma I i sere n

e Denkt actief mee over het verbeteren van de dienstverlening;¡ Neemt deel aan werkoverleg.
Resultaat: Bijdrage geleverd aan de optimalisering van dienstverlening, zodanig dat de voorziening kan inspelen op (maatschappelijke) ontwíkkelingen.

Profiel van de functie

Kennis

. MBO 3 of 4 werk- en denkniveau;
' Basiskennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de ondersteuning/facilitering van bezoekers/deelnemers;
' Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problãmatiek en de specifieke vragen van de bezoekersldeelnemers.. Individuele én collectieve ervaringskennis;¡ Kennis van herstelprocessen; bevorderende en belemmerende factoren;

S pe cifie ke fu nctie ke n merke n

Empathisch vermogen en authentiek handelen; vanuit oprechte belangstelling en intrinsiek vertrouwen in het herstellend vermogen van mensen onvoorwaardelijk presenten in contact kunnen zijn.
a
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. ln staat zijn tot professionele nabijheid.

. Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) ondersteunen/faciliteren vän mensen met een specifieke ondersteunings-/faciliteringsvraag en/of
ontwikkelingsáchterstand; het kunnen omgþan met fosiek geweld en verbale agressie van bezoekers en het controlerend eh corrigerend o¡j'treden hierbij;

r Motiveren en stimuleren van bezoekers/de(lnemers;
r Creativiteit voor het omgaan met veel versôhillende Situaties en mensen en voor het verleiden van bezoekers/deelnemers tot het aanboren van hun eigen creatieve

oplossingen;
. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaaldigheid nodig voor het verzorgen van rapportages;
. Probleemoplossendvermogen;
r Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisis:ítuaties.
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BIJLAGE 4: Veiligheid
Visie St. Zelfregiecentra NL op veiligheid:

Veiligheid is een recht voor iedereen.

Daormee telt bii incidenten oltiid het groepsbelong zwaarder dan het individuete betong.

Veiligheid is iets wat je samen bewerkstelligt.

Daormee vinden we dus ook dot mensen elkaar nodig hebben om het veilig voor zichzetf en voor de snder te hebben en te houden.

onveiligheid en angst z'rjn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen elkaar versterken.

Wij rusten onze medewerkers toe om iedere situotie moximaal vanuit vertrouwen te benoderen.

optreden.

Nqost dat het groepsbelong altiid zwoarder weegt, hebben onze medewerkers ook oltiid zorg voor het intropersoonlijke niveau van onveiligheid.

De meeste mensen dragen graag bij aan het creëeren van veiligheid voor iedereen. von deze intrinsieke motivat¡e maken onze medewerkers methodisch gebruik.

Veiligheid wordt door iedereen anders ervaren; de één vindt een in zichzelf pratende burger eng, de ander niet.

Onze medewerkers leven een normoliserende en onti-stigmotiserende ottitude voor.

Middels onze voorzieningen, het verwelkomen van mensen met (ernstige) psychische en/of psychosociale problemen, dragen wij bij aan het voorkomen van onveiligheid
op straat.

vønuit deze verontwoordeliikheid en vønuit onze visie op zetfregie doen wii een oppét op het zetfregulerend vermogen van onze bewoners en bezoekers en werken wij samen
met pdrtners in de keten.

Veiligheid is een basisgevoel- wij hebben in onze voorzieningen te maken met veel mensen die het contact verloren zijn met hun basisgevoelens. Deze mensen hebben
veelal een laag van overlevingsmechanismen en gedragingen opgebouwd.

onze werkwiize en kracht zit in het oansluiting vinden bii cq moken met de bosis van onze bewoners/bezoekers en -daar woor mogelijk- het gedrag en de mechonismen niet
te labelen ols eigenheid.
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Regels binnen het Zelfregiecentrum

En hoe gaan wij er samen mee om?

Er zijn eigenlijk maar 2 regels:

1: Nuttigen van alcohol en gebruiken van drugs in het Zelfregiecentrum is niet toegestaan.

(Zelfregiecentrum Weert hanteert aangepast beleid wb het nutt¡gen van alcohol. ln één van de ruimtes mogen bezoekers 2 of 3 blikjes bier nuttignn. Reden hiervoor is het

meenemen van de dagopvang binnen het Zelfreg¡ecentrum)

2: We verwachten van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers respect voor elkaa¡, elkaars eigendommen en (het gevoelvan) veiligheid.

Voorbeelden:

¡ Als iemand zichtbaar beschonken binnen komt kan dat. Echter als deze persoon gaat schreeuwen te8en een andere bezoeker dan kan dat niet (veiligheid).

r Als iemand zijn belevingen over Mohammed, God en Boedha aan mede-bezoekers steeds wil vertellen en níet stopt wanneer mede-bezoei.ers aangeven dit niet
prettig te vinden, dan overtreedt de bezpeker de 2de regel.

r Als iemand een gesprek met een medewerker weigert, niet aanspreekbaar is op zijn gedrag, dan løn de medewerker regel 2 niet voldoende naleven en niet de

veiligheid van andere bezoekers garandqren.
r Bij acuut gevaar zie'protocol incidenten'.

Hoe gaan wij met situaties om waarin de veiligbeid in het gedrang komt?

Voorwaarde voor alle hieronder te nemen stappn is dat er als team van medewerkers en vrijwilligers samengewerkt wordt!

Stap 1:

Tegen deze persoon zeggen dat diens sedras (bijv. schreeuwen tegen een andere tiezoeker) niet oké is.

Vragen of deze persoon hiermee wil stoppen. Hibraan kun je koppelen dat als het úiet lukt om met het gedrEg te stoppen dat de persoon dan gevraagd wordt om naar

buiten te gaan.

Als de bezoeker een gesprek weigert dan wordt de bezoeker de toegang ontzegd en is het aangaan van een gesprek een voorwearde voor het weer kunnen komen als

bezoeker. (Zie ook stap 3 m.b.t. contact met eventuele hulpverlener.)

Stap 2

Soms kan het zijn dat je inschat dat vragen om te stoppen niet gaat werken en dat het beter is om tegen deze persoon te zeggen dlat hij/z'rj voor vandaag niet meer welkom

is in het Zelfregiecentrum, maar dat je hem/haar morgen graag weer ziet {met oprechte uitstraling!).
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ldealiter gaat de persoon zelf naar buiten en anders wordt hij/zij naar buiten begeleid.

Stap 3:

Als het vaker voor komt dat iemand om dezelfde reden verteld wordt dat hij/zij een dag niet welkom is, dan kan de volgende stap zijn om tegen deze persoon te zeggen dathij/zij een week niet welkom is' En dat er na die week een gesprek is om te kijken hoe het wél voor hem/haar en de andere bezoekers op een goede manier kan.
N'B' Vanaf deze stap bespreekt het team met de bezoeker of er mogelijk hulpverleners in beeld zijn en of het vanuit zorg voor of ondersteuning aan de bezoeker zinvol isom contact op te nemen met de betreffende hulpverleners. Soms grijpen bezoekers dit aan als helpende geste, soms houden bezoekers dit ten stelligste af.

ln dat laatste geval beslist het team toch vanaf stap 3 om contact te zoeken met de hulpverlener (als die er is) om in ieder geval te vertellen dat de betreffende bezoekervoor een x-periode de toegang is ontzegd. ook om samen met de hulpverlener te zoeken naar mogelijkheden hoe het wél kan voor deze bezoeker.

Stap 4:

ln het geval dat er blijvend onrust en spanning rondom een bezoeker blijft bestaan kan ook gekozen worden om iemand een langere tijd, bijvoorbeeld een maand, de
toegang te ontzeggen' De bezoeker wordt altijd verteld dat er na deze maand eerst een gesprek is waarin samen wordt gekeken hoe het wél lukt voor de bezoeker en de
mede-bezoekers om op een goede manier aanwezig te kunnen zijn.

Stap 5:

ln geval van bedreiging, intimidatie en/of agressie kan het ook zo zijn dat we iemand de toegang voor een hele lange tijd ontzeggen. ln het meest extreme geval kan d¡t met
een officiële ontzegging via de politie. zie ook protocol ,(dreigende) lncidenten'.

Belangrijk:

Het uitgangspunt is steeds dat we mensen kansen willen geven en daar geen limiet op stellen. we wensen mensen toe dat ze leren van ervaringen en op een positieve
manier in contact zijn, en het is niet aan ons om te bepalen of iemand dat wil en hoelang iemand daarvoor nodig heeft.

ook hebben mensen soms gedrag vanuit hun onvermogen. ook dit gedrag kan maken dat andere bezoekers zich minder veilig voelen.

We willen iedere dag weer opnieuw beginnen met mensen.

Daarom het liefst iedere keer alleen stap 1.

Redenen om wel stap 2, 3,4 af 5 te zetten kunnen zijn:

- er blijven bezoekers weg door het gedrag van iemand
- het gedrag vraagt zoveel aandacht dat er te weinig aandacht overblijft voor de andere bezoekers- bezoekers en/of medewerkers en vrijwilligers voelen zich ge1ntimideerd
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Samenwerking:

Het hanteren van en omgaan met onze regels kan eigenlijk alleen als medewerkers en vrijwilligers goed samen werken.

Samenwerken op het moment zelf en samenwefken door elkaar passend te informeren. Hoe beter iedereen geìhformeerd is, hoe beter er op het nnoment zelf

samengewerkt kan worden.

(Overigens kan het altijd gebeuren dat je niet geinformeerd bent en dan toch is het de kunst om te blijven samenwerken !)

Samenwerken op het moment zelf:

Als een bezoeker over een grens gaat en gevraagd wordt om naar buiten te gaan dan is het fijn als andere medewerkersT'vrijwilligers of even meehlpen of juist al hun

aandacht aan de andere bezoekers geven.

Elkaar informeren:

Mondeting: Als er op een dag iemand gevraagd is om naar buiten te gaan, dan is het belangrijk dat de medewerkers en vrijwilligers die de dag daarna werken dit weten

zodat zij hierop in kunnen spelen (b'rjvoorbeeld door actief met een schone lei te beginnen of de bezoeker te verleîden om op een andere manier aanwezig te

zijn...sjoelen... ?)

Een medewerker informeert de aanwezige medewerkers/vrijwilligers meteen aan het begin van de dag kort over eventue le bijzonderheden van de dag ervoor. Als

medewerkers of vrijwilligers later op de dag beginnen vragen zij zell aan een medewerker of er nog bijzonderheden zijn.

Schriftetijk: Om te voorkomen dat er geen mondelinge overdracht kan zijn (bijvoorbeeld een medewerker is ziek), wordt aan het eind van de dag in een klapper

opgeschreven of en welke bijzonderheden er die dag waren.

Deze klapper ligt op het kantoor.

De bijzonderheid wordt kort beschreven.

Vooral:

Bij de bezoeker waar al langere tijd wat grensoverschrijdend gedrag 's, bespreekt het team of er gekozen gaat worden voor een volgende stap. Het team informeert de

vrijwilligers.

Bij de bezoeker waar onverwacht een vervelende situatie ontstaat beslist altiil een medewerker welke stap wordt ingezet.

No het zetten van stap 3 of verder:

Het team bespreekt de situatie en reflecteert op het eigen handelen en de rol van de bezoeker. Eventuele leermomenten worden besproken.
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Het team spreekt af wie het gesprek met de bezoeker doet en wat belangrijke onderwerpen zijn om in dit gesprek te bespreken.

voor de helderheid (en zorgvutdigheid...en juridische duidelijkheid):

Het getuigt van zorgvuldigheid als mensen weten welke regels ergens gelden en ook wat de consequenties zijn wanneer regels overtreden worden.
Hiermee verbinden wij als organisatie ons aan heldere afspraken en kunnen wij ook verantwoorden waarom we bepaalde keuzes maken.

onze regels en hoe wij omgaan met (overtreden van) die regels moeten voor bezoekers duidelijk zijn.

De twee regels hangen zichtbaar in de locatie. Verder zijn we consequent in het naleven van het toepassen van de regels.

Dit protocol wordt regelmatig in het team en met de vrijwillþers besproken, d.w.z. ieder half jaar. rn de teamklapper wordt vermeld dat het protocol besproken is.

( Dreigende) Incidenten :

Bij incídent:

Politie bellen (crisisdienst hebben wij geen toegang tot) 0900-9g44

De medewerker(s)van de locatie houden ten alle tijden de regie.
lndien mogelijk de bewuste bezoeker naar buiten begeleiden.
lndien dit n¡et mogelijk is eventueel de overige bezoekers naar buiten begeleiden. No incident:
Als team nabespreken en komen tot een gedragen besluit of en hoe de bãzoeker nog welkom is. Het team bespreekt de situatie en reflecteert op het eigenhandelen en de rolvan de bezoeker. Eventuele leermomenten worden besproken.
De betrokken medewerker(s) maakt een rapportage van het incident en direct leidinggevende ondertekent voor akkoord. Rapportage naar directie en in mapVeiligheid.
De directie wordt op dezelfde dag geïnformeerd over het incident.
Besluit op schrift zetten en mondeling meedelen aan bezoeker. Altijd met 2 personen.
ldealiter hier de hulpverlener bij betrekken.
lndien besloten wordt tot ontzegging van de toegang dan ook huisarts, hulpverlener (indien in beeld) en wijkagent hiervan op de hoogte stellen.
Aanmelden Veiligheidshuis (regio NML) indien noodzakel'rjk, zie bijlage. leidinggevende of directie beslist.
Na een incident volgt altijd een gesprek met de betrokkenen. De bewoner die het incident veroorzaakt heeft, al dan niet vanuit onvermogen, onwangt een briefmet daarin:
- een beschrijving van het incident
- de gemaakte afspraken
- de consequenties als de afspraken niet nagekomen worden
- een datum voor een evaluatie-gesprek
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Zowel de projectleider als de bewoner ondertekenen deze brief,

Voorbeeld-brieven in de bijlage.
Aandacht voor nabespreking met bezoeters die aanwezig waren tijdens het incident.

Preventiel þij mensen woarvan we inschøtten úøt er mogelijk een keer een situatie kan ontstaon die boven onze macht lìgt):

- Contactgegevenswijkagent noteren.
Contactgegevens van betrokken hulpve{eners noteren: huisarts, Fact, RIBW, etc. let op: hulpverleners von RC Venlo ziin voor ons niet bereikbaar via de receptie van

het RC Venlo.

lndien mogelijk duidelijke afspraken met de bezoeker maken

lndien mogelijk regelmatig contact met betrokken hulpverleners en idealiter de bezoeker; focus op samenur€rking. lndien dit niet mogelijk: is of niet wederkerig is

dan bezoeker de toegang ontzeggen (naihiervan eerst melding doen bij Veiligheidshuis indien nodig)

Mapje aanmaken von een bijzondere ælørlrclÊ.

naam en contactgegevens
indien relevant / mogelijk contactgegevêns hulpverlener
in principe alleen documenten die ook bf¡ de bezoeker zelf bekend zijn

afspraken die met de bezoeker zijn gemaakt
geen tussentijdse rapportages o.i.d.
steeds in gedachten houden dat er geen info in komt waar de bezoeker zelf niet van op de hoogte is

Apbergplek mapjes:

- alleen medewerkers hebben toegang tot deze mapjes

6ebruik mapjes:

- in gesprek met de betreffende bezoeker steeds het mapje erbij pakken en de bezoeker zelf het mapje geven om door te kunnen bladeren.
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Stoppenplan incídent:

Gedaan
makenRa

reken teamNa

Directie informeren
itie informerenEventueel hu

bezoekersAandacht voor aa

Brief aan bezoeker

bezoekersAandacht voor aa

met bezoeker en inhoud brief bespreken en
laten ondertekenen
Gesprek

Datum incident:
Rapportage door:
Omsch r'rjving incide nt:

Zelfde dag

Binnen 3 dagen
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ZETFREGIECENTRUM

BESTEIID
VOOR:

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

Geboortedatum en -plaats

Plaats en datum

etreft: Ontzegging van de toegang tot Zelfregitrntrum en het woonproject (conform artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht)

UYGGTtZelfregiecentrum }Yeert

Adres

Postcode/woonplaats

¡ froermondseweg 64 6004AT

: liccrt

Geachte,heer :

tij het Zelfregiecentrum verwachten wij van iedereen dat hij respect toont. Resp,ect voor eigendcmmen en andere
bezoekers. Door het gebruik van drugs toont u geen respect voor onze bezoekers en creëert een onveilige situatie. Derhalve
llunn€n wij niet anders dan u een time out te geven voor de duur van zeven dagen. In gaande maandag 22-2-2016 tot en

úet maandag29-2-20L6. Gezien Uw afhankelijkheid van deopvang hebben we vooralsnog gekozen voor een gedeeltelijke
üme-out rnet voorwaarden, Houdt U zich niet aan de voo-waarden dan heeft dit verdere consequenties. Tijdens deze time-
éut kunt u zich op werkdagen om 9.00 uur melden waarna u tot uiterlijk 10.00 uur de gelegenheid krijgt om u te melden
úoor een bed vd nacht en ontbrjt. Voor het weekend geldt respectieveliJk, 10.00 melcen en 11.00 weg zijn, U bent uelf
rierantwoordelfk om u hleraan te houden. Þoet u dat niet dan zijn wlJ genoodzaåkt om u ook een volledige time-out te geven
voor het gehele zelfregircentrum lVeert ook mbt de nachtopvang.

Op dinsdag 1 maart 10.00 uur nodigen we u uit voor een gesprek om te evalueren en om te kijken hoe uw aanwezigheid in

de toekomst op een goede manier kan verlopen.
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Hoogachtend,

Directie Zelfregiecentru m

Handtekening voor onfuangst :
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