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Projectvoorstel Pilot Wonen Plus – gemeente Weert 

 

 

 

1. Aanleiding 

De gemeente Weert zorgt samen met ketenpartners zelf voor de maatschappelijke opvang in Weert. De 

Werkgroep Wonen, bestaande uit diverse ketenpartners waaronder zorgaanbieders, politie en Wonen 

Limburg, signaleren in Weert een toename van kwetsbare burgers met een zware zorgvraag, maar met 

zorgmijdend gedrag. Deze mensen zijn niet plaatsbaar binnen het huidige aanbod BW én niet te handhaven 

binnen MO, omdat zij vanwege psychische- en gedragsproblematiek vaak in combinatie met verslaving 

groepsontwrichtend zijn. Ook vinden zij zelf dat er geen problemen zijn en zijn zij vaak hulpverleningsmoe. 

2. Huidige situatie 

Deze zeer moeilijke doelgroep wordt door Buro 

Andersom via een bemoeizorgachtige aanpak 

geplaatst in woningen van Wonen Limburg in de wijk. 

Vanuit de Werkgroep Wonen kan via een verkorte 

procedure zonder al te veel administratieve 

rompslomp een indicatie Wmo BGI worden afgegeven 

voor deze zorg. Echter, aangezien de zorgvraag van 

deze burgers veel hoger is, is een indicatie Wmo BGI 

onvoldoende om 24/7 zorg en toezicht te kunnen 

bieden.  

Dit leidt tot overlast in wijken en buurten, met de 

nodige consequenties voor medeburgers, gemeenten, 

woningcorporaties en andere betrokkenen in de wijk. 

Politie en Wonen Limburg signaleren dat de 

leefbaarheid in bepaalde wijken in de gemeente 

Weert ernstig onder druk staat. Bovendien ontvangen 

Samengevat: Voorgesteld wordt om de zorg voor 15 zorgwekkende zorgmijders die niet 

plaatsbaar zijn binnen het huidige aanbod beschermd wonen (BW) én niet te handhaven 

zijn binnen de maatschappelijke opvang (MO) én waar geen andere (voorliggende) 

voorzieningen voor zijn, te intensiveren door middel van de pilot Wonen Plus.  

Buro Andersom gaat met een 24/7 team (tweetal) intensieve zorg leveren in de wijk, in 

nauwe afstemming met ketenpartners als politie, gemeente Weert en Vincent van Gogh 

(verslavingszorg en psychiatrie). Doelen: overlast verminderen en zorg verbeteren. 

Wat is nodig: locatie uitvalsbasis, woningen/studio’s in de stad (grotendeels al 

beschikbaar), 24/7 begeleiding door Buro Andersom door 2 begeleiders in 3 

ploegendienst, afspraken met politie voor extra surveillance, inzet straatpsychiater van 4 

uur per week, inzet overlastinterventieteam. 

Kosten: € 641.289 voor 11 maanden. Subsidieaanvraag: 613.737. Co-financiering 

gemeente Weert: €27.551,- 
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deze kwetsbare burgers met de huidige indicatie ontoereikende ondersteuning. Het is daarom noodzakelijk de 

zorg voor deze groep te intensiveren.  

 

3. Beschrijving pilot Wonen Plus 

Doelgroep: Het gaat om zeer kwetsbare burgers, die niet plaatsbaar zijn binnen het huidige aanbod BW én niet 

te handhaven zijn binnen MO, omdat zij vanwege psychische- en gedragsproblematiek vaak in combinatie met 

verslaving groepsontwrichtend zijn. Ook vinden zij zelf dat er geen problemen zijn en zijn zij vaak 

hulpverleningsmoe. De betreffende kwetsbare burgers hebben te kampen met meervoudige problematiek, 

beschikken doorgaans niet over de juiste ‘woonvaardigheden’ en stellen zich daarbij niet altijd ‘begeleidbaar’ 

op (de zogenaamde “niet willers/niet kunners”). Het zijn mensen die blijven ‘opploppen’, die heen en weer 

bewegen tussen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, detentie, klinische opname, op de straat of op 

de bank bij ‘vrienden’. Deze ‘vrienden’ hebben vaak zelf al problemen en de ‘logé’ verergert deze problemen 

of verstoort het herstelproces van de ander. Kenmerk van deze doelgroep is dat zij niet zelf in staat zijn om 

hun hulpvraag te formuleren, terwijl er wel degelijk hulp nodig is. 

 

Aanpak: vanuit een centrale locatie in de wijk biedt een team van twee begeleiders van Buro Andersom 

intensieve zorg aan deze kwetsbare burgers. De inzet is gericht op het aanleren van woonvaardigheden, 

stabiliseren van de situatie (denk aan schulden, verslaving e.d.) en het bewaren van de rust bij de cliënt én de 

omgeving rondom de cliënt (netwerk en buurt). De aanpak lijkt op Beschermd thuis, met als verschil dat de 

zorg 24/7 aanwezig is op maximaal 10 minuten loopafstand (dus intensiever) én dat de doelgroep een hoge 

zorgzwaarte heeft in combinatie met zorgmijdend gedrag. Buro Andersom huurt de woningen van Wonen 

Limburg en de cliënt krijgt een gebruikersovereenkomst en betaalt een eigen bijdrage ter hoogte van de 

woonlasten. De inzet ban Buro Andersom is gericht op het verminderen van overlast en een start maken met 

het herstel van (woon-)vaardigheden. Door zowel de cliënten van goede zorg te voorzien, als door present te 

zijn in de wijk. Daarmee is Buro Andersom direct beschikbaar om snel te kunnen reageren op ongewenst 

gedrag/situaties en kan een band worden opgebouwd met buurtbewoners en ketenpartners in de wijk. 

Proces beschrijving: Kern van de aanpak is dat via een bemoeizorgachtige aanpak richting zorgwekkende 

zorgmijders en een duidelijke set van samenwerkingsafspraken met partners wordt ingezet op het 

verminderen van overlast in de wijk en het toeleiden naar reguliere zorg van een zeer kwetsbare doelgroep. 

Buro Andersom investeert in haar medewerkers om de bemoeizorg attitude en ambulante aanpak van nieuwe 

medewerkers te bewerkstelligen door deze samen met huidige medewerkers te laten optrekken in het 

bestaande werkveld. Verder staat er een integraal opleidingsplan klaar welk in januari 2021 start voor zowel 

oude als nieuwe medewerkers om aanpak en borging te kunnen realiseren. Het programma is doorlopend en 

is zowel intern als extern gericht. Visie, houding en aanpak staan centraal. Ketenaanpak en samenwerking 

wordt gezamenlijk met partners vorm gegeven (leren van elkaar).  

Toegang tot het project: de Werkgroep Wonen Weert – die verbonden is aan de maatschappelijke opvang en 

bestaat uit een twintigtal ketenpartners en de gemeente Weert – bespreekt elke 14 dagen de actuele casussen 

van (dreigend) daklozen en zorgwekkende zorgmijders. Blijkt in dit casusoverleg dat er voor betreffende 

persoon géén voorliggende voorzieningen zijn (denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het justitieel kader of de 

ketenveldnorm) én geen van de huidige BW-aanbieders wil/kan betreffende cliënt opnemen, dan kan cliënt 

worden voorgedragen voor plaatsing in de pilot.  

Een voorbeeld uit 2019 is een ex-GHB-gebruiker die een woning had gekregen via Buro 

Andersom. Kandidaat was op dat moment clean en bezig met zijn herstel. Kandidaat was 

bezig de nieuwe woning in te richten. Een bekende uit de doelgroep (een dakloze GHB-

gebruiker) kwam op bezoek in de nieuwe woning en overleed vervolgens met een 

overdosis op de (net naar binnen gesjouwde) bank. Dat leverde zoveel onrust op in de 

buurt, dat de kandidaat wederom moest verhuizen.  
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In kleiner verband (ketenregisseur MOBW, toegangsmedewerker MO (Moveoo), toegangsmedewerker BW 

Venlo, medewerker leefbaarheid Wonen Limburg, procesregisseur Veiligheidshuis, medewerkers 

Participatiewet en Wmo gemeente Weert, medewerker Buro Andersom) wordt besproken of plaatsing in de 

pilot een goede optie is. Plaatsing in de pilot wordt per casus gemotiveerd en de deelnemers worden 

gedurende de pilotperiode gemonitord.  

Bij plaatsing krijgt cliënt een gebruikersovereenkomst van Buro Andersom en gaat cliënt zorg ontvangen. Deze 

zorg is gericht op de volgende doelen: kandidaten zorgtoegankelijk maken, begeleidbaarheid en financiën 

regelen en vervolgens of gelijktijdig toeleiding naar reguliere zorg (dus met indicatie Wmo/beschermd thuis) 

realiseren. Stabilisatie en vertrouwen in de relatie realiseren om onderliggende problemen 

(verslaving/psychiatrie)te kunnen aanpakken. Door te blijven investeren kansen creëren en zo mogelijk 

doorstroom naar reguliere inbedding realiseren.  Woonvaardigheden aanleren en overlast beperking staan 

vooralsnog centraal. 

Omvang en duur van de pilot: realiseren van intensieve zorg voor 15 zelfstandig wonende zormijders in Weert-

Zuid (10 bestaande en 5 nieuwe), van 1 februari 2021 tot 31 december 2021. Bij gebleken succes wordt bezien 

of de gemeente Weert de aanpak vanaf 1 januari 2022 voort kan zetten, ten laste van de lokale Wmo-

begroting. 

Samenwerkingspartners: De partners formeren een klein overlastinterventieteam, bestaande uit wijkagent, 

medewerker Buro Andersom, medewerker gemeente Weert en medewerker Wonen Limburg. Hierdoor kan 

snel worden gereageerd op overlast gevende situaties in de wijk. Ketenpartners die niet participeren in het 

overlast interventieteam, weten Buro Andersom / het overlastinterventieteam goed te vinden. Ook 

buurtbewoners kunnen rechtstreeks een beroep doen op Buro Andersom / het overlastinterventieteam. 

Andere ketenpartners zijn betrokken via de Werkgroep Wonen Weert. Onder andere METggz en Moveoo 

hebben aangegeven ook een actieve rol te willen spelen bij het plaatsen en begeleiden van deze doelgroep en 

het meedenken over time out voorzieningen, om cliënten tijdelijk buiten de wijk te kunnen plaatsen. 

Monitoring en evaluatie: Een projectgroep bestaande uit gemeente Weert (beleidsadviseur MOBW), 

gemeente Venlo (contractmanager MOBW en/of beleidsadviseur BW), Buro Andersom en Wonen Limburg 

bewaakt de voortgang van het project. Per kwartaal wordt de voortgang gerapporteerd aan de werkgroep 

Beschermd Wonen Noord- en Midden-Limburg, halfjaarlijks aan de BC Wmo en aan het bestuurlijk overleg 

tussen gemeente Weert en Wonen Limburg.  

Vanaf de start wordt de voortgang van het project gemonitord. Daarbij kijken we naar de volgende elementen: 

- Stappen in zelfredzaamheid/stabilisatie (gedrag, financiën) 

- Participatie (zinvolle invulling van de dag) 

- Netwerkversterking (cliënt en zijn omgeving) 

- Doorlooptijd (van melding tot plaatsing) 

- Overlastmeldingen in de wijk 

Naar verwachting zal duurzame uitstroom in deze korte pilot periode waarschijnlijk geen haalbare doelstelling 

zijn.  

Inzet straatpsychiater: Belangrijke randvoorwaarde voor het project is om via Vincent van Gogh de inzet van 

een straatpsychiater mogelijk te maken. Cliënten hebben vaak te maken met meervoudige problematiek 

(psychiatrische problemen, al dan niet in combinatie met verslaving).  

Draagvlak in de buurt: door de inzet van de ondersteuning bij bestaande locaties te intensiveren zal de overlast 

naar verwachting afnemen. Er is in deze pilot ook geen sprake van een ‘nieuwe’ voorziening, de deelnemers 

aan de pilot wonen grotendeels al in de wijk. Door de 24/7 aanwezigheid van zorg in de wijk, wordt burgers de 

mogelijkheid geboden om al in een vroeg stadium zorgen en problemen te signaleren, waardoor escalatie 

zoveel mogelijk wordt voorkomen.  
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4. Doelstellingen en te verwachten opbrengsten 

De pilot is gericht op het intensiveren van zorg in de wijk. Daarmee wordt bereikt dat de overlast voor de 

omgeving afneemt en dat er rust komt bij de cliënt en zijn/haar netwerk. Vanuit stabilisatie kan worden 

gewerkt aan herstel. Daarbij zij opgemerkt dat bij deze moeilijke doelgroep stabilisatie al een doel op zichzelf is 

en dat we in deze pilotperiode, die relatief kort is, ook alleen kunnen inzetten op stabilisatie en verminderen 

van overlast. Gedurende de pilotperiode doen we ervaring op met het toeleiden naar zorg van zorgwekkende 

zorgmijders. Deze inzichten worden gedeeld met de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Een andere 

opbrengst van de pilot is dat de samenwerking in de wijk tussen de ketenpartners verbetert en dat via het 

opleidingsprogramma ook ketenpartners handvaten krijgen om beter om te gaan met zorgmijdend gedrag. 

 

5. Randvoorwaarden/aandachtspunten 

 
- Buro Andersom geeft aan dat er ook gezocht moet worden naar mogelijkheden om te kunnen ‘op- en 

afschalen’: bewoners moeten soms even ‘uit de wijk’. Samen met de woningcorporatie en de 

gecontracteerde BW-aanbieders wordt gewerkt aan een time out voorziening. Dit is niet 

meegenomen in deze pilot. 

- Belangrijke randvoorwaarde voor het project is om via Vincent van Gogh de inzet van een 

straatpsychiater mogelijk te maken. Cliënten hebben vaak te maken met meervoudige problematiek 

(psychiatrische problemen, al dan niet in combinatie met verslaving).  

- De begeleiding die nodig is, is zeer intensief van aard. De professionals zijn niet alleen intensief actief 

als begeleider van de cliënt, maar werken ook als ‘wijkwerkers’ om de relatie met allerhande 

stakeholders (gemeente, zorgpartners, woningcorporaties, huisartsen, politie, en 

wijkvertegenwoordigers) op te zetten en te onderhouden. Mede om snel en adequaat handelen 

mogelijk te maken met het oog op de veiligheid – het project is immers gesitueerd midden in de 

buurt/wijk – worden alle diensten (vroege dienst, late dienst en nachtdienst) door ten minste twee 

personen gelijktijdig ingevuld, waarbij we de eerste maanden starten met één persoon tijdens de 

nacht, om te bezien hoeveel inzet nodig is. Indien nodig wordt de nachtelijke bezetting aangevuld met 

een slaapwacht. De kosten voor de uitbreiding van de nachtdienst zijn als pm meegenomen in de 

begroting. Indien nodig gaan we hierover tijdig met de centrumgemeente in gesprek. 

- Ten behoeve van dagbesteding/dagactiviteiten is ruimte nodig in nauwe nabijheid de woningen van 

de cliënten. Het kan dan gaan om een loods, tuin of andersoortige plek (of een combinatie) waar 

dagactiviteiten kunnen plaatsvinden. 

- Het project kan enkel slagen als het (grote) risico op uitval van cliënten wordt geaccepteerd. Zoals 

reeds beschreven is het onmogelijk om de zeer kwetsbare doelgroep vanuit het maakbaarheidsideaal 

te benaderen.  

 

6. Begroting 

De begroting op hoofdlijnen is hieronder opgenomen. In bijgevoegd excelbestand worden kosten nader 

onderbouwd. De kosten worden in deze paragraaf kort toegelicht. 

A, C en E: Personeelskosten van Buro Andersom, bestaande uit: personeelskosten van het 24/7 team), kosten 

coördinator zorgteam en overlastinterventieteam. 

B: Inzet straatpsychiater: via een aparte afspraak met Vincent van Gogh de inzet van 4 uur straatpsychiater per 

week (0,11 fte) mogelijk maken. 

D: Huisvestingskosten van het team: Incl. Inrichting kantoor, slaap- en werkruimte, overlegruimte 

ketenpartners; aanschaf inventaris 
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F: Huurderving: cliënten vallen af en toe uit, vanwege detentie of klinische opname. De woning wordt dan 

aangehouden voor een bepaalde periode. De huurlasten lopen dan wel door, terwijl de cliënt hier niet aan kan 

voldoen.  

G: Onvoorzien: voor activiteiten/daginvulling is geen aparte post begroot. Het is wel de bedoeling om toe te 

werken naar een zinvolle invulling van de dag, want dat is nodig om tot stabilisering (en zo mogelijk groei) te 

komen. Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen, in samenwerking met de Weerter 

ketenpartners. Een deel van het budget onvoorzien kan hiervoor worden ingezet. 

I: een medewerker van de gemeente Weert die zich bezig houdt met de Wet Woonoverlast zal deelnemen aan 

het interventie team. Deze kosten zijn in de begroting opgenomen. 

 

Begroting Pilot Wonen Plus 

 Omschrijving Kosten 

A Personeelskosten (incl. vakantietoeslag en EJU) € 493.071 
B Inzet straatpsychiater € 31.200 
C Inzet casemanager overlastinterventieteam € 9.635 
D Huisvesting € 28.000 
E Projectcoördinatie / Backoffice / Projectkosten € 38.600 
F Huurderving € 20.000 
G Onvoorzien € 10.000 
I Inzet medewerker Woonoverlast € 10.783 
 Totaal € 641.289 

 

Overigens is het de bedoeling om als het project eenmaal gaat lopen, meeloopstages te organiseren voor 

medewerkers van ketenpartners, zodat ook zij kunnen leren beter om te gaan met zorgwekkende zorgmijders. 

Dat is voor dit eerste jaar nog niet opgenomen in de begroting. 

7. Subsidievraag: € 613.738 

Gelet op het feit dat de gemeente Weert in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid voor 

2021 middelen heeft ontvangen van het rijk, willen wij deze aanwenden voor deze pilot. Het gaat om een 

bedrag van 27.551 euro. Dat betekent dat we een subsidieaanvraag doen ter hoogte van € 641.289-€ 27.551 = 

€ 613.738. 


