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Vragen1

Vraag 1 T.a.v. project kamers met aandacht:

In hoeverre is hier gedacht aan de screening van de particulieren? De jongere komt in een 
kwetsbare situatie terecht.
In hoeverre kunnen hierin digitale middelen worden ingezet zodat de jongere op afstand geholpen 
kan worden door professionals?

Antwoord Het risico dat een jongere in een kwetsbare situatie terecht kan komen wordt onderschreven door 
Kamers met Aandacht (KmA). KmA onderneemt daarom verschillende activiteiten. Zo moeten 
particulieren een screeningsproces doorlopen voordat er een jongere geplaatst kan worden. Er vindt 
een gesprek plaats tussen een coördinator en de particulier om te kijken of de particulier geschikt is. 
Ook wordt de woonruimte gecontroleerd. Indien een particulier goedgekeurd wordt dan wordt er 
gezocht naar een match met een jongere. KmA zoekt heel bewust naar een woning voor een jongere 
die past bij zijn behoefte. Als die match er is gaan de particulier en jongere met elkaar in gesprek, 
onder leiding van een begeleider. Onderdeel hiervan is het maken van afspraken over wat te doen 
als het wonen toch niet goed gaat. Verder wordt er altijd gewerkt met een tijdelijk huurcontract, van 
minimaal 1 jaar tot maximaal 5 jaar. Die tevens is gekoppeld aan een begeleidingsovereenkomst 
van de jongere en een vrijwilligersovereenkomst van de particulier. In ieder geval krijgt de jongere 
ambulante begeleiding, waarbij de professional het eerste half jaar minimaal 1x per week 
langskomt. Eventueel kunnen hiervoor ook digitale middelen ingezet worden, het is aan de jongere 
en de professional om te bepalen of dit mogelijk is. Tenslotte kunnen particulieren ook met andere 
mensen die een kamer verhuren in contact komen via Kamers met Aandacht, zodat zij ook onderling 
elkaar kunnen steunen.

Vraag 2 T.a.v. project signaleringswijzer:
Een gratis landelijk initiatief is de "luisterlijn" waar mensen heen kunnen bellen als ze problemen 
ervaren en bijvoorbeeld eenzaamheid. In hoeverre is het vergroten van de bekendheid van deze lijn 
meegenomen in de aanpak?
Wat is de weg terug naar de zorginstelling als iemand toch nog te vroeg in een wijk is ingestroomd 
en hoe is dit geborgd?
Hoe is momenteel een goede overdracht van bijvoorbeeld FACT team/kliniek naar gemeente 

1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de 
vragen zijn ingediend bij de griffie.
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geborgd?
Antwoord Luisterlijn: De signaleringswegwijzer en de luisterlijn verschillen van elkaar in het gene wat zij 

bieden. De luisterlijn is een mooie aanvulling op het gene waar de signaleringswegwijzer naar toe 

kan leiden. De signaleringswegwijzer is bedoeld om mensen te helpen hun zorgelijke signalen of 

klachten bij de juiste instantie neer te leggen. De luisterlijn is een landelijk initiatief waar men 

terecht kan voor een luisterend oor als ze behoeften hebben aan steun of hun verhaal kwijt moeten. 

Mocht iemand zich melden bij de signaleringswegwijzer met deze behoefte dan kunnen we ze naar 

de luisterlijn verwijzen. We zullen de luisterlijn dan ook onder de aandacht brengen.

Terug instroom: Samen met een hulpverlener en zijn netwerk werkt iemand toe naar het zelfstandig 

wonen. Dit is een zorgvuldig proces. Als iemand uitstroomt dan is hij ”klaar” voor deze stap. Bij 

uitstroom wordt er altijd gekeken naar de ambulante begeleiding die nodig is om de stap succesvol 

te maken. Als de situatie alsnog verslechtert zal als eerste de intensiteit van de ambulante 

begeleiding aangepast worden. Tijdelijke terugkeer naar een intramurale setting om op adem te 

komen is dan ook een mogelijkheid. Indien dit niet voldoende blijkt te zijn dan wordt er gekeken 

naar intramurale behandeling.

Overdracht: FACT is onderdeel van de GGZ en daarmee valt het onder de zorgverzekeringswet.

Vraag 3 T.a.v. project buurtcirkels: Op welke plekken werkt dit al goed in andere gemeenten?
Antwoord Buurtcirkels zijn in verschillende gemeenten succesvol. Zo zijn er momenteel 6 buurtcirkels in 

Arnhem. Uit onderzoek blijkt dat het een effectieve methodiek is. Dit wordt ondersteund door 
Movisie.

Vraag 4 T.a.v. project integraal werken:
In hoeverre is onderzocht of een co-financieringspotje kan worden gemaakt met andere 
maatschappelijke partners zoals zorgverzekeraars/woningcorporatie/zorgkantoor/etc. zodat er een 
schottenloos budget ligt om zaken te kunnen tackelen die niet in de bestaande schotten passen 
maar wel nodig blijken?
In hoeverre wordt gekeken naar kinderen die aanwezig zijn in het systeem van de psychisch 
kwetsbare inwoner?

Antwoord Cofinanciering: Het project integraal werken is intern gericht. Hier is geen noodzaak tot 

cofinanciering. Indien er in een casus iets is wat iemand enorm goed op weg kan helpen, maar dat 

de vergoeding technisch gezien niet onder de paraplu van het sociaal domein valt, dan is er een 

maatwerkpotje die de consulenten kunnen aanwenden. Echter gaat het hier om incidentele 

uitgaven. Denk hierbij aan het betalen van examengeld voor een cursus als dat deze inwoner verder 

helpt en bijdraagt aan de zelfredzaamheid.

Aanwezigheid kinderen: Indien het Sociaal Team betrokken is zijn zij verplicht om breed onderzoek 

te doen. Dit houdt in dat ze naar de gehele gezinssituatie kijken en daarbij de behoeften van de 

aanwezige kinderen. Indien noodzakelijk initiëren zij de inzet van (jeugd)hulp. De hulp van de ouder 

en het kind wordt dan zo goed als mogelijk op elkaar afgestemd. Daarnaast ligt er ook een 

verantwoordelijkheid bij de behandelaar van de ouder. De behandelaar dient oog te hebben voor de 

gezinssituatie en iemands rol als ouder. Dit is in het belang van het kind, maar ook noodzakelijk voor 

het herstel van de ouder.

Vraag 5 T.a.v. Personeelskosten:
Berenschot gaf ons aan dat we moeten kijken naar intensievere samenwerking. In hoeverre zouden 
we de genoemde strategische rollen van programmaleider en ondersteuning samen kunnen 
oppakken met een andere gemeente?

Antwoord Waar mogelijk kijken we zeker naar intensievere samenwerking. We zien daar de meerwaarde op dit 
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dossier zeker van. De transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis leent zich goed 

voor intensieve samenwerking. Zo wordt er bestuurlijk en ambtelijk intensief samengewerkt op 

regionaal niveau binnen het programma ‘Samen aan Zet’ (SaZ). We hebben vanuit de stuurgroep 

gesprekken gevoerd met aanbieders over welke kansen en mogelijkheden zij zien hoe we deze 

transformatie vorm kunnen geven. De ambulantiseringsopgave ziet er echter voor elke gemeente 

anders uit. Het ambulantiseringsplan is een eerste stap en betreft lokaal beleid. Vanuit de regionale 

samenwerking SaZ hebben de gemeenten hier afspraken over gemaakt en geld voor ontvangen. 

Deze middelen zijn bedoeld om in iedere gemeente te zorgen dat de sociale basis goed op orde is 

en aansluit bij de lokale behoeften. In de regio wisselen gemeenten ervaringen met elkaar uit over 

projecten en ondersteunen elkaar in het opzetten van de projecten. Waar mogelijk wordt dit samen 

gedaan. 

In Renkum zijn de projecten onderdeel van het programma ‘versterken sociale basis’ waar 5 

programmalijnen in zitten. Daarin werken we lokaal samen met de netwerkpartner RvE en goed 

samenwerkende lokale partners. 

Tenslotte wordt de ambulantiseringsopgave niet alleen lokaal opgepakt. Op dit moment wordt er 

een regionaal uitvoeringsplan ontwikkeld door de stuurgroep SaZ. Deze zal bestaan uit projecten die 

de gemeentegrenzen overstijgen.

Vraag 6 Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Antwoord

Vraag 7 Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Antwoord Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vraag 8 Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Antwoord Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vraag 9 Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Antwoord Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vraag 10 Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Antwoord Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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