
Stand van het land 
In lijn met het advies van de commissie Dannenberg wordt in het land volop gewerkt aan sociale inclusie door mensen met 

een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk te huisvesten in de wijk. Goede regionale samenwerking is de motor bij de 

doorontwikkeling van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Om deze samenwerking kracht bij te zetten hebben 

de gemeenten een Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) ontwikkeld, die op dit moment geïmplementeerd wordt. Het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen graag 

weten hoe het staat met de uitvoeringsafspraken die voortvloeien uit het advies van de commissie Dannenberg, wat de 

ondersteuningsbehoefte is van gemeenten en andere partijen, en hoe regio’s van elkaar kunnen leren. Bureau HHM is 

gevraagd hier de komende twee maanden onderzoek naar te doen en vraagt hierbij om input van alle regio’s.

Achtergrond
De commissie Toekomst beschermd wonen (commissie Dannenberg) bracht eind 2015 haar advies ‘Van beschermd wonen 

naar  beschermd thuis’ uit. Zij geeft daarin een visie op beschermd wonen, in relatie tot de maatschappelijke opvang en 

andere gemeentelijke taken. Kern van de visie is de sociale inclusie van de doelgroep van beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang. Om goed uitvoering te kunnen geven aan dit advies is regionale samenwerking van groot belang. 

Daarom is  besloten dat alle regio’s een regiovisie moesten opstellen met concrete regionale uitvoeringsafspraken. Deze 

uitvoeringsafspraken zijn nodig om de komende periode voldoende stappen te kunnen zetten richting ‘sociale inclusie’.

Eind juni 2019 stelde het bestuur van de VNG het advies vast van het Expertiseteam Doordecentralisatie MO-BW. Het advies 

bevat 10 bouwstenen voor een zorgvuldige (financiële) doordecentralisatie van BW en MO. In juli 2019 nam het Rijk dit advies 

over. Daarmee is een nieuw fundament gelegd voor doordecentralisatie. 

In juni 2020 is de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) aangenomen waarmee gemeenten collectief uitspreken dat en hoe 

ze willen samenwerken. Het komende jaar wil de VNG gebruiken om de norm te vertalen naar de regionale en lokale context.

Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Bureau HHM brengt in beeld waar de regio’s nu staan bij het maken van uitvoeringsafspraken en de implementatie van 

de NvO én hoe deze afspraken en visie bijdragen aan de gewenste doorontwikkeling van BW en MO. Het onderzoek 

geeft per regio een beeld en bevat handvatten voor regio’s voor de doorontwikkeling, op zo’n manier dat regio’s van 

elkaar kunnen leren en de samenwerking binnen de regio verbetert. 

Het onderzoek bestaat uit:

• Een digitale uitvraag

• Online regiogesprekken

• Goede voorbeeldenmarathon 

Digitale uitvraag 
Alle regio’s ontvangen in de derde week van augustus van 

bureau HHM een digitale uitvraag. Met de uitvraag wil 

bureau HHM graag peilen waar de regio’s staan met de 

implementatie, welke ondersteuningsbehoefte ze hebben 

en welke relevante stukken ze kunnen aanleveren. 

Online regiogesprekken
Met dit onderzoek wil bureau HHM vooral een realistisch kwalitatief beeld schetsen van de stand van zaken en 

regio’s extra kansen bieden om van elkaar te leren. Per regio wordt daarom een online gesprek gevoerd waarin de 

input uit de digitale uitvraag wordt doorgenomen en kwalitatief geduid. 

Daarnaast is er ruimte om goede voorbeelden te delen en samen te bespreken wat de stand van de regio is. 

Dit biedt regio’s de kans om onder leiding van een onafhankelijke gespreksvoorzitter het goede gesprek te voeren 

over waar zij staan, hoe zij verder kunnen en wat zij daarvoor nodig hebben. 

Voor dit gesprek kunnen per regio de volgende personen worden uitgenodigd:

• vertegenwoordiger van de centrumgemeente;

• vertegenwoordiger van een regiogemeente;

• vertegenwoordiger van een aanbieder;

• vertegenwoordiger van een woningcorporatie;

• vertegenwoordiger zorg- en veiligheidshuis;

• de VLOT-adviseur;

• iemand die het cliëntperspectief (vanuit een cliëntenraad of -organisatie) kan belichten.

Voor een goed online gesprek waarin dialoog tot stand kan komen is acht personen het maximum. Het gesprek zal 

maximaal anderhalf uur duren. Bureau HHM ondersteunt de regio’s in de communicatie naar de deelnemers, 

faciliteert in het prikken van een geschikt moment en begeleidt het gesprek.

Verdiepende gezamenlijke sessie
Om er voor te zorgen dat regio’s ook met elkaar in gesprek kunnen gaan, de uitkomsten goed kunnen worden 

geduid en van elkaar kunnen leren, organiseren we op een nader te bepalen tijdstip een verdiepende gezamenlijke 

sessie. Tijdens deze bijeenkomst kunnen ook goede voorbeelden worden gedeeld. De centrumgemeenten 

ontvangen hierover - tijdens het onderzoek - meer informatie van bureau HHM.

WEEK 34-36 | 19 augustus – 3 september

WEEK 37-38 | 7 – 18 september

Nader te bepalen

Wie voeren dit onderzoek uit? 
Bureau HHM is een onafhankelijk onderzoeks- en 

adviesbureau, ontstaan in 1979 uit de overtuiging

dat zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen 

beter kan. 

Bureau HHM was de afgelopen jaren actief betrokken bij diverse onderzoeken op het 

gebied van beschermd wonen en is in de helft van alle beschermd wonen regio’s 

betrokken (geweest) bij de implementatie van de adviezen van de commissie 

Dannenberg. Bureau HHM kent de complexiteit rondom het maken van afspraken over 

regionale samenwerking en hoopt hier tijdens dit onderzoek een verdere bijdrage aan 

te leveren. 

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met bureau HHM, 

t. 053 433 05 48 of via onderzoek@hhm.nl. 

https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/procesplan_doordecentralisatie_mo_bw_191104-1.pdf
https://www.hhm.nl/
mailto:onderzoek@hhm.nl?subject=De%20stand%20van%20het%20land

