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De adviesraad Sociaal Domein Rhenen ontving uw verzoek een verzoek uit te brengen over het 

concept ‘ Visie en het beleidskader maatschappelijke opvang Valleiregio 2021’.  De adviesraad Sociaal 

Domein Rhenen  wil graag aan dit verzoek voldoen.  

Echter allereerst moet ons van het hart, dat de langdurige procesgang van dit stuk ons bevreemdt. 

Graag hadden wij over de reden daarvan enige toelichting ontvangen. Ook de keus van het 

momentum van de conferentie van februari jl. , eerst na uw eerdere vaststelling , ontgaat ons . 

De adviesraad Rhenen heeft zich vervolgens  de volgende vragen gesteld en de daarop gevonden 

antwoorden  in onderstaande adviezen verwoord : 

1. Hoe was de betrokkenheid van de uiteindelijke gebruikers ? 

2. Delen we  de uitgangspunten van de visie ?  

3. Hebben we adviezen m.b.t. doelstelling en ambitie ? 

4. Gaat preventie beter lukken ?  

5. Vinden we de uitwerking van “zo kort mogelijke opvang “   vertrouwenwekkend ? 

6. Kunnen we nu rekenen op doorstroom naar zo zelfstandig mogelijke woonvormen 
of  Wonen met begeleiding ? 

 

1.Over de betrokkenheid van de uiteindelijke gebruikers  

 

2. Over de geformuleerde uitgangspunten .  

Wij delen zeker de uitgangspunten !  We onderstrepen echter wel graag dat het van grote waarde  
is de expertise van de hulpverleners regionaal te  waarborgen. Dat betekent o.i. dat het verblijf 
c.q. het wonen zoveel mogelijk lokaal wordt  geboden maar begeleidende professionals in een 
team regionaal samenwerken, ook in de nazorg fase .  
Gesteld wordt  verder dat de negatieve beeldvorming van burgers over daklozen positief kan 
worden beïnvloed  door het betrekken van bewoners, het geven van informatie en 
doorburgerparticipatie . Wij zien daarvoor echter  geen concrete acties geformuleerd .  
Terwijl we inmiddels weten dat de WMO-praktijk o.a. op dit punt weerbarstig is. We stellen dus voor 
alsnog concrete acties toe te voegen op dit punt.  

 

De adviesraad is van mening dat de directe gebruikers van de diensten van het sociaal domein te 
allen tijde betrokken moeten worden bij visie ontwikkeling. Wij begrijpen dat dit in ieder geval 
gebeurd is bij de conferentie in de afrondingsfase van het document. Omdat wij aan de hand van 
de aan ons ons toegezonden stukken niet goed kunnen beoordelen of dat in eerdere fasen ook is 
gebeurd , adviseren wij U in vergelijkbare cases  in een vroeg stadium de stem van de 
eindgebruiker goed mee te nemen.   



 

 

3. Over  ambitie en doelstellingen   

Wij begrijpen dat de inzet van de Maatschappelijke Opvang  er op is gericht om er met maatwerk 
voor te zorgen dat de doelgroep in de eerste plaats een dak boven het hoofd, een veilige plek en 

een inkomen heeft . Het meest ideale is, dat men  nooit langer dan drie maanden in de 
maatschappelijke opvang blijft, maar binnen die tijd kan doorstromen naar een zo zelfstandig 
mogelijke passende woonplek met waar nodig begeleiding op maat.  
Wij zijn van mening dat deze ambitie passend is. Wij adviseren over de duur van het verblijf in de 
voorziening wel:  

a. Blijf individuele differentiatie accepteren en stop individuen niet in dezelfde mal.  
b. Gelet op de huidige problematiek in de volkshuisvesting kan een te hoge ambitie er 

makkelijk toe leiden, dat de doelstelling helemaal uit oog verloren wordt. Formuleer kleinere 
stappen vooruit per jaar .   

 
 

 

4. Over preventie  

 

5. Over de voorgenomen vernieuwing van de voorziening in Ede  

 

6.Over doorstroming  

Wij kunnen ons vinden in het doorstroombeleid , al vragen we juist hier graag nog eens aandacht 
voor maatwerk ,om in een tempo dat past bij de persoonlijke omstandigheden de draad weer te 
kunnen oppakken .  

 

De adviesraad vertrouwt erop U met onze adviezen van dienst te zijn , 

Met vriendelijke groet ,  

M.H.Groenendijk , voorzitter  

 

Rhenen 1.6.2021 

De kans van slagen van het preventief werken hangt o.i. in hoge mate af van succesvol domein 
overstijgend samenwerken in de hulpverlening en daarbuiten, omdat het nooit gaat over 
woonproblematiek alleen .  Wij adviseren U wel om hieraan veel en blijvend  aandacht te geven 
aan het domein-overstijgend denken en werken en daarvoor meetbare doelstellingen te 
ontwikkelen 

Wij zijn over dit voornemen positief maar  adviseren U daarnaast oog te blijven houden voor 
succesvolle nieuwe woonvormen, die zich elders ontwikkelen voor specifieke doelgroepen. 
Bijvoorbeeld de formule Kamers met Kansen voor jongeren.  


