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Aftrap regio Breda 

Wie zijn we? 

 

Wat willen wij jullie voorleggen? 

 

 

 

 



Drie perspectieven 

Perspectief gemeente: extramuralisering in sociale domein is 

brede opgave met veel stakeholders in een turbulente context. 

Hoe organiseren ze een proces dat recht doet aan de belangen 

en ruimte geeft voor concrete oplossingen? 

 

Perspectief zorgaanbieder: wat is er nodig om ambitie van  

vergroten zelfstandigheid van de cliënt waar te maken? Wat 

heeft cliënt nodig? Wat zijn consequenties voor de 

bedrijfsvoering en hoe ga je hiermee om? 

 

Perspectief corporatie: huisvesten vaak ggz groep. Wat is de 

goede balans tussen maatschappelijke opdracht en zorg voor 

de omgeving, de leefbaarheid. Wat kunnen ze in de spagaat 

tussen de druk op hun voorraad en nieuwe regelgeving.    

 



Perspectief gemeente 

Ellen Krijnen    Senior beleidsadviseur gemeente Breda 



Perspectief gemeente 

Opgave sociaal domein  

mensen langer/meer thuis en zelfredzaam 

Voldoende passende woningen en 

voorzieningen 

 

Beleid wonen huisvesting onderkant 

woningmarkt 

 

Maar ook 

Leefbaarheid 

Zorgen voor evenwichtige ruimtelijke 

ontwikkeling/ voorkomen leegstand 

 



Extramuralisering in sociaal 

domein 

Sector verpleging en verzorging 

 

Vrouwenopvang  

 

Gehandicaptenzorg 

 

GGZ groep 

• Opname en behandeling (Zvw) 

• Beschermd wonen (Wmo) 

 



Beschermd wonen 

• 760 cliënten 

• 25 aanbieders 

• € 30 miljoen in 2015 

• 12 gemeenten 

 

 

3 doelstellingen: 

1. goede samenwerking rondom cliënt over grenzen van 

domeinen heen; 

2. tijdige goede zorg om escalatie te voorkomen; 

3. werken aan herstel zodat zelfstandig wonen weer mogelijk 

wordt. 



Aanzet omvang opgave 

extramuralisering 

• V&V: 1000  plaatsen (t/m 2017; Breda)  

 

• Beschermd wonen: 200 plaatsen (t/m 20..; regio 12 

gemeenten) 

 

• Vrouwenopvang: 55 (t/m 2017; regio 18 gemeenten) 

 

 

Context: concurrentie op de woningmarkt 

• Te huisvesten statushouders in Breda : 800 mensen (2015 en 

2016) 



Perspectief 

zorgaanbieder 
Rob Fitters 

Manager bedrijfsvoering Wonen. 

GGz Breburg 



 

 

 

 

FACT  –  HIC                                                                   M’pij 
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ART 
Actieve Triade 

HeRstel 



Cliënt 

stilstand → herstel 

 

dagactiviteit → werk 

 

afdeling → appartement 

 

hospitalisatie → participatie  

 

Professional 

afwachten → innoveren 

 

probleemgericht → 

ontwikkelingsgericht / 

belevingsgericht 

wanhoop → hoop 



 

Weinig zorg Veel zorg

Stoornis

(Wijngaarden et al., 2001)
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Perspectief corporaties 

Anneke Creemers  Kwartiermaker dienstverlening Laurentius 



Perspectief corporaties 
 

Doelstelling corporaties    

• Goede en betaalbare huisvesting 

• Verschaffen woongenot 

 

Woningwet  2015   

• Bouwen betaalbare huurwoningen 

• Strenge regels rondom commerciële projecten 

• Prestatieafspraken gemeenten en huurders 

• Passend toewijzen (80% aan bepaalde inkomensgrens) 

• Strenger beleid rondom bestuurders 

 

 

 

 

 

 



Verhuur woningen 

 

 

 

 

Tabel 2: Totaal aantal verhuringen in Breda per huurprijsklasse, 2011-2015/1 

 
goedkoop betaalbaar bereikbaar vrije sector totaal 

2011 310 1003 525 112 1950 

2012 258 795 514 296 1863 

2013 107 951 814 352 2224 

2014 108 944 601 347 2000 

2015/1 77 442 253 132 904 

 
Tabel 3: Rechtstreeks bemiddelde woningen, 2011-2015/1 

 

status-
houders 

maatschap-
pelijke 
opvang WMO 

herstruc-
turering 

sociale 
urgenties 

subtotaal 
met 
voorrang 

 
zonder 
voorrang totaal 

2011 39 61 17 87 6 210  n.b. n.b. 

2012 19 66 26 29 2 142  n.b. n.b. 

2013 49 52 13 16 0 130 (27%) 351 (73%)  481 

2014 71 57 24 6 1 159 (31%) 360 (69%) 519 

2015/1 68 34 9 - 1 112 (37%) 186 (63%) 298 
 



De praktijk 

• Toename complexe overlastmeldingen  

• 2006 t/m 2010 totaal 20 dossiers 

• 2010 t/m heden totaal 52 dossiers 

• Begeleidingsovereenkomsten blijken vaak te werken  

• Sinds 2008 154 contracten 

• 10 mislukt, 93% slagingskans 

• Toename onzichtbare problematiek (casus B) 

• Reguliere huurders 

• Concentratie gebied/complex 

• Wet en regelgeving zijn niet aangepast aan nieuwe 

werkwijze 

• Weigeren hulp  

• Ontruiming en terug bij af 

 

 

 


