Project “Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek”.
Marktconsultatie 14 oktober 2020
Breakoutsessie segment: Maatschappelijke Opvang.
Locatie: Via MS Teams
Samenvattend verslag.
Aanwezig: aanbieders:

Regio Noord- en Midden Limburg

L. van Rooij

S. Doek

L. Lenssen

E. Faassen - Arnoldus

N. Peters

Marco Verheijen

P Houben
R. Testroote
I. van Rens
R. Wisse
Dit is een samenvattend verslag met de belangrijkste besproken punten en moet gelezen worden in
relatie met de powerpointpresentatie die is getoond. Deze is bijgevoegd in dit verslag.
Per thema zijn de vragen gesteld:
-

Wat zijn de kansen
Wat zijn de aandachtspunten
Wat zijn succesvolle voorbeelden
Wat is er nog meer nodig.

Thema 1 Voorkomen van dakloosheid:
-

Vroegsignalering GGZ-problematiek
Inzet ervaringsdeskundigheid: goed definiëren wie en wat daarmee bedoeld worden. Breed
inzetten
Ketensamenwerking realiseren met PI.
Initiatieven open inkoop Weert en Venlo worden genoemd
Zorg voor voldoende woningvoorraad: eigen veilige woonruimte is belangrijk.
Clientperspectief goed waarborgen.
Organiseer / faciliteer / borg aansluiting met bestaande voorliggende voorzieningen
o.a. buurtcirkels werden genoemd

Thema 2 Bieden van kleinschalige opvang
-

Kleinschaligheid biedt meer rust voor de client
Inzetten op ‘normalisering’, goede projectleiding en continu deskundigheidsbevordering
Vrouwenopvang past hier binnen: van groepsopvang doorstromen naar kleine opvang,
gericht op terugkeer in maatschappij
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-

Er werd dieper ingegaan op het vormgeven van zinvolle daginvulling
Een getrapt / gefaseerd van opvang naar zelfstandig wonen model
Intramurele en 24-zorg blijft op beperkte schaal ook nodig
Multifocus methodiek wordt genoemd bij complexe problemen
Vormgeven door middel van netwerksamenwerking

Thema 3 Realiseren duurzame uitstroom
-

Scheidslijn en samenhang met Beschermd Wonen is van belang. Verschil zit met name in
duur van het verblijf.
Uitsluitingscriteria worden nog gebruikt door o.a. woningcorporaties.
Meer partnership en ketensamenwerking nodig in de keten. Uniformering, belang van de
client staat hierbij voorop.
Samenwerkingsverbanden nodig op casusniveau of ook structureel tussen aanbiedersniveau.
Vrouwenopvang: hulpverlening moet gericht zijn op netwerk opbouwen, stappen maken op
de participatieladder gericht op deelname aan de maatschappij. Hierbij is maatwerk nodig.

Thema 4 Samen kom je verder
-

-

Gezamenlijke netwerkvisie; waar zijn er raakvlakken en kun je elkaar versterken; hoe
organiseer je dat? 1 organisatie verantwoordelijk maken. Neutrale projectleiding voor
samenwerking tussen aanbieders.
Voorbeelden van samenwerking worden genoemd.
Vorm van samenwerking moet onderdeel zijn van de opdrachtomschrijving.
Innovatie in samenwerking een plek geven, evt. via een kansendossier, waarbij proces niet
altijd duidelijk is voor de ogeving, maar ook door gerichte sturing op samenwerking
Gezamenlijke doelen formuleren voor de keten; partijen moeten niet in een
concurrentiemodel werken

Extra thema: Jongeren (18+ - 27) in Maatschappelijke Opvang
-

Focus op vertrouwenspersoon van de jongere; geef die tools en kennis (JIM)
Grote verscheidenheid in problematiek bij jongeren
Gezinsopvang in elk dorp, goede samenwerking met gezinsbehandeling, ambulante zorg, kort
en krachtig opschalen aan de voorkant.

Regionale samenwerking per 1 jan 2022.
Noord- en Midden Limburg blijft als 1 geheel optreden. MGR is het aanspreekpunt voor het
vervolginkoopproces..

Afsluiting
Verslag wordt over ca. 10 dagen gedeeld via e-mail en publicatie op website MGR. Link wordt t.z.t.
toegestuurd.
Wellicht dat er nog een (deel)consultatiesessie plaats gaat vinden komende maanden.
De aanwezigen worden bedankt voor ieders inbreng.
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Sheets gebruikte powerpointpresentatie
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