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’s-Hertogenbosch, 11 juli 2021 
 
Geacht College, 
 
Met plezier heeft de Adviesraad kennis genomen van het Regioplan Doordecentralisatie Beschermd 
Wonen. Het plan is in samenwerking met de omliggende gemeenten opgesteld en getuigd van veel 
inzicht in de problematiek van een specifieke, kwetsbare groep mensen. Het rapport laat zien dat het 
vanuit een heldere visie op wonen, dagbesteding en noodzakelijke ondersteuning is samengesteld. 
Het rapport is goed leesbaar en geeft een overzichtelijk en goed doordacht inzicht in de plannen voor 
zowel de korte als de langere termijn. Het is een lijvig rapport geworden, dat enige studie vraagt om 
het gehele terrein en traject dat nog gegaan dient te worden, goed in beeld te krijgen. Het vereist 
enige kennis van de doelgroep, met z’n specifieke kenmerken, geschiedenis en ondersteuningseisen, 
om het geheel op de juiste waarde te kunnen inschatten. De Adviesraad is van mening dat het rapport 
hier in voldoende mate van getuigd. Over de grote lijn kan de Adviesraad zich goed vinden in de 
plannen en de gestelde ambities.  
De Adviesraad wil daarvoor graag de complimenten uitspreken aan een ieder die bij het tot stand 
komen van het rapport is betrokken. 
 
Er zijn enkele thema’s, waar de Adviesraad aandacht voor wil vragen: 
 
• Kwetsbare jongeren in de leeftijd van 18+/18- 

De doelgroep voor “Beschermd Wonen” bestaat uit personen vanaf 18 jaar.  
Meerdere malen heeft de Adviesraad aandacht gevraagd voor een groep personen die we tot de 
categorie 18+/18- rekenen. Het betreft personen, met gelijke ondersteuningsvragen als de 
personen waar het rapport op doelt. Het betreft “oudere” jongeren, die in het voortraject “zijn 
uitgekeken” en die, vanwege hun leeftijd, nog niet in aanmerking komen voor de ondersteuning van 
de beoogde doelgroep van “Beschermd Wonen”. 
Een deel van deze jongeren dreigt te ontsporen en raakt op het moment dat zij 18 jaar worden, de 
broze basis waarin zij verkeren kwijt en zijn niet “klaar” voor de wereld van beschermd wonen.  

 
Advies:   
Om kwetsbare jongeren die 18 jaar worden en veelal tussen wal en schip dreigen te vallen een 
goede maatschappelijke start te bieden, zouden deze jongeren in een vroegtijdig stadium binnen 
een beschermde sfeer voorbereid moeten worden op een overstap naar het ondersteuningstraject 
van begeleid/beschermd wonen. Wellicht is deze vorm van ondersteuning te koppelen aan de zorg 
van Beschermd Wonen conform de regels en doelstellingen van het plan Beschermd Wonen.  
De regionalisering hoeft daar geen belemmering in te zijn. Het betreft vaak jongeren, die in de 
“eigen omgeving” makkelijker zijn in te passen dan in plaatsen, die voor hen geheel nieuw zijn.  

 
• Structurele participatie ervaringsdeskundigen en ervaren praktijkwerkers in zowel het 

regionaal overlegstructuur als het lokaal overleg      
De Adviesraad is van mening dat ervaringsdeskundigen en/of uitvoeringsdeskundigen niet 
structureel zijn betrokken bij de ontwikkelingen van het plan. De meerwaarde van de 
belevingskennis van een persoon met de ervaring als cliënt en personen die ervaringen hebben 
opgedaan als ondersteuner, zijn van essentieel belang om niet te verzanden in een louter 
ambtelijke benadering.  

 
Advies:                 
Betrek betrokkenen uit de praktijk van Beschermd Wonen structureel bij de plan- en beleids-
ontwikkeling. De ervaringen vanuit inhoud en beleving vertellen vaak net het essentiële van waar 
het in samenlevingsvormen om draait. Een theoretisch concept mist daarbij veelal de clou.  



 
 
• Het gevoel van betrokkenheid en veiligheid schuilt vaak in het overzichtelijke van de 

omgeving en het herkennen van de vaste punten, personen en structuren. 
Het wonen en leven in een overzichtelijke gemeenschap biedt aan (kwetsbare) bewoners een 
gevoel van beschutting en veiligheid. Voor kwetsbare personen vormen deze zaken vaak een  
houvast, waardoor zij kunnen blijven participeren in hun woonomgeving. In de gemeente  
‘s-Hertogenbosch is de zorg veelal ingericht op basis van wijken. Dit zijn grote gebieden waarop de 
ondersteuning zijn activiteiten richt. De Adviesraad heeft vaker aangegeven te willen pleiten voor 
een benadering op basis van buurten. Een wijk in ‘s-Hertogenbosch omvat tussen de 30.000 en 
50.000 inwoners. Voor mensen die aangewezen zijn op een leefomgeving, waar zij op basis van 
een vorm van Beschermd Wonen leven, is het lastig je veilig en geborgen te voelen. Het aantal 
prikkels om te ontsporen is snel belastend. Bij kleinere gemeenten bestaat het voordeel van de 
kleinschaligheid. Dit heeft veel voordelen. 
 
Advies: 
Houdt bij de ontwikkelingen van “wonen in de wijk” rekening met de mate van kleinschaligheid voor 
de bedoelde groep bewoners. Een buurtgerichte benadering biedt meer kans op slagen.  
Oud minister Winsemius omschreef een buurt als volgt: 100 meter voor je, 100 meter achter je en 
rechts en links eveneens 100 meter. Daarbinnen herken je je buurtgenoten en zij herkennen jou. 
Dat leeft prettiger dan in een stad waar je niemand kent en alles elke dag anders is. 

 
Tot slot, 
De Adviesraad wil graag op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen m.b.t. het 
wonen en leven van mensen met specifieke vragen in ‘s-Hertogenbosch en de omliggende 
gemeenten. 
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