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REGIONAAL PROJECT IN BEELD

De nieuwsbrief Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek verschijnt 
elke 2 maanden voor alle betrokkenen bij en geïnteresseerden in ons project.

In deze nieuwsbrief

• de voortgang van de werkzaamheden in de vier werkgroepen
• de belangrijkste uitkomsten van de meetings met potentiële aanbieders van 14 

oktober en met ketenpartners uit de lokale sociale basis van18 november (zie verslag 
als bijlage aan het eind). 

De omgeving van inwoners met complexe problematiek
Onderstaande figuur geeft in één oogopslag weer wat wij met onze inwoners met complexe 
problematiek willen bereiken. Om de inwoner met complexe problematiek  staan  diverse 
partners om samen met de inwoner te zorgen voor  huisvesting, passende zorg wanneer dat 
nodig is  een zinvolle daginvulling. 
Een goed op elkaar afgestemd netwerk is een voorwaarde om onze ambities te 
verwezenlijken: aandacht en zorg dicht bij huis, meedoen in de samenleving en wonen in je 
eigen gemeenschap.  

Figuur 1 De omgeving van inwoners met complexe problematiek

REGIONALE SAMENWERKING VOOR 
INWONERS MET COMPLEXE PROBLEMATIEK 
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LOKALE TOEGANG EN DE LOKALE SOCIALE BASIS 
Zo lokaal mogelijk indiceren
Bij de uitwerking van de pilot om de indicaties beschermd wonen (BW) lokaal af te handelen 
bleek dat niet alle gemeenten voldoende BW cliënten hebben om deze expertise in de lucht 
te houden. We werken nu aan een andere opzet, aldus Elleke Raedts, voorzitter van de werk-
groep Lokale sociale basis en Toegang BW. We blijven trouw aan ons uitgangspunt om lokaal 
te indiceren. Gemeenten kunnen daarin bovenlokale samenwerking zoeken. Ook bekijken we 
of en hoe we de backoffice werkzaamheden centraal gaan organiseren om de datastroom 
(monitoring) voor het contractmanagement goed te regelen.   

Sociale basis op orde 
Op 18 november jl. heeft  een digitale sessie plaatsgevonden met circa 50 ketenpartners uit 
de sociale basis, zoals de woningcorporaties, maatschappelijk werk, inloop- en zelfregiecen-
tra, veiligheidshuis enz.
In die bijeenkomst zijn de ketenpartners op de hoogte gebracht van de  eisen wij per 1 januari 
2022 aan onze aanbieders van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg 
& preventie stellen. Daarnaast hebben we besproken wat wij als gemeenten en algemene 
voorliggende voorzieningen moeten bieden en van elkaar nodig hebben om onze inwoners 
met complexe problematiek zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten functioneren en 
een goed sluitend lokaal netwerk te creëren.

Aan de hand van de drie kernthema’s: inclusie, zorg dicht bij huis en extramuraal, hebben we 
in drie deelsessies gesprekken gevoerd. De opgehaalde items gaan we  in 2021 met elkaar 
uitwerken. We gaan  onder andere aan de slag met: aanwezig en vindbaar zijn in de wijk, het 
zoveel mogelijk vermijden van en meedoen; een zinvolle daginvulling is ook een goede vorm 
van zorg. 
Het complete verslag van deze bijeenkomst treft u aan in de bijlage.

Deze aandachtspunten nemen we zo veel mogelijk mee in de scan Basisniveau voorliggend 
veld BW en MO 2022. 

 

Elleke Raedts, voorzitter werkgroep lokale sociale basis en toegang BW

‘IN VEEL VAN ONZE 
GEMEENTEN ZIJN AL HELE 
GOEDE VOORBEELDEN VAN 
EEN SLAGVAARDIG NETWERK 
IN DE SOCIALE BASIS. IN 
2021 WILLEN WE DIE GOEDE 
VOORBEELDEN UITVENTEN 
IN DE HELE REGIO. DE SCAN 
BASISNIVEAU VOORLIGGEND 
VELD ZAL UITWIJZEN IN 
WELKE GEMEENTEN ER NOG 
VERBETERINGEN MOGELIJK 
ZIJN.’ 
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DIENSTVERLENING & INKOOP
We willen onze aanbieders goed voorbereiden
De regionale werkgroep Dienstverlening onder leiding van Daniëlle van Bilzen (Roermond) 
heeft de teksten voor het inkoopdocument zo goed als gereed en de  functionele eisen aan 
onze aanbieders  verwoord in concrete termen. In samenwerking met de werkgroep Inkoop 
– onder leiding van Selaine Soons, de regionale contractmanager BW, MO en B&P, hebben 
twee marktconsultaties plaatsgevonden waarin we  bij de potentiële aanbieders de haalbaar-
heid van onze  eisen getoetst hebben. In februari 2021 gaan we als regio daadwerkelijk ‘de 
markt op’ om de diensten beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg  & 
preventie voor 1 januari 2022 in te kopen.   

Onze eerste marktconsultatie op 14 oktober jl. 
Op 14 oktober jl. heeft een eerste marktconsultatie plaatsgevonden met circa 30 aanbieders 
van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie. Het doel van 
deze bijeenkomt was om de aanbieders goed op de hoogte te brengen van onze bedoelingen 
achter het hele inkooptraject dat in februari 2021 officieel van start gaat. Hieruit is naar voren 
gekomen dat de meeste aanbieders onze bedoeling niet alleen goed begrijpen maar in veel 
gevallen ook al in de praktijk brengen. 

 

Foto: Selaine Soons, regionaal contractmanager BW MO B&P en voorzitter werkgroep Inkoop 
 
De tweede marktconsultatie op 30 november jl. hebben we gebruikt om in drie deelsessies de 
aangescherpte inkoopvoorwaarden met de aanbieders BW, MO en B&P te bespreken.
Hieruit zijn goede aandachtspunten naar voren gekomen. Het is bemoedigend om te merken 
dat we bij de aanbieders gehoor en begrip vinden voor ons streven om kwetsbare inwoners 
zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te houden en zo kort mogelijk in de hulpverlening te 
houden. 

De presentaties en resultaten van de marktsconsultaties zijn steeds te vinden op de website 
van de MGR: https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ 

‘IN ONS CONTACT MET 
AANBIEDERS BLIJKT DAT ZIJ 
HEEL GOED OP DE HOOGTE 
ZIJN VAN DE BEDOELING VAN 
ONS PROJECT EN DAT OOK 
ZIJ STUREN OP EEN ZO KORT 
MOGELIJK VERBLIJF BINNEN 
HUN MUREN. DE UITDAGING IS 
OM NOG MEER IN TE ZETTEN 
OP PARTICIPATIE EN EEN 
NAUWE VERBINDING MET DE 
LOKALE SOCIALE BASIS.’ 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ 
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REGIONALE SAMENWERKING
Stand van het land 
Alle 43 regio’s in Nederland zijn  afspraken aan het  maken om de zorg voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid in lijn te brengen met het advies van de commissie Dannenberg. 
Uit de onlangs verschenen rapportage van het bureau hhm blijkt dat wij als regio goed in de 
pas lopen met het op orde brengen van die regionale samenwerking. Een totaal overzicht 
vindt u op: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media-assets.hhm.nl/uploads/attachments/
PJ201813-Stand-van-het-land-Beeld-van-43-regio_s.pdf

REGIONALE AFSPRAKEN NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG
In januari 2021 praten wij de 14 gemeenteraden en adviesraden bij over de voortgang van het 
totale project. Dit doen we door middel van digitale bijeenkomsten per cluster gemeenten (3 à 
4 tegelijk). De onderwerpen die we in deze bijeenkomsten bespreken zijn samen te vatten on-
der twee hoofdthema’s:

• Wat betekent de nieuwe aanpak per 1 januari 2022 voor onze inwoners met complexe 
problematiek?

• Hoe gaat de regionale samenwerking er per 1 januari 2022 uit zien?

IDEEËN EN INFORMATIE?  
Wanneer je vanuit jouw organisatie en jouw praktijk ideeën of suggesties hebt, dan horen of 
lezen we dat graag. Ook initiatieven die jullie inmiddels zijn gestart om de mensen die gebruik 
maken van BW of MO nog beter te ondersteunen, leren we graag kennen. Wij willen met dit 
project en deze nieuwsbrief een platform zijn waarop al die ideeën en initiatieven een plek krij-
gen.  

Groet

Elleke Raedts, Annelies Smits, Selaine Soons, Tom Houben, Saskia Doek, Daniëlle van Bilzen, 
Karien Koopmans en Maarten Hebels  

Meer informatie over het project: m.hebels@venlo.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief: s.vintges@venlo.nl  
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