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Huishoudelijke mededelingen 
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• U krijgt de gelegenheid ná de presentatie vragen te stellen. Dit kunt u doen 

door in TEAMS een handje op te steken, dus niet via de chat. De volgorde 

van vragen wordt bijgehouden. Wanneer uw naam wordt genoemd kunt u 

uw microfoon aanzetten en een vraag stellen. 

• Graag de microfoon tijdens de gehele webinar dempen, tenzij u een vraag 

stelt.

• De presentatie wordt na het webinar op de site van SDF en BAD geplaatst. 

• Problemen met verbinding of andere zaken: 

contact met Ria.deboer@sdfryslan.nl of op 06-21364976

mailto:Ria.deboer@sdfryslan.nl


Het BAD team
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Evert Boomsma

Kwartiermaker BAD, programmaleider Aanpak Verward Gedrag 

en coördinator ROSANA (regionaal overleg samenwerking 

acute en niet-acute zorg)

Sander Haga

Senior contractmanager en beleidsmedewerker 

maatschappelijke opvang en beschermd wonen, trekker 

werkgroep heroriëntatie OGGZ

Ria & Tjitske & Chris & Michelle & Gosja



Werkstructuur BAD
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• Projectgroep: SDF, gemeenten (SWF, Smallingerland, Leeuwarden, 
Heerenveen en T-diel/Achtk.), Wender, Limor, Leger des Heils en 

Zorgkantoor. 

• Per project sluiten relevante partners aan (o.a. GGD, Alliade, VNN, GGZ, 

Woningcorporaties etc.)

• Terugkoppeling in AO en PO SDF

• Informerend op de agenda van ROSANA (regionaal overleg samenwerking acute en 

niet-acute zorg)



Brede Aanpak Dakloosheid
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• In het kader van het landelijke programma “Een (t)huis, een toekomst” is 

bij het ministerie van VWS de BAD voor de regio Friesland ingediend.  

• Het plan is in opdracht van het PO SDF opgesteld door Sociaal Domein 

Fryslân in samenwerking met de aanbieders voor maatschappelijke 

opvang en een afvaardiging van Friese gemeenten. 

• BAD =   Praktisch,  Aansluitend en Duurzaam

• Elk pilotproject sluit af met een evaluatie, inkoopkader en voorstel voor 
borging



Wat zien we op dit moment?
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• (Te) grote druk op alle onderdelen van de maatschappelijke 

opvang

• Groei van vooral dak- en thuisloze jongeren

• Het voorliggend veld van preventie kan beter worden ingezet

• Het verblijf van dakloze mensen in de opvang duurt te lang

• Stagnatie in de uitstroom door het ontbreken van passende 

woonvormen

• Vertragingen in indiceren en toekennen van passende zorg 

en/of ondersteuning



Een paar feiten…

7

• Op dit moment plus minus 400 geregistreerde daklozen in Friesland waarvan 

ongeveer 70 in de leeftijd tussen de 18 en 26. 

• Reden voor dakloosheid 

1) relatiebreuk, 

2) uitzetting door ouders of voogd

3) Vlucht voor geweld of dreiging

• Het merendeel heeft  problematische schulden maar heeft wel inkomsten uit 

werk of uitkering. Van schuldhulpverlening is lang niet altijd sprake

• Gemiddeld verblijf in de maatschappelijk opvang is tussen de 6 en 9 maanden

• Voor de meeste daklozen is het uitstroom profiel: zelfstandig wonen met 

ondersteuning



Waar gaan we voor?
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Dat iedere inwoner van Friesland een eigen plek heeft. Ook als het leven 

enorm tegenzit en als het woonvormen betreft die we nog moeten creëren 

met elkaar. 

Kort samengevat is onze visie “iedereen gewoon een (t)huis”. 

Deze visie staat op 4 pijlers:

1. Preventie

2. Toeleiding

3. Opvang

4. Wonen
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Preventie: OGGZ team, JIT, doorbraakbudget, Weer Thuis, Oostgergoweg

Toeleiding

Centrale Toegang Maatschappelijke 

Opvang (front office)

Transferpunt Maatschappelijke Opvang 

en Beschermd Wonen

(Back office)

Maatschappelijke Opvang

- 24 uursopvang (NO en AO)

- Huis voor Jongeren

- Crisisopvang  (Sneek en 

Burgum)

Wonen

- Duurzaam Verblijf

- Skills in de Stad

- Tussenvoorziening 

Jongvolwassenen

- Weer Thuis (Oostergoweg) 



Project 1: Transferpunt
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• De MO is bedoeld voor tijdelijk opvang van dak- en thuislozen

• Inzet van BAD met het Transferpunt is meer zicht op de in-

door- en uitstroom van mensen in de MO. 

• Hiervoor is een gedetailleerd  monitoringsproces opgezet. Er 

zitten nu 400 personen in de monitor.

• Het TP is een belangrijke schakel tussen sociale wijkteams, 

corporaties en zorgaanbieders.

• Transferpunt kan ook bemiddelen voor uitstroom MO en BW 

naar zelfstandig wonen. Corporaties zijn positief

• Ook de toeleiding naar Duurzaam Verblijf gaat via TP

• Beschikking over doorbraakbudget



Project 2: Duurzaam Verblijf
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• Voor mensen met bijzonder complexe problematiek die zeer moeilijk te 

huisvesten zijn. Deze mensen rouleren vaak tussen instellingen, straat, 

opvang of detentie. 

• Geen plaats in bestaande voorzieningen door contra-indicaties. 

Meestal sprake van psychiatrie, verslaving, LVB, sociale problematiek

• Pilot DV op locatie Leger des Heils in Engwierum met 13 plekken 

waarvan alles nu bezet. 

• Geen contra-indicaties en focus op rust, reinheid en regelmaat.

• Snijvlak WMO (30%)  WLZ (70%) Multidisciplinair team als twee schil  om 

DV met specialisten (Kien GGZ, VNN en Alliade).

• Nauwe betrokkenheid Zorgkantoor, mogelijk medefinanciering Nza



Project 3: Outreachend bemoeizorg 

team
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• ACT team opgezet bij nachtopvang Leeuwarden in de aanpak 

verward gedrag.
• Samenwerking GGZ, VNN en Wender is succesvol in complexe 

bemoeizorg

• Minder druk op FACT teams en sociale wijkteams

• Veel behoefte bij bijv. gemeenten, politie en woningcorporaties aan 

betere beschikbaarheid bemoeizorg.

• Koppeling met meldpunt Zorgwekkend Gedrag GGD maar uitbreiding 

van het OGGZ team daarachter is nog niet aan de orde.

• OGGZ wordt op dit moment aangeboden door diverse partijen, 
gekeken wordt naar een betere organisatie.

• Voor uitbreiding is o.a. gesproken met het ZVHF



Project 4: Interventiewerk Jongeren
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• Gericht op (groepen) jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen en 

daardoor dak- of thuisloos dreigen te worden. 
• Instroom in de MO (o.a. HvJ, crisisopvang)moet worden voorkomen of zo kort 

mogelijk zijn.

• Bijna alle Friese gemeenten geven aan behoefte te hebben aan extra inzet

• Met een werkgroep (VNN, Wender, Jeugdhulp Friesland en ZVHF) is een 

uitgebreide probleem analyse gemaakt van knelpunten / blinde vlekken:

1. Onduidelijkheid over regie (met als gevolg: escalatie)

2. Onvoldoende kennis bij gemeenten en zorgaanbieders over jongeren 

met stapelingsproblemen
3. Onvoldoende inzet van psycho-educatie voor (individu en gezin)
4. Wet- en regelgeving 18- / 18+ sluiten onvoldoende op elkaar aan

5. Het landschap voor zorg en ondersteuning is complex en ondoorzichtig



Project 5: Gewoon Thuis
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• Niet iedereen heeft het vermogen om zelfstandig te wonen.

• GT biedt een (intensief) ondersteuningspakket voor mensen die uitstromen 

uit de MO. 

• 26 doorstroomappartementen in gebruik genomen aan de Oostergoweg. 

Mensen kunnen daar maximaal 2 jaar blijven met ondersteuning van LdH, 

Limor of Wender.
• In die periode wordt via een ondersteuningsplan toegewerkt naar 

zelfstandig wonen. 

• Maar GT biedt ook juist ondersteuning om te voorkomen dat iemand zijn 

woonplek verliest. 

• Een aantal gemeenten heeft aangegeven de aanpak van Housing First te 

willen uitbreiden. Limor is hier mee bezig. 



Project 6: Skills in de Stad
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• Integrale aanpak voor jong volwassenen (18-27 jaar) met verschillende  

problemen die dreigen uit te vallen of dat al zijn. 

• Focus op wonen, ondersteuning en activering onder 1 dak. 

• Dat dak is Jacob Catsplein 3 in Leeuwarden.

• Eigenaar is RVB die nu in met gemeente Leeuwarden in gesprek is over  

verkoop van het pand. 
• Tussen de 25-30 woonruimtes met een laagdrempelig 1-loket 

inloopvoorziening voor jongeren.

• Verschillende typen wonen met ondersteuning. 

• Doorstroomvoorziening.

• Met o.a. Wender, Leger des Heils, Limor en de Reclassering zijn gesprekken 

over samenwerking in het pand. 



Project 7: Kamers met Kansen
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• Kamers met Kansen in Friesland al beschikbaar

• Jongeren huren zelf een kamer en krijgen ondersteuning van vrijwilligers

• KmK is preventief in het voorkomen van zwerfgedrag

• KmK ook verbonden aan Huis voor Jongeren

• Coördinatie door Wender in samenwerking met ROC’s

• Nu 12 plekken (Drachten, Heerenveen, Sneek)
• Na afsluiten KmK traject heeft 90% van de jongeren een diploma behaald

• Overeenkomst met Wender gesloten om het aantal kamers in Friesland uit 

te bereiden met minimaal 14 tot 24.

• Naast al deelnemende gemeente zijn ook Harlingen, Waadhoeke en De 

Fryske Marren geïnteresseerd. 



Project 8: Centrale Toegang MO
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• CT gaat bijdragen aan een efficiëntere en effectievere beoordeling, striktere 

toegang en toeleiding van dak- en thuislozen naar passende zorg en 

ondersteuning. 

• De CT zal bijdragen aan een betere benutting van de beschikbare 
opvangcapaciteit en het verkorten van de duur van de opvang. 

• Ook zal de CT helderheid bieden wie op welke moment de regie heeft in het 

traject van dak- en thuislozen

• Ook voor de cliënten komt meer duidelijkheid over hun opvangtraject en de 

periode daarna.

• Centrale Toegang is ook een fysieke plek (potentiële locatie De Tuinen) met 

een multidisciplinair team (o.a. SDF, gemeente, GGD, zorgkantoor, ACT). 

• De CT kan ook preventief worden geconsulteerd om dakloosheid te 

voorkomen door inzet van expertise vanuit het team. 
• Het Transferpunt vormt de backoffice van het CT. 



Project 9: Eén 24 uurs opvang en 

inloop MO
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• Op dit moment zijn er twee dagopvangen (Wender en LdH)

• Verschillende inloopvoorzieningen (o.a. Mind-up)

• 1 nachtopvang

• Meer nadruk op signalering, activering en toeleiding

• Een inloopvoorziening van LdH voor ondersteuning, signalering en 

toeleiding (link met centrale toegang)

• Een 24- uursopvang Verblijf, herstel en toeleiding 
• Huis voor Jongeren als 24 uurs opvang voor jongeren (tot 24 jaar) blijft.

• Focus op activering en participatie

• Met dit project kan worden gestart als de centrale toegang is ingericht



Project 10: Tussenvoorziening 

Jongvolwassenen (16-24)
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• Bij een aantal jongeren is sprake van forse gedragsproblematiek voortkomend vanuit 

(vermoedens van) autisme en/of hechtingsproblematiek etc. 

• In bestaand zorgaanbod ligt vaak de focus op eigen regie en zelfstandigheid. 

Daarbij lopen de jongvolwassenen het risico zichzelf te overschatten en vervallen dan 
in schulden, druggebruik, drughandel en prostitutie. 

• Een tussenvoorziening voor de jongvolwassenen zal naar verwachting in de regio een 

grote ventielfunctie hebben om de druk op bestaande voorzieningen zoals de nacht-

en dagopvang, Huis voor Jongeren en Beschermd Wonen te verlagen. 
• Daarnaast willen we voorkomen dat jongeren tussen instellingen gaan rouleren of op 

straat komen te staan. 

• Ook de overgangsproblemen die ontstaan bij 18-/18+ kunnen deels worden 

ondervangen.

• Concept nu in ontwikkeling



Contactgegevens 
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Heeft u vragen naar aanleiding van dit webinar? Neem dan contact op met: 

Evert Boomsma

evert.boomsma@sdfryslan.nl
06 245 558 61 

Sander Haga

sander.haga@sdfryslan.nl
06 426 363 46 

mailto:evert.boomsma@sdfryslan.nl
mailto:sander.haga@sdfryslan.nl

