Regionale overlegtafels Beschermd Wonen
Er is een aantal overlegvormen voor zorgaanbieders BW met onze regio:

Veldtafel BW
Dit is een maandelijks casuïstiek-overleg met gecontracteerde aanbieders BW, vooralsnog met de
aanbieders die BW-plaatsen in onze regio hebben.
Het doel is om in gezamenlijkheid tot een sluitend(er) plaatsingsbeleid te komen, waarbij
oplossingen voor schijnbaar onoplosbare casuïstiek centraal staan. Ook het effectiever benutten
van bestaande capaciteit is een doel.
De Veldtafel staat onder voorzitterschap van het Netwerk Opvang en Wonen (expertise regionale
toegang). Vanuit zorgaanbieders zijn leidinggevenden aanwezig die de voorzieningen goed kennen,
begrijpen wat de behoefte van de doelgroep is én gemandateerd zijn om keuzes te maken zoals wel
of niet plaatsen binnen de eigen instelling. Er wordt in goed overleg met alle deelnemers naar
gezamenlijk gedragen oplossingen gezocht. Vaak is ook de beleidsmedewerker van de
centrumgemeente of de accountmanager van RIOZ aanwezig.
Casuïstiek voor het overleg wordt anoniem ingebracht door deze te mailen naar
netwerkopvangwonen@s-hertogenbosch.nl. De casuïstiek wordt ingebracht door de zorgaanbieder
of door het gemeentelijk toegangsteam, wanneer nog geen zorgaanbieder betrokken is.
Nadere informatie: Esther van Tilburg, voorzitter Netwerk Opvang en Wonen,
netwerkopvangwonen@s-hertogenbosch.nl.

Ontwikkeltafel BW
Dit is een beleidsoverleg tussen alle gecontracteerde aanbieders BW, gemeenten (beleid, toegang,
inkoop) en andere stakeholders, onder andere ervaringsdeskundigen.
De Ontwikkeltafel beoogt de samenwerking en afstemming te bevorderen en daarmee het aanbod van
zorg passend te maken voor de transformatie van Beschermd Wonen naar Thuis in de Wijk.
Gespreksonderwerpen zijn o.a. begeleidingsconcept, samenwerking met voorliggend veld, oplossen
knelpunten inkoop, ophalen van signalen en knelpunten wonen. Indien gewenst sluiten stakeholders
zoals corporaties, welzijn of organisaties van ervaringsdeskundigen aan bij de Ontwikkeltafel. Met de
deelnemers wordt een ontwikkelagenda gevormd.
Er is een directe uitwisseling met de Veldtafel, het netwerk Opvang en Wonen, het regionaal
beleidsteam (gemeenten) en het regionaal huisvestingsnetwerk om verbeterpunten te signaleren, te
adresseren en te implementeren.
De Ontwikkeltafel is gestart in februari 2022 en loopt tot eind van de contractperiode. Tot de zomer
2022 elke maand, na de zomer 1x per 2 maanden, daarna ieder kwartaal.
Nadere informatie: Brigitte Vlaminkx, regionaal beleidsmedewerker BW, b.vlaminkx@shertogenbosch.nl.
Regionaal Huisvestingsnetwerk BW MO + Taskforce wonen
Naast de Veldtafel en Ontwikkeltafel BW zijn er ook een Regionaal Huisvestingsnetwerk BW en een
Taskforce Wonen. Hierin werken o.a. gemeenten, corporaties en enkele zorgaanbieders (RvA, NK,
GGZ O-Br, SMO) uit de Meierij en Bommelerwaard samen.
Deze overlegvormen moeten opnieuw gepositioneerd worden in 2022 in samenhang met de
Ontwikkeltafel en de Veldtafel. Het doel van deze woon-overleggen is regionale afstemming,
kennisdeling en ontwikkeling op het snijvlak van volkshuisvesting en beschermd
wonen/maatschappelijke opvang.
Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld: spreiden van voorziening over de regio,
doorontwikkelingen urgentie+, uitstroomprognoses en uitstroom naar alle gemeenten.

Nadere informatie: Alexander van den Dungen, regionaal programmamanager BW MO en
projectleider wonen & zorg, a.vandendungen@s-hertogenbosch.nl.

