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Uw kenmerk 

Bijlage 
Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein 
(ASD), 

Op 31 januari ji. hebben wij uw advies ten aanzien van 'Beschermd Wonen 
naar Beschermd Thuis' ontvangen. Wij willen u hartelijk danken voor dit 
advies. In deze brief geven wij graag op een aantal van uw adviezen een 
reactie. 

Ten eerste kamt het beeld dat u heeft aangaande de transformatie en de 
toekomst van beschermd wonen naar beschermd thuis zeer overeen met 
ons beeld daarover. Wij herkennen ons in uw adviezen en ook in de zorgen 
die u nog benoemt. 

In zijn algemeenheid staan al de door u benoemde aandachtspunten 
komend jaar ook bij ons hoog op de agenda. In het Langer & Weer Thuis 
programma zijn zorgvuldige toewijzing, voldoende passende huisvesting en 
sociale inclusie dé onderwerpen van gesprek tussen alle 
convenantpartners. 

Daarnaast is er een ontwikkeltafel opgezet. Aan deze tafel zitten alle 
(nieuw) gecontracteerde zorgorganisaties op het gebied van Beschermd 
Wanen en Beschermd Thuis, de woningcorporaties uit zowel Delft als de 
regio gemeenten en afgevaardigden van de DWO gemeenten zelf. Bij deze 
tafel is ook altijd een ervaringsdeskundige aanwezig vanuit een van de 
zorgorganisaties en is de afspraak gemaakt dat de agendapunten worden 
voorbesproken met cliëntorganisaties. 

Aan de ontwikkeltafel wordt gezamenlijk gekeken hoe invulling gegeven kan 
worden aan de ondersteuning en zorg door het gezamenlijk opzetten van 
monitoring, het organiseren van een centrale wachtlijst en het opstellen van 
uitstroom afspraken zoals de ook bij u bekende werkafspraken uit 
Amsterdam. Daarbij ervaart elk van de partijen dat 2020 een intensief jaar 
is. Niet alleen voor ons als samenwerkende partijen, maar ook voor 
cliënten. We ervaren het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om er 
voor te zorgen dat de cliënten zo min mogelijk overlast ervaren van dit 
overgangsjaar. 



Ons konmerk 
4185857 

Wij maken graag gebruik van uw aanbod om mee te denken over de 
ontwikkelingen op gebied van Vangnet in de Wijk en /of vergelijkbare 
aanpakken in relatie tot beschermd thuis. Er staat voor de komende tijd een 
aantal gesprekken gepland met !eden van de ASO en ook met de 
gemeenteraad waarin we verder spreken over Langer & Weer Thuis. Wij 
blijven middels deze gesprekken graag met u in contact over de 
transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. 

Hoogachtend, 
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