Apeldoorn: structurele samenwerking door de Opstapregeling
Samenwerkingspartners
In Apeldoorn legden de gemeente, de Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties (VSW) en zorgaanbieders
(GGZ, MO, VG) in de Opstapregeling afspraken vast om de doorstroom vanuit het beschermd wonen en de
maatschappelijke opvang te regelen.
Doel samenwerking
De Opstapregeling is bedoeld om cliënten die intramuraal verblijven bij zorgorganisaties (onder meer vanwege
verslaving, psychiatrische problemen of verstandelijke beperkingen) kansrijk terug te laten keren in de maatschappij.
Werkwijze
De Opstapregeling regelt voorrang op een zelfstandige woning in de wijk met een tijdelijke huurovereenkomst
waaraan ambulante woonbegeleiding is gekoppeld. Dit kan iedere vrijkomende woning zijn, met toepassing van de
regels voor ‘passend toewijzen’ uit de Woningwet 2015.
In 2016 ging het voor Apeldoorn om 100 woningen, en dit is ook de verwachting voor 2017 en 2018. De corporaties
stellen de woningen beschikbaar, zodat cliënten met voorrang kunnen worden gehuisvest. Bij het plaatsen van
mensen via de Opstapregeling garandeert de gemeente begeleiding en ondersteuning vanuit de Wmo, voor
minimaal twee jaar.
Zorgaanbieders kunnen cliënten die klaar zijn om uit te stromen, aanmelden bij de opstapcommissie. Zij moeten dan
over de volgende woonvaardigheden beschikken:
1.

In staat zijn maandelijks de volledige huur te betalen;

2.

Vertonen van acceptabel woongedrag (rekening houden met de buren, goede verzorging woning en
buitenruimte, etc.);

3.

Nakomen van de (woongerelateerde) afspraken uit de woonbegeleidingsovereenkomst.

Als er een behandelaar is, moet die onderschrijven dat de cliënt toe is aan zelfstandig wonen.
In de Opstapcommissie zitten vertegenwoordigers van de corporaties en de gemeente. Indien nodig kan de
commissie advies vragen aan zorginstellingen (psychiatrie, verslavingszorg, maatschappelijke opvang). De
commissie besluit of de cliënt in aanmerking komt voor een woning. Bij een positief besluit krijgen de doorstromers
met voorrang een woning via de VSW en gemeentelijke Wmo-medewerkers zorgen voor een passende Wmoindicatie voor begeleiding en zo nodig voor de toegang tot schuldsanering. Elk half jaar evalueert de corporatie
samen met de cliënt hoe het gaat. Wanneer na uiterlijk twee jaar het zelfstandig wonen niet lukt, doordat er
huurschulden zijn of er sprake is van overlast, dan is terugkeer naar beschermd wonen mogelijk. De Opstapregeling
staat daarmee niet alleen voor een woning, maar tevens voor een set afspraken met de cliënt, een contractvorm en
een monitoringsproces.
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Afspraken over de samenwerking
In de samenwerking worden de afspraken op twee niveaus vastgelegd. Op systeemniveau, in dit geval de partners
van de driehoek woningcorporatie-zorgaanbieders-gemeente hebben de Opstap-regeling vastgelegd in een
strategisch convenant. Hierin staan onder meer afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken
partijen, de procedure en de voorwaarden om voor de opstapregeling in aanmerking te komen. De gemeente
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Apeldoorn neemt de afspraken mee in de jaarlijkse beleidsafspraken voor wonen, Wmo en werk & inkomen. Ieder
jaar leggen zij het aantal woningen vast in de urgentie-regeling in het kader van de woonruimteverdeling.
Daarnaast werken de partijen op cliëntniveau naast een huurovereenkomst met woonbegeleidingsovereenkomsten
waarin de afspraken over de begeleiding vanuit de Wmo worden vastgelegd.

