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Amsterdam is centrumgemeente en voert daarmee 
MO/BW ook voor onze regiogemeentes uit



De keten MO/BW Diensten/aanbod
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Onze prioriteiten 
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Doelstellingen in 2020



Strategische inzet Amsterdam in landelijke 
discussie

■ Voorwaarde: voldoende en geschikte woningen;
■ Bij verdere decentralisatie budget MO/BW: cliëntvolgend 

systeem;
■ Regionale samenwerking afdwingen;
■ Ingewikkeldheid van doelgroepen en ketens vraagt om 

organisatiekracht en kwaliteit.
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Amsterdamse ontwikkelagenda  
Herstel en & participatie  2017-2022 Randvoorwaarden 
ambulantisering

Agenda opgesteld met cliëntenorganisaties, GGZ, welzijn, MO/BW 
en Zilveren Kruis:
▪ Versterken van zelfmanagement, ervaringsdeskundigheid en 

informele zorg 
▪ Inzetten op verminderen stigma
▪ Garanderen van langdurige begeleiding met flexibele intensiteit 

en zorg (bijvoorbeeld ieder cliënt een huisarts)
▪ Een goede en betaalbare woonplek
▪ Meer aandacht voor werk en inkomen
▪ Familie en omgeving betrekken
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Ik stuur je straks de praatplaat met 
resultaten 2017, kwantitatief en 
kwalitatief. Deze kun je invoegen.



Aantal woningen voor kwetsbaren groeit



Waarom lukt het nu wel?

■ Gemeente neemt regie en is bereid te investeren
■ Gezamenlijke stuurgroep met partners
■ 30% afspraak gemeente/corporaties/huurders 
■ Samen ontwikkelde afspraken over begeleiding op de woning, huur, 

overlastprotocol etc. 
■ Transparant overzicht & monitor voortgang – geen discussie over cijfers.
■ Daardoor:  groeiend vertrouwen tussen partners en gemeentelijke 

afdelingen  



Opgave - doorontwikkeling

■ Problematiek kwetsbare huishoudens eerder oppakken – van 
uitstroom naar preventie

■ Succes omslag MOBW toepassen op andere groepen (gezinnen, 
jeugdzorg)

■ Mandaat in professionele (wijk)teams organiseren voor alle domeinen, 
inclusief huisvestingsvraagstuk – leren van praktijk.

■ Creatief in (huisvestings)oplossingen –  Onzelfstandig?  Inwonen? 
Intensiveren begeleiding/ schuldhulp op bestaande woning?
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