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Uitvoeringsprogramma Regionaal Kompas 2015 
 

Cluster 1: Intake, indicatie, zorgtoewijzing, opstellen trajectplan en registratie daklozen 

Activiteiten vallende onder het cluster: 

Dit product betreft de volgende voorziening en activiteiten. Daklozen uit de hele regio (Zuid- en 

Midden Kennemerland en Haarlemmermeer) kunnen zich melden bij een centraal loket = Brede 

Centrale Toegang. Hier vindt de intake en indicatiestelling voor MO-voorzieningen in de regio plaats. 

Tevens verzorgt de BCT de doorverwijzingen, geeft beschikkingen af en houdt de registratie van in- 

door- en uitstroom bij. 

De activiteiten dragen bij aan de volgende ambities: 

6. Het realiseren van een sluitende ketenaanpak. 

7. Het optimaliseren van de registratie. 

8. Dakloosheid na ontslag uit een kliniek is structureel verminderd door werkafspraken tussen de 

instellingen. 

9. Dakloosheid als gevolg van detentie is structureel verminderd door goede 

samenwerkingsafspraken. 

11. Daklozen zijn grotendeels in beeld, ofwel via Cliëntennet ofwel via politie of zorgaanbieders. 

 

GGD: Brede Centrale Toegang   

Afgesproken prestaties: 

Intake, doorverwijzing, zorgtoewijzing, indicatiestelling voor een MO-voorziening, afgeven van 

een beschikking 

1. Adviseren, hulpvragen inventariseren en oppakken en eerste indicatie voor maatschappelijke 

opvang bij het fysieke loket van de BCT.  

2. Voeren van centrale plaatsingsbevoegdheid voor maatschappelijke opvang en het afgeven van 

een beschikking. 

3. Zorgdragen voor centrale registratie van instroom, doorstroom en uitstroom. 

4. Toeleiden naar (bemoei)zorg. 

5. Onderhouden contacten met gemeentelijke functies voor: toekenning briefadressen, aanvraag 

van een uitkering of schuldhulpverlening. 

6. De BCT is bereikbaar voor advies voor burgers, cliënten, professionals en gemeentelijke   

beleidsmakers. 

  

Registratie van instroom, doorstroom en uitstroom:  

7. Het BCT Loket registreert de cliënten en hun problematiek/hulpvraag in Clientennet  Zij 

vullen dit verder met de centrale aanmelding en registratie van zorgelijke/ernstige overlast 

gevende situaties, regionale plaatsingen in de MO en het monitoren van OGGZ geïndiceerde 

cliënttrajecten. 

8. Elk kwartaal worden geanonimiseerde gegevens over de OGGZ-doelgroep in een rapportage 

aangereikt aan centrumgemeente Haarlem in de vorm van: 

 Rapportage van aantal cliënten (werkelijk en unieke) bij de BCT. 

 Instroom-, doorstroom- en uitstroomcijfers van cliënten van de BCT, evenals – waar 

mogelijk- een indicatie van terugval van cliënten. 

 Instroom-, doorstroom- en uitstroomcijfers van cliënten van de maatschappelijke 

opvangvoorzieningen (MO) in de regio. 

 

 

 



2 
 

Taakuitvoeringen: 

9. Het Loket is op werkdagen geopend tussen 9.00 en 12.30 uur; contact via inloop en buiten         

      openingstijden op afspraak is mogelijk. 

10. Ontwikkelen, aanpassen van (bestaande) richtlijnen en werkafspraken bij gesignaleerde    

      knelpunten. 

11. Er vindt dagelijks cliëntenbespreking plaats bij het Loket en bij de zorgcoordinator MO. 

12. Er vindt regulier overleg plaats en afstemming met de afdelingen van de gemeentelijke sociale  

      dienst. 

13. Er vindt actieve participatie plaats in het OGGZ netwerk. 

14. De teamcoördinator OGGZ zorgt voor kwaliteit van zorgverlening, bewaking en afstemming   

            van de caseload en planning van de werkzaamheden. 

15. Teamleden volgen bij- en nascholing, intervisie en supervisie. 

16. Uitvoeren en opstellen rapportage van klanttevredenheidsonderzoek onder OGGZ klanten. 

Subsidie 2015: 

Totaal: € 232.325,- . (€ 15.300,- voor administratief medewerker;  € 191.913,- voor loketpersoneel en 

€ 25.112,-  materiële kosten Cliëntennet). 

 

(De vraag in de commissie Bestuur d.d. 5 juni 2014 van dhr. Vrugt (AP) over overname van het werk 

van de Brede Centrale Toegang (2014/258539) is hiermee beantwoord: De BCT wordt in 2015 ook 

door de GGD uitgevoerd.) 

 

Stichting Kontext: Brede Centrale Toegang 

Afgesproken prestaties: 

Kontext voert in samenwerking met de GGD de werkzaamheden binnen de BCT uit. Deze 

medewerker voert dezelfde taken uit als hierboven beschreven onder het kopje:  registratie van 

instroom, doorstroom en uitstroom. De meerwaarde van deelname door een medewerker van 

Stichting Kontext is, dat deze instelling over een brede expertise van maatschappelijk werk 

bezit en dit vormt een goede aanvulling op de kennis van de medewerkers van de GGD, die 

binnen het Loket ingezet worden.  

Subsidie 2015: 

€ 58.140,- 
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Cluster 2a: Nachtopvang, dagopvang en winternoodopvang 

Activiteiten vallende onder het cluster: 

Bieden van eerste opvang voor daklozen met OGGZ-problematiek en een indicatie voor een MO-

voorziening voor de onderdelen:  dagopvang, nachtopvang en winternoodopvang (tot aan de realisatie 

van de 24-uursopvang). 

De activiteiten dragen bij aan de volgende ambities: 

1. Er is een gedifferentieerd aanbod van woon- en opvang voorzieningen voor daklozen 

waardoor de uitstroom en doorstroom uit voorzieningen kan worden versneld.   

2. (Arbeidsmatige) dagbesteding voor (ex) daklozen is een onlosmakelijk onderdeel van 

maatschappelijk herstel. 

4.  Het verbeteren van hulpverlening door de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

6. Het realiseren van een sluitende ketenaanpak. 

11. Daklozen zijn grotendeels in beeld, ofwel via Cliëntennet ofwel via politie of zorgaanbieders. 

12. Er is zo min mogelijk overlast op straat door (verslaafde) dak- en thuislozen door goede 

afspraken tussen politie, handhaving en zorgaanbieders. 

 

HVO Querido  

Afgesproken prestaties: (tot de realisatie van de 24-uursopvang) 

Nachtopvang: 

1. Bieden van 30 bedden als onderdak in de nacht voor daklozen met OGGZ-problematiek, op 

basis van indicatie door de BCT. De verblijfsduur in de opvang is maximaal zes maanden. 

2. Bieden van  dagbesteding in de vorm van corveetaken in de opvang. 

3. Bieden van veilig onderdak, gezonde voeding en faciliteiten voor persoonlijke verzorging in 

de nachtopvang. 

4. Er vindt zorgtoeleiding plaats; cliënten worden zoveel mogelijk gemotiveerd voor een 

hulpverleningstraject. 

5. Er vindt bijdrage aan trajectontwikkeling  en –uitvoering plaats door middel van het 

observeren van (veranderingen van) gedrag en persoonskenmerken ten behoeve van de 

ketenpartners die de trajectplannen ontwikkelen. 

6. De nachtopvang is open vanaf 16.00 uur (inzet temperatuurdaling) tot 9.30 uur de volgende 

ochtend. 

7. Cliënten melden zich persoonlijk voor 18.00 uur, tenzij zij een afspraak op maat hebben 

gemaakt. (Cliënten hebben zich eerder die dag voor nachtopvang plaats gemeld bij de BCT)   

8. Om 18.00 uur is er een tweede mogelijkheid tot telefonische aanmelding ter voorkoming van 

leegstand door no show. 

9. Na 22.00 uur is er geen toegang meer, tenzij er afspraken op maat zijn  gemaakt. 

10. Het standaard aanbod bestaat uit: 

 Gelegenheid tot slapen op meerpersoonskamers. 

 Gezonde avondmaaltijd (volledige maaltijd). 

 Veilige en prettige leefomgeving. 

 Gezond ontbijt. 

 Gelegenheid tot douchen. 

 Gelegenheid tot het wassen van kleding. 

11. Observatie en signalering. 

12. Levering van samengevoegde en geanonimiseerde gegevens aan de gemeente in het kader van 

monitoring. 

Dagopvang: 

13. Bieden van 40 plaatsen voor dagopvang  van dak- en thuislozen. 

14. Bieden van  dagbesteding in de vorm van corveetaken in de opvang. 
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15. De dagbesteding sluit qua openingstijden (9.00 tot 18.00 uur) aan bij de nachtopvang en volgt 

drie sporen: 

 Arbeidsmatige activiteiten die bijdragen aan het runnen van de dagopvang en de 

nachtopvang. 

 Recreatieve activiteiten in de dagopvang. 

 Activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden in de buurt. 

16. De dagopvang is gastvrij en laagdrempelig. 

17. De dagopvang heeft een uitgebreid activiteitenaanbod: een leestafel, computers, uiteenlopende 

cursussen, creativiteit en (arbeidsmatig) vrijwilligerswerk. 

18. Aanbod van activiteiten vindt plaats via een keuzerooster om zo aan te sluiten bij de 

verschillende interesses en mogelijkheden van bezoekers. 

19. De arbeidsmatige activiteiten die gerelateerd zijn aan het runnen van de dagopvang en de 

nachtopvang zijn stevig gestructureerd en past bij een voorbereiding op normale 

arbeidsomstandigheden. 

20. De overige activiteiten zijn laagdrempelig, gastvrij en waar nodig op maat zodat iedereen kan 

deelnemen, ongeacht beperkingen. 

21. Arbeidsmatige activiteiten zijn zoveel mogelijk ingericht als echt werk met werkkleding, 

training, certificatie, en dergelijke. 

22. In het kader van samensturing wordt aan bezoekers zoveel mogelijk eigen 

verantwoordelijkheid gegeven in het runnen van een activiteit. 

23. Ten behoeve van het herstel van cliënt worden zij gestimuleerd om door te stromen naar 

externe dagbesteding zodra dit mogelijk is. 

24. Zowel het pand van de dagopvang als die van de nachtopvang worden gebruikt voor 

dagbestedingsactiviteiten. 

25. Levering van korte individuele cliëntrapportage aan de trajectbegeleider voor alle cliënten die 

langer dan 1 maand gebruik maken van de dagopvang met de volgende onderdelen: 

 Aan welke soort activiteiten de cliënt heeft deelgenomen. 

 Hoe vaak de cliënt heeft deelgenomen (periode, aantal dagdelen). 

 Hoe de cliënt zijn deelname evalueert. 

 De observaties van de begeleiding. 

26. Levering van samengevoegde en geanonimiseerde gegevens aan de gemeente in het kader van 

monitoring, met de volgende gegevens: 

 De gemiddelde periode dat cliënten aan dagbesteding deelnemen, met minimum en 

maximum duur. 

 Het gemiddeld aantal dagdelen met minimum en maximum variant. 

 De mate waarin cliënten doorstromen van recreatieve dagbesteding naar 

arbeidsmatige dagbesteding. 

Winternoodopvang: 

27. Bieden van 6 bedden voor winternoodopvang voor daklozen in de nachten, zodra de 

winternoodopvangregeling fase 1 in werking treedt (opvang bij -2 graden). 

Subsidie 2015: 

Totaal subsidie: € 1.150.100,- 
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Cluster 2b: Bieden van eerste opvang voor gezinnen, eerste opvang voor alleenstaande 

daklozen in Midden-Kennemerland, longstayplaatsen, ziekenboegplaatsen en inloop 

thuislozen 

Activiteiten vallende onder het cluster: 
Dit product betreft de volgende voorzieningen met de bijbehorende activiteiten: eerste opvang voor 

gezinnen. De verblijfsduur in de opvang is maximaal 6 maanden. In deze periode wordt aan het 

maatschappelijk herstel van het gezin gewerkt, vooral aan vervolghuisvesting. Deze voorziening 

waarvan gezinnen (met OGGZ-problematiek) uit de 3 regio’s gebruik van kunnen maken, staat in 

Hoofddorp. 

 Opvang voor alleenstaande daklozen met OGGZ-problematiek in Midden-Kennemerland 

(Beverwijk). 

 Ziekenboeg: tijdelijke opvang van daklozen met OGGZ-problematiek, die als gevolg van ziekte 

kortdurende opvang nodig hebben en die niet in de nachtopvang kunnen verblijven. 

 Longstayvoorziening voor daklozen: dit is een woonvoorziening met begeleiding en toezicht voor 

daklozen, die zeer problematisch zijn en die weinig perspectief hebben op uitstroom naar andere 

woonvormen. De maximale verblijfsduur in deze voorziening is 1,5 tot 2 jaar.  

De activiteiten dragen bij aan de volgende ambities: 

3. Er is een gedifferentieerd aanbod van woon- en opvang voorzieningen voor daklozen 

waardoor de uitstroom en doorstroom uit voorzieningen worden versneld.   

4.  Het verbeteren van hulpverlening door de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

6. Het realiseren van een sluitende ketenaanpak. 

13. Daklozen zijn grotendeels in beeld, ofwel via Cliëntennet ofwel via politie of zorgaanbieders. 

14. Er is zo min mogelijk overlast op straat door (verslaafde) dak- en thuislozen door goede 

afspraken tussen politie, handhaving en zorgaanbieders. 

  

Stem in de stad: inloop voor thuislozen in Haarlem 

Afgesproken prestaties: 

1. Exploiteren van een inloopvoorziening met een dagelijkse openstelling voor laagdrempelige 

opvang voor 100 thuislozen. Open gedurende 365 dagen per jaar en 12 dagdelen per week. 

2. De exploitatie wordt naast 2 professionele personeelsleden uitgevoerd door inzet van 

vrijwilligers. 

Subsidie 2015: 

€ 25.000,- 

 

Gemeente Haarlemmermeer: gezinsopvang Haarlemmermeer   

Afgesproken prestaties: 

Exploiteren van 30 units voor gezinsopvang in Hoofddorp. Huisvesting en woonbegeleiding. 

Deze voorziening wordt geëxploiteerd door de RIBW. 

Subsidie 2015: 

Gezinsopvang Haarlemmermeer: €  618.175,- 
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RIBW: daklozenopvang voor alleenstaanden: Kennemerhof,  longstayplaatsen 

en ziekenboeg 

Afgesproken prestaties: 

1. Exploiteren van 11 units voor daklozen (alleenstaanden) voor de regio Midden-Kennemerland 

in Beverwijk. Bieden van opvang en begeleiding aan dakloze burgers met psychiatrische of 

psychosociale problematiek. Bieden van activerende ondersteuning. Cliënten worden 

ondersteund bij het organiseren van schulden, het organiseren van dagbesteding of werk en het 

vinden van passende huisvesting. Elke maand wordt de bezettingslijst verstuurd naar de BCT 

waarin de voortgang van het begeleidingstraject van de cliënt gerapporteerd is. 

2. Exploiteren van 7 longstayplaatsen voor cliënten met meervoudige problematiek (psychiatrie 

in combinatie met verslaving, schuldenproblematiek) met een verblijfsduur langer dan zes 

maanden (1,5 tot 2 jaar).  

3. Exploiteren van 3 ziekenboegplaatsen, bestemd voor  OGGZ-mensen, die dusdanig ziek zijn 

waarvoor een verblijf in de nachtopvang niet mogelijk is. 

4. Cliënten worden zoveel mogelijk begeleid  naar zelfstandige huisvesting. 

 

Subsidie 2015: 

Opvangvoorziening alleenstaande daklozen in Beverwijk: Kennemerhof: € 139.904,- 

Longstayplaatsen: €  163.369,- 

Ziekenboeg: € 40.000,- 
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Cluster 3: Sociale verslavingszorg 

Activiteiten vallende onder het cluster: 
Dit product met bijbehorende activiteiten betreft hulpverlening, die gericht is op: 

 Het toeleiden naar verslavingszorg (behandeling) in de hele regio. 

 Inloop (Haarlem en Beverwijk). 

 Gebruiksruimte (Haarlem). 

Voor Haarlem betreft het in deze vorm de exploitatie van de inloop en gebruiksruimte tot aan realisatie 

van de 24-uursopvang. De gebruiksruimte gaat daarna in gewijzigde vorm in de nieuwe 24-

uursvoorziening op. 

  

De activiteiten dragen bij aan de volgende ambities: 

1. Er is een gedifferentieerd aanbod van woon- en opvang voorzieningen voor daklozen 

waardoor de uitstroom en doorstroom uit voorzieningen kan worden versneld.   

4.  Het verbeteren van hulpverlening door de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

6. Het realiseren van een sluitende ketenaanpak. 

11. Daklozen zijn grotendeels in beeld, ofwel via Cliëntennet ofwel via politie of zorgaanbieders. 

12. Er is zo min mogelijk overlast op straat door (verslaafde) dak- en thuislozen door goede      

       afspraken tussen politie, handhaving en zorgaanbieders. 

  

Brijder Verslavingszorg (Parnassiagroep): toeleiden naar verslavingszorg, 

inloop en gebruiksruimte (sociale verslavingszorg) 

Afgesproken prestaties: 

1. Exploitatie van inloopvoorziening in Haarlem en Beverwijk en gebruikersruimte in Haarlem.  

Begeleiding en toeleiding naar zorg voor een deel van de OGGZ doelgroep. 

2. Er vindt actieve samenwerking plaats met diverse ketenpartners. 

3. Alle cliënten die gebruikmaken van de inloop of de gebruikersruimte worden geregistreerd in 

het EPD en er vindt verslaglegging plaats. 

4. Tijdens de multidisciplinaire overleggen worden cliënten in het team besproken en worden 

behandelplannen in aanwezigheid van cliënten doorgesproken en zo nodig bijgesteld. 

5. Meten van de klanttevredenheid van de doelgroep. 

 

Specifiek voor Zuid-Kennemerland: 

6. De inloop/gebruikersruimte in Haarlem is zeven dagdelen per week open. 

7. Circa 100 deelnemers maken gebruik van de inloopvoorziening. 

8. Vijf tot zes cliënten maken, onder toezicht van een verpleegkundige, gebruik van de 

gebruikersruimte. 

9. Met deelnemers worden vooraf afspraken gemaakt door de verslavingsarts over het soort 

middel en de hoeveelheden en wordt een en ander zo nodig bijgesteld of aangepast. 

 

Specifiek voor Midden- Kennemerland: 

10. De inloop is vijf dagdelen per week geopend. 

 

Specifiek voor Haarlemmermeer: 

11. Ambulante hulpverlening voor cliënten met verslavingsproblematiek. 

Subsidie 2015: 

Totaal subsidie: € 641.727,-. Onderverdeeld: Zuid-Kennemerland: € 431.995,- ; Midden-

Kennemerland: € 169.712,- en  Haarlemmermeer:  € 40.020,-. 
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Cluster 4: Maatschappelijk herstel (inclusief zorgcoördinatie) 

Activiteiten vallende onder het cluster: 

Dit product betreft het toeleiden naar onder andere huisvesting, inkomen, schuldsanering, 

(verslavings)zorg, dagbesteding, en – waar mogelijk – toeleiding naar (sociale, educatieve en 

economische) zelfredzaamheid en/of uitstroom naar een volgende woonstap. Voor 2015 heeft hier op 

basis van: Agenda integrale aanpak herstel” een uitvraag plaatsgevonden. Door de ketenpartners is 

hierop een zeer divers aanbod gedaan. Dusdanig dat er geen toekenning op kon plaatsvinden. 

Gedurende het eerste kwartaal wordt hiervoor een bijgestelde uitvraag gedaan. Gedurende die periode 

zullen de prestaties, die hiervoor gevraagd zijn aan de ketenpartners in 2014 doorlopen. 

 

GGD: MO-team 
 

Afgesproken prestaties: gedurende het eerste kwartaal 2015 

Het opstellen van een trajectplan 

17. Koppeling aan zorgcoordinator MO van alle tot de OGGZ doelgroep behorende inwoners van 

Kennemerland na intake. 

18. Zorgcoördinator MO stelt trajectplan op, gericht op het stabiliseren  van de leefsituatie door 

adequate begeleiding en monitoring gericht op inkomen/financiën, dagbesteding, zorg en 

wonen (met toepassing zelfredzaamheidsmatrix). 

19. Dakloze cliënten met MO indicatie krijgen individueel begeleiding door de zorgcoördinator 

MO, gericht op het zo kort mogelijk maken van de duur in de maatschappelijke opvang. 

20. Zorgcoördinatoren MO zoeken en onderhouden contact met burgers zonder de MO indicatie 

en die niet in een MO verblijven en waar ernstige zorgen over zijn. 

21. Opname van de resultaten in Clientennet en de OGGZ Veldmonitor. 

 

Subsidie 2015: is budget voor deze activiteit voor heel 2015 

€ 334.114,- 
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Cluster 5: (Arbeidsmatige) dagbesteding voor cliënten in de maatschappelijke opvang 

Activiteiten vallende onder het cluster: 

Dit product betreft dagbesteding, al dan niet arbeidsmatig, voor de cliënten die verblijven in de 

maatschappelijke opvangvoorzieningen. Zo mogelijk wordt door hen (naast taken binnen de 

opvangvoorziening) dagbesteding (arbeidsmatig of vrijwillig) verricht. Dit wordt op basis van 

maatwerk bepaald. 

De activiteiten dragen bij aan de volgende ambities: 

6. Het realiseren van een sluitende ketenaanpak. 

12. Er is zo min mogelijk overlast op straat door (verslaafde) dak- en thuislozen door goede 

afspraken tussen politie, handhaving en zorgaanbieders. 

  

Actief Talent: (arbeidsmatige) dagbesteding voor cliënten in de 

maatschappelijke opvang 

Afgesproken prestaties: 

1. Exploitatie van locatie voor kort arbeidsmatige dagbesteding voor (verslaafde) deelnemers en voor 

deelnemers die het gebruik onder controle hebben of al verder in herstel zijn. 

2. Er wordt actief samengewerkt met ondernemers in de regio die (betaalde) werkzaamheden bij 

ActiefTalent onderbrengen. 

3. Naast werk worden ook activiteiten aangeboden gericht op creatieve vorming en sport. 

4. Bieden van een nazorgtraject voor deelnemers vanuit Forensische Zorg en ex-gedetineerden. In 

nauwe samenspraak met Palier kunnen ook cliënten van Palier van het aanbod gebruik maken. 

5. Zorgdragen voor aanbod van vijf dagen per week met partners van 9.00 tot 16.00 uur. 

6. Er vindt actieve samenwerking plaats met Brijder, MPPG, de Meergroep, IJmond Groen,  Dijk & 

Duin, RIBW, Palier en Agros. 

7. Met Brijder en EcoSol richt Actief Talent zich vooral op het begeleiden van cliënten en 

deelnemers op regulier werk. Er vindt professionele begeleiding plaats om deelnemers ‘naar 

vermogen’ te kunnen laten werken. 

8. Alle deelnemers worden geregistreerd in cliëntvolgsysteem Mainport. 

9. Ieder kwartaal wordt per deelnemer vastgesteld wat de beweging op de participatieladder is 

geweest en wat de ontwikkeling van de deelnemer is. 

 

Specifiek voor Zuid-Kennemerland: 

10.  Bieden van arbeidsmatige dagbesteding vanuit de inloop in samenwerking met Brijder. 

Subsidie 2015: 

€ 98.675,- 

 

RIBW: dagbestedingsproject voor jonge moeders  

Afgesproken prestaties: 

1. Bieden van dagbesteding voor gemiddeld zes jonge moeders in de vorm van licht productie- 

en assemblagewerk. 

2. Bieden van kinderopvang waarvoor de moeders zelf ook worden ingezet. 

3. Er vindt controle van productiewerk plaats, welke uitgevoerd wordt door vrijwilliger of 

moeder. 

4. In het dagbestedingsproject voor jonge moeders zijn zes plaatsen beschikbaar, gekoppeld aan 

de verblijfsduur MO-Haarlemmermeer. 

 

 Deze aanvraag wordt meegenomen bij de toekenning van de definitieve subsidies voor cluster 4. 

Subsidie 2015:  

P.M. 
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Cluster 6: Preventieve outreachende zorg aan OGGZ-doelgroep 

Activiteiten vallende onder het cluster: 

Onder dit product wordt verstaan preventieve, outreachende zorg aan de OGGZ-doelgroep in de hele 

regio met als doel toeleiden naar reguliere zorg. Daarbij is vaak een lange adem nodig om eerst 

vertrouwen van de cliënt te winnen alvorens naar zorg te kunnen toeleiden. De outreachende zorg 

heeft naast het toeleiden naar reguliere zorg tot doel verder afglijden en dakloosheid te voorkomen 

(preventie). Onder dit product wordt ook nazorg op maat verstaan die bijvoorbeeld na afronding van 

het trajectplan wordt ingezet. Ook valt het medisch spreekuur in Haarlem voor de OGGZ-doelgroep 

hieronder. 

De activiteiten dragen bij aan de volgende ambities: 

1. Het verbeteren van hulpverlening en maatschappelijk herstel door de inzet van 

ervaringsdeskundigheid. 

2. Terugval in dakloosheid wordt voorkomen door middel van nazorg op maat. 

3. Het realiseren van een sluitende ketenaanpak. 

11. Er is zo min mogelijk overlast op straat door (verslaafde) dak- en thuislozen 

Activiteiten vallende onder het cluster: 

Preventieve outreachende zorg aan de OGGZ-doelgroep die geen gebruik maakt van MO, te weten: 

a. Preventieteam(Zorgcoördinatie Preventie) Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. 

b. Medisch spreekuur Damiate. 

c. Deelname aan Vangnet en Advies. 

d. Preventieve outreachende zorg aan de OGGZ-doelgroep die geen gebruik maakt van 

maatschappelijke opvang. 

e. ACT Team Zuid Kennemerland. 

f. Deelname aan Trajectcommissie. 

 

 

GGD: zorgcoördinatie  preventie  

Afgesproken prestaties: 

Zorgcoördinatie Preventie Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer 

1. Bieden van een vangnet voor cliënten die tussen wal en schip van de hulp/dienstverlening 

(dreigen te) vallen, waardoor de cliënt een groot risico loopt op langdurige dakloosheid en of 

voortschrijdende teloorgang. 

2. Bieden van ongevraagde bemoeizorg, individuele begeleiding en coördinatie van zorg aan de 

OGGZ cliënt op de domeinen: wonen, zorg, financiën/schulden en dagbesteding. 

3. Bieden van noodhulp op basis van zorgbehoefte. 

4. Opstellen van individueel trajectplan als basis voor het verdere hulpverleningstraject en als 

toets voor de gemaakte afspraken. 

5. Met cliënt de noodzakelijke acties uitvoeren op gebied van financiën en wonen en hem/haar 

actief begeleiden naar zorg. 

 

(Aanvullende) taakuitvoeringen 

6. Elk kwartaal worden geanonimiseerde gegevens over de OGGZ-doelgroep in een rapportage 

aangereikt aan de centrumgemeente Haarlem in de vorm van: 

 Rapportage van aantal cliënten (werkelijk en unieke) van zorgcoördinatie Preventie. 

 Instroom-, doorstroom- en uitstroomcijfers van cliënten. 

 Indicatie terugval van cliënten. 

De inrichting van de rapportages wordt met de gemeente afgestemd. 

7. Medewerker van de GGD participeert actief in het OGGZ netwerk: in sociale teams, 

noodteams en teams extreme overlast. 

8. Teamcoördinator OGGZ zorgt voor kwaliteit van zorgverlening, bewaking en afstemming van 

de caseload en planning van de werkzaamheden. 
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Medisch spreekuur Damiate 

9. Twee maal per week een verpleegkundig inloopspreekuur op locatie Stem in de stad. 

10. Samenwerkingsafspraken met twee huisartsenpraktijken. 

11. Achterwacht huisarts is geregeld. 

12. Rapportage op aantallen en relevant inhoud en ontwikkelingen per kwartaal. 

 

Deelname Vangnet Midden Kennemerland 

13.  Als Zorgcoördinator Preventie wordt een medewerker vanuit de GGD gedetacheerd naar 

vangnet en Advies Midden Kennemerland. 

 

Subsidie 2015: 

Totaal subsidie: €  604.516,-. Subsidie preventieteam: € 469.150,-, Subsidie medisch spreekuur 

Damiate: €  35.916,-, subsidie deelname vangnet en advies Midden-Kennemerland: €  99.450,-.  

 

 

Dijk en Duin (Parnassia Groep): Preventieve outreachende zorg aan de 

OGGZ-doelgroep die geen gebruik maakt van maatschappelijke opvang 

Afgesproken prestaties: 

1. Formuleren en realiseren van een begeleidingsplan in het kader van een Kanswoning-traject 

ter overbrugging naar regulier huisvesting en ondersteuning. 

2. Doorstroom naar huisvesting wordt gerealiseerd door korte verbindingen met beschermd 

woonvoorzieningen van de Parnassia Groep in Haarlem en Velserbroek, samenwerking met 

RIBW, woningcorporaties en andere ketenpartners. 

3. Bieden van ondersteunende begeleiding op diverse leefgebieden aan cliënten, die niet zijn toe 

te leiden naar reguliere zorg en waarbij de kans op recidive groot is. 

4. Bieden van nazorg na beëindigen van het trajectplan in het kader van terugvalpreventie.   

5. Samenwerken en afstemmen met de Brede Centrale Toegang (BCT) in Haarlem betreffende 

daklozen. 

6. Toeleiden van cliënten, waarbij vervuiling centraal staat, naar het team Hygiënisch Woon 

Toezicht (HWT) van de GGD. 

7. Ondersteunen van daklozen, die niet gebruik willen of kunnen maken van opvang op meerdere 

leefgebieden, zoals financiën, gezondheid en wonen. 

8. Het verleiden tot een zinvolle daginvulling op een van de locaties van de Parnassia Groep 

(ActiefTalent/MPPG), waar aanknopingspunten liggen voor toeleiding naar zorg en 

ondersteuning. 

9. Deelname aan protocol winternoodopvang. 

10. In overleg met de gemeente, afdeling schuldhulpverlening en woningbouwvereniging de 

bemoeizorgmethodiek toepassen bij cliënten, die al een aanzegging tot ontruiming hebben 

ontvangen (5 voor 12-interventie, teneinde voorkomen van ontruiming). 

11. Deelnemen aan noodteamvergaderingen in Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Beverwijk. 

Functioneren als centraal meld- en coördinatiepunt OGGZ in de regio. 

 

Subsidie 2015:  

€ 125.723,- 

 

 

GGZ InGeest: ACT Team 

Afgesproken prestaties: 

1. Het ACT team Zuid Kennemerland verleent intensieve, outreachende (bemoei) zorg aan 

patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en met name met dubbeldiagnose 

problematiek in combinatie met persoonlijkheidsstoornissen en complexe problematiek op 

diverse leefgebieden. 
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2. Er vindt een juiste inschatting plaats van de problematiek van cliënten in samenhang met het 

psychiatrische ziektebeeld. 

3. Via outreachende zorg en de ‘lange adem’ worden cliënten toegeleid naar de benodigde zorg 

op maat. 

4. Het ACT neemt zelf initiatief om zorgwekkende, zorgmijdende cliënten in zorg te nemen. 

5. Er wordt gebruik gemaakt van korte lijnen en werkt samen met ketenpartners. 

6. Het ACT participeert in reguliere overleggen als: 

 Trajectcommissie 

 Magdalena overleg 

 Veiligheidshuis 

 Bilateraal met ketenpartners 

7. Om financiële en huisvestingsproblemen van cliënten aan te pakken, wordt gebruik gemaakt 

van de volgende interventies: 

 Bewindvoering en budgetbeheer aanvragen. 

 Aanvragen van bijzondere bijstand. 

 Saneren van oude huurschulden. 

 Toeleiden, meegaan en inschrijven bij instanties, zoals woningbouwverenigingen. 

 CIZ indicaties aanvragen. 

 Fondsenwerving ten behoeve van cliënten, zoals Urgente Noden. 

8. Levering van kwartaalrapportages aan de gemeente welke inzichtelijk maakt welk resultaat 

met de inzet vanuit ACT is behaald: aantal contacten, gestelde doelen, aansluiting bij 

ketenpartners, ingeslagen traject, belemmerende factoren voortgang en de behaalde doelen. De 

rapportages geven ook inzicht in de indicatie voor terugval en de monitoring van instroom, 

doorstroom en uitstroom. 

9. Er vindt zorg op maat plaats en er wordt een duidelijk traject vormgegeven (met 

ketenpartners). 

10. Er vindt implementatie plaats van het CIQ model voor cliënttevredenheidsmeting. 

11. De kwaliteit van het HKZ kwaliteitsmodel dat is geïmplementeerd wordt intern bewaakt en 

verbeterd, naast de jaarlijkse externe audits. 

Subsidie 2015: 

€ 80.000,-. 

 

 

Socius MD: Deelname aan Vangnet en Adviesteam Midden-Kennemerland 

Afgesproken prestaties: 

1. Team bestaat uit: medewerkers van GGD, RIBW/KAM, Socius MD, Brijder en Dijk en Duin. 

2. Bieden van ondersteunende begeleiding op diverse leefgebieden aan cliënten, die niet zijn toe 

te leiden naar reguliere zorg maar waarbij de kans op recidive groot is. 

3. Bieden van nazorg na beëindiging van het trajectplan. 

4. Samenwerken en afstemmen met de Brede Centrale Toegang (BCT) in Haarlem betreffende 

daklozen. 

5. Toeleiden van daklozen met een opvangvraag naar de BCT. 

6. Toeleiden van cliënten, waarbij vervuiling centraal staat, naar het team Hygiënisch Woon 

Toezicht (HWT) van de GGD. 

7. Ondersteunen van daklozen, die niet gebruik willen of kunnen maken van opvang op meerdere 

leefgebieden, zoals financiën, gezondheid en wonen. 

8. Het verleiden tot een zinvolle daginvulling op een van de locaties van de Parnassia Groep 

(ActiefTalent/MPPG), waar aanknopingspunten liggen voor toeleiding naar zorg en 

ondersteuning. 

9. Deelname aan protocol winternoodopvang. 

10. Opsporen van en ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen die geen adequate zorg (meer) 

ontvangen en die tussen wal en schip dreigen te raken. 
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11. Kwetsbare mensen die geen adequate zorg (meer) ontvangen op gestructureerde wijze 

toeleiden naar reguliere zorg en dienstverlenende instellingen. 

12. In overleg met de gemeente, afdeling schuldhulpverlening en woningbouwvereniging, de 

bemoeizorgmethodiek toeppassen bij cliënten, die al een aanzegging tot ontruiming hebben 

ontvangen (5 voor 12-interventie, teneinde voorkomen van ontruiming). 

13. Inschrijving van alle aanmeldingen van dreigende uitzettingen in het cliëntenbestand van 

Vangnet en Advies, ten behoeve van een betere coördinatie en informatiestroom. 

14. Opstellen en evalueren van trajectplannen in een multidisciplinair overleg. 

15. Deelnemen aan casusgebonden overleg met o.m. het Veiligheidshuis (justitiële keten) en 

incidentele zorgconferenties, waarin ‘1 huishouden, 1 plan’ het uitgangspunt is. 

16. Deelnemen aan noodteamvergaderingen in Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Beverwijk. 

17. Opstellen en evalueren van opgestelde trajectplannen in multidisciplinair overleg. 

18. Alle cliënten worden geregistreerd in Cliëntennet. 

19. Iedere cliënt krijgt een individueel trajectplan. De data worden gebruikt voor beleidsbijstelling 

en –ontwikkeling. 

20. 70 procent van de cliënten wordt toegeleid naar reguliere zorg of er is een stabiele situatie 

bereikt waarbij de cliënt de regie heeft hervonden. 

21. De inloopfunctie welke is ondergebracht bij Actief Talent/Reakt zal door Vangnet en Advies 

worden benut om cliënten in beeld te krijgen en om cliënten toe te leiden naar arbeid en 

dagbesteding. 

22. Het maken van samenwerkingsafspraken met de sociaal wijkteams. 

Subsidie 2015: 

€ 40.888,-. 

  

 

RIBW/KAM: deelname aan Vangnet en Adviesteam in Midden-Kennemerland 

RIBW/KAM maakt onderdeel uit van het Vangnet en Adviesteam Midden-Kennemerland. Voor een 

beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden binnen dit team wordt verwezen naar de 

beschrijving onder Socius MD. 

Subsidie 2015: 

€ 10.195,- 

 

 

Brijder verslavingszorg (Parnassiagroep): deelname aan Vangnet en 

Adviesteam in Midden-Kennemerland 

Brijder maakt onderdeel uit van het Vangnet en Adviesteam Midden-Kennemerland. Voor een 

beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden binnen dit team wordt verwezen naar de 

beschrijving onder Socius MD. 

Subsidie 2015: 

€ 26.790.-. 
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Overzicht subsidiebedragen en overige budgetten Regionaal 

Kompas 2015 

   

Organisatie Cluster Toekenning subsidie 

   

GGD/BCT cluster 1 232.325 

 cluster 4 334.114 

 cluster 6 604.516 

Kontext cluster 1 58.140 

HVO Querido cluster 2a 1.150.100 

Stem in de Stad cluster 2b 25.000 

RIBW cluster 2b 139.904 

RIBW cluster 2b 40.000 

RIBW cluster 2b 163.369 

RIBW cluster 6 10.195 

Brijder verslavingszorg cluster 3 641.727 

Brijder verslavingszorg cluster 6 26.790 

Actief Talent cluster 6 98.675 

Dijk en Duin cluster 6 125.723 

Socius MD cluster 6 40.888 

GGzIngeest cluster 6 80.000 

Gem. Haarlemmermeer cluster 2b 618.175 

Ambtelijke inzet   98.000 

Wintenoodopvang  50.000 

Spaarnezicht  730.000 

Harmonisatie 23- /23+ 

protocol 

 300.000 

  5.567.641 

    

Subsidies nog toe te 

kennen 

cluster 4 p.m. 

RIBW/dagactivering cluster 5 p.m. 

Vervanging Cliëntennet 

Midden-Kennemerland 

 p.m. 

Aanloopkosten 24-

uursopvang 

 p.m. 

Budget Regionaal 

Kompas 2015 

 6.128.132 
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