BIJLAGE 2
Inhoudelijke uitwerking Domus(Plus) Haarlem

1. Het concept Domus(Plus) biedt een beschermde woonvorm voor specifieke groep dak- en
thuislozen
Domus is een concept zoals dat in Nederland is geïntroduceerd door het Leger des Heils1. Het is
echter niet zo dat de begrippen Domus en DomusPlus exclusieve en beschermde merknamen zijn van
het Leger des Heils. De begrippen staan voor een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze
mensen die nergens anders terecht kunnen. Het gaat daarbij om mensen die kampen met
meervoudige problematiek en behoefte hebben aan intensieve zorg en begeleiding.
Binnen een Domus project krijgen zij 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor
het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele
afspraken gemaakt over middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast op de zorgvraag met
als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.
Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider waarmee ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als
verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met politie en justitie. Samen wordt gezocht naar
geschikte dagbesteding of werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen
met arbeidsre-integratie. In overleg met de cliënt wordt waar nodig de hulp ingeroepen van de
schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie.
Door deze mensen onderdak te geven ontkomen ze aan de stress van het straatleven of het bestaan
binnen een opvangvoorziening die onvoldoende is toegerust voor passende zorg en begeleiding.
Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drugs en drank af en worden minder strafbare feiten
gepleegd. Dit resulteert weer in het voorkómen van dakloosheid, een afname van overlast in de
openbare ruimte en een vermindering van criminaliteit.
DomusPlus is een voorziening die gelijk is aan de Domus voorziening zoals hierboven beschreven,
maar richt zich specifiek op mensen die kampen met meervoudige problematiek waarvan ook een
licht verstandelijke beperking deel uitmaakt. Voor Haarlem wordt gestreefd naar een project waar
zowel mensen met als zonder een (vastgestelde) licht verstandelijke beperking gehuisvest kunnen
worden. Om die reden wordt in dit raadsstuk consequent de aanduiding “Domus(Plus)” gehanteerd.
Het Leger des Heils exploiteert voorzieningen onder de noemer Domus en DomusPlus in het hele
land (Amsterdam, Doetinchem, Nijmegen, Wehl, Zwolle, Eindhoven, Almere, Heerlen).
Het concept Domus(Plus) wordt onderscheiden van het concept Skaeve Huse; in het geval er sprake
is van gedragsstoornissen zoals agressiviteit en niet te corrigeren antisociaal gedrag naar personen in
de directe omgeving, is wonen in een groepsgewijze eenheid zoals Domus(Plus) niet mogelijk en is
plaatsing binnen een project Skaeve Huse meer passend. Daar waar wel sprake is van de
mogelijkheid tot sociale interactie met personen in de directe omgeving, is opvang, wonen en herstel
in een project Domus(Plus) meer passend. Binnen een Domus(Plus) voorziening wordt intensieve
begeleiding en ondersteuning ingezet; bij Skaeve Huse is dat niet het geval. Daar is sprake van
beperkt beheer en handhaving.

1

https://www.legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam/herstart-domus

2. Domus(Plus) is een gewenste aanvullende voorziening voor de regio Kennemerland
In het beleidskader en uitvoeringsprogramma Opvang, wonen en herstel is aangegeven dat er
in de regio Kennemerland een relatief kleine groep cliënten een beroep doet op opvang en
beschermd wonen, waar de bestaande voorzieningen onvoldoende in staat zijn de vereiste zorg en
begeleiding te bieden. Deze situatie die eind 2016, begin 2017 in genoemde beleidsdocumenten is
geschetst, bestaat eind 2018 nog steeds. Binnen de bestaande voorzieningen voor maatschappelijke
opvang en beschermd wonen verblijven een aantal cliënten die een intensieve en gespecialiseerde
zorg en begeleiding behoeven die op de bestaande locaties niet geboden kan worden. Zorgaanbieders en hulpverleners, stellen met regelmaat vast dat voor deze groep cliënten Skaeve Huse en
een project Domus(Plus) zeer gewenst is.
Zolang de vereiste zorg en begeleiding niet kan worden geboden bestaat de situatie dat betrokken
cliënten veel spanningen en overlast veroorzaken; zowel binnen de instellingen waar zij verblijven als
buiten in de openbare ruimte. Er is regelmatig sprake van schorsingen door veelvuldige overtreding
van huisregels; cliënten rouleren op time-out bedden of worden overgeplaatst. Ondanks de inzet
binnen de bestaande voorzieningen moet regelmatig geconcludeerd worden dat deze niet zijn
toegerust op de problematiek van deze groep mensen.
3. In de regio Kennemerland voldoen circa 20 tot 25 personen aan de kenmerken van de
doelgroep voor Domus(Plus)
De cliënten die binnen onze regio in de keten van maatschappelijke opvang en beschermd wonen
niet de passende zorg en begeleiding geboden kan worden en in aanmerking komen voor passend
verblijf, zorg en begeleiding in een Domus(Plus), voldoen aan de volgende kenmerken.










Zijn langdurig of blijvend niet in staat om zelfstandig te wonen en te functioneren;
Zijn langdurig of blijvend niet in staat de persoonlijke financiën te beheren;
Zijn langdurig of blijvend niet in staat een vaste dagstructuur aan te houden waarvan
werk of dagbesteding deel uitmaakt;
Zijn langdurig afhankelijk van verdovende middelen en/of alcohol – ingezette interventies
hebben geen of weinig duurzaam effect gehad;
Zijn langdurig bekend met psychische en/of psychiatrische aandoeningen waarvoor
toegepaste behandelingen geen of te weinig duurzaam effect hebben gehad;
Zijn langdurig of blijvend bekend met gedragsstoornissen die regelmatig overlast
veroorzaken voor de omgeving;
Zijn in staat tot omgang met medemens, beschikken over sociale basisvaardigheden;
Kunnen bekend zijn met een licht verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 70);
Kunnen delicten gepleegd hebben waarvoor strafrechtelijke veroordeling ten uitvoer is
gelegd.

Voor de regio Kennemerland wordt ingeschat dat het om circa 20 tot 25 personen gaat die voldoen
aan de bovengenoemde kenmerken.

