Scenario 1A:
Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang"
15 plaatsen crisisvrouwenopvang:
15 plaatsen vrouwenopvang regulier:
Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.
Cliënt profiel:
Cliënten uit de provincie Drenthe:
• Deze groep is slachtoffer van huiselijk geweld uit Drenthe en wordt in nauwe samenwerking met
het adviespunt huiselijk geweld, politie en Algemeen meldpunt kindermishandeling en het A.M.W.
opgenomen en begeleid.
• Daarnaast biedt de vrouwenopvang crisisopvang voor vrouwen en kinderen uit de regio waarbij de
geboden ambulante hulp niet meer voldoende is.
Cliënten die beroep doen op de landelijke opvang functie:
• slachtoffers huiselijk geweld met ernstige bedreiging waardoor ze niet in hun eigen regio kunnen
worden opgevangen.
• slachtoffers van eerwraak.
• slachtoffers van mensenhandel.
• slachtoffers van loverboys.
De geboden begeleiding bestaat uit:
• Telefonische aanmelding, opname, informatie en advies gedurende 24 uur per dag.
• Crisisinterventie gericht op het stabiliseren en normaliseren van de leefsituatie.
• Een adequate beoordeling van de vragen en (zorg)behoeften en mogelijkheden van de cliënt op
diverse levensdomeinen. Aansluitend een individuele begeleiding aan de hand van een begeleidingsplan.
• Coördineren en structureren en eventueel inschakelen van diverse externe instanties om geboden
hulpverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
• Groepsgerichte begeleiding en ondersteuning t.a.v. de groepsdynamische aspecten van de (crisis)leefgroepen.
• Praktische ondersteuning gericht op het verwerven van vaardigheden met betrekking tot sociale
vaardigheden, opvoedingsvaardigheden en sociale weerbaarheid.
• Financiële hulpverlening t.a.v. het verkrijgen van middelen, toeleiding naar schuldhulp, ondersteuning bij kontakten met diverse (financiële) instanties.
• Kindgerichte begeleiding t.a.v. de emotionele ontwikkeling.
De begeleiding is gericht op terugkeer naar zelfstandig wonen.
Veiligheid, risico-inventarisatie, en aanbod noodbedden worden uitgevoerd volgens de geldende landelijke normen voor de vrouwenopvang.
Verblijfsduur:
De verblijfsduur in de crisisvrouwenopvang is 6 weken.
De verblijfsduur in de vrouwenopvang regulier is gemiddeld 6 maanden.
Algemeen:
In dit voorstel wordt kindgerichte begeleiding geboden, echter geen kinderopvang meer.

Scenario 1B:
"24 uur vrouwenopvang met woonbegeleiding"
Dit is een woonbegeleidingstraject voor vrouwen vanuit de vrouwenopvang hier na toe gaan.
De geboden hulpverlening staat garant voor een continuïteit in het hulpverleningstraject.
De geboden hulpverlening zorgt voor een ononderbroken, gefaseerd en gestructureerd hulpverleningsproces van aanmelding tot zelfstandig wonen, met een regelmatige (her) beoordeling van de
situatie en bijstelling van de begeleiding. Hierdoor ontstaat er een grotere effectiviteit t.a.v. de hulpverlening en een betere re-integratie in de maatschappij en vergroot de kans op het continueren van de
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behaalde resultaten.
Woonbegeleiding vrouwenopvang:
25 plaatsen woonbegeleiding vrouwenopvang.
Cliënt profiel:
Cliënten uit de provincie Drenthe.
Cliënten uit de vrouwenopvang die van plan zijn zich in Drenthe te vestigen. Deze cliënten kunnen, als
gevolg van huiselijk geweld, relatieproblemen, eerwraak, mensenhandel e.d., niet terug kunnen keren
naar hun oude woonsituatie.
Hierbij geldt dat er geen sprake is van een acute crisissituatie maar waarbij het risico op terugval, of
herhaling van de problematiek nog sterk aanwezig is.
•
•
•
•
•

De geboden begeleiding bestaat uit:
Praktische ondersteuning gericht op het verwerven van vaardigheden met betrekking tot financien, opvoedingsvaardigheden, sociale weerbaarheid.
Financiele hulpverlening t.a.v. het beheren van middelen, budgetering en, ondersteuning bij kontakten met diverse (financiele) instanties.
Opbouwen van een sociaal netwerk ter voorkoming van eenzaamheid en het bevorderen van
zelfredzaamheid.
Continueren en stabiliseren van de hulpverleningsresultaten t.a.v. de individuele problematiek.

De begeleiding is gericht op terugkeer naar zelfstandig wonen. Er wordt maatwerk geleverd met een
juiste timing van interventies, zodat steeds wordt aangesloten bij waar de cliënt, in haar ontwikkeling,
aan toe is.
Verblijfsduur:
De verblijfsduur is gemiddeld 6 maanden.
Algemeen:
Nadat geconstateerd is dat de cliënten uit de "24 uurs" vrouwenopvang zelfstandig met begeleiding
kunnen wonen, regelen wij en verzorgen wij de verhuizing. Daarnaast zorgen we voor de begeleiding
van deze cliënten. Dit komt gemiddeld neer op 2 uur per week deze begeleiding is belangrijk om een
recidief te voorkomen. Gebleken is dat de cliënten niet zonder deze begeleiding kunnen.
Wordt er niet voor dit voorstel gekozen dan zullen andere instanties o.a. gemeentelijke instellingen
deze hulp moeten overnemen en daarvoor extra kosten maken.
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Zie ook "Vervolg op de vrouwenopvang, De situatie van vrouwen een jaar na dato" een vervolgstudie op het rapport

"Maat en baat van de vrouwenopvang" van Prof. J. Wolf, I. Jonkers e.a. van het Trimbos instituut.
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Scenario 2:
Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang met woonbegeleiding"

Dit is een samenvoeging van voorstel 1A en 1B
Het grote voordeel is dat het groepswonen in tijd beperkt blijft en dat de cliënt na de crisis periode
"zelfstandig" met een op haar situatie aangepaste begeleiding, kan wonen
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Scenario 3:
Crisisopvang: "24 uur crisisopvang"
15 plaatsen crisisopvang doelgroep licht op één locatie:
Opgenomen kunnen worden: jongeren vanaf 18 jaar, mannen, vrouwen (alleenstaand), echtparen en
gezinnen.

Cliënt profiel:
Cliënten uit de regio:
•
Bij deze cliëntengroep is de geboden ambulante hulp niet voldoende en de begeleidende en/of
verwijzende instantie acht opvang noodzakelijk.
De geboden begeleiding bestaat uit:
•
Telefonische aanmelding en opname gedurende 24 uur per dag.
•
Crisisinterventie gericht op het stabiliseren en normaliseren van de leefsituatie.
•
Groepsgerichte begeleiding en ondersteuning 24 uur per dag t.a.v. de groepsdynamische aspecten van de (crisis)leefgroep.
De begeleiding is gericht op stabiliseren en normaliseren van de leefsituatie. Om een adequate hulpverlening en uitstroom te garanderen is een externe verwijzende en begeleidende instantie noodzakelijk bij aanmelding en tijdens het verblijf.
Verblijfsduur:
De verblijfsduur in de crisisopvang is 3 maanden.
Algemeen:
In dit voorstel wordt een groot beroep gedaan –zowel qua frequentie als intensiviteit – op externe
begeleidende instanties. Deze zullen moeten zorgen voor individuele begeleiding, regelen van de
financiën, het in kaart brengen van de problemen, het doorplaatsen naar de vervolghulpverlening en
het ingrijpen bij escalaties.
Om probleemveroorzakend gedrag en overlast in de buurt te voorkomen zullen niet alle cliënten opgenomen kunnen worden. Er zal dus een hogere drempel gehanteerd (moeten)worden naar cliënten
in nood

-4-

Scenario 4:
Crisisopvang: "24 uur crisisopvang en begeleiding".

15 plaatsen crisisopvang zwaar op één locatie:
Opgenomen kunnen worden: jongeren vanaf 18 jaar, mannen, vrouwen(alleenstaand), echtparen,
gezinnen.
Cliënt profiel:
Cliënten uit de regio:
•
Een cliëntengroep waarbij de geboden ambulante hulp niet voldoende en de begeleidende en/of
verwijzende instantie acht opvang noodzakelijk.
•
Cliënten waarbij geen ambulante hulpverlenende instantie aanwezig is maar waarbij (crisis)opvang gewenst is door de cliënt zelf. Verwijzing kan gebeuren door eerste lijns hulpverlenende instanties zoals politie, huisarts, sociale dienst, wooncorporaties. Ook kan de cliënt zich
zelf aanmelden of via familie en kennissen.
De geboden begeleiding bestaat uit:
•
•
•

•
•
•
•
•

Telefonische aanmelding, opname, informatie en advies gedurende 24 uur per dag.
Crisisinterventie gericht op het stabiliseren en normaliseren van de leefsituatie.
Een adequate beoordeling van de vragen en (zorg)behoeften en mogelijkheden van de cliënt op
diverse levensdomeinen. Aansluitend een individuele begeleiding aan de hand van een begeleidingsplan.
Coördineren en structureren en eventueel inschakelen van diverse externe instanties om geboden hulpverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Groepsgerichte begeleiding en ondersteuning t.a.v. de groepsdynamische aspecten van de
(crisis)leefgroep.
Praktische ondersteuning gericht op het verwerven van vaardigheden met betrekking tot sociale
vaardigheden, opvoedingsvaardigheden en sociale weerbaarheid.
Financiële hulpverlening t.a.v. het verkrijgen van middelen, toeleiding naar schuldhulp, ondersteuning bij kontakten met diverse (financiële) instanties.
Kindgerichte begeleiding t.a.v. de emotionele ontwikkeling.

De begeleiding is gericht op stabiliseren en normaliseren van de leefsituatie. Daarnaast is de begeleiding gericht op uitstroom naar een verblijf met eventuele vervolghulpverlening.
Verblijfsduur:
De verblijfsduur is de crisisopvang 3 maanden.
Algemeen:
Doordat er een maatschappelijk werker aanwezig is er de mogelijkheid om cliënten op te vangen die
nog niet binnen het hulpverleningscircuit bekend zijn.
Het opstarten van externe hulp en het coördineren van verschillende betrokken hulpverleningsinstanties is dan mogelijk(Ketenbenadering).
Praktische en financiële ondersteuning en begeleiding is mogelijk, en vaak ook gewenst voor de doelgroep. Door extra ondersteuning overdag kan er een zwaardere doelgroep geplaatst worden. Mensen
met zware gedragsproblemen (agressief acting out gedrag) en kwetsbare doelgroepen zullen in de
praktijk echter moeilijk "te mixen" zijn.
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Scenario 5:
Crisisopvang : "24 uur crisisopvang en begeleiding".
20 plaatsen crisisopvang (twee locaties)
Opgenomen kunnen worden: jongeren vanaf 18 jaar, mannen (alleenstaand of met eventuele kinderen), vrouwen (alleenstaand of met eventuele kinderen), echtparen en gezinnen.
Cliënt profiel:
Cliënten uit de regio:
•
Een cliëntengroep waarbij de geboden ambulante hulp niet voldoende en de begeleidende en/of
verwijzende instantie acht opvang noodzakelijk.
•
Cliënten waarbij geen ambulante hulpverlenende instantie aanwezig is maar waarbij (crisis)opvang gewenst is door de cliënt zelf. Verwijzing kan gebeuren door eerste lijns hulpverlenende instanties zoals politie, huisarts, sociale dienst, wooncorporaties. Ook kan de cliënt zich
zelf aanmelden of via familie en kennissen.
De geboden begeleiding bestaat uit:
•
•
•

•
•
•
•

•

Telefonische aanmelding, opname, informatie en advies gedurende 24 uur per dag.
Crisisinterventie gericht op het stabiliseren en normaliseren van de leefsituatie.
Een adequate beoordeling van de vragen en (zorg)behoeften en mogelijkheden van de cliënt op
diverse levensdomeinen. Aansluitend een individuele begeleiding aan de hand van een begeleidingsplan.
Coördineren en structureren en eventueel inschakelen van diverse externe instanties om geboden hulpverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Groepsgerichte begeleiding en ondersteuning t.a.v. de groepsdynamische aspecten van de (crisis)leefgroep.
Praktische ondersteuning gericht op het verwerven van vaardigheden met betrekking tot sociale
vaardigheden, opvoedingsvaardigheden en sociale weerbaarheid.
Financiële hulpverlening t.a.v. het verkrijgen van middelen, toeleiding naar schuldhulp, ondersteuning bij kontakten met diverse (financiële) instanties.
Kindgerichte begeleiding t.a.v. de emotionele ontwikkeling.
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