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Samenwerking leidt tot grote stap in
zorgverlening Perspektief
Ook in Delft heeft niet iedereen een dak boven het hoofd. Voldoende (nacht)opvang is beschikbaar, maar dit leidt niet tot een
blijvende oplossing van het probleem. Hoewel tijdelijke huisvesting -waarbij wonen en begeleiding hand in hand samen gaanbijdragen aan de oplossingsrichting, blijven de wachtlijsten onverminderd hoog. Bij Perspektief zijn ze dan ook zeer enthousiast
over de nieuwe mogelijkheden op doorstroom door het recent ondertekende convenant ‘Huisvesting Zorgafhankelijke Groepen’,
waar zij als zorgaanbieder onderdeel van uitmaken.
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Perspektief is een stichting die
voortdurend de samenwerking
opzoekt om te blijven ontwikkelen
en cliënten steeds beter van
dienst te kunnen zijn. Dit is
ook van toepassing op de
recente ontwikkelingen rondom
het convenant ‘Huisvesting
Zorgafhankelijke Groepen’. Dit
keer gaat Perspektief, samen
met andere zorgaanbieders,
de samenwerking aan
met de gemeente Delft en
woningcorporaties. Voor
daklozen in Delft betekent dit dat
zij, wanneer de basis weer op
orde is, zo snel mogelijk kunnen
doorstromen uit de opvang en
een volgende stap kunnen zetten
in hun herstel.

Overeengekomen met de gemeente
en woningcorporaties is dat mensen
die vanuit een zorginstelling zelfstandig
gaan wonen, voorrang krijgen op
een woning. De gemaakte afspraken
voorzien in voorrang op een huurwoning
onder strenge voorwaarden, zoals het
accepteren van toezicht en begeleiding.
De huurovereenkomst wordt in eerste
instantie voor twee jaar afgesloten.
De huurder tekent daarnaast ook een
zorgovereenkomst, die verbonden is
aan de huurovereenkomst. Zodra de
eerst afgegeven huurovereenkomst tot
een eind loopt, bekijken de huurder,
zorginstelling en woningbouwcorporatie
gezamenlijk of deze kan worden
omgezet naar een reguliere
overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Dankzij de ondertekening
van het convenant is er
nu een nieuwe aanpak
die zorgt dat er een
centraal punt is waar
vraag en aanbod van
corporatiewoningen
samenkomen. Met een
nieuwe systematiek in
het proces van woningen
toewijzen, moet de
directe bemiddeling van
corporatiewoningen zo
efficiënt en transparant
mogelijk verlopen, wat
zeer in het voordeel is
van cliënten die klaar
zijn voor een betere
toekomst.

Miriam Heringa, bestuurder van Perspektief,
is trots op het resultaat: “We zijn ontzettend blij
met wat wij samen met onze ketenpartners
voor elkaar hebben gekregen. Voor het eerst
ligt er nu een convenant van de sociale
driehoek: gemeente, woningcorporaties en
zorgaanbieders. Door de afspraken die
in het convenant zijn vastgelegd kunnen
cliënten sneller aan een woning komen door
directe bemiddeling. In alle gevallen wordt
wonen en zorg aan elkaar gekoppeld,
waarmee we onze cliënten ook na uitstroom
goed kunnen blijven begeleiden. Hiermee
kunnen we binnenkort een grote eerste
stap zetten in onze zorgverlening.”
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