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Voorwoord

Het team

Cimot staat voor Centrale Intake Maatschappelĳke Opvang en Beschermd Wonen Twente.

Het team bestond in 2020 uit 12,9 fte.

Namens centrumgemeente Enschede is Cimot Enschede voor acht gemeenten de

Dit zĳn 17 Cimot medewerkers bestaande

onafhankelĳke toegang tot Beschermd Wonen en Maatschappelĳke Opvang voor 18-plussers

uit 10 intakers, 4 procesondersteuners, 1

bĳ wie sprake is van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit jaarverslag gaat over

aandachtsfunctionaris wonen, 1

Beschermd Wonen en het betreft de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen,

medewerker wonen en 1 teamleider.

Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal.

Daarnaast krĳgen we ondersteuning van 1
medewerker Participatiewet en 1
medewerker vanuit Mediant. De gemiddelde
leeftĳd was 45 jaar.

Vol trots wil het Cimot u het jaarverslag over
2020 presenteren.
Het Cimot staat als een huis en is uitgegroeid
tot een professioneel
samenwerkingsverband. Steeds meer
organisaties en gemeenten doen een beroep
op onze kennis om samen tot een best
passende oplossing te komen voor de cliënt.
Het Cimot kan z’n werk niet alleen doen. Ik
wil dan ook namens het team alle
samenwerkingspartners hartelĳk danken
voor de wĳze waarop er wordt
samengewerkt om tot dit mooie resultaat te
komen.

Teamleider
Marie-José Luttikholt
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Beschermd Wonen
Centrumgemeente Enschede

De zorgaanbieders

Centrumgemeente Enschede kent twee

huur, vaste lasten en voeding. Bĳ

Centrumgemeente Enschede heeft in 2020 subsidieafspraken gemaakt met verschillende

hoofdvormen beschermd wonen: all-

beschermd wonen modulair is de

zorgaanbieders, op basis van een vooraf afgesproken aantal woonplekken.

inclusive en modulair.

begeleiding 24 uur per dag bereikbaar en
kan binnen een half uur aanwezig zĳn. Bĳ

•

Alruna

•

RIBW Overĳssel

De all-inclusive vorm is landelĳk bekend:

deze vorm kan het gaan om geclusterd

•

Azibo

•

Surplus

wonen bĳ een zorgaanbieder met een

wonen met begeleiding in de nabĳheid of

•

Humanitas onder Dak

•

Tactus verslavingszorg

pakket waarbĳ wonen, zorg,

een woning in de wĳk. Bĳ een woning in

•

Jados (IVA en Stumass)

•

Woonbegeleiding Jongvolwassenen

ondersteuning en voeding zĳn

de wĳk is de begeleiding op te roepen en

•

JP van den Bent

•

Zekere Basis

inbegrepen. Voor het pakket betaalt de

kan binnen een half uur aanwezig zĳn. In

•

Leger des Heils

•

Zorggroep Manna

cliënt maandelĳks een eigen bĳdrage aan

de afgelopen jaren hebben verschillende

het CAK. Bĳ de zorgaanbieder is 24 uur

centrumgemeenten belangstelling

Deze zorgaanbieders voldoen aan de gedragscode, opgesteld door zorgorganisaties, in

per dag begeleiding en toezicht

getoond voor de modulaire vormen van

samenwerking met organisatie- en adviesbureau WOESD. Centrumgemeente Enschede

aanwezig, in de nabĳheid, waardoor de

beschermd wonen.

heeft de gedragscode erkend. Door middel van audits wordt jaarlĳks getoetst of

cliënt snel bĳ de begeleiding terecht kan.

zorgaanbieders nog steeds voldoen aan de gedragscode. Hierbĳ worden onder andere

De voordeur van de woning bevindt zich

cliënten geïnterviewd.

achter de voordeur van de zorginstelling
waardoor er zicht is op de cliënt en het

We houden elkaar op de hoogte.

eventuele (ongewenste) bezoek.

Tĳdens de periodieke overleggen met onze zorgaanbieders bespreken we hoe het gaat.
Onderwerpen die aan bod komen zĳn de samenwerking en zorginhoudelĳke vraagstukken.

De modulaire vorm is door

Wat gaat goed en wat kan beter?

Centrumgemeente Enschede in 2016
ontwikkeld voor cliënten die wel zorg en

Er zĳn ook afspraken gemaakt met zorgorganisaties op basis van de individuele cliënt.

ondersteuning nodig hebben, maar niet
24 uur per dag de beschikbaarheid van de

•

Actolei (Scholtenhof)

•

Estinea

begeleiding. Hierbĳ huurt de cliënt een

•

Ambiq

•

Het Maathuis

woning die beschikbaar is gesteld door

•

Aveleĳn

•

Interakt Contour

een zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder

•

Carint

•

Liberein

huurt de woning van een wooncorporatie

•

De Posten

•

Livio

en biedt, naast onderdak, ook zorg en

•

De Twentse Zorgcentra

•

Stichting Stap 1

ondersteuning. De cliënt betaalt zelf de

•

Erve Meinders/ Boerderĳcampus

•

Zorggroep Sint Maarten
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Van aanmelding tot plaatsing
Wanneer er contact opgenomen wordt met de centrale toegang, is het
noodzakelĳk te checken of de cliënt voldoet aan de criteria om in
aanmerking te komen voor beschermd wonen (het wonen in een
instelling of in door een instelling beschikbaar gestelde woonruimte).

Daarnaast is er 11 keer afgewezen na het intakegesprek. Omdat de cliënt zelf afziet van BW
of omdat we vinden dat de cliënt er nog niet klaar voor is en er eerst behandeling nodig is.
Soms blĳkt dat ambulante begeleiding passender is. Er volgt dan een warme overdracht naar
de WMO. Vaak is er een WMO consulent aanwezig bĳ de intake om te voorkomen dat
iemand twee keer zĳn verhaal moet vertellen.
Het aantal aangevraagde verlengingen was hoog i.v.m. het wachten op de uitkomst van de
aanvragen voor een Wlz-indicatie bĳ het CIZ.

Het proces van aanmelding tot plaatsing.
Aanmeldingen worden door de aanmeldcommissie in behandeling genomen. Zĳ bekĳken of
de relevante stukken aanwezig zĳn om te kunnen beoordelen of de aanmelding passend is bĳ
beschermd wonen. Wanneer blĳkt dat dit niet zo is, adviseren zĳ welk pad dan bewandeld
kan worden. Wanneer zĳ van mening zĳn dat er voldoende informatie is om te kunnen
beoordelen of beschermd wonen passend is, wĳzen zĳ een intaker toe, die vervolgens het
onderzoek start. De intaker gaat met de cliënt en andere betrokkenen in gesprek om zo
samen met de informatie die al ontvangen is, tot een passend advies te komen. De intaker
schrĳft hier een verslag van. Dit noemen wĳ het onderzoeksverslag. Het verslag wordt
besproken in het team tĳdens het wekelĳkse casuïstiekoverleg, waarbĳ ook een GGZdeskundige van Mediant aanwezig is. Wanneer het team het eens is met het advies, wordt
het onderzoeksverslag verzonden naar de cliënt. De verwĳzer ontvangt een digitale versie.
De cliënt ondertekent het verslag als hĳ of zĳ akkoord is met het advies en stuurt het retour.

De adviezen die we geven, stemmen we zoveel mogelĳk af op onze cliënt.

Wanneer Centrumgemeente Enschede dit advies overneemt, zal iemand aangemeld worden

Maatwerk dus. Dit vraagt veel van ons, maar ook van de zorgorganisaties waarmee

bĳ de best passende zorgaanbieder. Als daar nog niet direct een woonplek beschikbaar is, is

Centrumgemeente Enschede een subsidierelatie heeft. Wat heeft de cliënt nodig? En welke

er overbruggingszorg mogelĳk. Wanneer er een woonplek vrĳkomt kan de cliënt verhuizen.

zorgorganisatie kan hier het beste op aansluiten? Dat zĳn voor ons essentiële vragen.

8

CIMOT JAARVERSLAG

2020

CIMOT JAARVERSLAG

9

2020

De coronapandemie heeft het jaar 2020 overschaduwd, desondanks zĳn er vele

Om ervoor te zorgen dat iemand tĳdens de vaak lange wachttĳd alvast ondersteuning krĳgt,

intakegesprekken gevoerd door de intakers. Daar waar kon fysiek en in enkele gevallen

kennen wĳ overbruggingszorg toe. Deze zorg wordt aangeboden totdat er een plek binnen

digitaal. Tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 hebben 166 nieuwe cliënten een advies

beschermd wonen is. Deze zorg wordt gegeven door de huidige zorgaanbieder of de

beschermd wonen gekregen. Het totaal van alle mensen met een beschermd wonen advies

toekomstige zorgaanbieder of een combinatie daarvan. Gemiddeld hebben 50 cliënten

was 880. Er zĳn 418 onderzoeksverslagen geschreven en verstuurd, waaronder ook voor

overbruggingszorg ontvangen in 2020.

verlengingen.

Een aantal cĳfers over onze cliënten:

*De 101 aanmeldingen van cliënten die wonen in Enschede zĳn inclusief cliënten wonend bĳ Mediant of zorgaanbieder in
Enschede.

Het wachtlĳstbeheer ligt bĳ het Cimot.
Helaas zĳn de wachtlĳsten lang. Het kan gaan om een half jaar tot 2 jaar, afhankelĳk van de
hulpvraag. Gemiddeld stonden er in 2020 126 cliënten op de wachtlĳst voor een beschermd

Wet langdurige zorg

wonen voorziening. Er is een tekort aan passende woonvoorzieningen. In de overleggen met
Centrumgemeente Enschede is het tekort een terugkerend onderwerp. Er wordt gezocht

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Wlz (Wet

hee� 33% een brief ontvangen van het CIZ dat

naar creatieve oplossingen en nieuwe locaties. In de praktĳk is dit vaak een proces van jaren.

langdurige zorg) opengesteld voor cliënten uit

ze vanaf 1 januari 2021 een Wlz-indica�e

Het draagvlak voor de huisvesting van kwetsbare mensen blĳkt niet groot. Gemeenten

de GGZ.

krijgen. Naar verwach�ng zal in 2021 in totaal

stuiten op veel weerstand van omwonenden. Het zogenaamde NIMBY- effect (Not In My

Het jaar 2020 hee� daardoor in het teken

59% van ons huidige cliëntenbestand zorg

BackYard). Er zĳn veel voorzieningen in de gemeenten Enschede en Hengelo. De wens en de

gestaan van de Wlz. Daarmee vallen ze vanaf

ontvangen op basis van een Wlz-indica�e.

behoefte is dat de andere gemeenten, die vallen onder Centrumgemeente Enschede, ook

dat moment niet meer onder het Cimot maar

zorg gaan dragen voor nieuwe locaties.

onder het Zorgkantoor. Van onze cliënten
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Ontwikkeling en toekomst
In 2016 is een pilot Uitstroom BW opgezet. Vanaf 2017 is dit traject uitgerold over Twente en

Na de start in april 2019 boden we ook in 2020 beschermd wonen modulair in de wĳk.² Dit is

is er een samenwerking tot stand gekomen met de (centrum)gemeenten, Cimot Enschede,

een variant van beschermd wonen modulair die eerder in dit verslag al beschreven is.

Cimot Almelo en WoON Twente. Dit traject heeft als doel om cliënten die vanuit beschermd

Bĳ het advies beschermd wonen modulair in de wĳk, wordt er door Cimot wonen bĳ een

wonen de stap naar zelfstandig wonen kunnen maken, een zachte landing in de wĳk te

woningcorporatie een aanvraag voor een woning gedaan. Binnen 6 maanden wordt er een

geven. De intaker gaat met de cliënt en betrokkenen in gesprek. Als iedereen van mening is

passende woning toegewezen en sluit de woningcorporatie een huurcontract af met de

dat de cliënt uit kan stromen, wordt het traject in gang gezet. Cimot wonen vraagt

zorgaanbieder, gekoppeld aan de betreffende cliënt.

aanvullende gegevens op en doet een aanvraag bĳ de corporatie om een passende woning

De cliënt ontvangt het huurcontract van de zorgaanbieder en betaalt de huur en vaste lasten

aan te bieden. De afspraak is dat binnen 6 maanden een passende woning wordt

zelf.

aangeboden. De woning komt op naam van de cliënt te staan. Onderdeel van dit traject is dat

Op deze manier bieden we passende zorg. En wanneer de cliënt toe is aan zelfstandig wonen

na uitstroom, iemand minimaal een jaar ambulante ondersteuning vanuit de WMO wordt

en kan uitstromen, kan de woning op eigen naam worden gezet. De cliënt hoeft dan niet

geboden. Vaak wordt dit opgenomen in een driepartĳen-overeenkomst met de

nogmaals te verhuizen. Indien uitstroom aan de orde is, dan gaat dit altĳd via het

woningcorporatie en de zorgaanbieder.

uitstroomtraject Uitstroom BW.

In 2020 hebben 26 mensen gebruik gemaakt van het Uitstroom BW traject, waarbĳ 17 keer

Deze vorm van beschermd wonen is voortdurend in ontwikkeling. Er is afstemming met de

een nieuwe woning is toegewezen. Van 9 mensen is de woning “omgeklapt”. Dit houdt in dat

betrokken woningcorporaties, er vindt monitoring plaats en er worden tussentĳdse

de woning op eigen naam wordt gezet. Terugval van de cliënt bĳ Uitstroom BW is minimaal,

evaluaties gedaan. Het algehele beeld is dat deze nieuwste vorm in een behoefte voorziet als

dit komt vooral doordat er vooraf zorgvuldig is gekeken of iemand toe is aan een volgende

vervolgstap in de doorstroom.

stap.

In 2020 hebben in Centrumgemeente Enschede 29 cliënten gebruik gemaakt van beschermd

Vanuit Cimot wonen zĳn er korte lĳnen met zowel de zorgaanbieders als de corporaties.

wonen modulair in de wĳk.

Mochten er onverhoopt toch nog problemen ontstaan dan weten partĳen elkaar snel te
vinden.¹

* Met ingang van 1 januari 2021 wordt de Wlz opengesteld voor cliënten uit de GGZ.

* Soms blĳkt iemand nog niet toe te zĳn aan de modulaire vorm en past een all-inclusive woonsetting beter bĳ de
hulpvraag.

¹Bĳlage 1 is een overzicht van uitstroom Beschermd Wonen vanaf aanvang project tot 31-12-2020, waarbĳ wordt aangegeven
welke gemeenten/woningcorporaties betrokken waren.

²Bĳlage 2 is een overzicht van doorstroom Beschermd Wonen Modulair vanaf aanvang project tot 31-12-2020, waarbĳ wordt
aangegeven welke gemeenten/woningcorporaties betrokken waren.

12

CIMOT JAARVERSLAG

2020

Wĳ denken mee.

CIMOT JAARVERSLAG

2020

13

Toekomst

Onze intakers nemen deel aan MDO's

Voordat corona uitbrak, waren we iedere

In 2021 willen we nog meer aansluiten bĳ de cliënt. Niet een verslag óver iemand schrĳven,

(MultiDisciplinair Overleg) om samen met de

week fysiek aanwezig bĳ de verschillende

maar mét iemand. We zien bĳ de aanmeldingen een toename van het aantal jongeren (17 t/m

cliënt en andere partĳen (zorgaanbieder,

woongemeenten. Met als doel elkaars

21 jarigen) en een toename van multiproblematiek; met name een combinatie van problemen

behandelaar, familie, gemeente) te komen

werkwĳze beter te begrĳpen en korte lĳnen

op het gebied van verslaving en psychiatrie. Wĳ verdiepen ons in deze problematiek en de

tot de best passende zorg en/of oplossing.

te creëren. Maar ook voor een laagdrempelig

vraagstukken die daaruit voortvloeien.

Onze intakers hebben in 2020 121 MDO’s

overleg, om te sparren of gewoon een

We hopen de banden met onze samenwerkingspartners weer aan te halen na de roerige

bĳgewoond. Ook wanneer iemand (nog) niet

praatje.

coronatĳd, waarin we elkaar voornamelĳk digitaal gesproken hebben.

is aangemeld voor beschermd wonen,

Ook bĳ woonvraagstukken denken wĳ mee.

We zetten ons in voor het realiseren van nieuwe voorzieningen om het wachtlĳstprobleem

denken we graag mee. Dit gebeurt

Er wordt regelmatig een beroep op ons

aan te pakken.

regelmatig.

gedaan voor advies en/of bemiddeling.

Ten slotte houden we ons bezig met vragen als: ‘’Welke cliënten blĳven over na de uitstroom
naar de Wlz? Wat betekent dit voor de samenwerkingsafspraken met de woningcorporaties?

Wĳ blĳven onszelf ontwikkelen.

Wat vraagt dat aan specifieke voorzieningen?’’ En ook: ‘’Wat vraagt dit aan extra

In 2020 hebben wĳ ons webformulier om aan te melden verbeterd. Een inlegvel met

deskundigheid van het team?’’

informatie over de varianten van beschermd wonen is toegevoegd aan het

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het Cimot onderdeel van de Gemeente Enschede. Dit

onderzoeksverslag. In het kader van deskundigheidsbevordering hebben we ons laten

brengt nieuwe uitdagingen en mogelĳkheden met zich mee. Wat blĳft, is dat we ons werk

informeren over verschillende thema's, zoals reclassering en multi/triple problematiek. We

voor 8 regiogemeenten doen.

hebben een theatervoorstelling georganiseerd voor onze samenwerkingspartners in het
Kulturhus Borne: Lastige Ouders door Marike van Weelden en Pieter Tiddens. De reacties op
de voorstelling waren overweldigend!
We initiëren in samenspraak met Centrumgemeente Enschede verschillende pilots.
We zĳn gestart met een pilot voor de gemeente Hengelo waarbĳ wĳ een advies afgeven voor
cliënten met een licht verstandelĳke beperking waarbĳ beschermd wonen passende zorg kan
zĳn. Met de gemeente Haaksbergen zĳn gesprekken gaande om deze gemeente in 2021 aan
de pilot toe te voegen. Wellicht dat er meer gemeenten volgen. In 2020 zĳn we ook gestart
met gesprekken over en het vormgeven van een pilot met zorgaanbieder Jados. Het betreft
een begeleidingstraject van een jaar gericht op cliënten met de diagnose autisme. Jados biedt
begeleiding aan, naast de ondersteuning die een cliënt al krĳgt. Het doel is de weerbaarheid
en het welbevinden te verbeteren en mogelĳk de ontwikkeling te stimuleren. De verwachting
is dat de cliënt hierdoor toekan met een lichtere vorm van beschermd wonen of sneller kan
doorstromen.
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Uitstroom Beschermd Wonen Centrumgemeente Enschede t/m 31-12-2020
Vanwege terugval in gezondheid ook terugval in geestelijke gezondheid ->
Naar BWM
Traject niet goed gegaan na uitstroom BW

Cijfers uitstroom BW
CG Enschede t/m 31-12-2020
Beschermd
Wonen
Gemeente

Woon( wens)
gemeente

Betrokken
woningcorpora�e

VAN:
Enschede 70

NAAR
Enschede 63

DOOR
Ons Huis 9
De Woonplaats
18
Domijn 29
Woon Zorg
Nederland 3
SJHT 4

Hengelo 4

Welbions 4

Oldenzaal 2

WBO Wonen 2

Rijssen-Holten 1 Viverion 1
Enschede /
Glanerbrug 3

Hengelo 49

Oldenzaal 6

2017

2018

2019

2020 Totaal

4

3

1

1

9

5

8

3

2

18

6

10

9

4

29

1

1

1

3

0

1

2

1

4

0

1

1

1

3

1

0

1

0

2

0

0

0

1

1

2

0

0

0

2

Enschede/
Glanerbrug 2

Domijn 2

Oldenzaal 1

WBO Wonen 1

0

0

1

0

1

Hengelo 40

Welbions 40

11

6

11

9

37

Denekamp 1

Mijande
Dinkelland 1

1

0

0

0

1

Twenterand (
Vriezenveen ) 1

Mijande
Twenterand 1

1

0

0

1

2

Enschede 6

De Woonplaats 4

0

1

2

1

4

Domijn 1

0

1

0

0

1

SJHT 1

0

0

1

0

1

WBO Wonen 5

1

1

0

3

5

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0
32

0
33

1
36

0
26

1
127

Oldenzaal 5
Rijssen-Holten 1

Dinkelland
(Denekamp) 1

Aantal woningen omgeklapt van Beschermd wonen Modulair naar Uitstroom BW

Aantal toegewezen woningen per jaar

Dinkelland
(Denekamp) 1

De Goede
Woning 1
Mijande
Dinkelland 1

Wonen Delden 1
Delden 1
Delden 1
Haaksbergen 1 Haaksbergen 1 Domijn 1
Totaal:

Bijlage 1 uitstroom BW CG Enschede t/m 31-12-2020

Omklappen van woning
Corporatie
t/m 31-12-2020
De Woonplaats
2
Domijn
14
WBO Wonen
3
Welbions
13
Wonen Delden
1
Woonzorg Nederland
3
Totaal
36

Spreiding naar Gemeenten bij uitstroom BW CG Enschede
Uitstroom naar gemeente vanuit CG Enschede t/m 31-12-2020
Delden
1
Denekamp
2
Enschede
69
Glanerbrug
2
Haaksbergen
1
Hengelo
40
Oldenzaal
8
Rijssen - Holten
2
Twenterand ( Vriezenveen )
2
Eindtotaal

Bijlage 1 uitstroom BW CG Enschede t/m 31-12-2020

127
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Rapportage BWM Centrumgemeenten Enschede t/m 31-12-2020

Cijfers Beschermd Wonen Modulair CG Enschede t/m 31-12-2020
Toegewezen woningen Beschermd Wonen Modulair CG Enschede
Corporatie
2019
2020 Totaal
De Woonplaats
2
7
Domijn
6
4
Mijande (Dinkelland)
1
Ons Huis
1
SJHT
1
WBO Wonen
3
3
Welbions
6
13
Woonzorg Nederland
1
Totaal
19
29

Vanuit welke situatie naar modulair in de wijk
All-Inclusive naar Modulair
Modulair (geclusterd) naar Modulair
Nieuwe cliënt Modulair
Zelfstandig omgezet naar modulair
Totaal

Aantal woningtoewijzingen BWM per
gemeente
Gemeente
Totaal
Enschede
23
Hengelo
19
Oldenzaal
6
Eindtotaal
48

Bijlage 2 BWM Enschede t/m 31-12-2020

2019
9
3
6
1
19

Aantal
2020 Eindtotaal
7
13
6
3
29

9
10
1
1
1
6
19
1
48

16
16
12
4
48

2020

Hier vindt u het jaarverslag op de
website!
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