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1 Inleiding 

De Groninger gemeenten werken samen aan de transformatie van Beschermd 

Wonen & Opvang (BW&O). Zij staan voor een complexe opgave, waarin wordt 

gekoerst op decentralisatie1 en maximale extramuralisatie2. De centrumgemeente 

Groningen is (in ieder geval tot 2020) verantwoordelijk voor de inkoop dan wel 

subsidiëring van de zorg3. Zij wil met de wijze van inkopen de (verdere) transformatie 

positief beïnvloeden. Om meer zicht te krijgen op factoren die hierbij van belang zijn 

organiseerde zij in januari 2017 twee versnellingssessies, één met aanbieders van 

BW&O en één met cliënten/bewoners van BW&O-voorzieningen. In deze rapportage 

zijn de uitkomsten van beide sessies weergegeven.  

 

1 . 1  V e r s n e l l i n g s s e s s i e s  

Een versnellingssessie is een werkwijze om in korte tijd ideeën, ervaringen en/of 

opvattingen binnen een (deelnemers)groep naar boven te halen en gezamenlijk 

prioriteiten te bepalen. Deelnemers aan een versnellingssessie reageren via een 

persoonlijke laptop op vragen en stellingen die hen worden voorgelegd. Ieders 

inbreng weegt even zwaar. Na elke vraag is er ruimte voor toelichting op en duiding 

van de uitkomsten door de deelnemers. Vaak worden de aanvankelijke antwoorden 

vervolgens gezamenlijk gecategoriseerd en individueel, via de eigen laptop, in 

volgorde van prioriteit gezet. Uiteindelijk levert elke vraag een groepsuitkomst op. 

 

De twee sessies over de inkoop van BW&O vonden plaats op 23 januari 2017. CMO 

STAMM was verantwoordelijk voor de techniek en de gespreksleiding tijdens deze 

sessies. De gemeente Groningen regelde de selectie en uitnodiging van de 

deelnemers. Tijdens de ochtendsessie zaten 15 aanbieders (18 personen) om tafel; 

de middagsessie met cliënten telde 7 deelnemers. De gemeente was bij beide sessies 

vertegenwoordigd, om verduidelijking te kunnen vragen aan de deelnemers en om  

zelf eventuele vragen te kunnen beantwoorden.  

De vraagstelling in de sessies is op basis van input vanuit de gemeente door CMO 

STAMM voorbereid. De gemeente heeft deze vooraf vastgesteld.  

 

1 . 2  O p b o u w  r a p p o r t   

In de hoofdstukken 2 tot en met 6 van dit document zijn de uitkomsten van de twee 

sessies weergegeven. In hoofdstuk 2 zijn reacties op stellingen over het thema te 

vinden. In de daarop volgende hoofdstukken wordt telkens één thema behandeld, 

dat in beide sessies of in één van de sessies aan de orde is geweest. In hoofdstuk 7 

                                                           
1 De verantwoordelijkheid die nu bij de centrumgemeente Groningen ligt gaat over naar alle 
gemeenten.  
2 Bewoners/cliënten gaan of blijven vaker zelfstandig wonen met ambulante begeleiding; 
wonen en zorg worden waar mogelijk gescheiden.  
3 Op dit moment wordt de Opvang gefinancierd op basis van subsidiëring.  
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vatten we de uitkomsten van beide sessies samen en formuleren we een aantal 

conclusies in relatie tot de gemeentelijke uitgangspunten.    

Verspreid door de tekst zijn in blauwe kaders uitspraken weergegeven die tijdens de 

(middag)sessie door cliënten zijn ingetypt of uitgesproken. Opmerkingen uit de 

(ochtend)sessie met aanbieders zijn te vinden in grijze kaders. De vermelde 

opmerkingen zijn geselecteerd omdat ze kernachtig de mening of ervaring van 

(tenminste) één deelnemer verwoorden.4  

                                                           
4 De citaten zijn niet geselecteerd op representativiteit voor de hele groep.   
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2 Verkenning van het thema 

Beide sessies begonnen met een korte verkenning van het thema, waarin de 

deelnemers hun mening gaven over een aantal stellingen. We geven hieronder eerst 

de stellingen en reacties van de aanbieders weer en vervolgens die van de cliënten.    

 

2 . 1  V e r k e n n i n g  b i j  a a n b i e d e r s    

Bij deze verkenning konden de deelnemers zelf bepalen of zij een reactie gaven 

vanuit het perspectief van Beschermd Wonen dan wel (Maatschappelijke) Opvang. 

Verrassend was dat alle aanwezigen kozen voor het perspectief van Beschermd 

Wonen.5 Vijf deelnemers gaven aan dat ze wel kennis hebben van Opvang, maar dat 

hun betrokkenheid bij Beschermd Wonen groter is. Deze vijf hebben twee keer hun 

reactie op de tien stellingen gegeven, eerst voor Beschermd Wonen en vervolgens 

voor Opvang. De stellingen en de reacties zijn weergegeven in de figuren 1 en 2.  

 

 

Figuur 1: reactie van aanbieders op 10 stellingen over (inkoop van) BW&O, perspectief BW (n=15) 

 
 

                                                           
5 Dit maakte duidelijk dat in de gehele sessie de stem van Opvang zeer beperkt zou 
doorklinken.  



CMO STAMM                                                                                                                                       6 

                                                                                                                  

       

Figuur 2: reactie van aanbieders op 10 stellingen over (inkoop van) BW&O, perspectief O (n=5) 

 
 

Figuur 1 en 2 laten zien dat er zowel vanuit het perspectief Beschermd Wonen als 

vanuit het perspectief Opvang brede steun is voor maximale extramuralisatie, meer 

ervaringsdeskundigen en verantwoordelijkheid bij zorgaanbieders voor het hoe van 

het 24/7 toezicht. Over ‘meer vrijwilligers’ wordt bij Opvang veel positiever 

geoordeeld (80% eens, 0% oneens) dan bij Beschermd Wonen (40% eens, 7% oneens). 

Verder valt op dat het oordeel over het samengaan van arrangementen Beschermd 

Wonen en Opvang vanuit het Beschermd Wonen-perspectief veel minder positief is 

(slechts 20% vindt dit prima) dan vanuit Opvang-perspectief (60% prima).  

 

Tijdens de nabespreking van de stellingen kwamen de volgende toelichtingen en 

adviezen naar voren:   

- ‘Meer vrijwilligers’ is positief, tenzij vrijwilligers worden ingezet op taken die nu 

door professionals worden gedaan.   

- Mensen komen bij BW&O als ze de regie volledig kwijt zijn. Zeker in het begin is 

dan 24/7 toezicht nodig. Dat is niet goed te organiseren als de cliënt alleen 

ambulante begeleiding krijgt. Een integraal pakket Beschermd Wonen en/of 

Opvang sluit dan beter aan. Zo’n pakket moet zo zijn geregeld dat je gemakkelijk 



 

7                                                       Inkoop Beschermd Wonen & Opvang – rapportage versnellingssessies 

kunt afschalen als het beter gaat met de cliënt en opschalen als sprake is van 

terugval.   

- Het zou goed zijn om verschillende opties of arrangementen te onderscheiden, 

zoals ook in Noord-Drenthe gebeurt. De begeleiding kan variëren van 24/7 

toezicht tot alleen een achterwachtfunctie. Het wonen kan variëren van 

intramuraal naar intramuraal-met-veel-zelfstandigheid naar extramuraal.  

- Voor een deel van de huidige cliënten van Beschermd Wonen is groei naar meer 

zelfstandigheid geen realistisch perspectief. Denk hierbij vooral aan ouderen en 

mensen die al heel lang beschermd wonen.  

- Als de verantwoordelijkheid voor BW&O van de centrumgemeente naar alle 

gemeenten gaat, betekent dat voor aanbieders dat ze met verschillende 

procedures en voorwaarden voor inkoop, indicering en verantwoording te 

maken krijgen. Dit betekent een verzwaring van administratieve lasten. Daar 

komt bij dat kleinere gemeenten naar verwachting geen beleid gaan 

ontwikkelen en geen specifieke deskundigheid in huis gaan halen voor kleine 

doelgroepen, zoals dak- en thuislozen.  

 

Wij werken voor een moeilijke doelgroep. 

 Beleidsmakers lijken dat soms uit het oog te verliezen.   

 

Wij willen geen zorgbedrijf worden dat allerlei zorgproducten levert.  

Wij willen van betekenis zijn voor onze cliënten.   

 
 

2 . 2  V e r k e n n i n g  b i j  c l i ë n t e n   

 

Figuur 3: reactie van cliënten op 6 stellingen over BW&O (n=7) 
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Figuur 3 geeft weer hoe de deelnemers aan de sessie met cliënten reageerden op de 

zes stellingen die zij kregen voorgelegd. De meeste antwoordopties zijn door 14% tot 

43% van de deelnemersgroep onderschreven. Alleen met de laatste drie stellingen is 

ruim de helft (57%) het eens.  

 

Tijdens de nabespreking van de stellingen gaven de deelnemers de volgende 

toelichtingen en adviezen:  

- Of 24/7 toezicht nodig is hangt af van de woonsituatie en de persoon. Zo is het 

voor één van de aanwezigen, iemand met epilepsie, belangrijk dat er altijd een 

professional in zijn buurt is die snel kan ingrijpen. Een ander brengt in: bij mij 

wonen mensen met een psychose, daarom is voortdurend toezicht nodig.  

- Het begrip ‘ervaringsdeskundige’ is niet duidelijk: is elke cliënt een 

ervaringsdeskundige of moet je ook een opleiding hebben afgerond? Dat laatste 

is zeker niet altijd nodig, want enkele aanwezigen hebben zelf als  

ervaringsdeskundige meegewerkt aan voorlichtingsactiviteiten. (En zij hebben 

daarvoor geen opleiding gevolgd). Ervaringsdeskundigen kunnen een rolmodel 

zijn en de drempel naar hulp verlagen. Daarbij is het prettig dat ze – beter dan 

veel vrijwilligers – aanvoelen hoe ze moeten handelen. Maar het is niet 

wenselijk dat ervaringsdeskundigen de professionals gaan vervangen.  

- Vrijwilligers bieden geen goede oplossing voor eenzaamheidsproblemen. 

‘Mocht ik een vrijwilliger krijgen omdat ik eenzaam ben, dan zou ik mij nog 

eenzamer voelen’, aldus één van de deelnemers. Beter is om meerdere eenzame 

personen samen te brengen. Bijvoorbeeld in de vorm van een inloop- of ADHD-

café.  

- Voor veel mensen in Beschermd Wonen zit (weer) zelfstandig wonen er gewoon 

niet in en sommige mensen willen ook niet meer zelfstandig wonen. Het is dan 

niet zinvol om in de begeleiding aandacht te hebben voor (weer) zelfstandig 

wonen.  

 

Doorstromen is een modewoord. In de praktijk is doorstromen vaak niet mogelijk 

omdat er geen huizen beschikbaar zijn. En ook proefwonen kost 1500 euro. 

 

Kijk goed wat iemand aankan en pas hier dan het aanbod op aan. 
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3 Herstel  

Op advies van de aanbieders in de ochtendsessie is ’s middags de volgende vraag 

voorgelegd aan de cliënten: Wat betekent ‘herstel’ voor jou? Hieronder geven we 

eerst de elf antwoorden weer die de aanwezigen hebben ingetypt, daarna gaan we 

kort in op de nabespreking.  

 

3 . 1  H e r s t e l  v o l g e n s  c l i ë n t e n   

Herstel betekent voor de deelnemende cliënten:  

- een gelukkig mens voelen 

- gevoelsmatig kunnen meedraaien in de maatschappij 

- dingen als adhd en ass zijn andere vormen van informatie verwerken; je kunt 

niet iets herstellen wat niet kapot is 

- weer terug op eigen benen 

- 'revalidatie' proces voltooid 

- herstel is wanneer de problematiek is opgelost of in zoverre dat de persoon het 

zelf kan 

- is persoonsgebonden 

- je draai vinden in het leven en gelukkig zijn met de beperking die je hebt 

- is jezelf goed kennen 

- geen lichamelijke/psychische problematiek meer 

- als kinderen uit een slechte omgeving/opvoeding komen: proberen uit te zoeken 

wat hun is aangeleerd en vervangen door een alternatieve sfeer en opvoeding 

 

Tijdens de nabespreking bleek er brede steun te zijn voor de opvatting dat het er bij 

‘herstel’ vooral om gaat dat je een fijn leven hebt. ‘Herstel’ betekent niet dat al je 

beperkingen zijn weggenomen. Het begrip ‘herstel’ is dus niet voorbehouden aan  

cliënten die uitzicht hebben op (weer) zelfstandig wonen en eigen regie voeren.   
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4 Begeleiding  

In beide sessies is een vraag over de begeleiding bij BW&O voorgelegd. Hieronder 

bespreken we eerst de sessie met aanbieders (4.1) en vervolgens de sessie met 

cliënten (4.2). 

 

4 . 1  A a n b i e d e r s  o v e r  b e g e l e i d i n g  

De vraag aan de aanbieders luidde: wat zijn de belangrijkste kenmerken van de 

huidige begeleiding bij BW&O? Het was de bedoeling dat een deel van de groep deze 

vraag zou beantwoorden voor Beschermd Wonen en een ander deel voor Opvang. 

Maar alle deelnemers gaven aan dat zij de vraag op Beschermd Wonen wilden 

betrekken.6  

De beantwoording verliep als volgt: Individueel typten de deelnemers in antwoord op 

de vraag 49 kenmerken in. De groep bracht deze kenmerken in de nabespreking 

terug tot 9 categorieën. Individueel plaatsten de deelnemers deze in volgorde van 

belangrijkheid. Dit alles leverde onderstaande groepsuitkomst op.  

 

De kenmerken van de huidige begeleiding bij Beschermd Wonen zijn: 

1. Cliënt centraal: de begeleiding is gericht op het perspectief van de cliënt; de 

cliënt heeft de regie en is eigenaar van zijn plan/proces. 

2. Herstel van het gewone leven/rehabilitatie, met daarbij inzet op zelfregie van de 

cliënt, participatie, ontwikkeling, maximalisatie door- en uitstroom.  

3. Veiligheid, op alle niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel). 

4. Nabijheid, presentie, ‘er zijn’ in een 24 uurs omgeving, voor een gevoel van 

veiligheid en bescherming. 

5. Deskundigheid: hoog opgeleide mensen (verpleegkundigen niveau 4 en 5 / hbo-

werk en denkniveau) en ervaringsdeskundigen. Goed kunnen communiceren is 

een cruciale competentie.  

6. Samenhang in aanpak, ‘1 regie, 1 plan’, afstemming tussen behandelaars (ook 

externe).  

7. In staat om flexibel in te spelen op de vraag van de bewoner. 

8. Intensief, 24 uurs toezicht. 

9. Kostbaar: deze vorm van zorg is duur.  

 

‘Cliënt centraal’ staat met stip op één7; ‘kostbaar’ is door bijna alle deelnemers op 

plaats negen gezet.  

- Het begrip ‘herstel’ roept discussie op. Als dit staat voor ‘streven naar een 

gewone manier van leven’ is het voor deel van de cliënten niet realistisch, wordt 

gezegd. Maar als je herstel opvat als het proces van de cliënt is het wel een 

                                                           
6 Omdat hun kennis en ervaring vooral of uitsluitend Beschermd Wonen betreft.  
7 Met 92% van de maximaal te behalen score (als iedereen dit op 1 had gezet). 
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bruikbaar begrip. De discussie mondt uit in het voorstel om in de middagsessie 

aan cliënten te vragen wat ‘herstel’ voor hen betekent.8     

- Volgens deelnemers die ook bekend zijn met Opvang zouden niet heel andere 

kenmerken van begeleiding naar voren zijn gekomen als de vraag voor Opvang  

was beantwoord. Mogelijk zou ‘veiligheid’ nog hoger scoren, omdat dat bij 

Opvang heel belangrijk is.  

- Verschillen tussen begeleiding bij Beschermd Wonen en begeleiding in het kader 

van Wmo-maatwerk zijn vooral de nabijheid en de benodigde deskundigheid, 

waaronder het opleidingsniveau. (Opmerking vanuit de sessie: dit antwoord 

komt vanuit Beschermd Wonen; eigenlijk moeten ook de mensen van het Wmo-

maatwerk hierover worden bevraagd).  

 

4 . 2  C l i ë n t e n  o v e r  b e g e l e i d i n g    

De vraag aan de cliënten luidde: Welke voorwaarden stel jij aan begeleiding? Noem 

drie punten waaraan de begeleiding moet voldoen. Gezamenlijk typten de 

deelnemers 24 antwoorden in. Deze zijn in de nabespreking tot acht categorieën 

teruggebracht, nl.:  

1. Professioneel: begeleiders zijn goed opgeleid, gemotiveerd voor het werk, 

hebben inzicht in en gevoel voor lastige problemen. 

2. Doelgericht, oplossingsgericht, goede begeleiding naar financiële zekerheid. 

3. Samenwerken cliënt en begeleider: samen overleggen, niet opdringen.  

4. Duidelijke communicatie, ‘naar zowel jongeren als ouders van jongeren’.9 

5. Sociale netwerken organiseren: andere deuren openen voor de cliënt, hem in 

contact brengen met nieuwe mensen.  

6. Positieve insteek, goede punten benoemen van de cliënt, de mogelijkheden 

aangeven en niet de problemen. 

7. Kunnen inleven: empathie kunnen tonen, jongeren serieus nemen.  

8. Veilige sfeer: een goede werksfeer creëren die motiveert en laagdrempelig is.  

 
Ik verwacht van de begeleiding: deskundigheid in de antwoorden die ik zoek en 

de ervaring om mij te wijzen op wat ik zelf kan doen.  

 

 

De deelnemers hebben aangegeven hoe belangrijk ze de acht bovenstaande 

kenmerken vinden door in totaal 100 punten te verdelen over deze kenmerken. Hoe 

belangrijker het kenmerk, hoe meer punten. De groepsuitkomst die hieruit 

voortkwam is in figuur 4 (p. 12) weergegeven.  

 

                                                           
8 Dit voorstel is gehonoreerd. Zie hoofdstuk 3.  
9 Aan de sessie namen meerdere jongeren deel. Vandaar dat sommige antwoorden zich 
toespitsen op jongeren.  
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Hierbij valt op dat drie kenmerken relatief laag scoren, nl. positieve insteek, kunnen 

inleven en veiligheid. De groep geeft als verklaring hiervoor dat deze kenmerken bij 

hun zorgaanbieder al goed geregeld zijn. Ook is het wellicht zo dat als de drie of vier 

kenmerken met de hoogste score op orde zijn, de overige kenmerken daar min of 

meer uit voortvloeien.  

 

Figuur 4: prioritering van acht voorwaarden die cliënten aan begeleiding stellen  

 
 

 

Persoonlijk heb ik een bepaalde denkwijze. Als mij een oplossing wordt opgelegd 

die mij niet ligt, kan dat heel demotiverend werken. Daarom is het belangrijk dat 

cliënt en begeleider goed samenwerken.  

 

 

 



 

13                                                       Inkoop Beschermd Wonen & Opvang – rapportage versnellingssessies 

5 Transformatie BW&O  

De centrumgemeente koerst op maximale extramuralisatie van BW&O en op 

decentralisatie naar alle gemeenten. Zowel aan de aanbieders als aan de cliënten is 

gevraagd hierover hun advies te geven. De aanbieders komen aan het woord in 5.1, 

de cliënten in 5.2. 

  

5 . 1  A a n b i e d e r s  o v e r  t r a n s f o r m a t i e  B W & O  

De vraagstelling voor de aanbieders luidde: Met welke factoren moeten de 

gemeenten rekening houden als ze hun plannen rond inkoop van BW&O gaan 

uitvoeren? Men kon antwoorden noteren in vier ‘mandjes’ (categorieën).   

Na een ronde waarin de deelnemers individueel hun adviezen formuleerden volgde 

een ronde waarin zij met in totaal acht (digitale) stickers het belang van adviezen uit 

de eerste ronde konden onderstrepen. Hieronder zijn per categorie de adviezen 

weergegeven die de meeste steun hebben verkregen. Tussen haakjes is vermeld hoe 

vaak een advies met stickers is onderstreept.10  

 

1. Inkoop begeleiding i.h.k.v. Opvang 

In eerste instantie zijn in deze categorie 9 adviezen geformuleerd. Uit de stickerronde 

blijkt dat dit de belangrijkste adviezen zijn:  

- Houd er in de indicatiestelling rekening mee dat zorg-/begeleidingsvragen sterk 

kunnen fluctueren. Werk daarom met flexibele indicaties en algemene 

indicaties. (5x) 

- Zorg voor samenwerking tussen gemeenten rond de begeleiding. Zeker bij 

(dreigende) dakloosheid is dit van belang. (1x) 

- Geef aandacht aan de opvang van zwerfjongeren. (1x) 

 

2. Inkoop begeleiding i.h.k.v. Beschermd Wonen 

In deze categorie zijn 45 adviezen geplaatst. Deze adviezen kregen vanuit de groep 

de meeste steun: 

- Werk met flexibele indicaties voor langere tijd. (14x) Binnen de indicatie moet 

gemakkelijk op- en afschalen mogelijk zijn. En dezelfde hulpverlener moet de 

begeleiding blijven bieden.  

- Geef aandacht aan de financiële aspecten van de huisvestingscomponent. (11x) 

Wie ook verantwoordelijk is voor het betalen van de huisvesting, zorgaanbieder 

of client, diegene moet hiervoor wel voldoende middelen hebben.  

- Hanteer tarieven die een gezonde bedrijfsvoering mogelijk maken. (10x)  

- Maak ambulante woonbegeleiding na beschermd wonen onderdeel van het 

traject. (9x)  

Verder dringen meerdere deelnemers aan op het met rust laten van cliënten met 

weinig ontwikkelingsmogelijkheden (bijv. vanwege laag IQ of LVB) (6x) en op meer 

                                                           
10 (Vrijwel) gelijk luidende adviezen zijn samengevoegd.  
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variatie in het (woon)aanbod voor overige cliënten (5x). Bijvoorbeeld beschermd 

wonen in de thuissituatie en vormen tussen beschermd en zelfstandig wonen.  

 

3. Inkoop dagbesteding 

In deze categorie zijn 14 adviezen gegeven. Deze adviezen kregen vanuit de groep de 

meeste steun: 

- Voorkom versnippering in gunning, tussen dagbesteding en Wmo en tussen 

Wmo en Beschermd Wonen. Versnippering geeft veel problemen en regeldruk 

(5x) 

- Maak het gemakkelijk om dagbesteding toe te voegen aan iedere beschikking. 

(5x).  

- Kies voor aanbieders die een passend aanbod kunnen doen omdat zij de 

betreffende doelgroep in zorg hebben. (3x) 

Verder is een aantal keren aangegeven dat het dagbestedingsaanbod laagdrempelig 

moet zijn en moet passen bij de cliënt.  

 

4. Inkoop algemeen 

De meeste van de 32 adviezen in deze categorie zijn ook in andere categorieën 

genoteerd. De top 3 is nu: 

- Bevorder een soepele overgang tussen diverse vormen van hulp en 

ondersteuning. (8x) Van jeugd (18-) naar Wmo (18+) en tussen ambulante 

ondersteuning, begeleid wonen en beschermd wonen.  

- Geef een langdurige indicatie als als het evident is dat de stoornis blijft. (5x) 

- Verlaag de administratie lasten. (5x) 

 
 

Vereenvoudig contracten en stel minder eisen. Laat de risicoregelreflex en angst 

voor problemen minder bepalend zijn  

 

Zorg dat de doelen uit het keukentafelgesprek in de beschikking komen en  

monitor daarop, in plaats van p x q financiering.  

Geef een vast bedrag in een aantal categorieën.  

 
 

5 . 2  C l i ë n t e n  o v e r  t r a n s f o r m a t i e  B W & O  

De vraag voor de cliënten was: De plannen zijn dat (toekomstige) cliënten vanaf 2020 

bij hun eigen gemeente (en vaak in hun eigen wijk) terecht kunnen met 

ondersteuningsvragen en vaker ondersteuning krijgen in hun eigen woonomgeving en 

eigen woonsituatie. Welke voordelen heeft dit voor (toekomstige) cliënten? Zie je ook 

nadelen? Wil je een advies aan de gemeenten geven? 

Na een ronde waarin de deelnemers individueel deze vragen beantwoordden volgde 

een ronde waarin zij met per persoon zes (digitale) stickers het belang van 

antwoorden uit de eerste ronde konden onderstrepen. Dat leverde onderstaande 
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groepsuitkomst op. Tussen haakjes is vermeld hoe vaak een advies met stickers is 

onderstreept.  

 

1. Voordelen 

In eerste instantie zijn 10 voordelen genoemd; deze zijn als volgt samen te vatten:  

- Je blijft in je eigen, bekende omgeving, in je eigen woonsituatie, bij je eigen 

vrienden en bent minder reistijd kwijt. (10x) 

- Voor de cliënt is het laagdrempelig (2x) en voor de instelling wellicht goedkoper 

(want huizenprijzen liggen buiten de stad lager). (1x)  

 
2. Nadelen 

De deelnemers typten 11 nadelen in. Het belangrijkste nadeel is: 

- Je hebt minder kans een frisse start te maken. Dat is vooral een nadeel als je 

problemen voortkomen uit je omgeving. (10x) 

Verder wordt benadrukt dat per persoon bekeken moet worden wat het beste is.  

 

Misschien in een kleine gemeenschap dat er te veel gepraat wordt  

waardoor je minder woongenot hebt.  

 

Het is persoonsgebonden. Als iemand een verslaving heeft of die  

persoon zorgt voor veel overlast, dan zou ik er niet voor kiezen  

om de persoon in zijn eigen gebied te laten wonen 

 

3. Advies 

Er zijn 8 adviezen opgeschreven. Ze zijn samen te vatten in twee punten:  

- Bekijk per persoon wat het beste is en welke omgeving het meest geschikt is. (9x) 

- Luister beter naar de zorginstellingen, onderschat niet hun deskundigheid. (3x) 

 

Kijk en luister naar de persoon.   
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6 Maximale extramuralisatie  

Bij de stellingen (hoofdstuk 2) kwam naar voren dat het gemeentelijke uitgangspunt  

‘maximale extramuralisatie met goede ambulante ondersteuning’ breed wordt 

ondersteund door de aanbieders. De laatste vraag aan de aanbieders was: Wat is 

nodig om dit succesvol te realiseren? Hierop kwamen 67 antwoorden in acht 

categorieën.  

 

Dit is nodig om maximale extramuralisatie te realiseren:    

 

1. Voldoende, betaalbare en passende huisvesting en goede afspraken met 

wooncorporaties over voorrang.  

 

Diversiteit in het aanbod wonen. Van 24 uurs zorg tot aan  

beschermd wonen thuis (zonder huisvestingscomponent).  

In overgangsfase begeleider wonen vasthouden. 

 
 

2. Indicaties / maatwerk: maak het binnen de indicaties gemakkelijk om op- en af 

te schalen; hanteer verschillende arrangementen in Beschermd Wonen; zorg 

voor voldoende begeleidingsuren (o.m. om het netwerk te kunnen organiseren). 

 

Het perspectief ligt op extramuralisatie, maar de client en  

zijn ondersteuning bepalen of het ook haalbaar is. 

 

Uniforme spelregels en uitgangspunten voor/in alle gemeenten in de provincie. 

 
 
3. Betrek het sociaal netwerk en zet, indien nodig, in op een gezond (nieuw) 

netwerk; bied herstelondersteunende zorg: zinvolle daginvulling, participatie, 

werk, zelfbeheer en regie bij de cliënt.  

4. Deskundigheid: zorg voor multifunctionele expertise, zet 

ervaringsdeskundigheid in.  

5. Begeleiding: werk methodisch, zet de cliënt centraal. Zorg voor continuïteit in de 

begeleiding als de cliënt naar een zelfstandige (woon)plek gaat. 

6. Eenvoudige bekostiging: maak soepele overgang van het ene naar het andere 

hulpverleningsaanbod mogelijk; houd de tariefstructuur eenvoudig.  

 

Een steunpunt of woonvorm in de buurt kan (in de eerste periode)  

bereikbaarheid en ondersteuning bieden. Die moet dan wel gefinancierd  

kunnen worden, moet onderdeel zijn van de trajectprijs.  
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7. Afstemming overheden: zorg dat alle gemeenten kennis hebben van BW; laat 

de rol van de centrumgemeente niet te vroeg los.  

8. Samenwerking expertises (intern en extern): zorg voor goede ketenafspraken 

met/tussen instellingen en wooncorporaties en voor integrale samenwerking 

tussen overheidsinstanties.  

 

De deelnemers hebben de 8 bovenstaande categorieën geprioriteerd door 100 

punten te verdelen. Figuur 5 laat de groepsuitkomst zien.   

 

Figuur 5: prioritering van acht voorwaarden voor maximale extramuralisatie  

 

 
 

 

Passende, betaalbare huisvesting en indicaties die maatwerk stimuleren springen 

eruit als verreweg de belangrijkste voorwaarden.   
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7 Samenvatting  

Op initiatief van de centrumgemeente Groningen vonden op 23 januari 2017 twee 

versnellingssessies over de inkoop van Beschermd Wonen en Opvang (BW&O) plaats. 

Aan de ochtendsessie namen 18 medewerkers van 15 aanbieders van BW&O deel. ’s 

Middags zaten 7 cliënten om tafel. De leiding van beide sessies was in handen van 

CMO STAMM.  

De sessies vonden plaats in het kader van de transformatie-opgave BW&O. Ze waren 

erop gericht meer duidelijkheid te verkrijgen over de factoren waarmee de 

gemeenten bij de inkoop van BW&O rekening moeten houden. Uiteraard gaat het 

daarbij om factoren die de beoogde transformatie ondersteunen.   

 

7 . 1  S a m e n v a t t i n g  s e s s i e  a a n b i e d e r s   

 Het gemeentelijke uitgangspunt voor de transformatie BW&O, ‘maximale 

extramuralisatie met goede ambulante ondersteuning’ geniet draagvlak bij 

de aanbieders. Slechts één deelnemer gaf aan dat dit niet zijn missie is. 

 

 Om maximale extramuralisatie te kunnen realiseren is voldoende passende 

en betaalbare huisvesting een eerste vereiste, aldus de aanbieders.   

 

 De aanbieders wijzen erop dat groei naar meer zelfstandigheid voor lang niet 

alle huidige cliënten van Beschermd Wonen een realistisch perspectief is. Dit 

kan bijvoorbeeld gelden voor ouderen die al jaren beschermd wonen en voor 

(jongere) cliënten met een laag IQ of een licht verstandelijke beperking.  

 

 De belangrijkste kenmerken van de begeleiding bij BW&O zijn volgens de 

aanbieders dat de cliënt centraal staat, dat herstel het doel is en dat 

veiligheid wordt geboden. Verschillen met de begeleiding in het kader van 

Wmo-maatwerk zijn vooral de nabijheid en de benodigde deskundigheid. 

(Begeleiders bij BW&O zijn 24/7 in de nabijheid en hoger opgeleid).    

 

 ‘Meer ervaringsdeskundigen in BW&O’ is een ontwikkeling die de meeste 

aanbieders ondersteunen of zelfs toejuichen. Of meer (niet-

ervaringsdeskundige) vrijwilligers wenselijk zijn wordt verschillend 

beoordeeld. Het is volgens de aanbieders niet wenselijk dat vrijwilligers 

worden ingezet op taken die nu door professionals worden gedaan.  

 

 Loslaten van Beschermd Wonen als integraal product vinden de meeste 

aanbieders géén stap in de goede richting. Wat meer aanspreekt is om 

binnen Beschermd Wonen meerdere arrangementen te onderscheiden, met 

variaties wat betreft de benodigde begeleiding en de mate van 

zelfstandigheid in het wonen.  
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 De aanbieders zijn vóór flexibele indicaties voor BW&O. Binnen een indicatie 

moet eenvoudig op- en afgeschaald kunnen worden. (Zodat niet steeds weer 

een nieuwe indicatie nodig is). Soepele overgangen van het ene naar het 

andere hulpverleningsaanbod zijn gewenst. Zo zou ambulante 

woonbegeleiding na beschermd wonen onderdeel van het BW-traject 

moeten zijn en moet de overgang 18-/18+ worden verbeterd.  

 

 Over de decentralisatie van BW&O (van centrumgemeente naar alle 

gemeenten) verschillen de meningen. Voor aanbieders zou dit betekenen dat 

ze met verschillende procedures en voorwaarden voor inkoop, indicering en 

verantwoording te maken kunnen krijgen. Verder vrezen de aanbieders dat 

de deskundigheid bij niet-centrumgemeenten te wensen overlaat. 

Opmerkelijk is dat er tegen de decentralisatie van Opvang minder bezwaar is 

dan tegen de decentralisatie van Beschermd Wonen. Adviezen vanuit de 

sessie zijn: laat de rol van de centrumgemeente niet te snel los en blijf als 

gemeenten samenwerken op het gebied van BW&O.  

 

 Overige adviezen vanuit de sessie: hanteer tarieven die een gezonde 

bedrijfsvoering mogelijk maken en verlaag de administratieve lasten.  

 

 

7 . 2  S a m e n v a t t i n g  s e s s i e  c l i ë n t e n     

 De cliënten die deelnamen aan de versnellingssessie staan in meerderheid 

positief tegenover ‘meer ervaringsdeskundigen’ en ‘meer vrijwilligers’. Hun 

kanttekening is dat ervaringsdeskundigen en vrijwilligers niet in plaats van 

professionals moeten komen.  

 

 In meerderheid vinden de cliënten dat er in de begeleiding meer aandacht 

moet zijn voor (weer) zelfstandig wonen, maar alleen als zelfstandig wonen  

haalbaar is voor de persoon. 

 

 Het begrip ‘herstel’ betekent voor de cliënten vooral dat je een fijn leven 

hebt, ook al zijn je beperkingen niet weggenomen. Het begrip ‘herstel’ kan 

dus ook worden gebruikt bij cliënten die geen uitzicht hebben op (weer) 

zelfstandig wonen en eigen regie voeren.   

 

 Voor de cliënten is ‘professioneel’ de belangrijkste voorwaarden waaraan 

hun begeleiding moet voldoen: begeleiders moeten goed zijn opgeleid, 

gemotiveerd zijn voor hun werk en inzicht en gevoel hebben voor lastige 

problemen.  

 



CMO STAMM                                                                                                                                       20 

                                                                                                                  

       

 De cliënten wijzen erop dat het weliswaar voordelen heeft dat cliënten van 

BW&O in hun eigen (woon)omgeving kunnen blijven, maar dat dit niet voor 

iedereen goed en prettig is. Dit geldt bijvoorbeeld als de problemen 

voortkomen uit de omgeving of als de persoon geen goede naam heeft in zijn 

buurt (bijvoorbeeld wegens verslaving of veroorzaken van overlast).  

 

 Een breed gedeeld advies van de cliënten is: Bekijk per persoon wat het beste 

is en welke omgeving het meest geschikt is.  

 

7 . 3  C o n c l u s i e s   

Aan de uitkomsten van de versnellingssessies ontlenen we een aantal ‘belangrijkste 

aandachtspunten’. Deze zijn hieronder geformuleerd in de vorm van zeven adviezen 

aan de centrumgemeente en/of andere gemeenten.  

 

Adviezen in relatie tot de beoogde decentralisatie van BW&O: 

 zorg ervoor dat de bij de centrumgemeente aanwezige kennis over (de 

doelgroepen van) BW&O beschikbaar blijft en/of wordt overgedragen aan 

alle gemeenten; 

 organiseer (ook) na 2020 afstemming en samenhang in beleid(suitvoering) 

van gemeenten; 

 maak het voor cliënten eenvoudig om zorg te krijgen in een andere 

gemeente en/of daar te gaan wonen als dat hun herstel ten goede komt. 

 

Adviezen in relatie tot de beoogde extramuralisatie van BW&O:  

 geef hoge prioriteit aan het beschikbaar (doen) zijn van passende en 

betaalbare huisvesting van (ex-)cliënten van BW&O;   

 houd er rekening mee dat extramuralisatie met ambulante ondersteuning 

volgens de aanbieders voor veel cliënten van BW&O geen haalbaar 

perspectief is; 

 houd er rekening mee dat begeleiders in het kader van Wmo-maatwerk niet 

zonder meer geschikt zijn om cliënten van BW&O te begeleiden en vergeet 

niet dat de professionaliteit van de begeleiding voor cliënten een zeer 

belangrijke factor is;  

 besef dat er bij de aanbieders weinig draagvlak is voor het loslaten van 

Beschermd Wonen als integraal product; overweeg of de arrangementen die 

de aanbieders hebben voorgesteld wellicht even goed kunnen bijdragen aan 

de beoogde transformatie.  
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BIJLAGE: DEELNEMENDE ZORGAANBIEDERS  
 

 

1. Bezinn 

2. Dignis 

3. Expert Veendam 

4. Keroazie 

5. Leger des Heils  

6. Lentis  

7. Martinizorg (2 deelnemers, 1 laptop) 

8. NOVO / Cosis (deels 2 deelnemers) 

9. Questcoach 

10. Siriz, bij onbedoelde zwangerschap 

11. Terwille verslavingszorg 

12. Traject 58 (2 deelnemers, 1 laptop) 

13. VNN 

14. de Zijlen / Flinq 

15. Zorggroep Meander (deels aanwezig) 

 


