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1 Inleiding 

 

Met de komst van de Wmo 2015 is de transitie van Beschermd Wonen voor de GGz-C 

pakketten naar de gemeenten een feit geworden. In deze nieuwe taak is ook de 

opdracht en noodzaak tot transformatie meegekomen. De 23 gemeenten in de 

provincie Groningen hebben hiervoor samen het meerjarenprogramma ‘Van 

Beschermd Wonen naar Begeleiding op Maat’ opgesteld. Dit meerjarenprogramma is 

de leidraad voor het transformatieproces dat gemeenten met elkaar, het werkveld 

(cliënten en ketenpartners) en de samenleving aangaan. De Kostenstructuur 

Beschermd Wonen en Opvang is één van de onderdelen.  

 

Met het oog op de uitwerking van dit onderdeel zijn in juni 2016 twee 

versnellingssessies gehouden. Centraal in deze sessies stond de toekomstige wijze 

van financieren van Beschermd Wonen en Opvang: welke wensen hebben 

instellingen en gemeenten daaromtrent en welke voor- en nadelen zien zij bij drie 

mogelijke financieringsmodellen. Deze rapportage geeft de uitkomsten weer.  

 

1 . 1  O p z e t  e n  v e r l o o p  v a n  d e  t w e e  v e r s n e l l i n g s s e s s i e s  

Een versnellingssessie is in de kern een digitale brainstorm, waarin elke deelnemer 

op basis van anonimiteit een bijdrage kan leveren aan de gedachtenvorming. 

Deelnemers reageren via een persoonlijke laptop op vragen en stellingen die hen 

worden voorgelegd. Ieders inbreng weegt even zwaar. Na elke vraag gaan de 

deelnemers met elkaar in gesprek over de uitkomsten. Vaak worden de aanvankelijke 

antwoorden dan nog gezamenlijk gecategoriseerd en/of individueel, via de eigen 

laptop, in volgorde van prioriteit gezet.  

 

De twee sessies over de Kostenstructuur Beschermd Wonen en Opvang vonden 

plaats op 30 juni 2016. CMO STAMM was verantwoordelijk voor de techniek en de 

gespreksleiding tijdens de sessies. De vraagstelling – in beide sessies identiek – was 

vooraf door de projectleider Kostenstructuur Beschermd Wonen en Opvang 

vastgesteld. CMO STAMM vervulde daarbij een adviserende rol.    

Aan de eerste sessie namen, op uitnodiging van de gemeente Groningen, 211 

medewerkers deel van instellingen die Beschermd Wonen en/of Maatschappelijke 

Opvang aanbieden. Bij de tweede sessies zaten 7 beleidsmedewerkers van evenveel 

Groningse gemeenten om tafel.  

 

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

                                                           
1 In werkelijkheid fluctueerde het aantal deelnemers tijdens de sessie tussen 18 en 21. (Niet 
iedereen was gedurende de hele sessie present).  
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In de hoofdstukken 2 tot en met 4 van dit document zijn de uitkomsten van de twee 

sessies weergegeven. Het zijn korte hoofdstukken, waarin steeds één vraag of 

opdracht uit de sessies aan de orde komt. In hoofdstuk 5 geven we een samenvatting 

van de uitkomsten. Als bijlage is een lijst toegevoegd met instellingen en gemeenten 

die bij de sessies vertegenwoordigd waren.  

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

eerste sessie door medewerkers van instellingen zijn ingetypt of uitgesproken. 

Opmerkingen uit de sessie met gemeenten zijn te vinden in roze kaders. De vermelde 

opmerkingen zijn geselecteerd omdat ze kernachtig de mening of ervaring van een 

deelnemer verwoorden.2  

                                                           
2 Er is niet geselecteerd op representativiteit voor de hele groep. M.a.w. de vermelde 
opmerkingen worden mogelijkerwijs niet gedeeld door andere deelnemers.  
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2 Eerste indruk van drie financieringsmodellen  

Beide sessies begonnen met een presentatie door de projectleider Kostenstructuur 

van drie mogelijke financieringsmodellen, nl. ‘huidige financiering’, ‘trajecten’ en 

‘arrangementen’. In beide groepen zijn vervolgens de belangrijkste kenmerken van 

de drie modellen op een flap gezet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna kregen de deelnemers de eerste vraag voorgelegd: Wat is uw eerste indruk 

van de gepresenteerde modellen? Geef aan in hoeverre u elk model aansprekend 

vindt. Er waren vijf antwoordmogelijkheden: helemaal niet, niet, neutraal, wel, 

helemaal wel.  

 

Figuur 1 geeft weer hoe in beide sessies is gereageerd. Voor de overzichtelijkheid zijn 

de antwoorden tot drie categorieën teruggebracht, nl. (helemaal) niet, neutraal, 

(helemaal) wel.  

In beide sessies vindt meer dan de helft van de deelnemers het huidige 

financieringsmodel aansprekend. Bij de instellingen komt dit model als het meest 

aansprekende van de drie naar voren. De gemeenten vinden de arrangementen het 

meest aansprekend. Verder valt op dat de instellingen veel vaker dan de gemeenten 

‘neutraal’ staan ten opzichte van de modellen.  

 

N.B.: bij de gemeenten vormt 1 deelnemer ruim 14% van het totaal aantal 

deelnemers; bij de instellingen vertegenwoordigt 1 deelnemer ruim 5%.  

 

 

 

 

Huidige financiering:  
- Tarief per cliënt (2 categorieën: laag, hoog), budget 

naar aanbieder (BW) 
- Subsidie (MO) 

 
Trajecten: 

- Tijdelijk (van A naar B) 
- Doel- / uitstroomgericht  

 
Arrangementen: 

- Bestaan uit losse elementen met prijskaartje  
- Combinaties van aanbieders en geldstromen 
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Figuur 1: mate waarin de drie financieringsmodellen instellingen en gemeenten aanspreken  

 

 
 

Nu is het soms zoeken in welke financieringsstroom je moet zitten.  

Er zijn teveel schotten, bijvoorbeeld tussen beschermd wonen  

en ambulante begeleiding en tussen 18- en 18+.  

 

Arrangementen is positief, maar met de kanttekening dat het eenvoudiger moet.  

 

Algemene voorzieningen inzetten, ja natuurlijk. Maar dat hoef je  

niet via een arrangement te financieren.  

 

Zo weinig mogelijk indicatiemomenten per cliënt. Lange trajectperiodes. Niet 

steeds opnieuw aan tafel met cliënt om te bespreken wat de problemen zijn. 

 

Een paar aanpassingen doen aan het huidige model is veel  

kostenefficiënter dan overstappen naar een ander model.  

Het huidige model is voldoende toekomstbestendig.    
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3 Wensen voor het financieringsmodel 

In beide sessies is het volgende voorgelegd: Er wordt nu een financieringsmodel voor 

Beschermd Wonen en Opvang in de provincie Groningen gekozen en/of ontwikkeld. 

Wat zijn, gezien vanuit uw functie en organisatie, de drie belangrijkste wensen voor 

dat model? 

De deelnemers beantwoordden deze vraag via hun persoonlijke laptop. Vervolgens 

zijn de antwoorden (per sessie) teruggebracht tot een aantal categorieën. Tenslotte 

zijn de categorieën in volgorde van belangrijkheid gezet. In 3.1 staan de uitkomsten 

uit de sessie met instellingen; in 3.2 die van de sessie met gemeenten.   

De wensen in beide sessies overlappen in grote mate. ‘Maatwerk en flexibiliteit’ en 

‘eenvoud’ staan bij zowel de instellingen als de gemeenten in de top 3. Bij de 

instellingen staat daarnaast ‘cliëntgerichtheid’ in de top 3; bij de gemeenten 

‘financiering moet ondersteunend zijn naar beleid’.  

 

3 . 1  W e n s e n  v a n  i n s t e l l i n g e n    

De instellingen formuleerden in totaal 51 wensen, waarin ze vervolgens 6 

categorieën onderscheidden. Deze 6 categorieën zijn hieronder in volgorde van 

prioriteit weergegeven. Aanvankelijke antwoorden zijn vermeld, als deze een 

toelichting geven of illustratie zijn.  

 

1. Maatwerk en flexibiliteit  

- Budget koppelen aan heldere criteria, waarmee cliënt zelf zijn/haar zorg kan 
inrichten en inkopen 

- Kunnen delen van de indicatie/beschikking met andere partijen  

- Mogelijkheid tot combineren van beschermd wonen en ambulante zorg.  

- Geen indicaties hoeven aanvragen bij doorstroom naar ambulant en bij 
terugval 

- Mogelijk maken van integrale inzet van hulp, zorg, begeleiding  

- In stand houden van een voorziening voor intramurale zorg  

- Samenwerking is een opdracht met een vergoeding 
 

Een grote mate van flexibiliteit maakt maatwerk mogelijk.   

 

2. Cliëntgerichtheid 

- Zoveel als mogelijk de regie bij de cliënt neerleggen 

- Cliënt moet er beter van worden 

- Goede afstemming met sociale zaken over uitkeringssituatie van cliënten 
 

3. Eenvoud 
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- Graag eenvoud en niet teveel administratief gedoe 

- Dat het overgangen vergemakkelijkt  
 

4. Vermindering administratie lasten 

- Loskoppelen van de verschillende functies: wonen, begeleiden en 
dagbesteding 

- Langere termijn afspraken, niet voortdurend indicaties hoeven aanvragen 

- Niet aan continue veranderingen onderhevige administratieve lasten  
 

5. Toegang (minder indicaties) 

- Minder / niet indiceren 

- Schot tussen jeugdhulp en Beschermd Wonen weghalen/vereenvoudigen 

- Mogelijkheid ambulant inzetten zonder nieuw contract of indicatiemoment 
voor cliënt. Laat dit over aan de professional binnen de organisatie 

 

6. Helder en duidelijk 

- Herleidbaarheid is verantwoording 

- Transparant  
 

[Over bovenstaande categorieën:]  

Alle categorieën zijn belangrijk en er is overlap.    

 

Als de cliënt meer specifiek gefinancierd wordt, zijn er meer  

administratieve lasten. Maatwerk bovenaan gaat niet samen  

met vermindering van administratieve lasten.     

 
 

3 . 2  W e n s e n  v a n  g e m e e n t e n     

De gemeenten formuleerden in totaal 20 wensen voor het financieringsmodel, die ze 

in 8 categorieën indeelden.  

 

1. Financiering moet ondersteunend zijn naar beleid  

- Wijze van financieren moet ertoe leiden dat mensen meer in hun eigen 
kracht worden gezet  

 

2. Maatwerk en flexibiliteit  

- Keuzemogelijkheid voor cliënt  
 

3. Eenvoud 

- Geen ingewikkelde structuren 
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- Transparant 
 

4. Uitvoerbaar 

- Praktisch uitvoerbaar, resultaatgericht  
 

5. Realistisch binnen financiële kader  

- Kostendekkend per component 

-  

6. Afgestemd met aanbieders  
 

Met het oog op de uitvoerbaarheid is het van belang  

vroegtijdig af te stemmen met aanbieders. 

 

Aanbieders zijn marktpartijen. Als ze niet kunnen voldoen aan wat er wordt 

gevraagd moeten ze niet inschrijven.  

 

7. Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen 

- Commissie Dannenberg 

- Splitsing tussen Wmo aan de ene kant en Beschermd Wonen en Opvang aan 
de andere kant zolang deze financieringsstromen gescheiden zijn 

- Zo min mogelijk gericht op steeds meer productie  
 

8. Niet dwingend/voorschrijvend naar lokale infrastructuur  
 

 



CMO STAMM                                                                                                                                       10 

                                                                                                                  

       

4 Voor- en nadelen van 3 financieringsmodellen    

In beide sessies werd de deelnemers gevraagd om de voor- en nadelen van de drie 

financieringsmodellen uit hoofdstuk 2 op te schrijven. Vervolgens kon een ieder 

reageren op de voor- en nadelen uit de eigen groep door het plakken van stickers: 

een groene sticker ter ondersteuning van een voor- of nadeel, een rode ter afwijzing. 

In de sessie met instellingen zijn de voordelen van de modellen ‘trajecten’ en 

‘huidige’ op een uitgebreidere wijze nabesproken, nl. door de aanvankelijke 

antwoorden gezamenlijk te categoriseren.  

 

In de paragrafen hieronder zijn de uitkomsten te lezen. 

 

 

Gemeenten moeten de lokale infrastructuur inrichten voor (de doelgroep van) 

beschermd wonen. Voor de ontwikkelkosten moet ruimte zijn in de budgetten.   

 

4 . 1  H u i d i g e  f i n a n c i e r i n g   

In de onderstaande tabellen staan de in beide sessies genoemde voor- en nadelen 

van het huidige financieringsmodel naast elkaar. Tussen haakjes is vermeld hoe vaak 

elk voor- of nadeel is genoemd en (met stickers) bevestigd. 

 

Voordelen huidige financiering volgens 

instellingen: 

Voordelen huidige financiering volgens 

gemeenten: 

 
- Eenvoudig (13x). Goed beheersbaar, 

overzichtelijk, systematiek sluit aan 
bij jeugd. 
 

- Bekend en bewezen (7x). Systeem is 
nu bekend en werkbaar. Geeft cliënt 
en organisatie meer duidelijkheid wat 
van beide wordt verwacht dan bij 
traject en arrangement. We weten 
hoe dit moet.  
 

- Minder administratieve lasten (2x).  

 

 

- Eenvoudig (3x): hoog of laag. 
 
 
 

- Bekend, misschien wel houdbaar tot 
de echte grote stap. Handhaven van 
huidig model biedt meer tijd om 
over een passend systeem na te 
denken. (Verschillende 
formuleringen, in totaal 6x).  
 

 
 

Fijn dat iets in alle dynamiek kan blijven wat het is.   

 

Veel eenvoudiger dan het nu is wordt het niet.       

 
 



 

11                                       Kostenstructuur Beschermd Wonen en Opvang – rapportage versnellingssessies  

Nadelen huidige financiering volgens 

instellingen: 

Nadelen huidige financiering volgens 

gemeenten: 

 
- Te weinig flexibel (3x). Dagbesteding 

niet los te koppelen. 
 

- Schotten zijn hinderlijk aanwezig (6x) 
en brengen extra administratieve 
werkzaamheden mee (3x): strakke 
scheiding ambulant en residentieel; 
scheiding 18-/18+, zeer grote 
overgang van 24-uurs jeugdhulp/ 
klinische opname/Poortje. 
 

- (Te) lage tarieven (10x). Te laag tarief 
om beschermd wonen met 24-uurs 
toezicht rendabel te houden.  

 

 
- Niet flexibel (2x), geen keuze 

mogelijkheden (1x), dwingend all 
inclusive voor inwoner (2x).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Black box voor gemeenten.  

 
 

4 . 2  T r a j e c t e n   

In de onderstaande tabellen staan de in beide sessies meest genoemde en 

onderschreven voor- en nadelen van het financieringsmodel ‘trajecten’ naast elkaar. 

Het tussen haakjes vermelde getal geeft weer hoe vaak het betreffende voor- of 

nadeel is genoemd en (met groene stickers) bevestigd. In de sessie met gemeenten 

zijn relatief veel rode stickers (= niet mee eens) geplakt. Dit is in de tabel vermeld, 

indien van toepassing. 

 

Voordelen ‘trajecten’ volgens 

instellingen: 

Voordelen ‘trajecten’ volgens 

gemeenten: 

 
- Cliëntgericht (6x). 

  
- Minder indicatiemomenten (6x). 

 
- Hersteldenken mogelijk. Traject is 

gericht op herstel in plaats van 
aantonen dat er problemen zijn (4x). 
 

- Doelgerichtheid (4x), gerichtheid op 
doorstroom, zelfredzaamheid. 
 

- Maatwerk en ontschotting mogelijk 
(3x, in verschillende formuleringen).  
 

 
 

- Budget waarbinnen zorgaanbieder 
flexibel kan zijn met inzet (4x groen, 
1x rood) 
 
 
 

 
- Prikkel tot effectief en doelgericht 

werken (2x groen, 1x rood). 
 

- Maatwerk voor de burger/cliënt (3x 
groen, 2x rood) 

 

 



CMO STAMM                                                                                                                                       12 

                                                                                                                  

       

Voor sommige cliëntgroepen is dit bij uitstek wel een goed model.  

Niet voor alle doelgroepen.      

 

Je zit met een looptijd. Sommige mensen hadden er al eerder uit gekund, 
maar hun traject loopt nog. Daartegenover staan cliënten 
die nog lang niet zover zijn, terwijl hun traject al afloopt.  

 
 

Nadelen ‘trajecten’ volgens instellingen: Nadelen ‘trajecten’ volgens gemeenten: 

 
- Toename administratieve lasten (9x), 

m.n. ook als door te korte 
looptermijnen steeds verlenging van 
trajecten nodig is (6x). 
 

- Risico op harde afrekening door 
gemeente met grote gevolgen voor 
de cliënt als het traject moet worden 
gestopt (5x). 
 

- Overige: willekeur ligt op de loer. 
(2x), accent kan teveel komen te 
liggen op uitstroom (1x), weinig 
flexibel, minder eenvoudig, minder 
geschikt voor langdurige zorg (1x).  

 
 
 
 
 
 

- Vraagt meer monitoring op 
resultaat (1x) 

 
 
 

- Overige: past ‘t bij de lokale situatie 
(1x), scheiding Wmo en zorg (1x), 
hoe stel je aantal te financieren 
trajecten vast (1x), minder 
transparant (1x), lastig definiëren 
(1x). 

 

 

Leven van cliënten is moeilijk in trajecten uit te zetten.       

 

 

4 . 3  A r r a n g e m e n t e n    

In de tabellen op pagina 13 staan de in beide sessies meest genoemde en 

onderschreven voor- en nadelen van het financieringsmodel ‘arrangementen’ naast 

elkaar. Het tussen haakjes vermelde getal geeft weer hoe vaak het betreffende voor- 

of nadeel is genoemd en (met groene stickers) bevestigd. Bij voor- of nadelen 

waarover de meningen verdeeld waren is het aantal groene (= mee eens) èn het 

aantal rode stickers (= niet mee eens) vermeld. 
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Voordelen ‘arrangementen’ volgens 

instellingen: 

Voordelen ‘arrangementen’ volgens 

gemeenten: 

 
- Flexibel (11x): maatwerk mogelijk, 

doorstroom en samenwerking 
kunnen gemakkelijker verlopen; 
integrale aanpak mogelijk (1x). 
 
Vergemakkelijkt samenwerking 
tussen aanbieders (2x). 
 

- Cliëntgericht (6x): betere aansluiting 
op de individuele cliëntvraag 
mogelijk.   
 
 

 
- Meer maatwerk en flexibiliteit 

(16x).  
 
 
 

- Stimuleert samenwerking 
zorgaanbieders (9x groen, 1x rood). 

 
 

- Leent zich voor normalisering (7x 
groen, 1x rood). 
 

 

Grote categorieën spreekt wel aan, herstel en chronisch. 

Vallen veel cliënten onder één categorie.     

 

 

Nadelen ‘arrangementen’ volgens 

instellingen: 

Nadelen ‘arrangementen’ volgens 

gemeenten: 

 
- Keuzemogelijkheden te uitgebreid, 

waardoor we door de bomen het bos 
niet meer zien (7x); minder 
eenvoudig (3x); minder transparant 
(1x) 
 

- Hogere administratieve lasten (5x), 
bij teveel mogelijkheden. 
 

- Complexe verantwoording (3x). 
  

 
- Kan doorslaan in een overkill aan 

mogelijkheden. 
 
 
 
 

- Overige: te complex, fraudegevoelig, 
star naar inrichting lokaal domein. 
(Deze nadelen zijn rood gestickerd, 
wat wil zeggen dat hierover geen 
overeenstemming is).  

 
 

Er moeten altijd beschermde woonplekken zijn voor mensen 

 die niet kunnen uitstromen of terugvallen.   
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5 Samenvatting   

Op verzoek van de gemeente Groningen organiseerde CMO STAMM op 30 juni 2016 

twee versnellingssessies over de Kostenstructuur Beschermd Wonen en Opvang. Aan 

de ochtendsessie namen 21 medewerkers van instellingen voor Beschermd Wonen 

en Opvang deel. ’s Middags zaten 7 beleidsmedewerkers van gemeenten uit de 

provincie Groningen om tafel.  

Centraal in deze sessies stond de toekomstige wijze van financieren van Beschermd 

Wonen en Opvang: welke wensen hebben instellingen en gemeenten daaromtrent 

en hoe staan zij tegenover drie mogelijke financieringsmodellen. Hieronder zijn de 

reacties op deze vragen samengevat. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte 

eindconclusie.   

 

5 . 1  W e n s e n  v o o r  e e n  f i n a n c i e r i n g s m o d e l   

De wensen van de instellingen en de gemeenten voor een financieringsmodel liggen 

dichtbij elkaar. In beide sessies stonden ‘maatwerk en flexibiliteit’ en ‘eenvoud’ in de 

top 3. Instellingen geven daarnaast aan dat een financieringsmodel ‘cliëntgericht’ 

moet zijn; gemeenten vinden het heel belangrijk dat het model ‘ondersteunend naar 

het beleid’ is.  

Overige wensen van instellingen zijn te lezen als een specificering van ‘eenvoud’: 

weinig administratieve lasten, weinig indicatiemomenten, weinig schotten, 

transparant. Gemeenten benadrukken in hun overige wensen dat een 

financieringsmodel goed uitvoerbaar en financieel realistisch moet zijn en moet 

aansluiten op landelijke en gemeentelijke kaders.  

 

5 . 2  R e a c t i e  o p  d r i e  m o g e l i j k e  f i n a n c i e r i n g s m o d e l l e n    

De deelnemers kregen drie mogelijke financieringsmodellen voorgelegd: het huidige 

model, trajecten en arrangementen.  

 

De kracht van het huidige model is, volgens zowel instellingen als gemeenten, dat het 

eenvoudig is en bekend. Maar het is niet flexibel en het levert hinderlijke schotten op 

(tussen residentieel en ambulant, tussen 18+ en 18-). Toch is dit financieringsmodel 

volgens de instellingen het meest aansprekende van de drie. Ook de gemeenten 

vinden het in meerderheid een aansprekend model.  

 

Het model trajecten stimuleert het doelgericht werken. Het is flexibel en cliëntgericht  

en biedt mogelijkheden tot ontschotting en maatwerk. Maar de instellingen vrezen 

negatieve consequenties - voor zowel de instelling als de cliënt – als het gestelde 

trajectdoel niet wordt behaald. (Wordt de financiering dan stopgezet? Wordt het 

traject verlengd?). Gemeenten zien het moeten monitoren op resultaat als een 

nadeel. Het model is zowel volgens de gemeenten als de instellingen het minst 

aansprekende van de drie.  
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Het model arrangementen is flexibel en cliëntgericht en stimuleert de samenwerking 

tussen aanbieders. Een risico van dit model is dat er teveel keuzemogelijkheden 

komen, waardoor de toepassing onoverzichtelijk wordt en leidt tot een enorme 

toename van administratieve lasten. Voor de gemeenten is dit het meest 

aansprekende model van de drie.  

 

5 . 3  E i n d c o n c l u s i e  o v e r  d e  d r i e  m o d e l l e n  

Op basis van de inbreng van instellingen en gemeenten concluderen wij het volgende 

over de drie modellen:  

 Het huidige financieringsmodel is eenvoudig, maar staat maatwerk, 

flexibiliteit en cliëntgerichtheid in de weg. Daarmee sluit het niet aan bij twee 

van de drie belangrijke wensen voor een financieringsmodel. Opmerkelijk is 

daarom dat zowel instellingen als gemeenten redelijk tevreden zijn met het 

huidige model.   

 Het model trajecten is vooral geschikt voor financiering van inzet die binnen 

afzienbare tijd tot concreet en meetbaar resultaat kan leiden. Als hèt 

financieringsmodel voor Beschermd Wonen en Opvang is het (daarom) te 

weinig aansprekend, terwijl het wel tegemoet komt aan de wens tot meer  

cliëntgerichtheid, flexibiliteit en maatwerk.  

 Het model arrangementen maakt eveneens (meer) cliëntgerichtheid, 

flexibiliteit en maatwerk mogelijk en ook (meer) samenwerking tussen 

instellingen. Maar als het model zo wordt ingericht dat elke cliënt een 

arrangement op maat kan krijgen, is van de gewenste eenvoud waarschijnlijk 

geen sprake meer. Dat is vermoedelijk de reden waarom instellingen – 

anders dan gemeenten – dit model in meerderheid niet echt aansprekend 

vinden.  
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Bijlage: deelnemende instellingen en gemeenten 

 
Tijdens de ochtendsessie waren de volgende instellingen vertegenwoordigd: 
 

 De Zijlen  

 Elker / Het Poortje 

 Expert Zorg en Werk  

 Het Kopland 

 Leger des Heils 

 Lentis  

 Martinizorg  

 Ter Wille  

 VNN 

 Werkpro 

 Zienn  

 Zorgcentrum Wittelte 

 
 
Tijdens de middagsessie waren de volgende gemeenten vertegenwoordigd: 
 

 Groningen  

 Grootegast 

 Hoogezand-Sappemeer  

 Oldambt  

 Stadskanaal 

 Veendam   

 Winsum (en via dezelfde persoon ook Bedum en De Marne) 

 
 


