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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. Het Kwaliteitskader 

Beschermd Wonen en Opvang is één van de onderdelen.  

Dit Kwaliteitskader is erop gericht de juiste ondersteuningskwaliteit te borgen voor  

inwoners met een (ernstige) psychiatrische of psychosociale aandoening. De 

uitgangspunten voor dit kwaliteitskader zijn: cliënt centraal, meedoen naar 

vermogen, integraliteit en veiligheid.  

 

Om antwoord te krijgen op de vraag hoe deze uitgangspunten het best gestalte 

kunnen krijgen, hebben de gemeenten input nodig van aanbieders en cliënten. Deze 

input is onder meer geleverd via de twee versnellingssessies die centraal staan in 

deze rapportage.  

 

 

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 vervolgens individueel, via de 

eigen laptop, in volgorde van prioriteit gezet. Uiteindelijk levert elke vraag een 

groepsuitkomst op.  

 

De twee sessies over het Kwaliteitskader Beschermd Wonen en Opvang vonden 

plaats op 21 juni 2016. CMO STAMM was verantwoordelijk voor de techniek en de 

gespreksleiding tijdens de sessies. De gemeenten1 hebben de deelnemers van beide 

sessies geselecteerd en uitgenodigd. Daarbij is gestreefd naar representativiteit wat 

betreft type aanbieders (groot en klein), geografische spreiding over de provincie 

Groningen en de aard van de financiering (PGB of ZIN2). Aan de ochtendsessie met 

aanbieders namen 19 personen deel; de middag sessie met cliënten telde 18 

                                                           
1 In dit geval vertegenwoordigd door de projectleider Kwaliteitskader Beschermd Wonen en 
Opvang en de projectgroep.  
2 PGB = Persoonsgebonden Budget; ZIN = Zorg In Natura.  
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deelnemers. (Ter ondersteuning van de deelnemers waren daarnaast drie 

begeleiders aanwezig).  

De vragen in de sessies zijn in overleg geformuleerd door het projectteam 

Kwaliteitskader Beschermd Wonen en Opvang en CMO STAMM. Ook zijn hierover 

enkele (ervarings)deskundigen geraadpleegd.  

 

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

In de hoofdstukken 2 tot en met 7 van dit document zijn de uitkomsten van de twee 

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

(of opdrachten) uit de sessies aan de orde komen. In hoofdstuk 8 vatten we de 

uitkomsten van beide sessies samen en leggen we de verbinding met de 

uitgangspunten van het kwaliteitskader.  

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 roze kaders. De vermelde 

opmerkingen zijn geselecteerd omdat ze kernachtig de mening of ervaring van 

(tenminste) één deelnemer verwoorden.3  

                                                           
3 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 Verkenning van het thema 

Beide sessies begonnen met een korte verkenning van het thema, waarbij 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. 

Daarna volgt een paragraaf waarin de reacties van beide sessies onderling worden 

vergeleken. De aanbieders komen (hier en verderop in het rapport) het eerst aan bod, 

omdat hun sessie eerder plaatsvond dan de sessie met cliënten.  

 

Figuur 1: reactie van aanbieders op 8 stellingen over beschermd wonen en opvang  

 
 

 

Met de eerste vier stellingen zijn de aanbieders het in meerderheid oneens. Met de 

laatste twee zijn ze het in meerderheid eens. Met name valt op dat 63% van de 

aanbieders vindt dat de gemeenten de mogelijkheden van cliënten om eigen regie te 

voeren veel te hoog inschatten.  

 

Tijdens de nabespreking is aangestipt dat de praktijk genuanceerder is dan (de 

reacties op) de stellingen laten zien. Zo ligt het zeker niet altijd aan de professional 

als een cliënt niet goed uit de verf komt. Maar de professional moet zich wel 
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afvragen of hij de ondersteuning van de cliënt anders en beter kan aanpakken. En in 

principe moet de cliënt kunnen bepalen hoe zijn ondersteuningsplan eruit ziet, maar 

sommige cliënten met een ernstige psychische aandoening hebben juist veel sturing 

van een professional nodig.  

 
 

Figuur 2: reactie van cliënten op 8 stellingen over beschermd wonen en opvang  

 
 

 

Met de eerste twee stellingen zijn de cliënten het in meerderheid oneens. Met de 

laatste vijf zijn ze het in (ruime) meerderheid eens. Met name valt op dat 94% van de 

cliënten vindt dat vrijwilligerswerk voor veel bewoners een goede mogelijkheid is om 

zinvol mee te doen in de samenleving.  

 

Tijdens de nabespreking brachten aanwezigen naar voren dat de rol van de 

professional afhangt van de mogelijkheden van de cliënt. (Is de cliënt bijvoorbeeld in 

staat zelf te bepalen hoe zijn ondersteuningsplan eruit ziet?). Helaas, zo luidde een 

breed gedeelde opvatting, is lang niet elke professional goed genoeg voor het vak. 

Jonge mensen hebben niet voldoende levenservaring om goede ondersteuning te 
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kunnen bieden. Meerdere aanwezigen hebben last van de vele personele wisselingen 

(die er volgens hen zijn) en van overlast door medecliënten.  

 

Veel bewoners worden verkeerd geplaatst. Wij als medebewoners zien al dat het 

niets wordt. Maar de professionals zien alleen het geld dat de cliënt oplevert.   

 

Sommige bewoners hebben een professional nodig  

om een idee te vormen van wat goed voor hen is.   

 

Er moeten niet teveel kapiteins op één schip zitten. Ik heb liever één goede 

begeleider, die meedenkt over wat er moet gebeuren in de ondersteuning. 

 

 

2 . 1  V e r g e l i j k i n g  r e a c t i e s  a a n b i e d e r s  e n  c l i ë n t e n  

In beide sessies zijn acht stellingen voorgelegd. Zes daarvan waren (vrijwel) identiek. 

In figuur 3 is naast elkaar gezet welk percentage van de aanbieders en van de 

cliënten het met deze zes stellingen (helemaal) eens was.  

 

Figuur 3: aandeel aanbieders en cliënten dat het (helemaal) eens is met vermelde stellingen 

 
De cliënten staan positiever tegenover verwarde mensen op straat en verwachten 

meer van professionals als het gaat om voorkomen van geweld. Ook onderschrijven 

ze vaker (18% tegen 0%) de stelling dat bewoners met een maatje of een goed 
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netwerk geen professional nodig hebben. Verder liggen de  opvattingen van de 

aanbieders en de cliënten dichtbij elkaar.  
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3 Kenmerken van het ideale ‘beschermd wonen en opvang’ 

Aan de cliënten4 is gevraagd: Wat zijn de kenmerken van het ideale ‘Beschermd 

Wonen en Opvang’? Dit leverde de onderstaande groepsuitkomst op. De acht 

(vetgedrukte) kenmerken staan in de door de groep bepaalde volgorde van prioriteit.  

 

1. Veiligheid. Daarbij denkt men aan: een fijne woonplek, met goede regels, waar je 

je beschermd voelt en weet waar je aan toe bent.  

 

Mensen de ruimte en rust geven om hun eigen leven op te bouwen.  

Niet andere mensen die je op de huid zitten.  

 
2. Hulp op maat / stappenplan. Hierbij is toegelicht: er moet een stappenplan zijn 

met duidelijke doelstellingen. De hulp (en ook de medicatie) moet op maat zijn 

en erop gericht dat de cliënt stappen vooruit maakt. Aandachtspunten daarbij: 

de persoon zoveel mogelijk zelf laten doen, helpen met integreren in de 

samenleving, kijken waar de cliënt uiteindelijk kan wonen, zorgen voor goede 

dagbesteding.  

 

Leuke dagbesteding dat je je dromen uit kunt voeren. 

 

Geen huur te betalen, elke dag warm eten en als je eenzaam bent of voelt dan 

zijn er altijd mensen om je heen, en de dagbesteding is een goede basis voor mij 

anders blijf ik snel op bed liggen en ben ik snel moe of nergens geen zin in.   

 

3. Privacy. Een plek voor jezelf, een eigen kamer.  
 

4. Betrouwbare begeleiding / klik / begrip. Concrete wensen zijn: wekelijks een 

persoonlijk gesprek, meer begrip en inlevingsvermogen, ‘een tweede kans’, 

menselijke benadering en goed contact tussen begeleider en familie.  

 

Goede afspraken over de begeleiding, die nagekomen worden.  

 

5. 24/7 snel hulp: 24 uur per dag om hulp kunnen vragen als dit nodig is.  

  

Sommige mensen hebben een drempel om de begeleiding te bellen als die niet 
op locatie is. Het is fijn als begeleiding in de buurt is, wanneer er iets gebeurt.  

 
6. Fijne woonplek, goede sfeer. Daarbij is toegelicht: goede contacten met je 

huisgenoten, acceptatie binnen de groep, recht op je eigen mening (waar ook 

naar geluisterd wordt), hygiëne.   

                                                           
4 Deze vraag is niet voorgelegd aan de aanbieders. 
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Vrijheid in denken en doen. Met een controlerende factor, de begeleider.  

 
7. Overleg / samenwerken. Inspraak van de cliënt, openheid en eerlijkheid zijn 

gewenst.  

8. Saamhorigheid.  
 
 

Alle genoemde punten zijn volgens de deelnemers belangrijk. ‘Veiligheid’ heeft 

volgens hen de hoogste prioriteit, omdat veiligheid de basis vormt. Met andere 

woorden: als het niet veilig is, zal het niet lukken de andere kenmerken van het 

ideale Beschermd Wonen en Opvang te realiseren. ‘Saamhorigheid’ staat onderaan, 

want: ‘Als aan alle eerdere genoemde punten wordt voldaan is er saamhorigheid.’ 
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4 Kenmerken van ‘regie over eigen leven’   

De aanbieders5 bogen zich over deze vraag: Hoe herken je dat een cliënt de regie 

heeft over zijn eigen leven? Dit leverde de onderstaande groepsuitkomst op. De acht 

(vetgedrukte) kenmerken van ‘eigen regie’ zijn weergegeven in de door de groep 

bepaalde volgorde van prioriteit.  

 

1. De cliënt is autonoom / neemt beslissingen. Hij heeft inzicht in zijn stand van 

zaken op verschillende leefgebieden, kan verwoorden wat hij wil met zijn 

leven, lost zelfstandig problemen op en neemt verantwoordelijkheid voor zijn 

eigen gedrag.  

 

Kwetsbare opstelling. Bereid om een plan te maken  

om stapsgewijs en doelmatig aan het werk te gaan.  

 

2. De cliënt neemt initiatief. Hij komt zelf met ideeën of vragen en vraagt tijdig 

om hulp bij problemen. Hij geeft zelf aan wat hij wel of niet meer nodig heeft 

aan inzet vanuit de voorziening waar hij verblijft. 

 

De cliënt vraagt ondersteuning bij het verkrijgen 

van meer eigen regie over zijn/haar eigen leven.   

 

3. De cliënt stelt vragen. Hij vraagt zelf om de hulp die hij nodig heeft, toont 

belangstelling, is kritisch en kan goed overleggen met de hulpverlener.  

 

4. De cliënt is toekomst-/doelgericht. Hij heeft weer plannen voor de toekomst 

en weet wat hij wil. Hij bepaalt zelf de doelen en is in staat zelf richting te 

geven aan zijn leven.  

 

De cliënt laat zich niet meer leiden door de waan van de dag. 

 

Cliënt kan en wil zelf bepalen hoe de dagindeling eruit ziet, 

heeft zicht op financiën. 

 

5. De cliënt geeft grenzen aan. Hij kan zijn eigen kwaliteiten, beperkingen en 

valkuilen benoemen. Hij is in staat zijn onvrede adequaat te uiten.  

 

6. De cliënt beschikt over praktische vaardigheden. Hij is zelfredzaam in 

dagelijkse bezigheden, heeft een duidelijk dagritme, kan een eigen 

huishouden voeren en zijn administratie regelen. 

 

                                                           
5 Deze vraag is niet voorgelegd aan de cliënten.  
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7. De cliënt heeft een sociaal netwerk. Hij heeft vrienden en gaat actief met 

hen om.  

 

Eigen regie is dat cliënten zelf bepalen waar ze wel/niet behoefte aan hebben. 

Soms is de consequentie van eigen regie dat cliënten juist  

niet investeren in het contact met vrienden of familie.  

 

8. Overige: de cliënt heeft een open uitstraling en voelt zich prettig; de 

hulpverlener sluit aan bij de cliënt; het ondersteuningsplan is opgesteld in de 

taal van de cliënt.  

 

In de nabespreking is toegelicht dat het gedrag van de cliënt (zoals benoemd onder 

de kenmerken 1 t/m 5) de belangrijkste aanwijzing is voor ‘eigen regie’. Dat een 

cliënt zelf bepaalde praktische zaken uitvoert (zoals huishoudelijk werk of 

administratie) hoeft niet te betekenen dat hij zelf de regie heeft. Ook het hebben van 

een sociaal netwerk is geen garantie voor eigen regie. Het gaat erom hoe de cliënt 

zich opstelt richting het netwerk.  

 

We maken het sociaal netwerk heel belangrijk, want met  

een goed sociaal netwerk heb je minder zorg nodig. Maar een groot deel 

van onze cliënten heeft amper een sociaal netwerk en ook niet  

de vaardigheden om een netwerk te onderhouden.  

 

Cliënten die binnenkomen zijn alle regie kwijt. Soms kunnen ze in het Beschermd 

Wonen weer regie oppakken, maar vanwege hun problematiek zullen ze nooit in 

staat zijn om volledig eigen regie te voeren.   
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5 Meedoen in de samenleving mogelijk maken 

Hoe kunnen we bereiken dat cliënten van beschermd wonen en opvang meer 

meedoen in de samenleving? Deze vraag is voorgelegd aan de aanbieders6. Ze 

formuleerden eerst 57 antwoorden en deelden deze vervolgens in in acht 

categorieën. Hieronder zijn deze acht categorieën op een rij gezet. In 5.1 volgt de 

prioritering van deze categorieën.  

 

Zo verwachten aanbieders te kunnen bereiken dat cliënten meer meedoen in de 
samenleving:  
 

1. Aansluiten bij activiteiten in de buurt, bijvoorbeeld door mee te doen aan 

burendag, buurtfeesten of bij (sport)verenigingen. Of: als locatie voor 

Beschermd Wonen of Opvang zelf activiteiten organiseren in/voor de buurt. 

Verdere suggesties: kijken naar mogelijkheden voor de cliënt om buiten de 

zorgvorm actief te zijn, samen met de cliënt de activiteiten in de buurt 

verkennen. 

 

2. De buurt in huis halen. Buurtbewoners meer betrekken bij activiteiten in de 

opvang, laagdrempelig zijn voor de omgeving, de deur niet gesloten houden, 

vrijwilligers uit de buurt aantrekken.   

 

3. Dagbesteding / vrijwilligerswerk. Twee concrete suggesties: laagdrempelige 

sportactiviteiten voor kwetsbare jongeren organiseren, dagbesteding 

verbinden met een winkel waarin cliënten kunnen participeren.  

 

4. Betaald werk. Suggesties zijn: meer plekken voor reguliere 

arbeid/beschermd werken, meer arbeidsmatige dagbesteding en cliënten 

een geldelijke waardering geven als zij een dagbesteding hebben. 

Samenwerken met het UWV en bedrijven.  

 

5. Samenwerken om cliënten mogelijkheden tot participeren te bieden, ook 

buiten de organisatie waar zij wonen.  

 

6. Attitude van betrokkenen. Stigma’s wegnemen. Risico’s durven nemen en 

‘oefenen’ in participatie.  

 

7. Wonen en onderdeel zijn van de wijk: cliënten meer laten wonen in de wijk 

en als organisatie midden in de samenleving staan.  

 

                                                           
6 Deze vraag is niet voorgelegd aan de cliënten. Het thema ‘meedoen in de samenleving’ komt 
wel aan de orde bij de door cliënten genoemde verbeterpunten in hoofdstuk 6.  
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8. Zo kort mogelijk in de opvang: cliënten zo snel mogelijk terug begeleiden 

naar de buurt of het dorp waar ze vandaag komen. De tijd op straat of in de 

nachtopvang zo kort mogelijk laten duren.  

 

Als uitgangspunt in de hulpverlening: ‘zo gewoon mogelijk’. Van gebaande paden 

afwijken en opties in de samenleving zoeken voor werk en dagbesteding. 

 

Organisaties moeten over hun eigen grens heen kijken 

en samen een netwerk maken. 

 

 

5 . 1  H o e  z w a a r  w e g e n  d e  v o o r g e s t e l d e  a c t i e s ?   

Door in totaal 100 punten te verdelen over de door henzelf geformuleerde 

categorieën gaven de aanbieders aan hoe belangrijk ze deze categorieën vinden om 

te bereiken dat cliënten van beschermd wonen en opvang meer meedoen in de 

samenleving.  

 

Figuur 4: prioritering van acht categorieën acties om te bereiken dat cliënten meer 

meedoen in de samenleving  

 
 

 

Volgens de aanbieders kan het meedoen van cliënten in de samenleving het best 

worden gestimuleerd via dagbesteding en vrijwilligers- of betaald werk.  

Samenwerking tussen betrokken organisaties is hierbij van belang. Ze zien wat 
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minder mogelijkheden tot meedoen in buurtactiviteiten, dan in individuele plaatsing 

van cliënten. (De prioriteitsscore van de categorieën waarin de buurt een rol speelt 

ligt onder het gemiddelde van 12,5).   

 

Erken de kwaliteit en het vermogen om bij te dragen van elk individu.  

 

Een aandachtspunt bij ‘meedoen in de samenleving’ is  

dat veel cliënten in hun oorspronkelijke leefomgeving problemen  

hebben gehad, bijvoorbeeld met buren.  
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6 Verbeterpunten   

In beide sessies is gevraagd naar verbeterpunten in Beschermd Wonen en Opvang. 

Zowel de aanbieders als de cliënten bogen zich over de ondersteuning bij sociale 

contacten en de zeggenschap van cliënten. De aanbieders keken daarnaast naar de 

competenties van professionals en vrijwilligers en de cliënten naar de ondersteuning 

bij het meedoen in de samenleving.  

 

Hieronder is per thema weergegeven voor welke verbeterpunten brede steun bleek 

te zijn.   

 

6 . 1  S o c i a a l  n e t w e r k  e n  s o c i a l e  c o n t a c t e n    

De aanbieders zien de volgende verbeterpunten als het gaat om uitbreiding en 

versterking van het sociaal netwerk van de cliënt: 

 Sociaal netwerk en familie direct betrekken, voorafgaand aan de plaatsing 

en/of bij aanvang van de zorg. Steeds blijven betrekken van al het aanwezige 

netwerk.   

 Daarnaast ook: aandacht voor de opbouw van nieuw netwerk, dat ter 

ondersteuning van begeleidingsdoelen dient.   

 Cliënt standaard vragen of naasten betrokken moeten worden.  

 De omgeving ondersteunen in de omgang met de cliënt en diens 

problematiek. Daarbij erkennen dat ouders en familie vaak overbelast zijn en 

zelf niet meer de zorg kunnen bieden die noodzakelijk is.  

 Een digitale ontmoetingsplaats opzetten van gelijkgestemden/medecliënten.  

 

Vaak zien we dat juist de omgeving moeite heeft met omgang  

met de cliënt en de problematiek niet kent of herkent,  

en dat daar juist aan gewerkt moet worden. 

 
 

De cliënten noemen ‘goede begeleiding’ als verbeterpunt in de ondersteuning bij 

sociale contacten. Niet alleen bij het leggen van contacten is ondersteuning nodig, 

maar ook bij het onderhouden ervan. Verder is ingebracht:     

 Meer communiceren over dit onderwerp; persoonlijke gesprekken houden. 

 De begeleiders moeten beter weten wat er voor de cliënt in de omgeving aan 

mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld verenigingen waarvan je lid kunt worden.  

 

Besef dat niet iedereen evenveel behoefte heeft aan sociale contacten en dat er 

naar verloop van tijd meer of minder behoefte kan ontstaan.  
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6 . 2  Z e g g e n s c h a p  v a n  c l i ë n t e n  

Volgens de aanbieders zijn dit de verbeterpunten als het gaat om de versterking van 

de positie van cliënten via formele of informele medezeggenschap: 

 Informele uitingen van cliënten over het beleid meenemen in de 

ontwikkeling van de organisatie.  

 Regelmatig mogelijkheden bieden aan de cliënt om zijn mening en wensen te 

uiten, liefst via meerdere kanalen. Vormen zijn onder meer: bewoners 

overleggen, cliëntervaringsmetingen, cliëntenplatform.   

 Principes van zelfbeheer toepassen in Beschermd Wonen.  

 Cliënten ruimte geven om als onderdeel van hun herstel als 

ervaringsdeskundige inzetbaar te zijn.  

 

Cliënten in hun kracht laten. Niet te veel overnemen.  

 
De cliënten zien de volgende verbeterpunten voor de zeggenschap van cliënten over 

de ondersteuning die ze krijgen:  

 Samen met de begeleider een zorgplan maken. (Dit punt springt eruit).  

 Betere communicatie; openheid van beide kanten. (Ook dit punt wordt breed 

gedragen).    

 Vaker evalueren.  

 Vaker groepsgesprekken over actuele zaken.  

 

Woongroepen samenstellen door goed te kijken naar wie en welke achtergrond. 
Je kan niet iedereen zomaar bij elkaar zetten. 

 

Je mag kiezen voor een andere hoofdbegeleider 
als je er niet mee kan opschieten. 

 

Geld mag een rol spelen, maar de mens moet niet onder druk worden gezet dat 

ze in een bepaalde tijd een traject afgelegd moeten hebben.   

 
 

6 . 3  M e e d o e n  i n  d e  s a m e n l e v i n g  

De cliënten zien de volgende verbeterpunten7: 

 kijken naar de persoonlijke mogelijkheden en interesses (hobby’s, werk, e.d.) 

van de cliënt en niet in hokjes plaatsen;  

 contracten afsluiten met diverse organisaties (werkplekken, verenigingen, 

vrijwilligerswerk) in de samenleving en goede communicatie over de 

mogelijkheden van en voor de client; 

 niet bezuinigen op dagbesteding en werkprojecten.  

  

                                                           
7 De inbreng van aanbieders over dit onderwerp staat in hoofdstuk 5.  



CMO STAMM                                                                                                                                       18 

                                                                                                                  

       

 

[Goede begeleiding van] iemand die naast de mensen staat en niet alleen maar 

handelt vanuit dogmatische leringen, zoals deze worden in geleerd in 

bijvoorbeeld een maatschappelijk werk opleiding.  

 
 

6 . 4  V e r g r o t i n g  c o m p e t e n t i e s  m a a t s c h a p p e l i j k e  o n d e r s t e u n i n g   

De aanbieders zien de volgende verbeterpunten:  
 

 Samenwerking en kennisuitwisseling tussen organisaties; kennis nemen van 

elkaars mogelijkheden, zodat we de cliënt op de meest geschikte plek 

kunnen opvangen en laten wonen. Vormen: overleg, intervisie, digitale 

marktplaats voor ervaringen en vragen.  

 

Netwerk opzetten waarin ervaringen van professionals van verschillende 

instellingen gedeeld kunnen worden, met als doel van elkaar te leren (best 

practices) en het wiel niet allemaal opnieuw hoeven uitvinden. 

 
 

 Vergroting van kennis over psychiatrische stoornissen en over het omgaan 

met verschillende handicaps. Onderwerpen zijn onder meer: oplossings-

gericht leren werken en inleven in de problematiek van de cliënt. Ook 

professionals bij gemeenten trainen. 

 Methodiek van zelfbeheer eigen maken. 

 Medewerkers een loopbaanbudget toekennen waarmee zij zelf keuzes 

kunnen maken ten aanzien van hun ontwikkeling.  
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7 Uitgangspunten voor de ondersteuning  

De laatste vraag in beide sessies ging over de uitgangspunten voor de ondersteuning 

van cliënten in Beschermd Wonen en Opvang. De aanwezigen verdeelden elk 100 

punten over acht of zes uitgangspunten. De groepsuitkomsten van de aanbieders 

staan in 7.1, die van de cliënten in 7.2. 

 

7 . 1  U i t g a n g s p u n t e n  v o l g e n s  a a n b i e d e r s    

 

Figuur 5: prioritering van acht uitgangspunten voor het werk bij Beschermd Wonen en 

Opvang (door aanbieders) 

 
 

De aanbieders kregen vijf mogelijke uitgangspunten voorgelegd. Zelf voegden ze er 

drie toe, nl. ‘het welbevinden van de cliënt staat voorop’, ‘er wordt maatwerk 

geboden’ en ‘de ondersteuning duurt zo lang als nodig en zo kort als mogelijk’. 

Vervolgens gaven ze aan hoe belangrijk de acht uitgangspunten zijn voor hun werk.  

 

Wat opvalt is dat niet alle uitgangspunten uit het kwaliteitskader hier als heel 

belangrijk naar voren komen. De regie bij de cliënt staat op een gedeelde eerste 

plaats, maar de integraliteit (waarvan ‘meerdere aanbieders’ een aspect is) en het 

meedoen in de samenleving krijgen lage prioriteit. In de nabespreking werd 

toegelicht dat ‘meedoen in de samenleving’ niet bij elke cliënt al aan de orde is.  

In de nabespreking is ook geconstateerd dat ‘voldoende budget’ geen uitgangspunt is 

maar een voorwaarde.  
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Je begint met mensen die hun bed niet uitkomen.  

Die zijn er nog niet direct aan toe om mee te doen in de samenleving.   

 

Je moet kunnen participeren in een samenleving die mensen met een psychische 

beperking niet als ‘normaal’ accepteert. In hoeverre is dat haalbaar? 

 
 

 

7 . 2  U i t g a n g s p u n t e n  v o l g e n s  c l i ë n t e n   

 
Figuur 6: prioritering van zes uitgangspunten voor Beschermd Wonen en Opvang (door 
cliënten)   

 
 
De cliënten hebben niet de mogelijkheid gehad zelf nog uitgangspunten toe te 

voegen. ‘Voldoende begeleiding’ staat bij hen op één. Dit is meer een voorwaarde 

dan een uitgangspunt. Veiligheid staat bij de cliënten op de tweede plek en scoort 

daarmee bij de cliënten hoger dan bij de aanbieders.   

 

 

Begeleider moet veel inlevingsvermogen hebben. 

 

Het gaat niet werken om een jongere begeleider naast een jongere cliënt te 
zetten, dat wordt oorlog. 

 

Barrière tussen begeleider en bewoner is groot als er een grote caseload is. 
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8 Samenvatting en conclusies  

Op verzoek van de gemeente Groningen organiseerde CMO STAMM op 21 juni 2016 

twee versnellingssessies over het Kwaliteitskader Beschermd Wonen en Opvang.  

Aan de ochtendsessie namen 19 medewerkers van aanbieders van Beschermd 

Wonen en Opvang deel. ’s Middags zaten 18 cliënten om tafel.  

De sessies waren erop gericht informatie op te halen over de toepassing van het 

Kwaliteitskader. Hieronder geven we eerst een korte samenvatting van de 

uitkomsten van beide sessies. Daarna formuleren we een aantal conclusies in relatie 

tot de uitgangspunten en de toepassing van het kwaliteitskader.  

 

De deelnemers aan de sessie voor aanbieders noemen we kort ‘aanbieders’; de 

deelnemers aan de sessie voor cliënten heten hieronder ‘cliënten’. De vraagstelling in 

beide sessies overlapte, maar was niet volledig identiek. Vandaar dat de 

samenvattingen van beide sessies een verschillende opbouw hebben.  

 

8 . 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  

 Aanbieders vinden ‘het welbevinden van de cliënt staat voorop’ en de ‘cliënt 

voert eigen regie’ de belangrijkste uitgangspunten voor hun werk. In lijn 

hiermee vinden ze in ruime meerderheid dat de cliënt zelf moet kunnen 

bepalen hoe zijn ondersteuningsplan eruit ziet. Eveneens in ruime 

meerderheid zijn de aanbieders van mening dat de gemeenten de 

mogelijkheden van cliënten om eigen regie te voeren veel te hoog inschatten. 

Tijdens de sessie benadrukken de aanbieders diverse keren dat niet te hoge 

verwachtingen gekoesterd mogen worden jegens cliënten met een (ernstige) 

psychische aandoening.  

 

 Van eigen regie voeren is volgens de aanbieders sprake als cliënten 

zelfstandig beslissen, initiatief nemen, vragen stellen, toekomstgericht zijn en 

grenzen aangeven. Bij binnenkomst in Beschermd Wonen of Opvang zijn 

cliënten alle regie kwijt. Het zal niet iedereen lukken de regie weer in handen 

te krijgen, aldus de aanbieders.  

 

 Aanbieders zien mogelijkheden om de zeggenschap van cliënten te vergroten. 

Bijvoorbeeld door informele uitingen van cliënten over het beleid mee te 

nemen in de ontwikkeling van de organisatie, door de cliënt regelmatig 

mogelijkheden te bieden zijn mening en wensen te uiten, door principes van 

zelfbeheer toe te passen en cliënten ruimte te geven om als 

ervaringsdeskundige actief te zijn.   

 

 Het meedoen van cliënten in de samenleving kan volgens de aanbieders het 

best worden gestimuleerd via dagbesteding en vrijwilligers- of betaald werk.  
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Samenwerking tussen betrokken organisaties is hierbij van belang. Ook 

activiteiten van of voor de buurt bieden mogelijkheden tot meedoen, maar 

de aanbieders hebben (een lichte) voorkeur voor individuele plaatsing van 

cliënten.  

 

 Het (blijven) betrekken van het sociale netwerk is een aandachtspunt. 

Voorwaarde is wel dat de cliënt het wil. Veel cliënten hebben geen sociaal 

netwerk meer. Dan kan gewerkt worden aan een nieuw netwerk. Een vorm 

die mogelijk kan bijdragen aan het versterken van sociale contacten is een 

digitale ontmoetingsplaats van gelijkgestemden/medecliënten. Verder moet 

er meer oog zijn voor het feit dat ouders en familie vaak overbelast zijn en 

zelf ondersteuning nodig hebben.  

 

 Als het gaat om het vergroten van competenties van medewerkers en 

vrijwilligers zien de aanbieders diverse verbeterpunten. Breed gedragen is 

het voorstel voor meer kennisuitwisseling tussen verschillende organisaties. 

Dit kan er ook aan bijdragen dat cliënten op de voor hen meest geschikte 

plek terecht komen. Ook het vergroten van de kennis over psychiatrische 

stoornissen en over het omgaan met verschillende handicaps is volgens 

meerdere aanbieders een zinvol verbeterpunt. 

 

8 . 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     

 Cliënten zetten veiligheid op de eerste plaats, in antwoord op de vraag wat 

de kenmerken zijn van het ideale Beschermd Wonen en Opvang. Bij 

‘veiligheid’ denken ze aan: een fijne woonplek met goede regels, waar je je 

beschermd voelt en weet waar je aan toe bent. Verder noemen ze als 

belangrijke kenmerken van Beschermd Wonen en Opvang: hulp op maat (op 

basis van een stappenplan), privacy, betrouwbare begeleiding en altijd (24/7) 

de mogelijkheid om snel hulp te kunnen inroepen. Maar veiligheid is de basis. 

Als die niet geborgd is, zullen de andere kenmerken ook niet van de grond 

komen. In relatie tot veiligheid is een opmerkelijke uitkomst dat de cliënten 

vaker dan aanbieders verwachten dat professionals kunnen voorkomen dat 

een cliënt geweld gebruikt tegen zichzelf of anderen.  

 

 Het belang van veiligheid en goede begeleiding komt in de reacties van de 

cliënten steeds terug, bij de prioritering van uitgangspunten van Beschermd 

Wonen en Opvang, en ook waar het gaat over verbeterpunten. De cliënten 

vinden dat er teveel jonge, onervaren begeleiders zijn en teveel personele 

wisselingen. Hierdoor schort het aan vakkennis èn aan begrip en 

inlevingsvermogen.   
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 De cliënten willen meer zeggenschap bij het maken van hun 

ondersteuningsplan. Ze vinden dat de begeleiding moet kijken naar de 

persoonlijke mogelijkheden en interesses van de cliënt en de cliënt niet in 

hokjes moet plaatsen. De communicatie moet beter en er moet vaker 

geëvalueerd worden. Van het ondersteuningsplan verwachten ze dat het een 

stappenplan is, op maat en met duidelijke doelstellingen. Zowel wonen, 

dagbesteding als integreren in de samenleving komen erin aan bod.  

 

 Met het oog op de veiligheid is de samenstelling van woongroepen een 

verbeterpunt. De cliënten wijzen erop dat niet iedereen zomaar bij elkaar 

gezet kan worden. Volgens meerdere deelnemers wordt hier in de huidige 

situatie vanuit financiële motieven onzorgvuldig mee omgegaan.  

 

 De cliënten vinden bijna unaniem vrijwilligerswerk een goede mogelijkheid 

om zinvol mee te doen in de samenleving. Meer dan de helft van hen 

onderschrijft dat straten en pleinen ook voor verwarde mensen zijn. 

Desgevraagd noemen ze diverse verbeterpunten in de begeleiding bij sociale 

contacten en meedoen in de samenleving. Er moet binnen Beschermd 

Wonen en Opvang meer gecommuniceerd worden over het onderwerp 

sociale contacten en begeleiders moeten beter moeten weten welke 

mogelijkheden (zoals verenigingen) er zijn in de omgeving. Verder zijn de 

wensen: ‘niet bezuinigen op dagbesteding en werkprojecten’ en ‘contracten 

afsluiten met diverse organisaties’ die (vrijwilligers)-werkplekken kunnen 

bieden.   

 
 

8 . 3  C o n c l u s i e s  v o o r  d e  t o e p a s s i n g  v a n  h e t  k w a l i t e i t s k a d e r   

 De vier uitgangspunten van het kwaliteitskader (cliënt centraal, meedoen 

naar vermogen, integraliteit en veiligheid) sluiten aan bij de opvattingen van 

zowel aanbieders als cliënten. Er is brede steun voor de opvatting dat de 

cliënt centraal staat en dat de mogelijkheden en wensen van de cliënt het 

startpunt van de ondersteuning zijn. De cliënt bepaalt zoveel mogelijk zelf de 

inhoud van zijn persoonlijke ondersteuningsplan en heeft zoveel mogelijk zelf 

de regie. Meedoen naar vermogen is een belangrijk aandachtspunt in de 

ondersteuning. De veiligheid van cliënten moet geborgd zijn. Aan het 

uitgangspunt ‘integraliteit’ is in beide sessies invulling gegeven met ‘gebruik 

maken van mogelijkheden in de samenleving en van meerdere aanbieders.’ 

Van de vier uitgangspunten leeft dit punt het minst.   

 

 Op het niveau van uitgangspunten (en intenties) moeten bij het 

bovenstaande twee kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste: de 

cliënten beschouwen veiligheid als basisvoorwaarde; aanbieders vinden 
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andere uitgangspunten belangrijker. Ten tweede: aanbieders benadrukken 

dat veel cliënten door hun (ernstige) psychische aandoening beperkt zijn in 

hun mogelijkheden, onder meer op het gebied van regie voeren, sociale 

contacten onderhouden en meedoen in de samenleving. Cliënten benoemen 

dit niet expliciet.  

 

 Op het niveau van de toepassing van de uitgangspunten komt aan het licht 

dat cliënten niet tevreden zijn. Ze vinden goede begeleiding enorm belangrijk, 

maar krijgen die vaak niet in de praktijk. De veiligheid is volgens hen in de 

praktijk onvoldoende geborgd.   

 

 Cliënten verwachten veel van de begeleiding, op een aantal punten méér dan 

de aanbieders naar eigen zeggen kunnen bieden. Anders dan de aanbieders 

benadrukken zij dat cliënten veel verder zouden kunnen komen op het 

gebied van regie voeren, sociale contacten onderhouden en meedoen in de 

samenleving als de begeleiding beter zou zijn. (Het is niet zo dat aanbieders 

geen verbeterpunten zien in de begeleiding. Het aangestipte verschil is een 

verschil in accent). Of de verwachtingen van de cliënten realistisch zijn, 

kunnen we nu niet vaststellen. Naast de al genoemde verbeterpunten lijkt 

het gesprek over ‘wat verwachten we van elkaar als cliënten en aanbieders’ 

een zinvol element in het werken aan kwaliteit in Beschermd Wonen en 

Opvang.  

 

 

 

 

 


