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Sfeerimpressie werkconferentie Beschermd Wonen Peel 6.1 d.d. 3 september 2015 in 
De Fonkel in Helmond  
 
 
Opkomst 
 
De opkomst was een divers en breed gezelschap van zorgaanbieders, 
cliëntvertegenwoordigers, bestuurders, ambtenaren, woningcorporatie en ouderinitiatieven. 
Er was een middag –en een avondsessie, waarbij in totaal ruim 80 personen aanwezig 
waren. 
 
Plenaire inleidingen 
 
Kernboodschap Bestuurders (wethouder N. van der Zanden en wethouder J. Bevers): 
Dit is een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de opgave die we als 
regio hebben voor beschermd wonen. Een nieuwe taak voor de regio, met daarbij ook nog 
veel onzekerheden, waarover op landelijk niveau nog duidelijkheid moet komen (budgetten, 
instroomcriteria naar de Wet Langdurige Zorg, e.d.). We staan voor de opdracht om een 
duurzaam en toekomstbestendig stelsel te creëren om de kwaliteit van leven van deze 
kwetsbare doelgroep in stand te houden binnen de financiële kaders die daarvoor staan.  
In een open dialoog willen we de mogelijkheden verkennen. 
 
Kernboodschap Landelijk aanjaagteam langer zelfstandig thuis wonen (M. Norder): 
Gemeenten gaan nu over wonen en zorg en zijn wettelijk in staat gesteld om actief de 
regierol te nemen. Nieuwe wetgeving geeft gemeenten de mogelijkheid om te sturen op de 
inzet van corporaties. Het is aan de gemeenten om goede afspraken met woningcorporaties 
te maken over het wonen van verschillende doelgroepen, waaronder de beschermd wonen 
groep. Huisvesting is de primaire taak van corporaties, niet van zorgaanbieders, het is zijns 
inziens af te raden dat zorgaanbieders als verhuurders gaan optreden.  
 
Peel 6.1. is op regionaal niveau in gesprek met alle partijen, en dat is een goede start. Het is 
een goede zaak dat gemeenten met elkaar samenwerken in de complexe opgaven waarvoor 
zij gesteld zijn. 
 
Het wonen en de zorg is over het algemeen goed geregeld in Nederland, er is aandacht 
nodig voor het welzijn van mensen. Hoe kunnen we dat met alle partijen goed organiseren? 
 
 
Kernboodschap regionaal onderzoek Beschermd Wonen 
 
De meeste zorgorganisaties (ruim 80%) hebben meegewerkt aan het inventariserend 
onderzoek van JB Lorenz. De volgende opvallende punten zijn naar voren gekomen: 

 Er zijn 385 plaatsen BW, verdeeld over veelal kleinschalige locaties; 

 De meeste plekken zijn in Helmond; 

 Het  merendeel van de cliënten heeft chronische psychiatrische problematiek, en een 
derde heeft een autisme spectrum stoornis;  

 De meest voorkomende woonsituatie is: geclusterd zelfstandig wonen en 
kamerbewoning met delen van gemeenschappelijke ruimte;  
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 Het 24-uurs toezicht is verschillend geregeld bij de initiatieven. Toezicht in de nacht is 
lang niet altijd geregeld in de nabijheid. Een aantal initiatieven heeft een vorm van 
oproepbaarheid. Dit punt vraagt nadere aandacht; 

 Het merendeel van de bewoners heeft een perspectief op langdurig verblijf; 

 Een deel van de wooninitiatieven voldoet niet aan de wettelijke definitie van 
beschermd wonen; 

 Er is grote diversiteit in het aantal uren en de soort begeleiding die wordt gegeven.  

 De verhouding tussen de inzet van professional, vrijwilliger en mantelzorger kan 
nader onderzocht worden. 

 
De presentatie zal op de website www.peel6-1.nl worden geplaatst. 
 
 
Resultaten werkconferentie 
 
Scheiden wonen en zorg 
Hiermee wordt bedoeld dat de cliënt zelf huur betaalt en onafhankelijk van de woonsituatie 
een zorgaanbieder kan kiezen. 
Geconcludeerd wordt dat dit voor een deel van de doelgroep kan werken. Dit geeft ruimte en 
regie aan de cliënt en geeft de cliënt een onafhankelijke positie. 
Opgemerkt wordt dat dit niet voor iedereen zinvol, haalbaar en gewenst is. Sommige cliënten 
kunnen met deze regie niet omgaan. Daarnaast is de koppeling met de zorgaanbieder voor 
een aantal geclusterde wooninitiatieven noodzakelijk in het kader van de bedrijfsvoering. 
Collectieve begeleiding is niet haalbaar als er meerdere zorgaanbieders in één wooninitiatief 
zouden zijn.  
 
Corporaties experimenteren met nieuwe contracten met cliënten (dus niet langer contracten 
met vaste aanbieders en/of de zogenaamde tripartite contracten).  
Het is voor de corporaties wel van groot belang dat er dan altijd begeleiding wordt geboden 
als dat nodig is. Corporaties hebben ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van andere 
huurders in de wijk. Begeleiding moet geborgd zijn om overlast te voorkomen en goed 
huurderschap te bevorderen. Ook is het van essentieel belang dat gemeenten, corporaties 
en aanbieders transparant en open zijn over de situatie van de cliënt, om de cliënt goed te 
kunnen helpen en te voorkomen dat er problemen ontstaan rondom huurschulden of 
woonoverlast. Een goede ketensamenwerking bevordert de huisvestingsmogelijkheden voor 
deze doelgroepen. 
 
Doorstroom/uitstroom 
Het streven naar doorstroom of uitstroom is niet wenselijk vanuit cliëntperspectief, als 
iemand woont op een plek waar die kan en wil blijven wonen. Dan is scheiden van wonen en 
zorg een beter alternatief. Overigens verdienen alle cliënten een ondersteuning die gericht is 
op het zo zelfstandig mogelijk blijven of gaan wonen. 
 
In een aantal situaties is doorstroom of uitstroom ook helemaal niet de intentie van de 
initiatiefnemers. Er is behoefte aan een permanente vorm van geclusterd wonen met 
begeleiding, met name voor de doelgroep met een stoornis in het autistisch spectrum. Ook is 
behoefte aan meer spreiding van initiatieven, zodat jongvolwassenen met ASS in de buurt 
van hun sociale netwerk (ouders, familie) kunnen blijven wonen. 
 
Beschermd c.q. begeleid wonen 
Een deel van de wooninitiatieven voldoet niet aan de definitie van beschermd wonen. Deze 
definitie verwijst naar een intramurale situatie, voor een doelgroep die 24-uurs toezicht nodig 
heeft en niet zelf de regie kan voeren. 
 

http://www.peel6-1.nl/
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Er is grote overeenstemming over het beperken van de definitie beschermd wonen tot de 
zware doelgroep die 24 uurs toezicht in de nabijheid nodig heeft en echt niet zelfstandig kan 
wonen. Daarbij hoort dan wel uitbreiding van het voorzieningenniveau naar de doelgroep die 
met begeleiding –en al dan niet geclusterd- zelfstandig kan wonen, met een beperkte mate 
van toezicht (in de vorm van oproepbaarheid ’s nachts en gedurende de dag een aantal uren 
collectieve begeleiding en individuele begeleiding naar behoefte). De begeleiding moet 
makkelijk op- en afgeschaald kunnen worden, afhankelijk van behoefte. 
 
Financiering 
Om meer recht te doen aan de diversiteit van het aanbod zouden er meer 
bekostigingsmodules moeten zijn, om meer flexibiliteit en maatwerk te kunnen leveren. Zo 
kunnen we ook beter op- en afschalen en de zorgbehoefte van de cliënt volgen. 
Een andere gedachte is om te financieren op resultaat in plaats van op activiteiten. 
Belangrijk is om de regeldruk zoveel mogelijk te beperken. 
 
Participatie 
We willen uitgaan van de kwaliteit/talenten van de cliënt. Er moet vanuit een ander 
gezichtspunt beleid worden ontwikkeld: een nieuw gezondheidsbegrip waarin de 
mogelijkheden van de cliënt centraal staan en niet de aandoeningen. Met dat uitgangspunt 
zijn we overtuigd dat we meer kwaliteit van leven kunnen bieden. Daarvoor moet er vanuit de 
volgende perspectieven gekeken en gehandeld worden 

 Cliënt 

 Maatschappij 

 Professional/organisatie 
Er zijn in de regio al verschillende initiatieven die hierop aansluiten. We moedigen het 
experiment aan om meer ervaring op te doen en patronen te doorbreken. Daarbij moeten we 
wel realistisch blijven, volledige participatie/acceptatie binnen de reguliere mogelijkheden is 
niet altijd haalbaar. Er zullen specifieke initiatieven nodig blijven. 
 
Kwaliteit 
Bij kwaliteit is het uitgangspunt, “de cliënt staat centraal”. 
Niet de nadruk leggen op regelgeving, wat beperkend kan werken maar kijken naar kwaliteit 
in de vorm van resultaat. Via resultaatafspraken gericht op kwaliteit van leven kan ook 
gestuurd worden. Goed beschreven in een behandelplan en beoordeeld vanuit verschillende 
perspectieven.  
Belangrijk is dat de professional goed is opgeleid, met voldoende bijscholing en nascholing.  
 
Deze insteek van kwaliteit zou meer recht doen aan de cliënt dan een keurmerk, dat voor 
kleine aanbieders vaak een bijna ondoenlijke opgave is.  Daarbij moeten we als samenleving 
ook accepteren dat risico’s niet uit te bannen zijn. Vanwege incidenten wordt alles 
dichtgetimmerd. 
 
Klanttevredenheid is ook niet altijd een goede graadmeter. Vanuit hun ziektebeeld/stoornis 
zien cliënten niet altijd het doel van de begeleiding (bijv. door zelfoverschatting). Het sociaal 
netwerk zou hierbij ingeschakeld kunnen worden, maar niet iedereen beschikt daarover.  


