
Welkom 



                               Programma 

• Welkom  

 

• Plenaire presentatie 

1. Bevindingen onderzoek BW Peel 

2. Landelijke ontwikkelingen 

 

• Doorpraten in deelsessies: 

1. Participatie cliënten 

2. Kwaliteit BW 

3. Financiering BW 

4. Koppeling wonen en zorg 

 

• Plenaire afsluiting 



BESCHERMD 
WONEN  

IN DE 
PEELREGIO  



                             Inhoud vandaag 

 
1. Introductie 
2. Landelijke stand van zaken HLZ 
3. Aanleiding 
4. Uitgangspunten onderzoek 
3. Beschermd wonen en de Peelregio  
4. Uitkomsten onderzoek 
  

 
 

 
 



Wmo 2015: overeenkomsten en verschillen 
met Wmo 2007 

Gemeenten breder verantwoordelijk voor participatie en 
zelfredzaamheid 

Aanbieders moeten zich richten naar de cliënt 

Daarnaast o.a.: 
• Van compensatieplicht naar maatwerkvoorziening 

• Resultaatverplichting blijft 

• Minder prestatievelden 

• Pgb en voorzieningen in natura 

• Cliënten- en burgerparticipatie 

• Inkoop en kwaliteit 

• Huiselijk geweld hindert participatie 

 

 



Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg 

 

Drie doelgroepen: 

- Cliënten met intramurale zorg gericht op behandeling en herstel (tot 
3 jaar)   Zvw 

- Cliënten met intramurale zorg gericht op begeleiding en wonen  
Wmo2015 

- Meest kwetsbare GGZ cliënten (na 3 jaar)  Wlz 



Wat is nog onzeker? 

 

 

Cliënten Beschermd Wonen C met grondslag psy die langer dan drie 
jaar op BW C zitten, worden wellicht overgeheveld naar Wlz. 
Besluitvorming hierover vindt nog plaats (hopelijk dit jaar). 

 



Aandachtspunten uit laatste voortgangsbrief 
HLZ van staatssecretaris 



                       Aanleiding onderzoek Peel 6.1 
 

 

• Invoering van de Wmo 2015  

• Overheveling van de beschermd wonen taken van de AWBZ naar de 
gemeenten 

• Centrumgemeente Helmond is financieel verantwoordelijk voor 
toegang en her(indicatie) van beschermd wonen binnen de regio Peel 
6.1 

• Transformatie-opgave: Beschermd Wonen meer als tijdelijke 
voorziening in een zorgketen met als uitgangspunt participatie, 
zelfredzaamheid en eigen regie cliënt.  

 

 

 

 

 



                Definitie Beschermd Wonen 
 

 

 

Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende 
toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van 
zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal 
functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het 
voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het 
afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor 
personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat 
zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving (artikel 1.1.1 
Wmo 2015) 



                Visie Beschermd Wonen  

Wmo 

• Bij beschermd wonen wordt er naar gestreefd dat de mensen die verblijven 
in een beschermde woonomgeving op termijn zoveel mogelijk zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor hun leefsituatie waarbij participatie, 
zelfredzaamheid en eigen regie uitgangspunt is (waarbij het duidelijk is dat 
er waarborgen nodig zijn).  

 

Beleidsvisie van de Peelregio  

• De gemeenten in de Peelregio streven naar het behoud en de versterking 
van zelfstandigheid en eigen kracht, naar maatschappelijke initiatieven die 
bijdragen aan de sociale samenhang en de eigen kracht van de burgers, 
alsmede het scheiden van wonen en zorg. Er wordt toegewerkt naar een 
zorgcontinuüm van zelfstandig wonen en beschermd wonen met daarin 
opgenomen waardevolle wooninitiatieven voor wonen met begeleiding, die 
daarmee bijdragen aan de gewenste doorstroom en uitstroom van 
beschermd woonvoorzieningen.   

 

 

 

 



                Uitgangspunten onderzoek 

Inventariserend onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht en 
overzicht van de verschillende woonvormen:  
 
Twee vragenlijsten  
1. Generieke vragenlijst over de woonvoorziening 
2. Specifieke vragenlijst gericht op de begeleidingsactiviteiten die 
cliënten nodig hebben 
 
Er zijn 28 organisaties aangeschreven. Hiervan hebben 24 instellingen 
gereageerd, (respons 82%). 8 instellingen gaven aan geen beschermd 
wonen (in de Peelregio) te hebben. 
 
In totaal is de respons van 15 organisaties meegenomen in het 
onderzoek. Bij elkaar hebben deze 15 organisaties 41 woonvormen met 
385 plaatsen Beschermd Wonen. 
  
 



Een korte samenvatting van de generieke 
vragenlijst over de woonvoorziening 



                              Woonvormen 



                        Spreiding per gemeente 

17

43

67

211

11

36

Asten Deurne Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren

aantal woonplekken

aantal woonplekken



                                                     Doelgroep 



                         Soort woning 

 

 

De meest voorkomende soort woning bij beschermd wonen is een 
geclusterde zelfstandige woning met eigen voordeur en eigen 
voorziening en gemeenschappelijke woonruimten als een woonkamer 
en tuin.  

 

Daarnaast een kamerbewoning met gemeenschappelijk gebruik van 
badkamer, keuken, toilet met gemeenschappelijke woonkamer in 
hetzelfde gebouw.  



                                 Toezicht 

Toezicht binnen een zorgzwaartepakket 

De omschrijving bij de Zorg Zwaarte Pakketten, ZZP-3c tot en met 6c 
geeft bij nachtdienst aan:  wakende wacht/ in nabijheid.  

Dit betekent dat de zorg tijdens de nacht dicht in de buurt van de 
bewoner geregeld moet zijn.   

 



                                 
                                     

                             Perspectief bewoners  
 

perspec                        Perspecti 

68 % is gericht op langdurig verblijf 
 
32 % is gericht op perspectief op 
zelfstandigheid. 
 
Bewoners met perspectief langdurig verblijf 
(249) gezet naast de personen op de 
wachtlijst voor een initiatief die vallen onder 
perspectief langdurig verblijf (79). Dit geeft 
geen gunstig beeld voor de doorstroming en 
het oplossen van de wachtlijsten.  
 
Bij bewoners met uitzicht op zelfstandig 
wonen (117) is de verhouding met de 
personen die op de wachtlijst staan hiervoor 
(17) gunstiger. Hierbij merken we op dat bij 
de groep met perspectief op zelfstandig 
wonen aangegeven wordt dat de 
verblijfsduur gemiddeld 2- 10 jaar kan zijn. 

 
 



 
 
 
Korte samenvatting Specifieke vragenlijst gericht op de 
begeleidingsactiviteiten die cliënten nodig hebben 

 
 

 



                                         Zorg 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een ZZP zorgzwaartepakket is opgebouwd uit drie verschillende 
componenten met verschillende functies.  
 
 
De woonzorg component  
(begeleiding individueel, persoonlijke verzorging en verpleging)  
 
De dagbesteding  
(begeleiding in groepen)   
 
Verblijf  
(huisvesting, verstrekken van maaltijden, huishoudelijke verzorging en       
sociaal culturele activiteiten)      
  
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Collectieve Begeleiding 

De functie begeleiding individueel binnen het component woonzorg, betreft direct 
en indirect cliëntgebonden activiteiten die worden geleverd vanuit de formatie 
van het woonzorgteam. Het omvat collectieve – en individuele uren. 
 
Het aantal uren collectieve begeleiding per locatie ligt bij de meeste beschermd 
wonen initiatieven tussen de 48-72 uur per week of meer.  
Bij de organisaties die 48-72 uren per week en meer dan 72 uur per week 
collectieve begeleiding geven zien we een hoger percentage zorgzwaarte ZZP-5c, 
naast de ZZP-3c en ZZP-4c, dan bij de andere organisaties.  
 
De uren voor individuele begeleiding lopen erg uiteen. Dit loopt van 2 uur tot 23 
uur per persoon per week.  



                       Dagbesteding 

 

De dagbesteding wordt in de zorgzwaartepakketten aangegeven in 
dagdelen. Dit kunnen 4 of 5 dagdelen zijn per ZZP. 

 

Van de 361 bewoners in de verschillende initiatieven maakt bijna de 
helft (167) gebruik van dagbesteding.  

 

Verreweg de grootste groep (113)maakt gebruik van van 4-5 dagdelen 
dagbesteding.  



 Verzilveringsvormen Zorgzwaarte pakketten 

 
 
 

Zorg in Natura (ZIN)  
Persoonsgebonden budget (PGB).  
 
  
 
 

Aantal opgegeven indicaties Peel 6.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



                   Begeleidingsactiviteiten 

In het onderzoek is aan de instellingen gevraagd om aan te 
geven welke begeleiding er aan een lichte zorg cliënt wordt 
gegeven en welke aan een zware zorg cliënt wordt gegeven. 
De volgende onderdelen springen eruit qua inzet uren bij de 
lichte en zwaardere indicaties. Dit zijn:  
 

 

Horen van stemmen, somberheid of angsten 
Zelfvertrouwen 
Eenzaamheid 
Gokproblemen 
Omgaan met niet voorgeschreven medicijnen en drugs  
Zichzelf wat aan willen doen  
Zichzelf aankleden  
  

 

  

 

 



                 inzet vrijwilligers en mantelzorgers 

Vrijwilliger (1) 

het vinden van de weg in de buurt  

 

Vrijwilliger/Mantelzorger  

formulieren invullen en brieven beantwoorden 

 

Mantelzorger 

financiën, huishoudgeld, formulieren invullen en brieven beantwoorden, dagbesteding en 
contacten met sociale instanties. 

boodschappen doen, omgaan met ruzies en conflicten, seksualiteit en intimiteit en ontdekken 
wat cliënt met haar/zijn leven wil.  

 

professional en mantelzorger  

boodschappen doen, contact met anderen, verzorging van uiterlijk, contacten met sociale 
instanties, contact met familie, reizen met autobus of trein, dagbesteding, invullen van 
vrijetijd en financiën  

ontdekken wat cliënt wil met zijn/haar leven, eenzaamheid, contacten met andere cliënten, 
koken, schoonhouden van eigen kamer, huishoudgeld, tijdig aangeven wanneer het slecht 
gaat, omgaan met verdriet of tegenslag, zelfvertrouwen, het vinden van de weg in de buurt. 
 

 

 

 

 



                               Begeleiding 
 

 

 

 

 -  5  10  15  20  25  30  35

Boodschappen doen

Koken

Schoonhouden van eigen kamer/thuis

Contact met andere clienten

contact met familie

contact met anderen

Reizen met auto,bus of trein

invullen van de vrije tijd

Dagbesteding

vinden en behouden van werk

contacten met sociale instanties

Huishoudgeld

Financien

tijdig aangeven waneer het slechter gaat

Op tijd naar bed gaan en opstaan

Regelmatig innemen van medicatie

Plotseling boos worden op anderen

Omgaan met onverwachte situaties

Omgaan met alcohol

Omgaan met niet voorgeschreven medicijnen en drugs

Gokproblemen

Eenzaamheid

Horen van stemmen, somberheid of angsten

Zichzelf wassen

Zichzelf aankleden

Verzorging van uiterlijk

Incontinentie

Eten

Lichamelijke handicaps

Omgaan met ruzies en conflicten

Omgaan met verdriet of tegenslag

Seksualiteit en intimiteit

Voor zichzelf opkomen

Zichzelf wat aan willen doen

Ontdekken wat de client wil in zijn/haar leven

Uiten van gevoelens

Duidelijkheid krijgen over problemen

Zelfvertrouwen

Formulieren invullen en brieven beantwoorden

Het vinden van de weg in de buurt

Inzet professional, vrijwilligers en mantelzorgers

professional mantelzorger vrijwilliger mantelzorger/vrijwilliger Prof/vrijwilliger Prof/mantelzorger/vrijwilliger Professional/mantelzorger



                                 Kwaliteit 
 
 WMO  

PGB aanbieders moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen als 
een ZIN aanbieder, dus bijvoorbeeld te beschikken over een in de 
sector erkend keurmerk.  

 

Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Peelgemeenten 2015 
Bij een PGB voor beschermd wonen moet de maatwerkvoorziening 
aanvullend voldoen aan de norm “Verantwoorde Zorg”.  

 

 



                               Conclusies 
• Er komen met name kleinschalige wooninitiatieven voor in Peel 6.1. 

• De twee meest voorkomende doelgroepen zijn met 59% psychiatrische 
problematiek en met 32% een autisme spectrum stoornis.  

• Er is vraag naar kleinschalige wooninitiatieven.  

• De uitkomst van de vraag over perspectief van de bewoners geeft aan dat er 
geen snelle doorstroom van de bewoners te verwachten is. 

• De meest voorkomende soort woning is een geclusterde zelfstandige 
wooneenheid met eigen voordeur en eigen voorzieningen als keuken en 
badkamer met aanvullend gemeenschappelijke ruimten, zoals een 
gemeenschappelijke woonkamer (of gezamenlijk appartement) en tuin. 

• Van de 361 bewoners in de verschillende initiatieven, maakt bijna de helft 
(167) gebruik van dagbesteding. Verreweg de grootste groep (113) maakt 
gebruik van van 4-5 dagdelen dagbesteding.  

• Er worden meer begeleidingsuren dan anders ingezet bij de activiteiten; 
horen van stemmen, somberheid of angsten, zelfvertrouwen, eenzaamheid, 
gokproblemen, omgaan met niet voorgeschreven medicijnen en drugs, 
zichzelf wat willen aandoen en zichzelf aankleden  

• De vrijwilliger wordt bijna niet ingezet bij de begeleidingsactiviteiten. De 
mantelzorger wel. Vaak in samenwerking met de professional. 

 

 

 

 

 

 



Visie en aandachtpunten van respondenten 

Wonen: 

Schaarste aan woonvoorzieningen. 

 

Zorg: 

Pleidooi voor integrale aanpak, op maat, afgestemd op de behoefte 
van de cliënt. Doorontwikkeling van de 24-uurs begeleiding en de 
dagbesteding. 

 

Samenwerking met gemeenten: 

Organiseren van een platform van wooninitiatieven op lokaal niveau 
met behoefte aan regelmatige dialoog met gemeenten. 


