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Sociale Adviesraad Waalwijk. 

 

 

Advies Beschermd Wonen. 

 

Onderstaande advies heeft betrekking op het ‘Spoorboekje’ zoals gepresenteerd door de projectleider van PM3 

(Peter Meulenberg) en in de afgelopen maanden ook aan de gemeenteraden van de HvB gemeenten 

afzonderlijk. Vanwege de onderlinge samenhang nemen we in ons advies ook de inmiddels verschenen stukken 

‘Concept rapportage Uitstroom Beschermd Wonen regio HvB 2018’ van de gemeente Tilburg en het overzicht 

‘Palet aan voorzieningen Beschermd Wonen en Opvang’ mee. 

Spoorboekje 

1. De aanpak zoals in het spoorboekje is beschreven maakt een gedegen en zorgvuldige indruk om met 

het beleid voor deze kwetsbare groep mensen om te gaan en daarbij diverse stakeholders te 

betrekken. 

Positief is ons inziens dat er een duidelijke route is uitgezet met het doel, het definiëren van het 

vertrekpunt (inventarisatie van de huidige situatie), de bestemming en de randvoorwaarden waarbij 

gestart wordt met het centraal stellen van de cliënt. 

Wel plaatsen wij enkele kanttekeningen. 

De planning is zeer strak opgezet en mogelijk afhankelijk van factoren, die niet beïnvloedbaar zijn zoals 

bijvoorbeeld een kabinetscrisis of het vallen van een gemeenteraad van een van de deelnemende 

gemeenten. 

 

2. Het is toe te juichen dat de gemeenten in HvB hiermee de keuze maken om ook na de decentralisatie 

van de middelen in 2020 hierop samen te blijven werken en de solidariteitsgedachte ook onderling in 

de financiering van deze zorgvorm te houden. Van belang daarbij is de constatering dat de spreiding 

over de regio van cliënten BW ongelijk is, voornamelijk ten gevolge van historisch gegroeide situaties. 

 

Als de cliënt daadwerkelijk keuzevrijheid wil voor de locatie wonen met begeleiding, zullen de 

verschillende gemeenten een actieve rol moeten spelen in het realiseren van plaatsen van BW en 

(samenhangende) faciliteiten zoals bijvoorbeeld een Kiemuur, MSS en bredere faciliteiten die worden 

aangeboden.   

Wij hebben met elkaar geconstateerd dat op dit moment een concentratie BW in Tilburg is. Nergens 

wordt duidelijk of dat ook zo zal blijven, of dat bijvoorbeeld gemeenten die nu weinig tot geen 

voorzieningen BW hebben, hier beleid op willen maken om voor de eigen inwoners voorzieningen 

‘dicht bij huis’ te creëren. Omdat het creëren van passende voorzieningen BW vaak een proces van 

jaren is, lijkt het verstandig om hier reeds in deze fase over van gedachten te wisselen en gebruik te 

maken van de reeds ontwikkelde kennis van de centrumgemeente Tilburg. 

Op basis van ervaringen uit het werkveld hebben wij vastgesteld dat het aantal cliënten in de regio 

mogelijk veel groter is dan aangegeven in de huidige documenten. Er is niet meegenomen dat er 

mensen in de wijken wonen, die geen of nauwelijks begeleiding krijgen of onder een andere noemer 

vallen (bijvoorbeeld individuele begeleiding, schuldhulpverlening), of mensen die (nog) niet in beeld 

zijn omdat ze zwerven of geen diagnose hebben etc.. 

 

3. Later wordt gesproken over wonen met oog voor (bestaande) steunsystemen; dit kan er voor pleiten 

om – in het kader van het faciliteren van bijvoorbeeld mantelzorg door eigen familieleden – 

voorzieningen in ieder van de gemeenten te creëren. Dit zal waarschijnlijk niet voor elke type 

voorziening lukken. Daarbij speelt opnieuw de vraag in welke vorm en mate de zorg naar de bewoner 
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gebracht kan worden (gedachten van de commissie Dannenberg), i.p.v. de bewoner naar de zorg te 

brengen. Juist hier lijken proeftuinen, gericht op innovatie, een goede aanpak. 

 

4. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de zakelijke kant op landelijk niveau: m.n. de vraag of en zo ja 

hoeveel cliënten toch vanuit de WLZ bediend gaan worden (met korting op het budget) en de vraag 

naar het verdeelmodel over de gemeenten. Het is in het Spoorboekje niet helder wanneer de 

landelijke overheid die besluiten neemt. Inzake het verdeelmodel moet niet enkel naar aantallen 

inwoners worden gekeken, maar tevens naar samenstelling van de wijken inzake leeftijdsverdeling, 

aanwezige problematieken t.a.v. armoede en verslaving, die grotere risico’s met zich kan brengen en 

meer of minder begeleiding vereist. 

Dit is een belangrijke onduidelijkheid, juist ook gezien het feit dat in sommige gemeenten geen 

voorzieningen BW zijn en hun inwoners – voor wie zij zorgplichtig zijn in het kader van de WMO – in 

andere gemeenten op het budget gaan drukken. Krijgen bijvoorbeeld alle gemeenten invloed op de 

regionale instroom? Hopelijk worden de adviesraden o.a. over dit punt tijdig geïnformeerd en in de 

gelegenheid gesteld om hierover te adviseren. 

Als gemeenten de visie hebben dat WLZ voorliggend is boven BW via WMO geeft dit onherroepelijk 

vertraging bij de toekenning van begeleiding of mensen die “tussen wal en schip vallen”. 

 

5. In het spoorboekje wordt ook benoemd dat de relaties met de aanpalende sectoren zoals MO en de 

LVBzorg goed meegenomen moeten worden. Dat lijkt ons een goede zaak maar moet wel verder 

geconcretiseerd. 

De doelgroep van de nieuwe wet WLZ is zeer divers. Alle grondslagen (psychiatrische problematiek, 

LVB, verslaving) hebben behoefte aan een divers aanbod van begeleiding. Daarom nogmaals menen 

wij dat de doelgroep veel groter is dan nu wordt verwacht. Specialistische kennis is noodzakelijk; niet 

voor elke doelgroep, maar als er twee of meer grondslagen aanwezig zijn is dit wel het geval.  

 

6. Een belangrijk thema is de organisatie van de toegang tot BW zodat deze uniform blijft. Momenteel is 

die centraal belegd en is er sprake van een goede afstemming  met de lokale 

toegangsteams/wijkteams. Als die samenwerking vlot verloopt  dan kan deze centrale toegang 

gecontinueerd worden, mits de sociale teams van elke HvB gemeente adequaat toegerust worden om 

hier een actieve rol in te kunnen vervullen met het oog op de eigen inwoners. Dit pleit bijvoorbeeld 

voor tenminste één terzake deskundig lid van het team Wijz. 

 

7. Om misverstanden te voorkomen m.b.t. de positie van de gemeentelijke adviesraden HvB bij de 

verdere advisering is het aan te bevelen dat de portefeuillehouders duidelijk aangeven of zij een 

collectief advies willen van de raden en op welke momenten in het proces. 

 

 

 

 (Concept) rapportage Uitstroom beschermd wonen regio HvB (gemeente Tilburg) 

Het onderzoek naar de bestaande situatie van het BW bij de cliënten ziet er gedegen uit. Goede respons zodat 

er een vrij betrouwbaar beeld wordt geschetst. 

 

Wel zetten wij ook hier kanttekeningen bij de cijfers uit het rapport:  

1. Wij kunnen ons voorstellen, dat binnen een locatie cliënten met verschillende financieringsvormen 

wonen (dus BW WMO en WLZ naast elkaar zoals bijvoorbeeld in de ouderenzorg) . Dat komt meer 

tegemoet aan de wens van de cliënt om niet te verhuizen. 

De vraag rijst waarom de verdeling mannen en vouwen niet gelijk is? Komen vrouwen in de toekomst 

in voldoende mate in aanmerking voor BW? Een groot deel van de voorzieningen is voor jongeren. 

Waar zijn de ouderen? Nergens wordt gesproken over een leeftijdsgrens, bijvoorbeeld tussen 18 en 65 

jaar. Of vallen oudere cliënten in de voorzieningen voor Dementie of Ouderenpsychiatrie, dus groter 

aandeel in de WLZ? 
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2. De keuzevrijheid van de zorgvrager wordt bij de randvoorwaarden in het Spoorboekje centraal 

gesteld: hier lijkt zich echter een dilemma voor te doen. De notitie legt nogal de focus op 

doorstroming en integratie in de wijk. Los van de voorwaarden die daarvoor nodig zijn (beschikbare 

adequate woningen, steunstructuren lokaal etc.) zal de keuzevrijheid van betreffende burgers om zelf 

te kiezen waar zij willen wonen daarbij geborgd moeten worden.  

 

3. Wat niet duidelijk uit de inventarisatie van doorstroom – en uitstroomcijfers blijkt, is of bijvoorbeeld 

bewoners niet (verder) willen verhuizen omdat zij zich thuis (zijn gaan) voelen in de plaats waar ze nu 

wonen, omdat zij daar familie of vrienden in de buurt hebben. Het hele thema doorstroming wordt 

ons inziens nogal instrumenteel benaderd – bewoners/cliënten worden bij voorkeur verplaatst als 

economische eenheden met een bepaalde indicatie die moet kloppen met de woonvorm. Uit oogpunt 

van kostenbeheersing te begrijpen, maar uit oogpunt van zorgvuldige bejegening van kwetsbare 

mensen en de focus op hun woonwensen het enigszins kil overkomt. 

 

 

4. Wij hebben nog een kanttekening m.b.t. de ouderen: vroeger werd een cliënt met bijvoorbeeld LVB of 

autisme lang niet altijd gediagnostiseerd. Dit heeft tot gevolg dat voor de juiste begeleiding mensen 

soms op latere leeftijd (op 50 tot 80 jarige leeftijd) nog een IQ-test moeten ondergaan om de juiste 

zorg te krijgen. Dit heeft financiële gevolgen, omdat mensen dit zelf moeten betalen en bovendien 

vaak is een dergelijke diagnose confronterend. 

Wij verwachten dat ook het aantal ouderen – waar het hier om gaat - hoger is dan nu wordt geschetst. 

Mensen met dementie èn een psychische aandoening of LVB krijgen zorg gericht op dementie. 

Op dit moment krijgen mensen met geheugenproblemen/dementie op hogere leeftijd, die of een 

psychische aandoening hebben of LVB zijn, niet altijd de begeleiding die nodig is. De grondslag voor 

begeleiding wordt vaak gezocht in de aandoening dementie. Zolang deze mensen ondersteuning 

krijgen van hun partner of familie redden zij het nog wel. Maar bij wegvallen van deze ondersteuning 

komt de psychische aandoening of LVB meer op de voorgrond. Deze mensen kunnen dan ‘tussen wal 

en schip’ vallen. 

 

5. De uitvraag naar doorstroomperspectief: als wij de resultaten goed interpreteren dan heeft 32% geen 

doorstroomperspectief op enige termijn. Is dat de doelgroep die wellicht naar de WLZ financiering 

gaat? 

 

6. Van 68% zou dat op enige termijn wel kunnen. Tegelijkertijd geeft een fors aandeel van deze cliënten 

aan dat zij binnen de BW omgeving willen blijven wonen. Dat roept de vraag op of de gemeente wil 

dat de BW voorziening alleen een tijdelijke opvang en daarmee een terugkeer-/trainingsfunctie als 

kernopdracht moet krijgen. Het is de vraag of dat een goede zaak is. Vanuit de geschiedenis is BW 

opgezet om naast de intramurale GGZ (ook) een permanente beschermfunctie te hebben die meer 

geïntegreerd is in de samenleving. Hier lijkt een fundamentele keuze te liggen: BW als alleen een 

doorstroomfunctie voor tijdelijk, en/of als een permanente bescherming waardoor mensen toch 

buiten instellingsterreinen beschermd zijn en kunnen wonen, participeren etc. Onze voorkeur zou 

uitdrukkelijk de combinatie van die twee functies zijn. Elke plaatsing van een cliënt is waarschijnlijk 

maatwerk en vraagt een afweging tussen de noodzaak om rust en stabiliteit te creëren – dus langere 

tijd te kunnen blijven wonen met een stimulans tot herstel c.q. ontwikkeling naar meer 

zelfredzaamheid – voor zover als dat binnen de individuele mogelijkheden ligt. Het lijkt ons wenselijk 

een situatie te creëren waarin die afweging – misschien zelfs jaarlijks of tweejaarlijks – voor elke cliënt 

gemaakt kan worden en mensen niet gedwongen moeten doorstromen omdat anders de instroom 

stagneert. Daar dringt zich ons inziens een vraag op naar de gewenste omvang van het aanbod van 

diverse woonvormen per gemeente en ligt de oplossing misschien (ook) in proeftuinen met meer 

innovatieve oplossingen die recht doen aan de wensen van de cliënt en zijn/haar familie. 
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Woondroomzorg Tilburg met 8 bewoners: doorstroom (of ‘afstroom’ als wij het zo kunnen noemen) is 

erg riskant. De bewoner lijkt geen of nauwelijks (persoonlijke) begeleiding nodig te hebben, omdat 

deze in de aangepaste omgeving woont en kan functioneren.  

Bewoners ogen ‘normaal’ , weten hoe het moet/hoort, maar kunnen het niet uitvoeren. 

Bij verhuizing naar een eigen woning met ambulante begeleiding is de kans op afglijden groot. Om dat 

te voorkomen is vaak complexe begeleiding (één-op-één) nodig. 

Het blijven wonen binnen zo’n voorziening terwijl een bewoner nauwelijks begeleiding nodig heeft 

(d.w.z. minder PGB) kan het economisch evenwicht (en de haalbaarheid) van de voorziening 

aantasten. Dit schept dilemma’s. 

 

Hieronder enkele aandachtspunten bij de beweging naar extramuralisering in de wijk: 

a. Zelfstandig wonen met ambulante begeleiding  “op afspraak” geeft risico’s  op te late 

interventie bij begeleiding die direct nodig is. 

b. De omvang van Woondroomzorg is net haalbaar om de zorg efficiënt in te zetten met een 

gezamenlijke ruimte, die betaalbaar is. 

c. Kleinschaligheid is haalbaar, maar individueel wonen is vaak inefficiënt. 

d. Bij mensen met psychisch cq psychiatrische problemen is het vaak moeilijk de zorgzwaarte te 

bepalen. 

 

7. Uit het onderzoekt zou blijken dat beschikbaarheid van adequate woningen voor de doelgroep en hun 

beschikbare financiële middelen niet zoveel zou uitmaken, maar dat het ‘niet willen verhuizen’ van de 

cliënten de grootste factor zou zijn. Wij durven te stellen dat in dat ‘niet willen’ ook aspecten van niet 

beschikbaar zijn van goede woningen (met steunstructuur) en van voldoende financiële middelen zijn 

opgesloten en dat wij derhalve de conclusies te voorbarig vinden dat daar niet zoveel problemen 

zouden liggen. Wij vinden dat de onderzoeksnotitie daar nogal luchtig over doet. 

Palet aan voorzieningen 

1. Het ziet er op het eerste oog redelijk compleet uit, maar bij nadere bestudering missen wij diverse 

voorzieningen. 

2. Wat ons opvalt is dat in geen van de andere documenten (Spoorboekje, Concept rapportage en Palet 

van voorzieningen) het over mensen met dementie gaat (zie onze eerdere opmerking t.a.v. niet- 

gedefinieerde leeftijdsgrenzen). In het Palet aan voorzieningen wordt de (lichte) ondersteuning voor 

deze doelgroep wel genoemd.  

3. Wij stellen vraagtekens bij het Palet van voorzieningen. Mocht dit overzicht de leidraad gaan vormen 

voor een eventuele toekomstige verdeelsleutel dan is het zaak goed in beeld te hebben welke 

voorzieningen per gemeente exact onder BW vallen. Nadere detaillering is vereist. 

 

Algemeen 

De informatieverstrekking tijdens de procedure aangaande het Spoorboekje aan de lokale adviesraden 

heeft veel te wensen overgelaten.  

Wij willen u de volgende verbeteringen aanbevelen: 
1. De secretarissen van de lokale adviesraden ontvangen de periodiek opgestelde nieuwsbrieven van de 

regionale werkgroep bestaande uit personen van de gemeenten en de verslagen van de regiegroep 
BW HvB 

2. De in de projectgroep vertegenwoordigende ambtenaren maken vroegtijdig melding van een uit te 
brengen advies door de lokale en regionale adviesraden. 

 
 


