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Geacht College, 
 
In Zeeland hebben veel leden van Ypsilon en hun kwetsbare familieleden ervaring met 
zowel intramuraal Beschermd Wonen/”all inclusive” (BW) als met geclusterd Beschermd 
Wonen (BW). Op grond van hun ervaringsverhalen kunnen wij concluderen dat: 
a. De mogelijkheden voor behandeling, begeleiding, verzorging en dagbesteding in 
beide werkvormen gelijk zijn (op ‘dubbele-diagnose-problematiek’ komen we later in 
deze brief terug). In die zin is er geen verschil in zorgzwaarte. 
b. Dat er, desondanks, een sterke voorkeur bestaat voor geclusterd BW en wel vanwege 
de kwaliteit van wonen. Deze kwaliteit hangt samen met de scheiding van de 
financiering voor zorg en wonen (dit principe is landelijk vaak onderschreven maar 
weinig toegepast). Concreet: bij geclusterd wonen huurt elke bewoner zijn appartement 
van de wooncorporatie waardoor zowel veiligheid en privacy mogelijk zijn als ook de 
mogelijkheid voor aanspraak op zorg en ondersteuning blijft bestaan en sociale 
participatie en levensvrijheid worden bevorderd.  
Als bijkomend praktisch voordeel geldt dan ook nog dat de huurder, net als iedere 
burger met een laag inkomen, huursubsidie kan aanvragen en mogelijk netto meer 
woongenot en minder kosten heeft dan iemand in intramuraal BW. 
 
Vanwege de betere kwaliteit van geclusterd BW pleiten wij er voor dat de gemeenten 
deze woonvorm stimuleren (en dus zeker niet financieel afstraffen) en bevorderen dat, 
stapsgewijs, intramuraal BW wordt omgezet in: 
- geclusterd BW voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) en 
- intensieve begeleiding thuis voor mensen met een dubbele diagnose (EPA + 
verslavingsproblematiek), omdat - ook landelijk - blijkt dat deze werkwijze het meest 
effectief is en bovendien ‘besmetting’ en angstgevoelens door gemengde huisvesting 



 

worden voorkomen. 
 
We hebben de indruk dat met de Zeeuwse GGZ-aanbieders en de wooncorporaties over 
deze benadering goed te praten valt. Wij hopen dat de gemeenten deze kwaliteitsslag 
actief zullen blijven steunen en bevorderen. 
Uiteraard lichten wij ons pleidooi desgewenst graag toe en blijven wij graag actief 
betrokken en met u meedenken. 
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