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Aanleiding: rapport ‘Van beschermd wonen naar een
beschermd thuis’

Advies Commissie Dannenberg over de
toekomst van BW (november 2015)

Centraal staat sociale inclusie voor
iedereen.

Juiste zorg en ondersteuning zoveel
mogelijk in de eigen omgeving. “wonen is
een grondrecht en een voorwaarde voor
maatschappelijk herstel en participatie”

Stip op de horizon en stappen daar naartoe
Realisatie van inclusieve condities in de samenleving en
maatschappelijke ondersteuning én van ambulantisering van de
meest kwetsbare groep van de huidige bewoners is een proces van
lange termijn.
Stappen volgens commissie Dannenberg:
• Alle gemeenten verantwoordelijk maken voor nieuwe clienten
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
• Gewenste verdeling van financiële middelen van centrumgemeenten naar alle gemeenten vereist een zorgvuldige
overgangsperiode

Condities voor sociale inclusie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Versterken van zelfmanagement,
ervaringsdeskundigheid en informele
zorg
Garanderen van langdurige
begeleiding met flexibele intensiteit
Ondersteuningscontinuüm voor herstel
en participatie
Een breed arsenaal van
woonvarianten
Beschikbare en betaalbare
wooneenheden
Laagdrempelige toegang tot
zorgfuncties
Duurzaam samenwerken tussen
gemeenten en zorgverzekeraars
Borgen van kwaliteit en
vraaggerichtheid van ondersteuning

Terugblik op ontwikkelingen
•

Brief aan TK van 5 juli 2016: In BO VWS-BZK-VNG op 2 juni 2016 is
afgesproken dat Rijk en gemeenten zich gaan inspannen voor het realiseren
van de toekomstvisie Dannenberg.

•

Het idee was: Herverdeling middelen over alle gemeenten, via objectief
verdeelmodel voor BW en MO.

•

Medio 2019 – opdracht aan Expertiseteam MO-BW-BG om advies uit te
brengen op zorgvuldige doordecentralisatie inclusief financiële en inhoudelijke
randvoorwaarden.

•

Met het aannemen van dit advies hebben Rijk en Gemeenten een fundament
gelegd voor de doordecentralisatie aan de hand van 10 bouwstenen.

De Norm voor
Opdrachtgeverschap
MO/BW
à Doordecentralisatie
beschermd wonen vraagt
om krachtige regionale
samenwerking.
à Met niet vrijblijvende
afspraken.
à Bijna 99% van de
gemeenten hebben op de
ALV van 26 juni 2020
ingestemd met de NvO
(ook voor jeugd).

Waaruit bestaat de NvO MO /BW?
•

8 Afspraken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Opstellen van een regiovisie voor MO / BW en deze door de gemeenteraden in de
regio laten vast stellen
De regiovisie komt tot stand in samenspraak met professionals, inwoners,
ervaringsdeskundigen en ketenpartijen
De regiovisie geeft helderheid hoe gemeenten in de regio de beschikbaarheid en
continuïteit van zorgfuncties van beschermd wonen borgen
Als – zoals verwacht – het wpb voor beschermd wonen wordt ingevoerd, bevat de
regiovisie afspraken over de inkoop van plekken buiten de regio.
De regiovisie gaat in op de manier waarop de lokale toegang is verbonden met de
regionale MO en regionaal gecontracteerde hulp
Regio’s kiezen voor een niet-vrijblijvende governance, met één onderling
overeengekomen en gedragen aanspreekpunt dat extern kan optreden namens
de regio.
De regio voert de de uitvoeringsvarianten consequent door en iedere gemeente
in de regio hanteert dezelfde contractvoorwaarden.
De regio zet in op meerjarige contractering met ruimte voor innovatie

Vragen?

De Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang in Zeeland
en de voorbereidingen op de nieuwe aanbesteding
Beschermd Wonen 2022-2025

Inhoud
•
•
•
•
•
•

Beschermd Wonen: om hoeveel cliënten gaat het ?
Wat hebben we tot nu toe afgesproken ter voorbereiding op de NvO ?
Transformatie, Norm voor Opdrachtgeverschap en nieuwe inkoop BW
Nieuwe inkoop: o.a. uitgangspunten uit ‘Over de brug’
Planning
Denk mee ! Evt. ook project via Transformatiefonds

Om hoeveel cliënten gaat het ?
Aantal cliënten Beschermd Wonen is fors afgenomen na de overgang naar de Wet langdurige
zorg (Wlz) per 1-1-2021
Aantal cliënten die in BW blijven: circa 336
Aantal cliënten die begin 2021 overgegaan zijn naar de Wlz: ca. 383
Dit is inclusief cliënten met Intensieve Begeleiding Thuis (IBT) en geclusterd wonen
IBT: 83
Geclusterd wonen: 70
BW intramuraal basis: 96
BW intramuraal specialistisch: 87

Cliënten maatschappelijke opvang
Maatschappelijke Opvang:
Circa 562 cliënten maken gebruik van de opvang inclusief de tussenvoorzieningen
Circa 330 (van deze 562) cliënten maken gebruik van de intramurale opvang
Van deze 330 intramurale cliënten is ca. 27 % jonger dan 28 jaar

Wat hebben we tot nu toe afgesproken ?
Dec. 2020:
• Alle gemeenten zetten actief in op preventie en nazorg
• Zowel de bestaande als de nieuwe cliënten beschouwen we als Zeeuwse cliënten
• We nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een passend voorzieningenniveau voor
alle Zeeuwse cliënten BW
• De werkgroep krijgt de opdracht om deze uitgangspunten verder uit te werken op o.a. de
volgende onderdelen:
governance, jaarlijkse inkoopkosten, verrekeningen etc.

Regiovisie 2017 en Versnellingsagenda 2019
• In de Regiovisie 2017 zijn al een aantal belangrijke uitgangspunten meegenomen. Dit
zijn het voorkomen van instroom in beschermd wonen of de maatschappelijke opvang,
het bevorderen van doorstroom en uitstroom en het borgen van complexe zorg. Maar
ook het maken van afspraken over financiële risico’s en een bijpassende structuur voor
de governance, zijn al vastgelegd in de Regiovisie.
• In de Versnellingsagenda zijn deze denkrichtingen verder uitgewerkt aan de hand van
de thema’s preventie, toegang, wonen en voorzieningen en in het verlengde hiervan
inkoop, contractbeheer, toezicht, kwaliteit, bekostiging en solidariteit.

Transformatie, NvO en inkoop BW 2022- 2025
• Transformatie: wonen, werken en meedoen in de samenleving zodanig organiseren dat
ook mensen met een psychische kwetsbaarheid hun leven kunnen inrichten net als
ieder ander, zie o.a. Regiovisie en Versnellingsagenda
• Van intramuraal naar wonen in de wijk met verschillende woonvormen (zie ook de
voorwaarden voor inclusieve samenleving)
• Lokaal: voldoende regelruimte + creativiteit noodzakelijk plus niet-vrijblijvende
regionale afspraken (NvO)
• Aanbieders: ondersteuning gaat mee in de transformatie, breder handelingsperspectief

Inkoopstrategie BW 2022-2025
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aansluiten op gedachtegoed ‘Over de brug’.
Algemene uitgangspunten ‘Over de brug’ meenemen in de afspraken met
aanbieders BW zoals:
Goede band tussen hulpverlener en cliënt opbouwen
Naaste omgeving cliënt betrekken (triadisch werken)
Integrale zorg, in de breedte en in de lengte
Herstel en positieve gezondheid bevorderen
Heel de mens: problemen en behoeften breed in kaart brengen
Preventie staat voorop (‘beter voorkomen’)
Effectieve interventies aanbieden
Deze uitgangspunten vertalen in meetbare (en ‘vertelbare’) kpi’s

Clientperspectief, ervaringsdeskundigheid en het
perspectief van de naasten
Zowel in aanloop naar NvO als aanbesteding BW 2022-2025
Er loopt een onderzoek van de Stichting Hersteltalent: het ontsluiten van collectieve
ervaringskennis rond mensen die op de een of andere manier vastlopen in de
samenleving. Doel: een protocol op stellen zodat deze ervaringskennis toegankelijker
wordt voor beleidsmakers.
Transformatiefonds: er zijn gelden beschikbaar in 2021 (en wellicht ook in 2022) voor
de transformatie en innovatie BW/MO.

Voorbeeld van een mogelijke pilot
Hoe kunnen eHealth toepassingen, beeldscherm communicatie en andere
technologieën ingezet worden voor het ondersteunen van zelfmanagement
van inwoners met een psychische kwetsbaarheid ?
Beoogd effect van de pilot:
antwoord op de vraag hoe we samen door gebruik van e-health etc zelfmanagement
kunnen ondersteunen en dit antwoord kunnen vertalen in de aanbesteding,
leren om een in vroeg stadium van de beleidsontwikkeling ervaringsdeskundigheid te
betrekken bij dit proces.

Tijdsplanning
•
•
•
•
•

1. Q2 2021:
Werksessies om samen met de betrokkenen de bouwstenen te formuleren
2. Q3 2021:
Schrijven aangescherpte Regiovisie inclusief de niet-vrijblijvende afspraken
3. Oktober 2021
Definitief concept voorleggen aan alle betrokkenen
4. November en december 2021
Bestuurlijke besluitvorming
5. 2e helft december 2021:
De NvO wordt ter vaststelling voorgelegd aan de 13 gemeenteraden

Dank voor uw aandacht !
Vragen ?
Nabranders ?
Ideeën ?
Ideeën voor een pilot (gefinancierd vanuit het Transformatiefonds) ?
Mail naar chermans@vlissingen.nl of h.leeman@czwbureau.nl

