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THEMA BESCHERMD WONEN

In beschermd wonen 
kom je eigenlijk alle 
uitdagingen tegen 
die je maar kunt 
bedenken als het gaat 
om de transformatie 
in het sociaal domein. 

“
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Werden mensen met psychische en psychiatrische 

problematiek vroeger opgenomen in een vaak wat afgelegen 

omgeving, nu is de beweging ingezet om mensen niet meer 

uit de samenleving te halen maar juist bescherming te 

bieden in de vertrouwde omgeving. Om dat te realiseren 

is een basisniveau aan voorzieningen en kennis nodig, 

geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met 

gemeenten en ketenpartners. Vanaf 2021 zijn afzonderlijke 

gemeenten verantwoordelijk voor de inrichting van 

beschermd wonen in plaats van de centrumgemeenten die 

dat nu zijn. 

Complexiteit

Nico Dam: “In beschermd wonen kom je eigenlijk alle 

uitdagingen tegen die je maar kunt bedenken als het gaat 

om de transformatie in het sociaal domein. De problematiek 

van mensen is complex en domein overstijgend. Het 

raakt verschillende beleidsterreinen en er zijn meerdere 

gemeentelijke afdelingen bij betrokken waaronder: Wmo, 

wonen en sociale zaken. Daarin zit ook een grote uitdaging, 

alleen al binnen de gemeenten. Van oorsprong hebben  die 

afdelingen een andere manier van kijken. Zo zijn de mensen 

van de afdeling wonen vaak gewend om te kijken naar de 

infrastructuur en gebouwen in plaats van naar de mensen 

die er wonen. En de mensen van de sociale dienst kijken 

vaak vanuit de grenzen die wet‑ en regelgeving stelt en 

minder vanuit de bijdrage die regelingen kunnen leveren 

aan de oplossing van problematiek en het vergroten van de 

zelfstandigheid van mensen. Als het gaat om beschermd 

wonen dan is verbinding tussen die verschillende 

afdelingen, kennis van de doelgroep en een gedeelde 

visie van essentieel belang. En dan ben je er nog niet. Dit 

moet je samen met je ketenpartners (zorgaanbieders, 

woningcorporaties, welzijn, geneeskundige zorg) èn de 

wijk doen. Want het maatschappelijk draagvlak is ook een 

van de sleutelfactoren voor een succesvolle (waar mogelijk 

ambulante) inrichting van beschermd wonen." 

Doelgroep

De groep cliënten binnen beschermd 

wonen is beperkt. Landelijk hebben 

we het over zo’n 30.000 mensen. 

De onderliggende problematiek 

is echter vaak zo complex dat het 

een hele uitdaging is deze 

mensen goed te ondersteunen. 

Het gaat vrijwel altijd om 

multiproblematiek. Mensen 

zijn op meerdere levens‑ 

gebieden vastgelopen. 

BESCHERMD WONEN IN DE WIJK 
VRAAGT REGIONALE AANPAK 

“Jij en ik kunnen morgen psychiatrisch patiënt worden en dan wil je ook zo normaal mogelijk meedoen in de maatschappij.” 

Het antwoord van Nico Dam, op de vraag of de beweging die nu binnen beschermd wonen wordt gemaakt past bij de wens 

van de cliënt. Een raak antwoord dat direct het tijdsbeeld schetst van meedoen, participeren en zorg dichtbij huis. 
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Nico Dam: “Voor deze doelgroep moet je zo’n

 stabiliteit creëren dat er ook ruimte is om 

terug te vallen op zwaardere zorg. Het gaat 

immers niet om een gebroken been dat binnen 

afzienbare tijd kan genezen.”

Ervaring

Bureau HHM ondersteunt veel gemeenten 

bij de inrichting van beschermd wonen, vaak 

in het regionale verband van de huidige 

centrumgemeenten.

Nico Dam: “Maar weinig gemeenten kunnen 

dit proces in hun eentje lopen. Het vraagt om 

regionale samenwerking en het koppelen van 

de verschillende beleidsterreinen. In de praktijk 

zien wij dat het helpt dat wij de doelgroep, 

achtergronden en rollen van de verschillende 

maatschappelijke partners kennen. Wij kunnen 

partijen samenbrengen en zo 

het visieproces makkelijker doen 

verlopen om partijen vervolgens 

samen in de actiestand te krijgen. 

Welke concrete afspraken 

zijn nodig? Wie draagt welke 

verantwoordelijkheid en is wanneer 

aan zet? Ik geloof dat als deze 

samenwerking kan werken op het 

gebied van Beschermd Wonen het 

op alle terreinen kan werken. Juist 

omdat deze opgave alle complexe 

factoren bevat die je samen moet 

oplossen om ervoor te zorgen dat 

mensen mee kunnen blijven doen.” 

THEMA BESCHERMD WONEN

Historie en ervaring bureau HHM
Bureau HHM is al jarenlang betrokken bij de inrichting van beschermd 

wonen. Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Een kleine greep:

• In de periode 2006‑2014 hebben we voor het ministerie van VWS 

de methodiek van de ZorgZwaartePakketten ontwikkeld. Ook de 

pakketten die tot 2015 voor Beschermd Wonen werden gebruikt 

(de GGZ‑C pakketten) hebben we onderzocht en op inhoud 

uitgewerkt.

•  In opdracht van het ministerie van VWS verbeterden we een 

aantal jaar geleden het historisch verdeelmodel Beschermd 

Wonen 2015/2016. Het verbeterde model kwam tot stand na 

een uitgebreid onderzoek onder alle centrumgemeenten. Het 

onderzoek bood inzicht in de feitelijk zorgsituatie op 1 januari 

2015, de start van de gemeentelijke verantwoordelijkheid; het 

vormt nog altijd de basis voor de huidige financiering.

•  Inmiddels helpen wij verscheidene gemeenten en 

maatschappelijke partners bij de ontwikkeling van een integrale 

aanpak op het gebied van wonen, dagbesteding, financiën en 

sociaal functioneren. Op basis van onze ervaring signaleerden 

wij tien knelpunten die de ketenaanpak beschermd wonen vaak 

belemmeren. Deze punten staan in een eenvoudig schema 

waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen. 

instroom

Toegangsorgaan BW

Naar aanleiding van een cliëntvraag, 
onderzoekt het toegangsorgaan 
welke ondersteuning passend is, 
welke bijdrage het sociale netwerk 
kan leveren en geeft indien nodig 
een beschikking af. De activiteiten 
die hierbij centraal staan zijn het 
onderzoek, het afgeven van de 
beschikking en (begeleiden bij) de 
plaatsing.
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Beschermd Wonen

Definitie Beschermd Wonen (Wmo, Artikel 1.1): 
“Het wonen in een accommodatie van een instelling met 
daarbij behorend toezicht en begeleiding bestemd voor 
personen met psychische of psychosociale problemen die 
zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de 
samenleving”. 
Deze inwoners hebben (tijdelijk) extra ondersteuning nodig 
binnen een vertrouwde omgeving met als doel, waar 
mogelijk, weer terug te keren in de maatschappij.
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Ketenaanpak 
Beschermd Wonen

1. Overdracht jeugd (18-) naar BW (18+)

2. Preventie instroom (instroom-analyse)

3. Match vraag en aanbod & wachtlijstbeheer

4. SMART-doelstellingen & monitoring

5. Afweging pgb versus Zorg in Natura

6. Regionale afspraken gemeenten (afsprakenset)

7. (Tijdige) aanmelding CAK en SVB

8. Bepalen knip lokaal vs. regionaal

Anticiperen op uitstroomperspectief 

(bv. cliëntprofielen en prikkels in bekostiging)

9. Invulling steunstructuur (op de domeinen: 

wonen, financiën, dagstructuur en begeleiding) 

(prognoses woningmarkt)
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In de Achterhoek zijn ze volop bezig met een sluitende regionale aanpak. Lennart Homan 

van bureau HHM begeleidt dit proces. Samen met Els Birkenhäger van Sité Woondiensten 

vertelt hij hier meer over dit project in een interview voor de Gelderse website Wonen en 

Ruimte. “Eerst eens iedereen aan één tafel krijgen, daar begon het een jaar geleden mee.”

“Woningcorporaties, zorgpartijen en gemeenten: als je elkaar niet kent en niet weet wat de ander 

bezighoudt, is het lastig samenwerken.” Er waren op gemeentelijk niveau al veel contacten tussen 

partijen onderling, maar regionaal gezien was er nog genoeg te verkennen. Els Birkenhäger van 

Sité Woondiensten: “Als woningcorporatie dragen wij graag bij aan een succesvolle ‘landing’ in 

de wijk. Daarom willen wij erop kunnen vertrouwen dat iemand die bij ons komt wonen zich kan 

redden. Dat oordeel ligt bij de verschillende zorgaanbieders. Het is dus fijn om te weten hoe zij 

werken en dat zij ook ons belang kennen. Het is een grote legpuzzel en iedereen heeft een stukje.”

Redeneren vanuit de cliënt

Wie je bij dat puzzelen voor ogen moet houden, zijn natuurlijk de mensen om 

wie het gaat. “Daarom is het belangrijk om vast te stellen: wat wil en 

kan de cliënt?”, vertelt Homan. “Dat geeft richting en aanleiding 

voor afspraken. De zorgpartijen hadden een nadrukkelijke rol 

in dat proces. Die redeneren van nature al vanuit de cliënt 

en houden zich niet bezig met gemeentegrenzen. Dat was 

erg inspirerend.” Birkenhäger vult aan: “Dan besef je: 

wat als iemand graag of juist absoluut niet in hetzelfde 

dorp wil wonen als zijn familie? Dat kan een wereld 

van verschil maken voor het succes van deze opgave. 

En door vanuit de cliënt te kijken, beseften we dat er 

behoefte was aan individueel maatwerk en nieuwe 

woonvormen. Met een regionale aanpak is realisatie 

daarvan veel haalbaarder.”

U leest dit interview op de website Wonen en 

Ruimte (of scan de QR-code).

De Achterhoek inspireert


