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1. Aanleiding, doelstelling en aanpak 

1.1 Aanleiding  

De taken van gemeenten in het sociaal domein zijn sinds 1 januari 2015 uitgebreid. Onder meer 

Beschermd Wonen is een gemeentelijke taak geworden. De verantwoordelijkheid voor deze vorm 

van ondersteuning ligt bij de centrumgemeenten die ook Maatschappelijke Opvang uitvoeren.  

 

Voor de gemeenten in Holland Rijnland was dit aanleiding om te komen tot een gezamenlijke 

visie op de toekomstige uitvoering van de zorg en ondersteuning in de regio. De regio heeft 

hiertoe eind 2016 het beleidskader Maatschappelijke Zorg1 vastgesteld met hierin de 

belangrijkste ontwikkelopgaven waar de komende jaren zowel lokaal als (sub-) regionaal 

aandacht voor moet zijn: 

• ontwikkeling van vroegsignalering en preventie en het opbouwen van lokale kennis van 

complexe (ggz)problematiek;  

• vergroten van draagvlak voor een inclusieve samenleving;  

• afbouwen van verantwoordelijkheden van de centrumgemeente en ontwikkeling nieuwe 

financieringssystematiek;  

• regionale opgave huisvesting: realiseren van meer betaalbare woningen voor doorstroom, 

een breed arsenaal aan woonvarianten (volume en variatie) en afbouw van regionale 

voorzieningen;  

• innoveren van de huidige ondersteuning en opvang;  

• samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars.  

 

De regio stelt hiervoor een uitvoeringsprogramma op, waarvoor het van belang is dat er meer 

inzicht komt in de doelgroepen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang als onderdeel van 

de Maatschappelijke Zorg.  

 

 

1.2 Doelstelling onderzoek 

Op verzoek van gemeente Leiden, als centrumgemeente voor Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang voor de regio Holland Rijnland, deed bureau HHM daarom een 

inventariserend onderzoek naar deze twee vormen van ondersteuning, zowel kwantitatief als 

kwalitatief. Centrale vragen daarbij waren: 

a) Wat is het huidige aanbod? Welke relevante subgroepen zijn er? Hoeveel mensen maken hier 

gebruik van? 

b) Welk percentage blijft in de toekomst aangewezen op intramuraal wonen?  

c) Wat hebben mensen nodig die doorstromen naar extramurale zorg na Beschermd Wonen en 

Maatschappelijk Opvang? Hoe is dit te verwezenlijken (rekening houdend met de 

ondersteunings- en woonbehoefte)? Daarbij was behoefte aan aandacht voor de 

huisvestingsopgave voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 

 

De vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld vallen buiten de scope van de inventarisatie.  

 

 

 

 

                                                   
1 Maatschappelijke zorg is een overkoepelend begrip voor Maatschappelijke Opvang, vrouwenopvang/ aanpak 

huiselijk geweld, verslavingszorg, OGGZ en Beschermd wonen. Het doel van Maatschappelijke zorg is het voorkomen 

en verminderen van sociale uitsluiting van mensen met zware, vaak meervoudige problematiek en het ondersteunen 

en bevorderen van herstel van (psychisch) kwetsbare mensen.   
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1.3 Aanpak 

Het uitvoeren van deze inventarisatie hebben we als volgt gedaan: 

• We hebben de bij de centrumgemeente Leiden beschikbare data verzameld en geanalyseerd. 

Het betrof onder andere informatie over het aantal indicaties voor Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang per gemeente en de instroom van nieuwe cliënten over 2016 per 

gemeente. 

• We zijn in gesprek gegaan met een aantal aanbieders2. In overleg met de centrumgemeente 

hebben we een selectie gemaakt. Een overzicht van de geïnterviewde aanbieders staat in 

bijlage 1. Deze aanbieders vertegenwoordigen ongeveer 90% van de doelgroep van 

Beschermd Wonen en Opvang in de regio. Doel van de gesprekken was om het huidige aanbod 

en de doelgroep in kaart te brengen alsmede knelpunten en oplossingen voor door- en 

uitstroom. Daarbij hebben wij ons gefocust op aanbieders van Zorg in Natura. PGB-

aanbieders zijn niet rechtstreeks betrokken bij dit onderzoek3.  

• Een eerste beeld van de resultaten is teruggekoppeld in een bijeenkomst met aanbieders en 

vertegenwoordigers van de gemeenten op 29 juni 2017. Daarbij ging het met name om 

knelpunten en mogelijke oplossingen in de door- en uitstroom. De reacties tijdens deze 

bijeenkomst zijn door ons verwerkt. 

• Daarnaast hebben we de uitkomsten getoetst bij de corporatie die de regie voert over de 

huidige contingent regeling4.  

 

Als onderzoekers hebben wij tijdens deze interviews de betrokkenheid en openheid van de 

aanbieders en andere betrokkenen als zeer positief ervaren. Dankzij hen hebben we een goed 

beeld gekregen van de doelgroepen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in de regio 

Holland Rijnland.  

 

De resultaten van deze aanpak staan beschreven in voorliggende rapportage en zijn voorzien van 

conclusies en aanbevelingen.  

 

 

  

                                                   
2 Voor meer centrumgemeenten hebben wij onderzoek gedaan naar mogelijkheden van door- en uitstroom in 

Beschermd Wonen en Opvang. De behoefte aan meer inzicht hierin speelt vrijwel overal, terwijl de benodigde 

informatie niet zonder meer uit systemen is te halen. Bij aanbieders is deze informatie vaak wel bekend maar (nog) 

niet op de gewenste wijze te ontsluiten. In de publicatie Zicht op Uitstroom 

(https://www.platform31.nl/publicaties/zicht-op-uitstroom) beschrijven wij een aanpak die goed kan werken en die 

ook hier is toegepast. Het gesprek maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de aanpak. Het levert gemeenten de 

materiedeskundigheid bij gemeenten die noodzakelijk om de informatie uit het veld te kunnen duiden en te 

interpreteren. 
3 Bij ‘zorg in natura’ wordt de zorg ingekocht door de centrumgemeente; bij PGB kopen cliënten dan wel hun 

vertegenwoordigers zelf hun zorg zelf bij instellingen in. Het aanbod aan PGB-aanbieders is erg divers. Daarnaast zijn 

de aantallen cliënten per PGB-aanbieder erg klein. Daarom is in overleg met de centrumgemeente afgesproken PGB-

aanbieders niet mee te nemen. 
4 Een beschrijving van de contingent regeling is toegevoegd in bijlage 7. 

https://www.platform31.nl/publicaties/zicht-op-uitstroom
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1.4 Context 

Voorafgaand aan de resultaten van het onderzoek beschrijven we de context van het Beschermd 

Wonen en de Maatschappelijke Opvang. 

 

Definities 

Beschermd Wonen is, volgens definitie van de Wmo 2015: Wonen in een accommodatie van een 

instelling5 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 problemen6, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 

samenleving. 

 

Bij opvang gaat het, eveneens volgens de definitie van de Wmo 2015, om: onderdak en 

begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met 

risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen 

kracht te handhaven in de samenleving; 

 

Traditioneel werd onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke- en vrouwenopvang (/aanpak 

huiselijk geweld). De wet laat dit onderscheid los. In dit onderzoek is de vrouwenopvang buiten 

beschouwing gebleven en daarom wordt hier de term ‘maatschappelijke opvang’ gebruikt. 

 

Doelgroepen 

De doelgroep van Beschermd Wonen bestaat dus uit ‘mensen met psychische of psychosociale 

problemen die niet in staat zijn om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving’. In de 

praktijk is een grote diversiteit aan subdoelgroepen te onderscheiden qua herkomst en 

doelgroepen/diagnose. Er zijn mensen met een (al dan niet langdurig) verleden in een kliniek 

voor geestelijke gezondheidszorg. Jongvolwassenen die uit een instelling voor jeugdzorg of 

vanuit een thuissituatie komen, maar de stap naar zelfstandig wonen niet (direct) kunnen 

maken. Mensen vanaf de straat / met een achtergrond in de maatschappelijke opvang. Er zijn 

mensen waarbij het accent ligt op de psychiatrische diagnose (autisme spectrum stoornis, 

schizofrenie et cetera) en mensen waarbij verslaving meer op de voorgrond staat, et cetera. 

 

Bij (maatschappelijke) opvang gaat het om personen die de thuissituatie hebben verlaten, veelal 

als gevolg van huisuitzettingen door schulden, overlast of anderszins. Onderliggend is meestal 

psychosociale problematiek en soms ook psychiatrische problematiek, het kan ook gaan om 

                                                   
5 De wet definieert niet wat ‘wonen in accommodatie van een instelling’ inhoudt. In de Memorie van Toelichting is 

vermeld: “Voor het bieden van beschermd wonen kan aanleiding bestaan indien iemand er niet in slaagt om zelfstandig 

te wonen zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of ondersteuning. Een deel van de populatie zal, op 

termijn, in staat zijn een min of meer regulier leven op te bouwen, maar een ander deel zal levenslang afhankelijk zijn 

van de begeleiding en soms ook medicatie.” (zie MvT, p. 34.) 
6 Psychosociale problemen: Wat psychosociale problemen zijn is niet gedefinieerd in de Wmo. Tot en met 2008 kon op 

grond van de grondslag “psychosociaal” toegang worden verkregen tot ondersteunende begeleiding of persoonlijke 

verzorging onder de AWBZ. Daarom is gekeken naar de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2008: “De oorzaak van een 

psychosociaal probleem ligt over het algemeen binnen één of meerdere van de andere grondslagen.  Een indicatie met 

als grondslag Psychosociaal probleem is aan de orde:  

1. Wanneer er sprake is van ernstige beperkingen in de sociale redzaamheid en er nog geen duidelijkheid is over de 

aanwezigheid van één of meerdere van de overige grondslagen. (..)  

2. Wanneer er sprake is van een ernstige (psychische) ontwrichting van de cliëntsituatie in relatie tot zijn sociale 

omgeving en deze ontwrichting kan leiden tot ernstige participatieproblemen voor deze cliëntsituatie. De beperkingen 

moeten ernstig zijn en zich afspelen met name op het terrein van de zelfredzaamheid. (..) 



 
 

SS/17/1824/mobwhr 2 oktober 2017 © bureau HHM Pagina 8 van 49 

 

mensen die als gevolg van de economische crisis hun huis zijn kwijt geraakt. Soms blijkt 

gedurende de periode van opvang dat er zodanige psychosociale dan wel psychiatrische 

problematiek aan de orde is, dat vervolgstap Beschermd Wonen noodzakelijk is. Hiermee is enige 

overlap in doelgroepen tussen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.  

 

Relevante ontwikkelingen 

Toekomst Beschermd Wonen en Opvang  

Het VNG-bestuur heeft eind 2015 de Toekomstvisie Beschermd Wonen (commissie Dannenberg) 

vastgesteld. Deze visie houdt in dat mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke 

problemen vaker zelfstandig thuis kunnen wonen als er adequate ondersteuning thuis 

beschikbaar is. Dit betekent dat er de komende jaren een afbouw zal plaats (kunnen) vinden van 

de intramurale plekken voor Beschermd Wonen en er meer moet worden gedaan om mensen 

(beschermd) thuis te kunnen laten wonen. Ook betekent het meer spreiding van het aanbod van 

centrumgemeente naar regiogemeenten. 

 

Nieuw verdeelmodel Beschermd Wonen en Opvang 

Voortvloeiend hieruit zal er komende jaren een overdracht van (taken en) middelen plaatsvinden 

van de centrumgemeente naar de regiogemeenten. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor 

deze mensen primair lokaal in plaats van regionaal. Mogelijk kunnen zij gebruik maken van 

dezelfde (algemene of maatwerk-) ondersteuning als andere inwoners.  

 

Overheveling deel van de doelgroep Beschermd Wonen naar Wlz? 

Met de komst van de nieuwe Wmo is er sinds 2015 ook een nieuw wettelijk kader voor de 

langdurige zorg, namelijk de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze is bedoeld voor mensen met 

blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur zorg in de nabijheid als gevolg van 

bijvoorbeeld een somatische ziekte of een verstandelijke beperking.  

 

Een psychiatrisch ziektebeeld geeft geen toegang tot zorg onder deze wet. Vanaf de start van 

deze wet heeft dit tot discussie geleid voor een deel van de doelgroep die nu beschermd woont. 

Er zijn namelijk verschillende mensen in Beschermd Wonen waarvan wordt ingeschat dat zij 

weliswaar niet de “juiste” grondslag hebben, maar wel blijvend zijn aangewezen op toezicht en 

verblijf. 

 

Het Zorginstituut7 heeft hierover al in 2015 een advies opgesteld: “Het (..) adviseert om mensen 

met een psychische stoornis, die door een combinatie met andere aandoeningen, beperkingen of 

handicaps blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 zorg nabij, toegang tot de 

Wlz te bieden. Dit in tegenstelling tot diegenen die langdurig, maar niet blijvend, zijn 

aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg nabij.”  

 

Besluitvorming hierover wacht op het nieuwe kabinet. Voor gemeenten betekent dit vooralsnog 

onduidelijkheid over de toekomstige omvang van de doelgroep in Beschermd Wonen8. 

                                                   
7 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2015/12/16/advies-over-toegang-tot-de-wlz-voor-

mensen-met-een-psychische-stoornis 
8 Zie ook het onderzoek ‘,GGZ-cliënten in de Wlz. Inschatting omvang indien grondslag psychische stoornis wordt 

toegevoegd aan de Wlz’ van ons bureau. 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2015/12/16/advies-over-toegang-tot-de-wlz-voor-mensen-met-een-psychische-stoornis
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2015/12/16/advies-over-toegang-tot-de-wlz-voor-mensen-met-een-psychische-stoornis
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2. De inrichting van de vraag en het aanbod 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van de analyse van de gegevens van de centrum-

gemeente en van de gegevensverzameling onder de aanbieders (zowel Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang). In paragraaf 2.1 staan de resultaten over Beschermd Wonen en in 

paragraaf 2.2. de resultaten over de Maatschappelijke Opvang.  

 

 

2.1 Beschermd Wonen 

Uitkomsten analyse gegevens centrumgemeente 

 

Overall beeld 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, is de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen op dit 

moment belegd bij de centrumgemeente Leiden voor de gehele regio Holland Rijnland. In totaal 

14 gemeenten maken onderdeel uit van de regio. Het informatiesysteem van de 

centrumgemeente Leiden bevat onder meer informatie over het aantal indicaties voor 

Beschermd Wonen, de wachtlijst voor Beschermd Wonen en waar cliënten Beschermd Wonen nu 

woonachtig zijn.  

 

In totaal zijn er 655 cliënten bekend met een indicatie voor Beschermd Wonen. Cliënten kunnen 

de zorg afnemen in natura of met een persoonsgebonden budget. Een aantal cliënten heeft nog 

geen plaats en staat op een wachtlijst. De verdeling is als volgt: 

 

Aard indicaties Omvang 

Zorg in natura 465 

Persoonsgebonden budget9 77 

Wachtlijst 11110 

Onbekend 2 

Totaal 655 

Tabel 1: Aard en omvang indicaties voor Beschermd Wonen (peildatum 31 december 2016). 

 

Beeld van de mate van spreiding  

In de komende jaren wordt de verantwoordelijkheid voor het Beschermd Wonen belegd bij alle 

gemeenten. Dat roept de vraag op in hoeverre cliënten en voorzieningen in Holland Rijnland zijn 

gespreid over de regio (zie eveneens hoofdstuk 1).  

 

Onderstaande tabel laat zien eerst zien hoe de bevolking is verdeeld over de regio. De grootste 

gemeente qua inwoneraantal is Leiden met in totaal 22% van de bevolking van de regio, direct 

gevolgd door Alphen aan de Rijn met 20%. De kleinste gemeente is Zoeterwoude met 1% van de 

bevolking in de regio.  

  

                                                   
9 De wijze waarop het PGB georganiseerd is in de centrumgemeente Leiden is toegevoegd in bijlage 8. 
10 Er is in het kader van deze inventarisatie geen onderzoek gedaan naar wachtlijsten. Separaat heeft de 

centrumgemeente dit wel gedaan. Zie hiervoor bijlage 9. 
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Gemeente Aantal inwoners Percentage bevolking t.o.v. totaal 

Alphen aan den Rijn 107.960 20% 

Hillegom 21.089 4% 

Kaag en Braassem 26.108 5% 

Katwijk 64.239 12% 

Leiden 122.561 22% 

Leiderdorp 26.968 5% 

Lisse 22.606 4% 

Nieuwkoop 27.433 5% 

Noordwijk 25.760 5% 

Noordwijkerhout 16.140 3% 

Oegstgeest 23.209 4% 

Teylingen 36.013 7% 

Voorschoten 25.211 5% 

Zoeterwoude 8.119 1% 

Totaal 553.416 100% 

Tabel 2: Aantal inwoners per gemeente en verdeling in de regio (CBS-Statline, 2016) 

 

Gemeenten van herkomst 

Van de 295 cliënten die zich in 2016 hebben gemeld voor een plek in het Beschermd Wonen is 

bekend wat hun gemeente van herkomst is. Zie hiervoor de volgende grafiek. In totaal 280 van 

de 295 cliënten stromen in vanuit een gemeente binnen de regio Holland-Rijnland. Het aandeel 

mensen uit Leiden bedraagt hierbinnen 33%; vanuit Alphen gaat het om 19%. Slechts 15 cliënten 

stromen in van buiten de regio.  

 

 
Grafiek 1: Herkomstgemeente van cliënten die zich in 2016 hebben gemeld voor BW 11.  

                                                   
11 Het betreft hier alle cliënten die aankloppen bij toegang BW. Niet alle contacten leiden tot een indicatie. Soms 

gaat het om herindicaties. 
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Gemeenten waar cliënten wonen 

Daarnaast is bekend waar de huidige mensen in het Beschermd Wonen in de regio op dit moment 

wonen (en daarmee waar de voorzieningen zijn geconcentreerd). Hier wordt zichtbaar dat 

cliënten hoofdzakelijk in Leiden wonen (daar zit 42% van het aantal plekken).  

 

 
Grafiek 2: Het feitelijk aantal BW-cliënten per gemeente. 

 

Samenvatting 

In onderstaande tabel zijn bovenstaande gegevens samengevat. De tabel laat zien dat met name 

Leiden en Noordwijkerhout geen evenredige verdeling kennen voor wat betreft instroom en 

voorzieningen gerelateerd aan de bevolking. Dit geldt ook voor Katwijk en een aantal kleinere 

gemeenten in de regio.  

 

Gemeente Aandeel bevolking 

in totaal regio 

Aandeel herkomst meldingen 

voor BW in 2016 

Aandeel plekken 

/cliënten BW  

Alphen aan den Rijn 20% 19% 17% 

Hillegom 4% 3% 3% 

Kaag en Braassem 5% 2% 2% 

Katwijk 12% 6% 6% 

Leiden 22% 33% 42% 

Leiderdorp 5% 2% 2% 

Lisse 4% 2% 1% 

Nieuwkoop 5% 4% 2% 

Noordwijk 5% 5% 5% 

Noordwijkerhout 3% 6% 11% 

Oegstgeest 4% 9% 5% 

Teylingen 7% 5% 3% 

Voorschoten 5% 2% 1% 

Zoeterwoude 1% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 

Tabel 3: Samenvatting verdeling inwoners en cliënten BW over de regio. 
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Kwantitatieve uitkomsten interviews aanbieders  

Informatie over aanbod en locaties 

Naast de analyse van de gegevens van de centrumgemeente verzamelden we aanvullende 

informatie bij de aanbieders. De betrokken aanbieders vertegenwoordigen circa 90% van het 

totale aanbod in natura. 

 

Per aanbieder hebben we gevraagd welke locaties zij hebben in welke gemeente, wat het aantal 

plaatsen is en van welk type locatie sprake is. Bij het type gaat het globaal om de volgende 

indeling: 

• Type 1: Wonen met 24 uur toezicht dan wel zorg in de nabijheid; vaak gaat het dan om 

wonen op een instellingsterrein dan wel het meer klassiek intramurale beschermd wonen.  

• Type 2: Wonen met 24 uur zorg in de nabijheid dan wel zorg op afroep; hier is dan vaak 

overdag begeleiding en ’s nachts sprake van oproepbaarheid van begeleiding; vaak gaat het 

dan om wonen in kleinere eenheden in de wijk, meer vanuit het ambulante perspectief. 

 

Dit onderscheid is niet altijd hard maar geeft wel een aanvullend beeld in het licht van de 

toekomstige opgave. Zie voor een uitgebreide toelichting en redenen voor het voorkomen van 

verschillende varianten ook bijlage 2. Zie voor een omschrijving van het aanbod per aanbieder, 

bijlage 4. 

 

Gemeente Totaal aantal plaatsen BW Waarvan type 1 Waarvan type 2 

Alphen aan den Rijn 71 0 71 

Hillegom 8 0 8 

Kaag en Braassem 0 0 0 

Katwijk 24 12 12 

Leiden 200 120 80 

Leiderdorp 0 0 0 

Lisse 0 0 0 

Nieuwkoop 0 0 0 

Noordwijkerhout 89 85 4 

Noordwijk 7 7 0 

Oegstgeest 17 9 8 

Teylingen 5 0 5 

Voorschoten 1 0 1 

Zoeterwoude 0 0 0 

Onbekend 11 11 0 

Totaal 43312 244 189 

Tabel 4: Beschermd Wonen plaatsen per gemeente naar type op basis van inventarisatie aanbieders. 

 

 

                                                   
12 Het gaat hier om plaatsen in natura en niet om cliënten. Zie ook tabel 1 voor verklaring van het verschil met 655.  

433. Daarnaast zijn niet alle aanbieders in deze analyse betrokken. 
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De daadwerkelijke vormgeving van deze woonvormen verschilt. Verschillende varianten in de 

regio: 

• Geclusterde woonvorm met verschillende appartementen met een eigen voordeur en eigen 

voorzieningen. 

• Kleinschalige woonvorm met eigen kamers, maar gedeelde voorzieningen. 

• Geclusterde woonvorm van verschillen subvormen, waardoor onderlinge doorstroom mogelijk 

is. 

• Satellietwoningen, door een aanbieder in de regio ook wel NWM-woningen genoemd 

(Naastwonend Mentor Woning) 

 

In tabel 4 valt verder het volgende op: 

• In de regio is er een behoorlijk aandeel plaatsen zonder 24 uurs toezicht. De opgave in het 

licht van Dannenberg is om verder te ambulantiseren. De meer geambulantiseerde plekken 

kunnen mogelijk eenvoudig onderdeel vormen van een lokale infrastructuur. Bijlage 5 bevat 

een vergelijkbare tabel per aanbieder. 

• Een tweede opgave is het regionaal meer spreiden zodat mensen hun ondersteuning zoveel 

mogelijk ontvangen in hun woonplaats. De gegevens laten zien dat er relatief weinig spreiding 

is en dat er witte vlekken zijn in de regiogemeenten.  

 

 

2.2 Maatschappelijke Opvang 

Uitkomsten analyse gegevens centrumgemeente 

Ook van cliënten die gebruik maken van maatschappelijke opvang is bekend wat hun herkomst13 

is. Het betreft dan de mensen die gebruik maken van de dag- en nachtopvang. In 2016 meldden 

zich 385 mensen waarvan het merendeel afkomstig uit de gemeente Leiden. Tevens is een groot 

deel afkomstig van buiten de regio. 

 

 

Grafiek 3. Herkomstgemeente van cliënten die in 2016 instroomden in de MO14.  

 

  

                                                   
13 Het gaat om de laatst bekende inschrijving BPR voorafgaand aan binnenkomst. Dat hoeft niet altijd de gemeente van 

herkomst te zijn. 

14 In ’onbekend’ kunnen ook nog cliënten opgenomen zijn die als laatste inschrijving gemeente Leiden hadden. 
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Kwantitatieve uitkomsten interviews aanbieder 

Informatie over aanbod en locaties 

Naast de analyse van de gegevens van de centrumgemeente verzamelden we aanvullende 

informatie bij de aanbieder (de Maatschappelijke Opvang wordt alleen door de Binnenvest 

uitgevoerd). De Binnenvest biedt ook Beschermd Wonen. Dit aanbod is hiervoor al meegenomen.  

 

Tabel 5 (peildatum mei/juni 2017) laat zien dat de Maatschappelijke Opvang voornamelijk is 

geconcentreerd in Leiden. 

 

Gemeente Totaal aantal plaatsen  Omschrijving 

Locaties Opvang  

Alphen 2 • 2 gezinswoningen / crisisopvang 

Katwijk 1 • 1 gezinswoning / crisisopvang 

Leiden 

108 

• 13 gezinswoningen / crisisopvang15 

• 3 kamers in hotel  

• 73 plaatsen dagopvang/nachtopvang  

• 9 doorstroomkamers bij 

dagopvang/nachtopvang 

• 10 plekken voor jongerenopvang 

Leiderdorp 1 • 1 gezinswoning / crisisopvang 

Voorschoten 2 • 2 gezinswoningen / crisisopvang 

Totaal 114  

Overig – hybride woonvormen  

Katwijk 1 woning (idem)   

Leiden 5 woningen (3,5 plekken per woning)   

Tabel 5: Informatie per sub-locatie Maatschappelijke Opvang. 

 

 

 

 

                                                   
15 Gezinswoningen als één plek gerekend. 
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3. De doelgroep Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste kwalitatieve uitkomsten van de inventarisatie 

zoals die bij de aanbieders heeft plaatsgevonden. 

 

Hierbij gaan we in op de beschrijving van de doelgroep, mogelijkheden van uitstroom, ervaren 

knelpunten en tot slot oplossingen/adviezen richting de toekomst alsmede het gewenst type 

(woning)aanbod. 

 

 

3.1 Doelgroepen Beschermd Wonen en Opvang 

Er zijn duidelijke accentverschillen te herkennen in de doelgroepen die aanbieders in huis 

hebben. Dit verschil is er zowel tussen aanbieders als tussen diverse locaties bij aanbieders. 

Informatie hierover is relevant om eventuele verschillen in uitstroompotentieel te kunnen duiden 

en daarmee in het uitwerken van de Toekomstvisie. Na afronding van een verblijf in Beschermd 

Wonen is beoogd dat mensen uitstromen. Zie bijlage 3 voor een beschrijving van doelgroepen per 

aanbieder. 

 

 

3.2 Informatie over mogelijkheden van uitstroom Beschermd Wonen 

We hebben aanbieders gevraagd naar mogelijkheden van uitstroom gegeven de doelgroepen die 

ze in huis hebben.  

 

Aanbieders hanteren redelijk vergelijkbare beelden over wanneer cliënten gereed zijn om uit te 

stromen. Cliënten moeten de doelen van verblijf behaald hebben en relatief stabiel zijn (ook bij 

sociaal netwerk, inkomen en dagbesteding). Over het algemeen is ambulante nazorg (waaronder 

ggz-behandeling) nog nodig (frequentie en omvang variëren). Belangrijke aspecten die verder 

zijn genoemd: motivatie en geen gevaar meer vormen voor zichzelf of anderen.  

 

We vroegen de aanbieders naar de mogelijkheden die zij zien voor uitstroom. Per locatie is 

daarbij onderscheid gemaakt naar: uitstroom binnen een jaar, binnen drie jaar, binnen vijf jaar 

en langer dan vijf jaar of niet. In de volgende tabel is dit per aanbieder samengevat.  

 

De cijfers in onderstaande twee tabellen zijn gebaseerd op schattingen en waar mogelijk is 

eventueel aanvullend materiaal van de aanbieders gebruikt. Vervolgens is, op basis van wat is 

aangegeven over de uitstroom, berekend welk deel van de cliënten beroep zal doen op 

zelfstandige huisvesting.  

 

Tot slot is gevraagd welk deel van de cliënten direct zou kunnen uitstromen als er geen andere 

belemmeringen waren. Het gaat dan om cliënten die qua zorgvraag niet meer zijn aangewezen 

op het verblijf maar waar bijvoorbeeld het gebrek aan woningen er voor zorgt dat ze niet 

uitstromen.  

 

Bijlage 5 bevat dezelfde tabellen uitgesplitst per aanbieder. Deze bijlage bevat tevens meer 

gedetailleerde informatie en relevante toelichting op de schattingen (zie de voetnoten).  
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Aanbieder 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van uitstroom  

 

Beschermd Wonen < 1 jr < 3 jr < 5 jr >5 jr/niet 

Kwintes  10 20%  70%  0%  10% 

Prodeba 33 0%  100% 0% 0% 

Haardstee 19 0%  10% 10% 80% 

Rivierduinen 237 0% 20% 20% 60% 

Cardea  25 0%  100% 0% 0% 

Binnenvest BW 76 5%  40% 0% 55% 

Steenrots 15 0% 0% 65% 35% 

‘s Heerenloo 18  50%  50% 

TOTAAL 433 1% 35% 14% 50% 

Tabel 6. Prognoses – inzage in uitstroommogelijkheden Beschermd Wonen. Percentages zijn afgerond op 5%. 

 

 

Aanbieder Aantal plaatsen 

Prognose uitstroom per 

jaar naar zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed voor 

uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Kwintes  10 3 à 4 0 

Prodeba 33 6  3 

Haardstee 19 ± 2 0 

Rivierduinen 237 ± 30 0 

Cardea  25 ± 6 ± 2/3 

Binnenvest BW 76 20 incidenteel 

Steenrots 15 2 0 

‘s Heerenloo 18 1 à 3 0 

TOTAAL 433  ± 75 ± 5 tot 6 

Tabel 7. Prognoses – uitstroom naar zelfstandige woonruimte16 

 

Uit de tabellen blijkt onder andere het volgende: 

• Er is geen sprake van een gelijke uitstroom uit Beschermd Wonen per aanbieder. Niet 

iedereen stroomt door naar zelfstandige huisvesting (soms gaan mensen terug naar ouders 

bijvoorbeeld).  

• Kwintes, Prodeba en Cardea hebben een relatief grote groep mensen die na relatief korte 

tijd kunnen uitstromen. Haardstee, Rivierduinen, De Binnenvest en ’s Heerenloo hebben 

relatief een grote groep mensen bij wie uitstroom heel beperkt of niet mogelijk wordt 

geacht. Hiervoor zijn diverse redenen zoals de aard van de beperkingen of de geschiedenis in 

het Beschermd Wonen.  

• Op basis van de diverse schattingen verwachten we vanuit Beschermd Wonen 75 maal per 

jaar een beroep op zelfstandige woonruimte, waaronder kamers. 

                                                   
16 Zie relevante toelichting per aanbieder in de voetnoten in de bijlagen. 
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• Het komt beperkt voor dat mensen direct gereed zijn voor uitstroom. Dit duidt erop dat 

aanbieders er in slagen om degenen waarvan zij vinden dat uitstroom mogelijk is, ook 

daadwerkelijk uit te laten stromen.  

 

 

3.3 Informatie over mogelijkheden van uitstroom Maatschappelijke Opvang  

Net als voor Beschermd Wonen hebben we ook voor de Maatschappelijke Opvang gevraagd naar 

doelgroepen en de mogelijkheden voor uitstroom voor de verschillende vormen van Opvang. 

Vervolgens maakten we ook hier een prognose van de uitstroom per jaar en keken we hoeveel 

cliënten direct gereed zijn voor uitstroom naar zelfstandige woonruimte. Zie hiervoor de 

volgende tabel. 

 

 Aantal plaatsen 

Prognose 

uitstroom per jaar 

naar zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom 

naar zelfstandige 

woonruimte 

Crisisopvang 19 woningen 
75 

 

speelt 
Hotel 3 appartementen 

Dag- en Nachtopvang (73) 
82 ± 180-220 

 

25% 
Doorstroom-kamers (9) 

Jongeren-opvang 6 plekken 12  

Totaal 110 ±270 -310 ± 20 

Tabel 8. Prognoses – inzage in uitstroommogelijkheden Opvang (vanwege grote aantallen uitgesplitst naar 

locaties; peildatum mei/juni 2017) 17 

 

Grofweg18 mogen we verwachten dat er vanuit de Opvang ongeveer 270 tot 310 maal beroep 

wordt gedaan op zelfstandige woonruimte. Dit aantal is lager dan het totaal aantal mensen dat 

zich meldt in de Opvang. Niet alle mensen stromen namelijk door naar zelfstandige woonruimte. 

Een deel stroomt uit naar Beschermd Wonen. Naar schatting geldt dit voor 10% van de doelgroep 

die uitstroomt uit de Dag- en Nachtopvang en de Doorstroomkamers. Daarnaast zijn er cliënten 

die niet uitstromen zoals beoogd, maar in- en uitstromen, in met name de Dag- en Nachtopvang 

(‘draaideurcliënten’). Zie hiervoor bijlage 5. 

 

Uitstroom vanuit de Crisisopvang vindt veelal plaats naar contingent woningen. Aangegeven 

wordt dat hier meer mensen zouden kunnen uitstromen zonder contingentwoning, indien er 

voldoende geschikte woningen zouden zijn. Ook vindt veel uitstroom plaats naar kamers. 

 

Het feit dat een redelijk deel direct is gereed voor uitstroom, kan duiden op tekort aan geschikte 

woonvormen. Kwalitatief is hierover aangegeven dat voor vrijwel voor de gehele doelgroep 

jongeren in de Opvang een tekort aan geschikte woonvormen/kamers leidt tot dakloosheid. Zie 

voor meer gedetailleerde informatie en relevante toelichting bijlage 5. 

  

                                                   
17 Zie relevante toelichtingen in de voetnoten in de bijlagen. 
18 Omdat het feitelijke aantal sterk wordt bepaald door het aantal plaatsen binnen de Opvang en de gemiddelde 

duur van verblijf in de Dag- en Nachtopvang moet hiervoor worden uitgegaan van een bandbreedte. 
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3.4 Knelpunten BW en MO ten aanzien van uitstroom 

We vroegen de aanbieders naar knelpunten die zij ervaren bij door- en uitstroom van cliënten 

naar zelfstandiger wonen. Samengevat gaat het om:  

 

Beschikbaarheid betaalbare huisvesting (buiten contingent regeling)  

Over het algemeen realiseren de (met name Beschermd Wonen-) aanbieders de gewenste 

uitstroom. Zij gebruiken daarbij de bestaande contingent regeling. Het vinden van een passende 

woning buiten de contingent regeling is lastig, zowel wat betreft de beschikbaarheid als de 

betaalbaarheid van de gewenste huisvesting. 

  

Keuzemogelijkheden binnen contingent regeling  

Aanbieders ervaren weinig mogelijkheden om specifieke locaties voor woningen of voorkeurs-

wijken aan te wijzen. Verschillende cliëntgroepen vragen om bepaalde locaties waarbij de 

directe omgeving van de woning en de nabijheid van voorzieningen van groot belang zijn voor het 

succesvol zelfstandiger wonen van deze cliënten (bijvoorbeeld een prikkelarme omgeving en/of 

in nabijheid van voorzieningen om eenzaamheid te voorkomen). 

  

Bij het plaatsen van cliënten binnen de contingent regeling speelt ook betaalbaarheid een rol, 

met name bij cliënten met schuldenproblematiek. De combinatie van psychiatrische 

problematiek en schulden is eerder regel dan uitzondering. Binnen de huidige contingent regeling 

vormt dit een probleem om cliënten daadwerkelijk door- en uit te laten stromen. 

  

Geschiktheid huisvesting 

Verschillend geclusterde tussenvoorzieningen ontbreken, met name zelfstandige huisvesting in 

een geclusterde/beschutte setting met ruimte voor sociale contacten, ontmoeting en gezamen-

lijkheid (bijvoorbeeld inpandig trefpunt). Dergelijke voorzieningen vergroten de mogelijkheden 

om cliënten door- en uit te laten stromen naar meer zelfstandigheid. Bij terugval biedt dit de 

mogelijkheid cliënten beter en effectiever te ondersteunen, zonder dat dit direct leidt tot een 

verhuizing. 

  

Lacunes in het zorgaanbod 

Verschillende aanbieders noemen het niet beschikbaar zijn van ggz-deskundigheid, het ontbreken 

van tussenvormen (naast het intramurale aanbod) en de mogelijkheid van het flexibel kunnen op- 

en afschalen. 

  

De overdracht naar lokale ondersteuning 

Daar waar aanbieders zelf betrokken kunnen blijven bij de ambulante (na)zorg vindt men de 

overdracht goed. De aanbieders vinden het aantal in te zetten uren en de tarieven laag. Dit 

ervaren zij niet als prikkel om uitstroom te bevorderen. In Alphen kunnen aanbieders niet altijd 

betrokken blijven bij de ambulante (na)zorg. 

  

Casussamenwerking verdient aandacht 

Bij een complexe casus blijft een cliënt vaak te lang op een plek die niet goed past. De 

gemeenten missen slagkracht bij een crisis als het gaat om zorg, waardoor soms opschaling via 

het veiligheidshuis plaatsvindt. De casusregie bij de zorgkant is in dit soort situaties niet 

duidelijk belegd.  
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Het ontbreekt aan goed zicht op wachtlijst 

In ons onderzoek is niet specifiek aandacht besteed aan de wachtlijsten voor Beschermd Wonen 

en Maatschappelijke Opvang. Tijdens de gesprekken is het wel als een ervaren knelpunt 

aangegeven. De centrumgemeente Leiden heeft onderzoek gedaan naar de wachtlijsten. Deze 

informatie is terug te vinden in bijlage 9. 

 

Naast onze inventarisatie onder de zorgaanbieders is recent de huidige contingent regeling 

geëvalueerd. De knelpunten die daar werden ervaren komen overeen met de knelpunten die 

tijdens dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Een samenvatting van deze evaluatie hebben we 

opgenomen in bijlage 7. 

 

 

3.5 Oplossingen/adviezen toekomstige organisatie BW en MO 

De aanbieders noemen de volgende oplossingsrichtingen/adviezen: 

 

Investeer in ambulante infrastructuur 

Lichtere varianten in de lokale setting en meer mogelijkheden om flexibel op en af te schalen 

vragen om herijking van het bestaande aanbod in de regiogemeenten. Aanbieders kunnen hierin 

meer samenwerken (bijvoorbeeld ten aanzien van 24-uursbereikbaarheid of clustering van 

nachtzorg). 

  

Vergroot keuzemogelijkheden en flexibiliteit woonaanbod 

Er is behoefte aan een flexibel woonaanbod, meer keuze en mogelijkheden voor omklap (hierbij 

huurt eerst de zorgaanbieder en wordt het huurcontract na verloop van tijd ‘omgeklapt’ naar de 

cliënt). Veel cliënten willen liever niet verhuizen19. De gemeente kan een gesprek met 

corporaties faciliteren en leegstaande gebouwen tijdelijk benutten. 

Investeer in het ontwikkelen van locaties waar cliënten geclusterd, doch zelfstandig, wonen met 

voorzieningen gericht op ontmoeting, participatie en sociale interactie. Zie bijlage 6 voor de 

wensen ten aanzien van huisvesting bij uitstroom per aanbieder. 

   

Draagvlak in de maatschappij 

Meer focus op het creëren van draagvlak bij burgers (meer kennis en handvatten aanreiken en 

ook bereikbaar zijn voor vragen van burgers, zodat de zorgen van burgers afnemen). 

  

Integrale blik op wonen, inkomen, dagbesteding/participatie en zorg 

Er is behoefte aan aandacht voor de preventie van schulden, het sneller opstarten van 

uitkeringen of het in natura uitbetalen van uitkeringen. Centrum- en regiogemeenten moeten 

goed samenwerken binnen gemeentelijke domeinen (zodat aanbieders niet met iedere gemeente 

apart afspraken hoeven te maken en om conflicterende procedures te voorkomen). 

• Bijvoorbeeld bij de groep cliënten van 18-23 jarigen: zij moeten vaardigheden aanleren en 

kunnen daarna gaan werken. Zij komen echter niet in aanmerking voor een Wajong-

uitkering, omdat zij zich nog kunnen ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een gat in hun inkomen. 

• Niet alle gemeenten hebben voldoende kennis over de verschillende vormen van Beschermd 

Wonen en de gevolgen hiervan voor de eigen bijdrage van de cliënt. 

• De gemeenten hebben een sturende rol in succes, doordat zij beslissingen kunnen nemen 

over bijvoorbeeld het inkomen van de cliënten. 

  

  

                                                   
19 Naar verwachting is dit beeld anders voor meer jongeren doelgroepen en cliënten die vanuit de Opvang komen. 
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Goed zicht op de doelgroepen 

Kijk op maat naar uitstroom. De percentages die landelijk circuleren zijn niet één-op-één te 

vertalen naar een enkele aanbieder: 

• Bij de VG-doelgroep hebben de cliënten met uitstroompotentieel een lager ZZP, dan de 

cliënten met minder uitstroompotentieel. Bij de overige cliënten hoeft dit niet zo te zijn. 

• Een deel van de cliënten stroomt mogelijk door naar de Wlz. 

• Nieuwe instromers stromen naar verwachting sneller uit dan de zittende cliënten. 

• Aanbieders en gemeenten kunnen gezamenlijk succesverhalen naar buiten brengen. Nu 

wordt alleen de aandacht gevestigd op personen met verward gedrag en zijn de andere 

cliënten onzichtbaar. 
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4. Conclusies 

In dit hoofdstuk beschrijven we onze conclusies aan de hand van de beantwoording van de 

centrale vragen. De hoofdvraag van dit onderzoek was om de vraag naar Maatschappelijke Zorg 

te inventariseren, zowel op kwantitatieve als op kwalitatieve aspecten.  

 

De centrale vragen die we op basis van deze inventarisatie beantwoorden: 

1. Wat is het huidige aanbod? Welke relevante subgroepen zijn er? Hoeveel mensen maken hier 

gebruik van? 

2. Welk percentage blijft in de toekomst aangewezen op intramuraal wonen?  

3. Wat hebben mensen nodig die doorstromen naar extramurale zorg na Beschermd Wonen en 

Maatschappelijk Opvang? Hoe is dit te verwezenlijken (rekening houdend met de 

ondersteunings- en woonbehoefte)? Welke huisvestingsopgave is er voor Beschermd Wonen 

en Maatschappelijke Opvang. 

 

De beantwoording van deze vragen werken we hieronder verder uit. Daarbij hebben we met 

name aandacht voor de diversiteit die er is binnen het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke 

Opvang in deze regio.   

 

 

Ad 1. Het huidig aanbod en de diverse relevante subgroepen die hiervan gebruik maken 

De belangrijkste conclusies die we op basis van de uitgevoerde analyse kunnen trekken zijn:  

• De spreiding van de bevolking binnen de regio Holland Rijnland is niet evenredig met de 

spreiding in herkomst van cliënten die zich melden voor Beschermd Wonen en in spreiding 

van het aantal plaatsen. Hoofdstuk 2 bevat relevante informatie voor de verschillende 

gemeenten in de regio over deze eventuele scheefgroei in relatie tot de toekomstige 

taakopgave.  

— De meeste cliënten die zich melden voor Beschermd Wonen zijn afkomstig uit de grotere 

gemeenten als Leiden en Alphen aan de Rijn. De instroom van cliënten uit kleinere 

gemeenten per jaar is beperkt. Ook vindt beperkt instroom plaats van buiten de regio.  

— De voorzieningen voor Beschermd Wonen liggen met name in de centrumgemeente 

Leiden en in een relatief kleine gemeente als Noordwijkerhout. Voor de gemeente 

Alphen aan de Rijn komt het aantal plaatsen relatief gezien meer overeen met de 

omvang van de bevolking in deze gemeente. De gemeente Katwijk en een aantal kleinere 

gemeenten in de regio heeft relatief gezien een kleiner aandeel voorzieningen in relatie 

tot het aantal inwoners. 

• Het aanbod van Beschermd Wonen (bij de aanbieders die we in beeld hebben gebracht) is 

divers in de regio. In ruim de helft van alle voorzieningen is sprake van 24-uurs toezicht en 

nabijheid. Bij het overige deel gaat het om meer geambulantiseerde vormen van Beschermd 

Wonen die mogelijk al passen in een lokale infrastructuur. Ook zagen we variëteit in 

woonvormen. Hoofdstuk 2 bevat daarmee ook relevante informatie voor de ambulantiserings-

opgave.  

• Onder de noemer ‘Beschermd Wonen’ wordt ondersteuning geboden aan een grote diversiteit 

in doelgroepen. Ook in de regio Holland Rijnland zien we deze diversiteit. Verschillende 

aanbieders richten zich specifiek op bepaalde groepen binnen het Beschermd Wonen. Bijlage 

3 biedt hierin meer inzicht. Ook dit biedt relevante informatie voor de toekomstige 

taakopgaven. 

• De Maatschappelijke Opvang is eveneens geconcentreerd in Leiden. Hier komt ook het 

grootste deel van de doelgroep vandaan. Daarbij valt tevens op dat een groot deel afkomstig 

is van buiten de regio. Zie voor concrete aantallen hoofdstuk 2.  



 
 

SS/17/1824/mobwhr 2 oktober 2017 © bureau HHM Pagina 22 van 49 

 

Ad 2. Intramuraal wonen in de toekomst 

De belangrijkste conclusies die we op basis van de uitgevoerde analyse kunnen trekken zijn:  

• De diversiteit in doelgroepen vertaalt zich naar de mogelijkheden van uitstroom. Deze 

variëren sterk per aanbieder. Overall is er binnen de regio een grote groep cliënten die 

langer dan vijf jaar, al dan niet levenslang aangewezen blijft op verblijf binnen het 

Beschermd Wonen. Naar schatting van de aanbieder gaat het om de helft van de doelgroep. 

Zie hoofdstuk 3 voor de percentages per aanbieder.  

• Tegelijkertijd ervaren aanbieders knelpunten (zie eveneens hoofdstuk 3) als het gaat om het 

realiseren van uitstroom uit het huidige Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang 

onder meer op het terrein van vervolghuisvesting en ambulante ondersteuning (zie hierna). 

Bij het opheffen van deze knelpunten is meer uitstroom mogelijk. 

• Er is op dit moment nog een grote mate van onzekerheid ten aanzien van de eventuele 

toegang tot de Wlz (zie hoofdstuk 1). Als toegang tot de Wlz mogelijk wordt, zal een deel 

van de doelgroep in Leiden hieronder gaan vallen. Het betreft cliënten die levenslang en 

levensbreed behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uurs zorg in de nabijheid. Dit 

betekent dat gemeenten nog niet weten of zij ook voor deze cliënten de benodigde zorg 

moeten organiseren en dus ook contracteren.  

• Naast de groep cliënten die voldoen aan de criteria van de Wlz is er in deze regio nog een 

groep cliënten die soms al decennia lang gebruik maakt van Beschermd Wonen (zie bijlage 

5). Deze mensen vallen niet noodzakelijkerwijs onder de Wlz criteria, maar hebben zodanig 

lang in Beschermd Wonen verbleven dat dat uitstroom zal bemoeilijken. 

 

Deze combinatie van factoren maakt een exacte becijfering van wat er intramuraal nodig blijft 

lastig, maar de informatie per aanbieder bevat aangrijpingspunten voor verder beleid. 

 

 

Ad 3. Extramuraal wonen in de toekomst  

De inventarisatie heeft informatie opgeleverd over wat er nodig is in de toekomst: 

• Er is behoefte aan meer variatie in het huisvestingsaanbod na Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke opvang. Bij Beschermd Wonen is er bovenal sprake van een kwalitatieve 

mismatch. Hier is meer keuze ten aanzien van locaties en wijken en mogelijkheden dichtbij 

de voorziening gewenst. Verschillende doelgroepen hebben hierin verschillende behoeften. 

Bij de Maatschappelijke Opvang wordt er vooral kwantitatief een tekort ervaren. 

• Daarnaast is er behoefte aan meer variatie in en meer en andere geambulantiseerde 

woonvoorzieningen (meer of minder intensief, tijdelijke verblijfsplekken, Housing First) en 

een betere aansluiting met ambulante zorg (zorgaanbieders geven aan de uren en tarieven 

die zij toegewezen krijgen bij uitstroom afremmende werking hebben op het uitstromen van 

cliënten, die daar vanuit ontwikkelperspectief wel aan toe zijn).  

• Voor het organiseren van extramuraal wonen in de toekomst is relevant te kijken naar de 

huidige spreiding van voorzieningen (zie ad 1). In onze eerdere conclusies gaven we aan dat 

de huidige Beschermd Wonen voorzieningen onevenredig verdeeld zijn over de regio.  

• Om de doorstroom te bevorderen en de uitstroom te borgen geven de zorgaanbieders een 

aantal suggesties. Zie hiervoor hoofdstuk 3. 
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5. Aanbevelingen 

Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie formuleren we in deze paragraaf een aantal 

aanbevelingen. Deze aanbevelingen hebben we gekoppeld aan de actiepunten van het 

uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Zorg waarbinnen de regio de komende periode nader 

invulling aan wordt gegeven.  

 

Deze actiepunten zijn: 

• Ontwikkeling van vroeg-signalering en preventie; 

• Opbouwen van lokale kennis van complexe (ggz)-problematiek; 

• Afbouwen van verantwoordelijkheden van de centrumgemeente; 

• Ontwikkeling nieuwe financieringssystematiek;  

• Regionale opgave huisvesting; 

• Innoveren van de huidige ondersteuning en opvang;  

• Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. 

 

Investeer in ambulante infrastructuur 

Door aanbieders wordt er op dit moment een groot gat ervaren tussen de omvang van de 

ondersteuning die kan worden geboden vanuit een indicatie voor Beschermd Wonen en de 

ondersteuning vanuit de lokale Wmo op het moment dat een cliënt uitstroomt naar een 

zelfstandiger vorm van wonen. Hierdoor ontbreekt het op dit moment aan een prikkel voor 

aanbieders om meer cliënten waar mogelijk door te laten stromen. We adviseren om in de regio 

het gesprek aan te gaan met de verschillende zorgaanbieders over de voorwaarden die nodig zijn 

om de doorstroom van cliënten naar ambulante zorg of meer ambulante woonvarianten (vormen 

van kort verblijf) mogelijk te maken. 

 

 Deze aanbeveling raakt primair de actiepunten:  

• Opbouwen van lokale kennis van complexe (ggz)-problematiek; 

• Afbouwen van verantwoordelijkheden van de centrumgemeente; 

 

 

Vergroot keuzemogelijkheden en flexibiliteit woonaanbod 

Naast het investeren in een adequate ambulante infrastructuur, is door de aanbieders 

aangegeven dat er behoefte is aan andere woonvormen om door- en uitstroom een extra impuls 

te geven. Daarbij gaat het om andere woonvormen dan de reguliere, zelfstandige wooneenheden 

die veelal onderdeel uitmaken van de huidige contingent regeling. Het realiseren van passende 

huisvesting vergroot de mogelijkheden om cliënten die dit nu niet kunnen, wel door te laten 

stromen. Daarbij wordt in ieder geval aangeven dat als er woonvormen worden toegevoegd/ 

aangepast, het moet gaan om kleine, betaalbare woonvormen, bij voorkeur multifunctioneel en 

waar mogelijk ook van tijdelijke aard. Omdat het lastig blijft om te voorspellen wat precies waar 

nodig is, op welk moment en voor hoe lang, is het van belang om hierover continu in gesprek te 

blijven met elkaar. We adviseren: 

• Organiseer structureel een drie-partijen overleg met zorgaanbieders, gemeenten en 

woningbouwcorporaties.  

• Dit vereist ook binnen gemeenten structureel overleg tussen de beleidsambtenaren wonen en 

de beleidsambtenaren sociaal domein. 

 

Deze aanbeveling raakt primair de actiepunten:  

• Regionale opgave huisvesting; 

• Innoveren van de huidige ondersteuning en opvang. 
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Houd zicht op toekomstige instroom vanuit de MO en de GGZ 

De inventarisatie heeft zich primair gericht op de mogelijkheden van door- en uitstroom binnen 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Dit sluit aan bij Toekomstvisie van Dannenberg. 

Deze inventarisatie geeft geen zicht op de toekomstige instroom in het Beschermd Wonen vanuit 

de curatieve en de forensische ggz (de instroom vanuit Maatschappelijke Opvang naar Beschermd 

Wonen wordt geschat op 10% van het aantal cliënten dat zich jaarlijks meldt bij de dag- en 

nachtopvang). Zicht op deze instroom is wenselijk om zodoende goede afspraken te maken over 

toekomstige omvang en aard van Beschermd Wonen in de regio en om tevens preventief te 

kunnen acteren. Hiervoor is afstemming met zorgkantoor en zorgverzekeraar noodzakelijk.  

• Om dit te faciliteren kan een bestuurlijke overlegtafel uitkomst bieden. Doel van deze tafel 

is om in gezamenlijkheid de gehele keten van de ggz op een efficiënte manier op elkaar aan 

te laten sluiten. Aan deze tafel zitten in ieder geval bestuurders van de belangrijkste ggz-

aanbieders, de bestuurlijk kartrekker van de regiogemeenten, een afvaardiging van de 

regionale woningcorporaties, de (dominante) zorgverzekeraar en het zorgkantoor. 

• Daarnaast bieden de huidige registraties geen inzage in de situatie van waar mensen 

instromen, bijvoorbeeld vanuit huis, Jeugdzorginstelling, ggz-instelling of anderszins. 

Informatie hierover is nuttig om de keten van in-, door- en uitstroom goed te organiseren. 

 

Deze aanbeveling raakt primair de actiepunten: 

• Ontwikkeling van vroeg-signalering en preventie; 

• Innoveren van de huidige ondersteuning en opvang;  

• Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars.  
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Bijlage 1. Betrokken zorgaanbieders en corporatie 

Betrokken zorgaanbieders: 

• Cardea 

• De Binnenvest 

• De Brug 

• De Haardstee 

• GGZ Rivierduinen 

• Ipse de Brugge 

• Kwintes 

• Prodeba 

• ’s Heerenloo 

• Steenrots 

 

Bij een deel van de zorgaanbieders heeft een volledig interview plaatsgevonden. Bij Ipse de 

Brugge, ’s Heerenloo en Steenrots op een beperkt aantal onderdelen. Het interview met hen 

vond plaats na afloop en naar aanleiding van de bijeenkomst van 29 juni. Hierbij is informatie 

over aanbod, doelgroepen en uitstroom opgevraagd en is de kwalitatieve informatie ter toetsing 

voorgelegd. Bij Ipse de Brugge is gesproken met IDB Maatwerk dat niet zelf Beschermd Wonen 

biedt. Daarom is hun informatie alleen beperkt kwalitatief meegenomen. Bij De Brug heeft geen 

interview plaatsgevonden maar is door de organisatie informatie opgestuurd. Zie hiervoor 

bijlage 4. 

 

Tot slot is ook gesproken met woningcorporatie Dunavie over de uitvoering en evaluatie van de 

huidige contingent-regeling. Zie bijlage 7 voor een toelichting op de uitvoering van de contingent 

regeling. 
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Bijlage 2. Toelichting varianten Beschermd Wonen 

De Toekomstvisie Beschermd Wonen impliceert afbouw van de meer intramurale voorzieningen 

en een opbouw van een ambulante infrastructuur. Ook voor de decentralisatie van het 

Beschermd Wonen naar de Wmo waren zorgaanbieders bezig met het vormgeven aan 

ambulantisering. In de huidige praktijk treffen we de volgende varianten aan:  

 

 
Afbeelding 1. Woonvarianten binnen BW en bijbehorende financiering. 

 

Voor 2015 werden al deze varianten via de AWBZ gefinancierd. Vanaf 2015 is een deel via het 

budget Beschermd Wonen overgeheveld naar centrumgemeenten en een deel overgeheveld naar 

begeleiding/ondersteuning in de lokale Wmo. Waar precies de grens ligt van het Beschermd 

Wonen was niet helemaal scherp en kon ook van regio tot regio verschillen.  

 

De Wmo 2015 definieert Beschermd Wonen als ‘wonen in een accommodatie van een instelling’. 

Wij veronderstellen dat voor de toekomst minder relevant is van wie de woning is. De MvT zegt 

hier ook over: “Uiteindelijk zal naar verwachting binnen het gemeentelijke domein een 

continuüm ontstaan van vormen van beschermd en begeleid wonen: van ‘klassieke’ beschermde 

woonvormen waarbij de aanbieder ook het wonen levert, tot aan zelfstandige bewoning door een 

cliënt met ambulante hulpverlening. ” (P.35 MvT). 
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Bijlage 3. Doelgroepen  

Kwintes 

Mensen met PSY op voorgrond en een IQ van minimaal 80 (klassieke BW-doelgroep); incidenteel 

wel middelengebruik. ZZP3 en hoger. Voornamelijk mannen. 

 

Prodeba 

Jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar met een ontwikkelingsstoornis die - door gebrek aan 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid - nog niet zelfstandig kunnen wonen,  maar niet zijn 

aangewezen op opname in een behandelsetting. De meeste cliënten van Prodeba hebben een 

vorm van autisme. Als er geen sprake is van autisme maar van andere ontwikkelingsproblematiek 

(bijvoorbeeld ADHD of angstproblematiek) hebben ze baat bij een autisme-specifieke en 

ontwikkelingsgerichte aanpak. 

 

Haardstee 

Vooral cliënten met dubbele of meer diagnoses: een licht verstandelijke beperking of 

autismespectrumstoornis met bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. 

Daarnaast zijn er cliënten met een autismespectrum stoornis en een normale of hoge 

begaafdheid (locatie Merewijk). De doelgroepen/ locaties zijn qua aanpak redelijk vergelijkbaar. 

Op persoonsniveau zijn verschillen in wat bereikt kan worden. Cliënten hebben een indicatie 

GGZ-c tot en met 3. Positionering: Specifieke doelgroep die anders is dan de ‘traditionele BW’. 

De Haardstee heeft daarom te maken met instroom vanuit andere BW-aanbieders in de regio. 

Enige overlap met Prodeba. De doelgroep bij De Haarstee is minder leerbaar, dit vraagt een 

langere adem om kleinere stapjes te realiseren. 

 

GGZ Rivierduinen 

De totale (BW) doelgroep bestaat uit mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (een 

ernstige vorm van autisme, manische depressiviteit of schizofrenie of een ernstige 

persoonlijkheidsstoornis). Per locatie zijn er aanvullende accenten. In Leiden en Duin en Bollen 

gaat het voor een groot deel om een doelgroep met een langdurige woongeschiedenis in de ggz 

(in beschermende woonvormen buiten (Diamantlaan) of op het terrein van een klinische ggz-

instelling; Noordwijkerhout). In Leiden zijn daarnaast relatief meer ouderen. In Alphen heeft een 

beperkter deel van de groep een langdurige geschiedenis in de ggz. Hier bestaat de groep deels 

uit mensen die blijven en deels uit doorstromers.  

 

Cardea  

In de woonvoorzieningen van Cardea woont de BW-doelgroep samen met cliënten vanuit een 

verlengd Jeugdwettraject: jongeren/jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar (75% is tussen 18 

en 21 jaar) met problemen op meerdere leefgebieden (schulden, geen dagbesteding). Bij de BW-

doelgroep ligt het accent meer op PSY en LVB en bij de verlengde Jeugdzorg meer op opvoed- en 

opgroeiproblematiek. In de praktijk is er veel overlap en zijn de groepen lastig te onderscheiden. 

Overall spelen vergelijkbare problemen. De ernst van de problemen lijkt toe te nemen; de 

oorzaak is niet helemaal duidelijk. De combinatie van groepen vindt men helpend, maar 

daardoor liggen exacte aantallen in BW niet vast. Sinds medio 2016 zijn er Jeugdhulp-indicaties 

omgezet omdat Wmo voorliggend is. Dit heeft te maken met zittende Jeugdhulp-doelgroep die 18 

jaar wordt tijdens een verblijfstraject en langduriger zorg nodig heeft.  

 

Binnenvest Beschermd Wonen 

Beschermd Wonen in de Wijk: mensen met diverse ggz- en/of verslavingsproblematiek die 

relatief stabiel zijn. 
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Sociaal Pension: Mensen met psychische en psychosociale problemen waarbij veelal ook forse 

lichamelijke problematiek speelt (het gaat om een ouder wordende groep: valincidenten, 

neurologische aandoeningen). 

 

Bijzondere Woonvormen: Mensen die niet in een instelling kunnen wonen en zodanig 

onaangepast zijn dat wonen in een reguliere woning niet gaat; over het algemeen weten deze 

mensen zichzelf wel redelijk te redden.  

 

Binnenvest Opvang 

Opvang: In de Crisisopvang over het algemeen gezinnen die acuut dakloos zijn geworden. Zij 

worden eerst gedurende (beoogd) twee weken opgevangen (vervolgde intake) in het Hotel. 

Beoogd verblijf van drie maanden. In de Dag- en Nachtopvang (Nieuwe Energie; geldt als 24-uurs 

verblijf) over het algemeen alleenstaanden; een deel is gereserveerd als doorstroomkamers. Hier 

zitten mensen die wachten op uitstroom naar zelfstandig wonen of doorstroom naar andere 

voorzieningen. Het beeld is dat cliënten in de Dag- en Nachtopvang zieker worden/zijn dan 

voorheen. In de Jongerenopvang verblijven jongeren tot en met 27 jaar waarvan het niet 

wenselijk is dat ze naar de Dag- en Nachtopvang gaan. Het gaat om complexe problematiek 

(tussen Crisisopvang en Beschermd Wonen in): combinatie ggz, geen functionerend netwerk, LVB, 

justitie. 

 

Doelgroep Hybride Woonvormen: nieuwe gecombineerde vormen van opvang en verblijf.  

 

Woningen Leiden: één voor vrouwen; eenmaal wonen in zelfbeheer voor mensen die graag met 

anderen willen wonen en eenmaal uitstroom Sociaal Pension. 

 

Steenrots 

Volwassenen die langdurig afhankelijk zijn van ggz-zorg. Het Beschermd Wonen wordt geboden 

binnen De Reling. Er zijn drie jongvolwassenen van 19 tot 24 en elf volwassenen (waarvan vier 

ouder dan 35) met diverse psychiatrische problematiek. Bij de jongvolwassenen en de groep tot 

34 gaat het om onder meer ASS, trauma’s (die blijken vaak pas in loop van het verblijf), 

schizofrenie en incidenteel eetstoornissen of LVB (psychiatrie wel bovenliggend). De 

problematiek van jongvolwassenen is vaak complex. De ervaring is dat hoe jonger mensen 

binnenkomen des te langer het verblijf duurt: men koerst over het algemeen op uitstroom vanaf 

23 jaar omdat op die leeftijd het brein is uitontwikkeld en dat wat is aangeleerd tijdens het 

verblijf, beklijft. Er is voor deze doelgroep sprake van uitstroom binnen gemiddeld vier tot vijf 

jaar; de verschillende stappen zoals onderscheiden in het aanbod kunnen worden doorlopen.  

 

Voor de groep volwassenen geldt dat niet. Hier wordt ingezet op stabiliteit en kwaliteit van 

leven. Het betreft mensen met zware psychiatrische aandoeningen (schizofrenie, manische 

depressiviteit) die continu balanceren tussen waan en werkelijkheid. Een deel heeft geprobeerd 

zelfstandig te wonen, maar dat is fout gegaan in het verleden. Het betreft mensen die voorheen 

op de long stay afdelingen van de klinieken zouden verblijven. 

 

’s HeerenLoo 

Mensen met een verstandelijke beperking. In de regio Holland Rijnland biedt ’s HeerenLoo ook 

Beschermd Wonen aan mensen met gecombineerde (lichte) VG en PSY-problematiek. Er zijn 

woningen binnen en buiten het instellingsterrein. 

Doelgroep op het terrein (Pianolaan): Volwassenen met - naast de lichte VG en PSY – ook een 

gedragscomponent, de zwaardere ggz-C cliënten waarvoor uitstroom naar een zelfstandige 

woonvorm niet reëel is (wel incidenteel naar Wlz). 
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Doelgroep buiten het terrein: Vooral jongvolwassenen in de lichtere ZZP’s (2 of 3) met diverse 

ggz-problematiek (waaronder ASS). Naar verwachting kan een deel van de doelgroep binnen één 

tot vijf jaar uitstromen naar zelfstandig(er) wonen. Voor degenen die niet begeleid zelfstandig 

kunnen gaan wonen zijn op termijn wel mogelijkheden voor een tussenvorm, waarbij wonen en 

zorg gescheiden is en er een beroep gedaan kan worden begeleiding vanuit een 

trefpunt/steunpunt. 
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Bijlage 4.  Huidig aanbod Beschermd Wonen 

Type plaatsen 

Hieronder geven we per aanbieder weer hoe de verhouding ligt tussen type 1 en type 2.  

Het aantal plekken per aanbieder kan soms fluctueren omdat een deel van de aanbieders ook 

plaatsen heeft voor andere doelgroepen zoals Jeugd, Wlz of Justitie. Onderstaande tabel geeft 

inzage in de situatie in mei en juni 2017. 

 

Aanbieder Totaal aantal 

 plaatsen BW 

Waarvan type 1 Waarvan type 2 

Kwintes 10 0 10 

Prodeba 33 0 33 

Haardstee 19  19 0 

Rivierduinen 237 167 70 

Cardea  25 0 25 

Binnenvest 76 28 48 

Steenrots 15 12 3 

’s Heerenloo 18 18 0 

TOTAAL 433 244 189 

Tabel 9: Verdeling type plaats per aanbieder 

 

Naast deze aanbieders is er nog gesprokken met Ipse De Brugge. IDB biedt echter geen 

intramurale zorg in deze regio, maar ambulante begeleiding vanuit de Wmo. Op dit moment 

wordt beperkt ambulante begeleiding geboden binnen Beschermd Wonen (in totaal ongeveer 10 

plekken) in onderaanneming van de moederorganisatie.  

 

Beschrijving per aanbieder 

 

Kwintes 

Type aanbod: Het gaat om 10 woningen die tussen andere woningen staan. Het is een andere 

woonvorm dan klassiek intramuraal (waar dagstructuur en groepsactiviteiten zijn). Hier zijn 

mensen enigszins zelfstandig. Er is geen aanwezigheid/wel bereikbaarheid na half zes. De 

woningen worden betaald door Kwintes. Na verblijf stromen mensen uit. 

 

Prodeba 

Type aanbod: In Alphen zijn twee locaties: (1) 6 appartementen met eigen voordeur en eigen 

voorzieningen. Hier is verspreid over de dag begeleiding aanwezig; het is de laatste stap in BW. 

Er is wel 24 uur bereikbaarheid, geen 24 uur toezicht. (2) groepswoning met eigen kamers en 

gedeeld sanitair en keuken; hier wordt meer in groepsverband gedaan en is er meer onderling 

contact en meer begeleiding (tot 23.30 uur). In Leiden is er één locatie: (3) 21 plekken met 24-

uurs aanwezigheid van begeleiding, waaronder 15 kamers die geen eigen voorzieningen hebben 

(gemeenschappelijk gebruik sanitair en keuken), 4 studio’s met eigen keuken en deels eigen 

sanitair en 2 appartementen ook met eigen voorzieningen. Er is sprake van onderlinge 

doorstroom. Er is sprake van scheiden van wonen en zorg. Cliënten huren zelf via een 
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huurcontract met Stichting Zorgwonen (tevens eigenaar van de voorziening in Leiden; locaties in 

Alphen zijn van WonenCentraal). De huurovereenkomst en zorgovereenkomst zijn gekoppeld. Als 

de zorg is “afgerond”, stromen cliënten uit. De zorg wordt bekostigd uit ZZP GGZC3 of hoger. 

 

Haardstee 

Type aanbod: Het gaat om zeven locaties waar ook cliënten met een Wlz-indicatie wonen in 

“eigen” appartementen. Waar plek is, kan worden geplaatst (op basis van intramurale 

verblijfsindicatie  in natura). De locaties zijn van de aanbieder; cliënten betalen geen huur en er 

is geen sprake is van scheiden van wonen en zorg. Op drie locaties is een slaapdienst aanwezig 

(Hugo de Grootstraat, Willem Klooslaan en Korte Langestraat). Bij de andere locaties is deze 

oproepbaar. In september 2017 komen er nog 5 plekken BW voor LVB bij (6 maanden intramuraal 

en daarna nog een jaar gescheiden wonen en zorg). 

 

Rivierduinen 

Type aanbod: In Leiden gaat het om woningen die worden gehuurd van de corporatie (er is één 

woning in eigen bezit). Het aanbod varieert van 1 persoonsappartementen tot groepswoningen. 

Bij de Diamantlaan is sprake van 24 uurstoezicht en nabijheid; bij de andere locaties is er 

’s nachts sprake van oproepbaarheid. In Duin- en Bollen gaat het nu (maar komende jaren gaat 

hier veel veranderen) in Noordwijkerhout om 1 tot 4 persoonswoningen in eigendom van 

Rivierduinen op het voormalig terrein van de BAVO/Sancta Maria uit 1981 (“Centerparcs-achtig”) 

met eigen kamer en gedeeld sanitair. Er is sprake van 24 uurstoezicht en nabijheid. Deze locaties 

worden afgebouwd; er vindt geen nieuwe instroom meer plaats en beoogd wordt de groep meer 

regionaal te spreiden. De zware groep van ongeveer 70 mensen blijft op het terrein en 15 

mensen gaan de komende jaren zelfstandig wonen. In Katwijk (twee groepswoningen; 24-uurs 

oproepbaarheid) en Hillegom (één groepswoning; 24-uurs oproepbaarheid) beoogt men in de 

nabije toekomst 1-persoonsappartementen (geclusterd). In Alphen gaat het om 17 woningen, 

variërend van 1 tot 4 personen onder één aansturing/team. Het betreft 16 geoormerkte plekken 

voor ASS/PSY en 17 voor PSY. Deze groepen worden niet gemengd. Er is van 9.00 tot 22.00 uur 

begeleiding aanwezig. In de nacht is sprake van een telefonische achtervang. De woningen 

worden door Rivierduinen gehuurd van de woningcorporatie (Woonforte). Er is geen sprake van 

omklapmogelijkheden. Bij uitstroom verhuizen mensen. 

 

Cardea  

Type aanbod: Cardea heeft verschillende woonvarianten voor jongeren/jongvolwassenen (in 

afnemende mate van ondersteuning en toezicht): In het Naast Wonend Mentorhuis (NWM) wonen 

3 tot 4 jongeren zelfstandig, met begeleiding van een mentor die in het naastgelegen pand 

woont. Het NWM is een vorm van zelfstandig wonen met toezicht, begeleiding en beschutting van 

één vast contactpersoon: 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de satellietpanden wonen 

jongeren samen in een pand in de omgeving van het NWM. Hierdoor is er wel toezicht (maar 

minder) en 24 uursbereikbaarheid. In de variant Naastwonend Mentor Light is sprake van een 

huisbewaarder die wel toezicht houdt maar geen hulpverlener is; hij/zij heeft wel een 

signalerende functie naar hulpverlening. Voor alle woonvarianten geldt dat deze in eigendom zijn 

van een woningcorporatie en worden gehuurd door Cardea. Uitstroom betekent verhuizing (voor 

één cliënt is nu sprake van een BW indicatie in een eigen studio omdat ze niet in groep kan en is 

het perspectief wel ‘omklap’). Verhuizing kan naar eigen netwerk, andere zorgaanbieder of 

zelfstandig met ambulante begeleiding. 

 

Binnenvest: Beschermd Wonen 

Type aanbod BW: De Binnenvest heeft geen eigen locaties; alles wordt gehuurd van corporatie of 

gemeente. Beschermd Wonen in de Wijk betreft 10 woningen waar gemiddeld 3,5 cliënt kan 

wonen. Cliënten hebben een eigen kamer en gedeelde keuken en sanitair. Er is 24 uur zorg op 
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afroep beschikbaar. Cliënten huren niet zelf. Eén van de woningen betreft een zogeheten ‘clean 

house’ voor mensen die niet gebruiken; hier geldt dat cliënten bij gebruik een alternatief 

moeten hebben als sanctiemiddel (verblijf in bijvoorbeeld netwerk). Sociaal Pension 

Bijzondere woonvormen: Prikkelarme woningen; merendeels containerwoningen; er is wel 

intensieve zorg en begeleiding, maar geen 24 uurs toezicht. 

 

Steenrots 

Type aanbod: De Steenrots is een identiteitsgebonden zorginstelling op reformatorische 

grondslag en heeft daarmee ook een bovenregionale functie (het merendeel komt uit de 

regio). De Reling omvat: 

Een structuurgroep met zes mensen (eerste stadium van verblijf). Het gaat om zit/slaapkamers. 

Centraal staan stabiliteit en ontwikkeling door middel van intensieve begeleiding. 

Een ondersteunende groep met zes mensen. Het gaat om studio’s met eigen keukenblok en 

sanitair en een gezamenlijke huiskamer. Bewoners kunnen voor terugvallen op de groep voor 

begeleiding.  

Appartementen voor in totaal drie bewoners. Hier wonen mensen zelfstandig en draaien niet 

meer mee met de groepen. 

Bewoners kunnen doorgroeien van zit/slaapkamer naar studio naar appartement. Voor de 

jongvolwassenen biedt dit perspectief (zij vinden het een promotie om door te groeien). In de 

praktijk worden de studio’s en appartementen ook ingezet voor zware zorgvragen en cliënten die 

gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving. Dit wordt op maat ingevuld. Ook op de structuurgroep 

zit iemand die vanwege een rolstoel niet naar de studio’s of appartementen kan en dan beweegt 

de begeleiding mee. De Steenrots wil binnenkort ook negen 2-kamer appartementen aanbieden 

buiten de locatie van De Reling (op 2 kilometer afstand) onder de noemer BW (vanwege 

wachtlijst), die qua zorg vergelijkbaar zijn met de appartementen binnen De Reling (24 uur zorg 

op afroep beschikbaar). Deze zijn voor een deel al ingevuld met mensen die nu op de wachtlijst 

staan. Deels gelden ze als doorstroom vanuit de groepen binnen De Reling (de mensen die 

langdurig zorgafhankelijk zijn blijven binnen De Reling). 

 

 

’s Heeren Loo 

Aanbod op het terrein: De woning op het terrein is speciaal in het leven geroepen voor mensen 

met lichte VG en PSY. Het betreft één woning met 2 groepen van elk 5 á 6 cliënten. De helft 

daarvan heeft een BW-beschikking, de andere helft een Wlz beschikking. Het voordeel van de 

combinatie met Wlz is dat ook de ggz cliënten kunnen meeliften op het Wlz-aanbod van 

gespecialiseerde deskundigheid (voor zover het gaat om consultatie aan het team). Er is sprake 

van 24*7 toezicht en zorg. Aanbod buiten het terrein: Er zijn diverse woonvormen buiten het 

terrein. Ook hier is sprake van 24*7 uur toezicht/zorg in de nabijheid. Het gaat om: 

• trainingswoning met aanwezigheid van begeleiding; 

• trainingswoning, deels aanwezigheid, deels bereikbaarheid van begeleiding (begeleiding 

vanuit een groepswoning op fysiek heel korte afstand); 

• groepswoning met aanwezigheid begeleiding; 

• studio bewoning inpandig met steunpunt, begeleiding aanwezig. 

Op al deze woningen wonen ook mensen met een WLZ indicatie. Cliënten met GGZC beschikking 

hebben geen behandeling in hun pakket. Men streeft er naar om dit dan ook zoveel mogelijk via 

de reguliere weg te laten lopen. Aangezien er in de woningen ook WLZ cliënten wonen 'liften' de 

GGZ cliënten hier deels wel op mee. 

 

De Brug 

De Brug Midden-Nederland heeft in Katwijk een woonhuis voor groepswonen gericht op re-

integratie ten behoeve van de doelgroep die clean is, met in totaal zeven plaatsen. 
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Tevens zijn er drie doorstroomwoningen voor re-integratie van (ex) verslaafden (die dakloos zijn 

of dreigen te raken): twee voor de doelgroep mannen met elk totaal zeven plaatsen en één voor 

vrouwen met drie plaatsen. 

 

Via project Nazorg ex- gedetineerden waar De Brug voor Katwijk de uitvoering doet, zijn er twee 

Kocon-woningen (driepartijen overeenkomst met twee  jaar begeleiding door De Brug). Via re-

integratie voor doelgroep van De Brug zijn er jaarlijks drie contingent-woningen beschikbaar 

(driepartijen overeenkomst met twee jaar begeleiding door De Brug). 

 

De woningen worden alleen aangeboden in combinatie met zorg, het is geen maatschappelijke 

opvang, De Brug is een ggz-instelling. Er is geen 24 uur toezicht in de woningen. 

Wel beschikt De Brug over een Inloophuis voor dagopvang en een Kringloopwinkel voor 

dagbesteding. 
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Bijlage 5. Kwantitatieve gegevens per aanbieder 

Kwintes 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente Totaal aantal plaatsen 

BW 

Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd” 

Alphen aan den Rijn 

(Boskoop) 

1020   10  

 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

Aanbieder 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

1 jaar – 3  jaar – >5 

jaar - niet 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Kwintes   N: 2 -7 -0 -1 3 à 4 0 

 

 

Prodeba 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente Totaal aantal plaatsen 

BW 

Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd” 

Alphen aan den Rijn 

(Boskoop) 
2 locaties   2x6 

Leiden 1 locatie  21 

Totaal 33 plekken  33 

 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

Prodeba 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

1 jaar – 3  jaar – >5 

jaar - niet 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Alphen 12 
N: 0-33-0-0 821  

1 

Leiden 21 2 

 

 

  

                                                   
20 Volgens informatie Beleidskader: 12. 
21 Uitgaande van een gemiddeld verblijf van drie jaar is er een te verwachten uitstroom van ongeveer elf mensen per 

jaar. Dit strookt redelijk met de door Prodeba aanleverde uitstroomcijfers (negen uitstromers in 2016 en vier 

uitstromers tot halverwege juni 2017). Uit deze cijfers blijkt ook dat een deel teruggaat naar ouders of opname elders. 

Op basis hiervan is de schatting dat jaarlijks acht mensen beroep doen op zelfstandige huisvesting.  

https://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/alphen_aan_den_rijn
https://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/alphen_aan_den_rijn
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Haardstee 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente Totaal aantal plaatsen 

BW 

Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd” 

Leiden 19 plekken op meerdere 

locaties22. 
19  

 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave 

Aanbieder 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

<1 jaar – <3  jaar – <5 

jaar – niet/>5 jaar 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Haardstee 19/21 0% - 10% -10% - 80%23 ± 224 0 

 

Rivierduinen 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente Totaal aantal 

plaatsen BW 

Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd” 

Locaties Leiden     

Leiden 87/89 25 7326 16 

Oegstgeest 14 9 5 

Locaties Duin- en Bollen    

Noordwijkerhout  85 85 0 

Katwijk 8 0 8 

Hillegom 8 0 8 

Locaties Alphen    

Alpen ad Rijn 33/3427  33/34 

Totaal 235 - 238 167 70 

 

 

 

                                                   
22 Plus op dit moment tijdelijk 2 extra cliënten tijdelijk op verzoek van gemeente. 
23 Gegevens over huidige 20 cliënten bekend (waaronder de twee extra plekken op verzoek van de gemeente en één 

open plek). In de berekening is het verblijf tot nu toe meegenomen (uitgaan van de verwachte tijd tot aan uitstroom 

geeft hier namelijk geen betrouwbaar beeld omdat het merendeel al heel langdurig verblijft). Bij de categorie langer 

dan 5 jaar/geen uitstroom mogelijk zijn er 5 cliënten waarbij uitstroom alleen mogelijk is als er een tussenvorm zou 

bestaan en wordt uitstroom naar ambulant niet als haalbaar gezien.  
24 Hierin alleen degenen meegenomen die naar ambulant zouden kunnen uitstromen (en niet naar tussenvormen).  
25 In Leiden en Oegstgeest zijn er samen 101 plekken bezet; in totaal zijn er 103 plekken. 
26 Meer klassiek: Locaties Diamantlaan, Roomburg, Vreewijk, Lange Mare; meer geambulantiseerd: locaties Stevenshof, 

Gerestraat en Nieuw Leiden.  
27 Formeel: 33.  
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Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

Rivierduinen 
Aantal 

plaatsen 
Doelgroep 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

1 jaar – 3  jaar –5 

jaar - niet 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

(zelfstandige) 

woonruimte 

Locaties Leiden 87/89  N ±12 

Diamantlaan  10 Ouderen/SOM (qua PSY te zwaar voor V&V) 
0 – 0 – 0 - 33 0/1 

Diamantlaan 23 Intensieve PSY Zorg 

Roomburg 13 Beoogd ASS (nu heeft een kwart ASS) 0 – 0 – 13 - 0 2 

Vreewijk 11 Langdurig op terrein gewoond; blijvend 0 – 0 – 0 - 11 0 

Lange Mare 
11 

Deels oud Ribw doelgroep; deels nieuwe 

instroom; wat jongere doelgroep 
0 – 11 – 0 – 0  3 

Stevenshof  
5 

Beoogd zelfstandig in 2/3 jaar; meer 

doorstroom mogelijk 
0 – 5 – 0 - 0 128 

Kanaalstraat 

5 

Milde Dubbel Diagnose; uitstroom beoogd 

in 5 jaar, maar veelal stagnatie door 

terugval in druggebruik 

0 – 0 – 5 - 0 1 

Gerestraat 
3 

Uitstroom wellicht mogelijk maar leidt tot 

veel angst bij cliënten.  
0 – 3 – 0 – 0 1 

Nieuw Leiden 
8 

Al min of meer geambulantiseerd 

(begeleiding in appartementen); ASS 
0 – 0 – 8 – 0 2 

Oegstgeest 

14 

Intensieve begeleiding nodig; vergelijkbaar 

met Vreewijk (veel sprake van 

restverschijnselen) 

0 – 0 – 0 – 14 1 

Locaties Duin & 

Bollen 
101 

 
 ±1529/30 

Noordwijkerhout 

85 

EPA; veelal 25-30 jaar woonachtig op 

terrein (ZZP 3-5), waaronder 16/18 

plekken zware DD). 

0 – 1529 – 0 – 70 7 

Katwijk 8  
0 - 1630 – 0 – 0 8 

Hillegom 8  

Locaties Alphen 33/34   ±5 

Alphen ad Rijn31 16 Beschermd Wonen Autisme 
0 - 0 - 23 - 1032 5 

Alphen ad Rijn33 17 Beschermd Wonen Psychiatrie 

Totaal   0 – 50 – 49 - 138 ±30 

                                                   
28 Eventueel wel mogelijkheden tot omklap. 
29 In totaal 15 mensen zullen de in komende twee jaar verhuizen naar een omklapwoning in de wijk; daarmee is nog 

geen sprake van uitstroom uit Beschermd Wonen, maar wordt wel beroep gedaan op zelfstandige huisvesting in de 

wijk; regionaal gespreid (binnen Duin & Bollen en mogelijk deels Leiden). 
30 Ook hier geldt dat nieuwe locaties worden gezocht, maar dat dit nog geen uitstroom BW is. 
31 In totaal acht woningen (Vliestroom, Marsdiep en Aardster). 
32 Als volgt bepaald: Naar schatting is 30% van de cliënten blijvend (dat zijn er 10 van de 33); van de overige groep (23) 

stromen er ongeveer vijf per jaar uit (in de verhouding: vier maal mensen met ASS/PSY en 1 PSY). Dat betekent een 

gemiddelde verblijfsduur van 4,6 jaar. 
33 In totaal negen woningen (Groenestein, Aardster, Geerestein en Wederikstraat).  
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Cardea  

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente  Totaal aantal 

plaatsen BW 

In toenemende mate “geambulantiseerd wonen” 

  N plekken, 

naastwonend 

mentorhuis 

N plekken 

satellietpanden 

N plekken naastwonend 

mentor light 

Leiden (9 locaties)  16 12 8 

Alphen (3 locaties)  8 2  

Teylingen (3 locaties)  8 4  

Noordwijkerhout (1 

locatie) 
 4 

  

Totaal34 
 

± 62 plekken, gemiddeld 58-60 plekken bezet  

w.o. ± 20-25 Wmo35 
 

 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

Cardea  
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

1 jaar – 3  jaar – >5 

jaar - niet 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

BW-plekken ± 25 0 – 25 – 0 - 0 ± 636 ± 2/336 

 

 

  

                                                   
34 Voor het totaaloverzicht is uitgegaan van 40% van het aantal plekken vanuit de Wmo (dat betekent 14 plekken in 

Leiden, vier in Alphen, vijf in Teylingen en twee in Noordwijkerhout. 
35 In het beleidskader staat 20 vermeld. Zie ook de informatie onder ‘doelgroep’. De vraag speelt of er moeten worden 

teruggegaan naar 20. Dit raakt aan de discussie over 18min/18plus. Daarnaast zijn er zeven plekken (Jong Ouderschap) 

voor jonge (aanstaande) moeders tot 27 jaar. Deze worden vanuit Jeugdhulp gefinancierd, maar incidenteel zitten hier 

ook BW cliënten. Het gaat om twee locaties in Lisse. 
36 Uitgaande van 60% uitstroom naar zelfstandig; een gemiddelde verblijfsduur van twee tot drie jaar en 10% mogelijke 

uitstroom die wordt belemmerd door andere factoren. 
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Binnenvest (Beschermd Wonen) 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen en Opvang (peildatum juni 2017) 

Gemeente Totaal aantal plaatsen  Omschrijving 

Locaties Beschermd Wonen Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd” 

Leiden ±57 ± 28 ± 29 

Alphen ±12  ± 12 

Oegstgeest ±3  ± 3 

Voorschoten 1  1 

Katwijk 1  1 

Noordwijkerhout 2  2 

Totaal ±7637 ± 28 ± 48 

 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

Aanbieder 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

<1 jaar – <3  jaar – 

<5 jaar – niet/>5 

jaar 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom 

naar zelfstandige 

woonruimte 

Beschermd 

Wonen in de 

wijk 

35 N= 3 -31 -0 -138 20 

 

Sociaal 

Pension 
28 0% -0% -0% -100% 039 

 

Bijzondere 

woonvormen 
13 0% -0% -0% -100% 0 / 1 

 

Totaal 76  ± 20  Incidenteel 

 

 

  

                                                   
37 Aantallen per gemeente als volgt berekend: Klassiek intramuraal: hieronder valt het Sociaal Pension met 28 

plaatsen. Geambulantiseerd: hieronder vallen de 35 plekken in beschermde woonvormen in de wijk (zes woningen 

in Leiden, drie woningen in Alphen en één woning in Oegstgeest) en de 13 plaatsen bijzondere woonvormen (zeven 

in Leiden, twee in Alphen, één in Voorschoten, één in Katwijk en twee in Noordwijkerhout; er lopen gesprekken 

voor een bijzondere woonvorm in andere gemeenten). Zowel in het Sociaal Pension als in de beschermde 

woonvormen kunnen ook mensen wonen op een justitiële titel of Wlz. Dit is verdisconteerd in de geschatte 

uitstroompercentages. 
38 Voor het Clean House vindt na zes tot negen maanden uitstroom plaats (= ongeveer vijf per jaar); de overige 

woningen kennen een gemiddelde verblijfsduur van twee jaar (= ongeveer 15 per jaar); een enkeling verblijft langdurig 

(langer dan vijf jaar). 
39 Incidenteel vindt uitstroom plaats, maar dat is dan naar het Beschermd Wonen in de Wijk. 



 
 

SS/17/1824/mobwhr 2 oktober 2017 © bureau HHM Pagina 39 van 49 

 

Steenrots 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente Totaal aantal plaatsen 

BW 

Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd”40 

Katwijk 15 12 3 

Katwijk (toekomst) 9  9 

 24   

 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

Aanbieder 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

1 jaar – 3  jaar – >5 

jaar - niet 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Steenrots nu 15 0 – 0 – 10 – 4 241 n.v.t. 

Toekomst 24 0 – 0- 18 - 6 441 n.v.t 

 

 

’s Heerenloo 

Inzage in spreiding plaatsen en type plaatsen Beschermd Wonen  

Gemeente Totaal aantal plaatsen 

BW 

Waarvan “klassiek 

intramuraal” 

Waarvan 

“geambulantiseerd*” 

Noordwijk (op terrein) 7 GGz C    

Buiten terrein  11   

- Katwijk     

- Noordwijk    

- Leiden    

- Elders in de 

regio 
   

 18 GGz C42 18 N.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
40 Bij een aantal appartementen is ook toezicht in verband met zorgmijding. 
41 Uitgaande van een gemiddelde verblijfsduur van 4,5 jaar. Men beoogt een aantal extra plekken die bij realisatie 

zouden leiden tot een gemiddelde uitstroom van vier mensen per jaar. 
42 In totaal gaat het om 20 BW plekken voor GGZ C, waarvan 14 voor 18plus. 
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Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave)  

SHL 
Aantal 

plaatsen 

Prognoses van 

uitstroom (%) 

1 jaar – 3  jaar – >5 

jaar - niet 

Prognose uitstroom 

per jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct gereed 

voor uitstroom naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Op terrein 7  

         50%   - 50% 

0 0 

Buiten terrein 11 1 à 343 0 

Totaal 18    

 

 

Binnenvest (Maatschappelijke Opvang) 

Inzage in doelgroepen en uitstroommogelijkheden (relatie huisvestingsopgave); peildatum 

mei/juni 2017 

Inzage in 

spreiding 

plaatsen en 

type plaatsen 

Maatschappel

ijke opvang 

Aantal  

plaatsen 

Gemiddelde 

duur verblijf  

Gemiddeld 

beeld 

uitstroom 

(%) 

Z – BZW – 

BW*    

Prognose 

uitstroom per 

jaar naar 

zelfstandige 

woonruimte 

N direct 

gereed voor 

uitstroom 

naar 

zelfstandige 

woonruimte 

Crisisopvang 19 woningen 

3,5 maand44 100% -0% -0% 7545 

 

speelt46 
Hotel 3 

appartementen 

Dag- en 

Nachtopvang 

(73) 82 ± 5 maanden47 90% -0% -10% ± 180-22048 

 

 

 

25% 
Doorstroom-

kamers (9) 

Jongeren-

opvang 
6 plekken 6 maanden 

100%49 - 0% -

0% 
1245 

 

Totaal    ±270 - 310  

 

                                                   
43 Op dit moment gaat het om ongeveer één persoon per jaar; op termijn, bij een gemiddelde totale verblijfsduur van 

3 jaar, kan het gaan om drie mensen per jaar. 
44 Voorzieningen zijn samengenomen omdat het hotel (verblijfsduur twee weken) en de Crisisopvang (verblijfsduur drie 

maanden) elkaar opvolgen. 
45 Hoofdzakelijk uitstroom naar contingentwoningen.  
46 Geen schatting gegeven, maar beeld is dat een deel zou kunnen uitstromen zonder contingentwoning, hetgeen niet 

gebeurt vanwege tekort aan geschikte woningen. 
47 Aangegeven is dat ongeveer 20% van de doelgroep van de Nieuwe Energie bestaat uit draaideurcliënten (die niet 

goed of te snel uitstromen); 10% stroomt snel door omdat het gaat om meer economisch daklozen; 35% stroomt 

binnen drie tot vier maanden uit; 35% stroomt binnen zes tot negen maanden uit. De doorstroomkamers kennen een 

duur van een half jaar. Grofweg zou dat neerkomen op een gemiddelde duur van vijf maanden. Omdat dit 

fluctueert hanteren we hier een bandbreedte. 
48 Uitstroom naar kamers. 
49 Incidenteel uitstroom naar Nieuwe Energie. 
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Bijlage 6. Wensen ten aanzien van huisvesting 

Kwintes 

• De woningen in Boskoop zijn relatief klein; bij uitstroom is iets groter wenselijk. Dat lukt ook. 

 

Prodeba  

• Kleine sobere starterswoningen van 30 tot 35 m2, het liefs in de buurt van de (reguliere) 

voorzieningen als winkels etc. 

 

Haardstee 

• Prikkelarm in de laagste huurcategorie. 

• In de buurt van de woonvoorzieningen: voor autisme is het relevant dat de woningen in de 

buurt staan van de plek van uitstroom om vereenzaming te voorkomen en fluctuaties in 

problematiek op te vangen (indicaties moeten hierin dan ook kunnen meebewegen). Bij 

contingent woningen is het niet mogelijk de wijk aan te wijzen. Als dit wel zo zou zijn, zou 

de groep sneller kunnen doorstromen.  

• Van een goed kwalitatief niveau (niet te oude panden waar bijvoorbeeld de stroom uitvalt et 

cetera vanwege het risico op overprikkeling).  

 

Rivierduinen 

(voor zover uitstroom mogelijk is): 

• Huisvesting in de buurt, nabij de voorzieningen zodat mensen kunnen terugvallen op wat ze 

kennen. 

• Geclusterde woonvormen (bijvoorbeeld 3 op een galerij): wel zelfstandig, maar met 

mogelijkheid tot gezamenlijkheid / gemakkelijke sociale contacten/ laagdrempelig (dat 

laatste kwijtraken maakt uitstroom moeilijk voor veel mensen). 

• Omklapmogelijkheden (zie hierboven). 

• Eenpersoonseenheden (2 kamerappartementen; klein, niet te duur en goed onderhouden). 

• Een contingent-regeling is van belang in de gehele keten waarvan BW de laatste achterdeur 

vormt (“de olie in de machine”).  

• In Alphen is punt van aandacht dat de eigen BW woningen niet voldoen aan eisen der tijd (nu 

gedeeld sanitair en voordeur; er is behoefte aan zelfstandige wooneenheden).  

 

Cardea 

• Kleine goedkope studio’s met eigen sanitair (totaal 20 m2 is voldoende), maar wel met één 

voordeur. Juist door het delen van faciliteiten ontstaan veel problemen bij de doelgroep. 

Het liefst nog met een hoofdbewoner met een signalerende functie (niet voor zorg meer 

maar wel voor enige beschutting) naar het zorgveld. 

• De doelgroep wil vooral naar Leiden en ook naar Lisse en Alphen. Van belang is dat 

huisvesting niet al te landelijk ligt; een buitenwijk is prima; een dorp idem. Zolang het maar 

in de ‘normale’ wereld is (dat wil zeggen: in de nabijheid van openbaar vervoer i.v.m. 

bereikbaarheid opleiding / werk) en niet op een bedrijventerrein o.i.d. 

 

Binnenvest BW 

• Binnenvest kan beschikken over 50 contingent woningen. Bij uitstroom worden cliënten zelf 

huurder maar blijft Binnenvest op de achtergrond begeleiding bieden. 

• Bij uitstroom is behoefte aan kleine goedkope woningen (zie eigen onderzoek van de 

Binnenvest dat binnenkort verschijnt). In totaal 50% komt uit Leiden en wil hier blijven; 40% 

komt uit de regio en nog eens 10% van buiten.  
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Steenrots  

• Kleine, vriendelijke eenpersoonswoningen (ze moeten het ook schoonhouden) met 2 kamers 

is voldoende (tussen 50 en 55 m2). 

• Dicht bij de winkels en OV toegankelijk (veel cliënten zijn hun rijbewijs kwijt vanwege 

medicatie). 

 

‘s Heerenloo 

• Er is een tekort aan geschikte woningen: met name waar je met een aantal mensen bij 

elkaar zelfstandig kunt wonen en waar inpandig een trefpunt en begeleiding aanwezig is; 

dergelijke huisvesting is ook geschikt voor mensen met LVB. Er is dus behoefte aan woningen 

met mogelijkheid van een trefpunt en begeleiding. 

• Er is vooral vraag naar Noordwijk omdat mensen hier al gewoond hebben. Het gaat om 

jongvolwassenen (tussen 16 en 23e) die net in Noordwijk een netwerk hebben opgebouwd. 
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Bijlage 7. Toelichting contingent-regeling  

Bron: Verslag programma evaluatie huisvesten bijzondere doelgroepen 18 mei 2017 

 

Beschrijving contingent-regeling 

De contingent-regeling is ontstaan vanuit de corporaties waarbij de taak om woningen 

beschikbaar te stellen voor bijzondere doelgroepen beschreven staat in de 

huisvestingsverordening. Het DB van Holland Rijnland stelt het beleid vast. De uitvoering van de 

regeling wordt echter bekostigd door het PWHR. In eerste instantie konden alle instellingen die 

een samenwerkingsovereenkomst met het PWHR had cliënten voordragen voor een 

contingentplek. Het maakte daarbij ook niet uit of de aanvraag vanuit een intramurale of 

extramurale setting was. 

 

Door de veranderingen van de Wmo is hier een omkeer in gekomen. Door de beperkte omvang is 

het logischer om de plekken voornamelijk te gebruiken voor de uitstroom vanuit intramuraal. De 

urgente extramurale vraagstukken lopen deels via de contingent regeling of via de urgentie-

commissie. Binnen de contingent-regeling zijn er in het verleden ook extramurale partijen 

aangesloten. Daarnaast is er vaker de vraag om de regeling te gebruiken voor compliceerde 

extramurale vraagstukken vanuit zowel intra-als extramurale instelling. Het betreft hier vraag-

stukken die het bij de urgentie commissie vermoedelijk niet redden vanwege een verwijtbaar 

feit of waarbij verplichte begeleiding bij het zelfstandig wonen noodzakelijk is. Beide vraag-

stukken zijn op dit moment binnen de contingent-regeling mogelijk waarbij de nadruk ligt op 

intramurale aanvragen. 

 

Voldoet de regeling nog? En wie bepaalt de prioriteit? 

• De zorginstelling bepaalt nu zelf welke kandidaat hij een contingentplek geeft. 

• De toetsing hiervan is minimaal en niet duidelijk beschreven. Daarentegen liggen de 

toetsingscriteria van de urgentie commissie vast in de verordening. 

• Ondanks afwijzing urgentie commissie toch met voorrang een C-woning. 

• Urgentie commissie werkt ook met drie partijenovk (Wmo indicatie nodig/spreiding regio). 

• Naast Binnenvest hebben ook andere instellingen dak- en thuisloze aanvragen (zelfde 

toetsing). 

• Er worden partijen uitgesloten terwijl soortgelijke partijen deelnemen. 

• Het aantal contingenten kan niet ophoog zonder andere woningzoekenden te verdrukken. 

 

Het behaalde resultaat van de contingent regeling is: 

1. Draagt bij aan doorstroming vanuit intramurale instellingen. 

2. Door actieve toewijzing van woningen spreiding in woningbezit en regio. 

3. Client heeft een reële kans dat het zelfstandige wonen slaagt. 

4. Nauwelijks uitzettingen door overlast of huurschuld. 

5. Vast contactpersoon binnen instelling waardoor snel gehandeld kan worden. 

6. Borging van 2 jaar W begeleiding ligt regionaal vast. 

 

 

Evaluatie contingent-regeling 

Medio mei heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de huidige contingent regeling voor wat 

betreft de huisvesting van bijzondere doelgroepen in de regio Holland-Rijnland.  

 

Belangrijkste aandachtspunten die tijdens deze evaluatie naar voren zijn gekomen hebben we 

hieronder samengevat.  
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Groeiende vraag van intramuraal naar extramuraal:  

• Meer acute situaties doordat er geen intramurale mogelijkheden zijn  

• Zeer grote groei dak/thuisloze nav recessie -> huisuitzettingen, Multi problemen door 

wegvallen van huis of baan  

• Groeiende groep: (ex)vastgelopen jongeren( tot 27 jaar) na begeleidt wonen project  

• Minder mensen krijgen een WLZ indicatie dus moet noodgedwongen zelfstandig  

• Speciale woonwensen, te weinig geclusterd wonen  

 

Groeiende groep vastgelopen thuissituaties:  

• Urgente thuissituaties worden nu ook opgemerkt door sociale wijkteams -> extra aanvragen  

• Stap naar zelfstandig wonen lukt alleen met noodzakelijke begeleiding en is acuut gewenst 

omdat er geen inschrijftijd is opgebouwd  

• Stap naar zelfstandig wonen is te groot, een tussenwoonvorm is gewenst BW of geclusterd 

wonen.  

• Huiselijk geweld: vanuit opvang naar eigen woning  

 

De druk op de sociale woningvoorraad is hoog waardoor het niet lukt in een noodsituatie sociaal 

te huren. De particuliere markt is voor mensen met een uitkering vaak te duur of niet passend.  

 

Door de toegang door Sociale wijkteams moet de weg naar gemeente en zorg makkelijker gaan. 

Zij doen steeds vaker een beroep op contingenten via zorgpartijen. Het meldpunt zorg en 

Overlast wordt sneller ingeschakeld bij problematische situaties. Niet iedere gemeente heeft een 

convenant voorkomen huisuitzetting. Mogelijk zou dit meer een regionale afspraak moeten 

worden. 

Bron: evaluatieverslag Huisvesten Bijzondere Doelgroepen 18 mei 2017. 

 

De knelpunten die worden ervaren komen overeen met de knelpunten die ook tijdens dit 

onderzoek naar boven zijn gekomen. Specifieke aandacht wordt besteed aan de groeiende groep 

die vastloopt in de thuissituatie. Ook voor deze ontwikkeling wordt het ontbreken van een 

passende ambulante infrastructuur genoemd.  

 

Aanbevelingen die worden meegegeven richten zich onder andere op het realiseren van meer 

betaalbare en kleinere woningen en het creëren van meer varianten in contractvormen. 

 

In het licht van dit onderzoek is het een waardevolle constatering dat corporaties, 

zorgaanbieders en gemeenten al nadrukkelijk met elkaar in gesprek zijn over de opgave die 

voorligt omtrent het huisvesten van BW en MO. Knelpunten worden gedeeld en aanbevelingen 

voorgedragen. Dit biedt een gedegen basis en een uitstekend platform om richting 2020 de juiste 

stappen te zetten. 
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Bijlage 8. Wijze waarop PGB is georganiseerd 

Bron: 

https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/

Algemene_info/algemene_informatie_beschermd_wonen.pdf 

 

Informatie over Persoonsgebonden budget bij Beschermd Wonen 

U wilt een Persoonsgebonden budget ontvangen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Om een 

PGB te ontvangen heeft u een zorgovereenkomst nodig. Met de zorgovereenkomst laat u de 

gemeente zien hoe u het budget wilt gaan besteden. U kunt een format van een 

zorgovereenkomst vinden op de site van de sociale verzekeringsbank (SVB). 

In de zorgovereenkomst geeft u aan wat de reden is dat u geen gebruik wilt maken van de 

zorgaanbieders die gecontracteerd zijn door de gemeente en de zorg zelf wilt inkopen. 

Als PGB-houder bent u zelf verantwoordelijk voor het aansturen van de zorg die u inkoopt. Dit 

houdt ook in dat u zelf de kwaliteit van de ondersteuning moet bewaken, en bij ziekte of 

vakantie van uw ondersteuner zelf vervangende ondersteuning moet regelen.  

 

De gemeente leiden heeft een aantal kwaliteitseisen aan beschermd wonen namelijk: 

• Er is 24-uur zorg oproepbaar. Dit betekent dat als u zorg nodig heeft u een zorgverlener kan 

bellen. De zorg kan geleverd worden door meerdere personen zodat bij ziekte of vakantie de 

zorg overgenomen kan worden. Deze zorgverlener kan u telefonisch helpen of is in de 

mogelijkheid om binnen 30 minuten bij u aanwezig te zijn. Afhankelijk van de zorgvraag van 

de cliënt dient de zorg altijd aanwezig te zijn (zzp5). 

• Zorg wordt geleverd aan de hand van een zorgplan. In het zorgplan staat beschreven welke 

doelen u wilt bereiken tijdens de periode dat u gebruik maakt van beschermd wonen. Ook 

wordt omschreven welke zorgactiviteiten ingezet worden om uw doelen te bereiken. Het 

zorgplan wordt ondertekend door de cliënt.  

• U of uw budgethouder beschikt over een zorgovereenkomst, waarin staat vastgelegd bij 

welke zorgverleners u de zorg gaat inkopen, het tarief van de zorgverlener en het aantal 

uren per zorgverlener. Ook staat hierin aangegeven om welke reden u geen gebruik wilt 

maken van zorgaanbieders die gecontracteerd zijn door de gemeente.  

• Als u niet zelf uw PGB kunt regelen kunt u iemand anders vragen uw budgethouder te zijn. 

Deze budgethouder mag niet ook uw zorgverlener zijn die u begeleiding biedt. U of uw 

budgethouder is financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van uw PGB. De 

budgethouder legt verantwoording af over het te besteedde bedrag aan de gemeente via een 

zorgovereenkomst.  

• De zorgverlener(s) beschikt (beschikken)  over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

• Als u geholpen wordt door één zorgverlener dan dient u aan te tonen op welke manier/door 

wie de zorg overgenomen kan worden als deze zorgverlener uitvalt. 

 

Bij het hebben van een PGB komen een aantal administratieve zaken kijken namelijk het sluiten 

van een zorgovereenkomst, het bijhouden van de administratie en het doorsturen van de 

facturen aan de sociale verzekeringsbank (SVB).  

 

 

 

https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/Algemene_info/algemene_informatie_beschermd_wonen.pdf
https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/Algemene_info/algemene_informatie_beschermd_wonen.pdf
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Bijlage 9. Analyse wachtlijst Beschermd Wonen medio 2017 

Bron: Notitie Ontwikkeling cliënt aantallen Beschermd Wonen 2015/2016 & Analyse Wachtlijst 

(Centrumgemeente Leiden, 2017). Onderstaande teksten komen rechtstreeks uit voornoemde 

notitie. 

 

In maart 2017 is de centrumgemeente Leiden gestart met het analyseren van de wachtlijst 

Beschermd Wonen. 

Doelstelling hierbij is te komen tot up-to-date wachtlijst Beschermd Wonen zodat het mogelijk 

wordt: 

• beter te sturen50 op de instroom in Beschermd Wonen. 

• beleidsinformatie te genereren over knelpunten in vraag en aanbod.  

 

De uitkomsten van de analyse van de wachtlijst zullen enerzijds worden gebruikt als input om te 

komen tot werkafspraken met aanbieders die ervoor zorgen dat de gemeentelijke wachtlijst 

beter up tot date blijft, anderzijds als input bij het maken van inkoopafspraken beschermd 

wonen 2018 en de wijze waarop vanuit de gemeente gestuurd wordt op de transformatie 

Beschermd Wonen (meer diversiteit in geambulantiseerde vormen van Beschermd Wonen). De 

analyse wordt uitgevoerd door consulenten Beschermd Wonen van de gemeente Leiden. 

 

Gekozen aanpak analyse 

Bij aanvang van de analyse bleek dat op een aantal vlakken de wachtlijst van de gemeente 

(totaal aantal cliënten met een indicatie Beschermd Wonen die wacht op een plek), niet overeen 

kwam met wachtlijsten van aanbieders Beschermd Wonen zelf. Zodra cliënten een indicatie 

Beschermd Wonen hebben ontvangen, melden zij zich zelf aan bij de aanbieder waar zij graag 

zouden willen wonen. Gebleken is dat cliënten zich soms reeds aanmelden bij een aanbieder 

voordat er een indicatie is gesteld. Ook melden cliënten zich soms aan bij meerdere 

zorgaanbieders. Hierdoor ontstaan verschillen die een helder beeld over het aantal wachtenden 

vertroebelen.   

 

Bij het analyseren van de wachtlijst is dan ook gestart met het naast elkaar leggen van de 

wachtlijsten van zorgaanbieders en de gemeentelijke wachtlijst.  

Dit heeft geresulteerd in een voorlopig beeld van 111 cliënten op de wachtlijst Beschermd 

Wonen per 31-12-2016. Een klein deel (+/- 10 personen) staat sinds 1-1-2015 op de wachtlijst.  

Als volgende stap in de analyse van de wachtlijst is een inhoudelijke analyse gemaakt.  

 

Dit gebeurt op de volgende wijze: 

• Op basis van cliëntdossiers  is een sortering gemaakt op basis van aard van de problematiek: 

psychiatrische problematiek, Autisme, Maatschappelijke opvang, Jeugdpsychiatrie en LVB. 

Hierbij is bij cliënten vaak sprake van combinaties van problematiek;  

• Vervolgens is nagegaan of er een rode draad is te vinden tussen aard van de problematiek en 

wachtduur; 

• Vervolgens wordt momenteel per cliënt nader onderzocht wat de huidige situatie is van 

cliënten die lang op de wachtlijst staan en wat de oorzaken zijn van een lange wachttijd. 

 

  

                                                   
50 Sturing zit zowel in het in de gaten houden dat langst wachtenden het eerste worden geplaatst, maar ook in 

afspraken tussen gemeente en aanbieders ten aanzien van het centraal melden van instroom & uitstroom van 

cliënten. 
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Eerste resultaten 

Uit de eerste resultaten blijkt dat een deel van de cliënten reeds op een andere manier 

ondersteuning krijgt en geen interesse meer heeft in een Beschermd Wonen voorziening 

(indicatie wordt niet verzilverd). Daarnaast zijn er cliënten die aanspraak maken op een 

specifieke locatie/ vorm van Beschermd Wonen, waarvan de plekken schaars zijn.  

 

Dit laatste blijkt vooral te gelden voor cliënten met: 

• Autisme in combinatie met verstandelijke beperking (VG/ LVB) ouder dan 30 jaar; 

• Autisme in combinatie met agressie en dwang; 

• Moeder – Kind licht verstandelijk beperkt (LVB); 

• Ouderen met psychiatrische & somatische problematiek. 

 

Het analyseren van de wachtlijst wordt in de tweede helft van 2017 voortgezet. Het blijkt een 

tijdrovende klus om een goed beeld te krijgen van alle facetten die van invloed zijn op deze 

wachtlijst. Tegelijkertijd hechten we als gemeente hier groot belang aan omdat nu al blijkt dat 

het waardevolle informatie oplevert die uiteindelijk kan worden gebruikt om te komen tot 

effectieve maatregelen voor het terugdringen van het aantal wachtende cliënten.  

 

Grafiek 4. Verdeling van het aantal BW-cliënten op de wachtlijst naar gemeente (peildatum 31-12-2016) 
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