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Schets van de huidige ontwikkelingen in Beschermd Wonen in relatie tot 

Maatschappelijke Zorg  

Renske Gercama legt uit dat het afgelopen jaar tijdens de Ontwikkeltafels BW de transformatie BW 

en ontwikkeling van de ZZP’s zijn besproken. In de aanloop naar 2021 wordt de rol van Leiden als 

centrumgemeente bij de transformatie echter steeds minder groot en is het steeds meer aan de 

subregio’s om het stuur over te nemen bij het vormgeven van de transformatie. Zodoende krijgen de 

Ontwikkeltafels ook een andere functie. De onderwerpen die we de komende periode willen 

bespreken zullen gaan over de transitie, zoals bijvoorbeeld de openstelling WLZ, verdeelmodel, het 

onderzoek naar specialistische 24/7 ondersteuning en het decentralisatieproces BW. Vanuit de 

aanbieders wordt nog het scheiden wonen/zorg als onderwerp voor een Ontwikkeltafel genoemd. De 

overbruggingszorg zou per 2019 worden overgeheveld, maar dat is nu afhankelijk van hoe de 

subregio’s hiermee aan de slag gaan.  

Rondje langs de subregio’s  

De verschillende projectleiders van de subregio’s stellen zich voor en geven een toelichting op de 

subregionale voorbereiding richting 2021. De contactgegevens zijn terug te vinden in de presentatie. 

Rijnstreek (Rike van Oosterhout) 

De Rijnstreek is bezig met het bepalen van de inkoopstrategie per 2021. In 2021 loopt namelijk het 

contract met Tom in de buurt af. We voeren nu gesprekken met aanbieders die momenteel actief zijn 

in de Rijnstreek. In mei/juni zullen ook de oriënterende marktverkenningen starten. Ook werken we 

momenteel aan een huisvestingsplan, waarbij we uitgaan van wonen/zorg als twee expertises. 

Leidse regio (Guido de Ruiter) 

De Leidse regio heeft redelijk recent besloten om gezamenlijk  de transformatie aan te gaan. Het 

scheiden van wonen/zorg en het op- en afschalen zijn belangrijke aandachtspunten. We willen een 

plan maken voor de inkoopstrategie vanaf 2021. Ook de uitkomsten van de reeds lopende pilots zijn 

voor ons erg belangrijk.  

Duin- en Bollenstreek (Cyriel Thomas, Aldert Haasnoot) 

Cyriel Thomas en Aldert Haasnoot zijn de projectleiders voor deze subregio. De Duin- en Bollenstreek 

onderzoekt welke en op welke manier de huidige Leidse taken (zoals overbruggingszorg BW) alvast 

overgeheveld kunnen worden. Wij zijn ook bezig met het inzichtelijk krijgen van de 

huisvestingsmogelijkheden. Deze subregionale notitie zal binnenkort worden gedeeld. Wij vinden het 

belangrijk dat mensen in de buurt worden opgevangen of crisissituatie zelfs voorkomen wordt. De 

pilots zoals de Buurtcirkel en het Pitstophuis kunnen hierbij helpen. Een mooi voorbeeld is De 

Steenrots. Ze hebben een cluster van 9 2-kamerappartementen met steunpunt/slaapdienst 

gebouwd, als doorstroming vanuit BW of een behandelsetting.  

 



Kim Verburg (Prodeba): In 2015 hebben wij al ervaren dat het voor cliënten lastig is om door de 

gemeentegrenzen heen te bewegen. Hoe gaan we voorkomen dat mensen niet meer door de kunnen 

verhuizen, terwijl dat soms voor de cliënt beter passend is? Renske Gercama: Dit is een voorbeeld 

van een vraagstuk dat vraagt om afspraken op regionaal niveau.  De projectleiders overleggen 

periodiek met elkaar om deze overkoepelende afspraken scherp te krijgen en te maken.  

 

Onderzoek analyse en advies over een toekomstbestendig aanbod van 

24/7 zorg en ondersteuning in Holland Rijnland  

AEF zal de komende periode onderzoeken hoe we tot passend en voldoende aanbod voor de 

doelgroep kunnen komen. Thijs v/d Broek en Leonie Voorhagen vertellen hoe ze daarmee aan de slag 

gaan en welke rol van aanbieders zij daarin voorzien. De opzet van het onderzoek staat uitgewerkt in 

de presentatie. 

 Aanleiding project: Gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben besloten om de 

decentralisering van BW en MZ in subregionale vorm op te pakken.  Er zijn groepen voor wie 

het lastig blijkt om de specifieke ondersteuning te regelen op subregionaal niveau. De 

gemeenten vragen aan AEF om: 

o te onderzoeken wat de huidige en toekomstige vraag en het aanbod van 

specialistische 24/7 zorg en ondersteuning is. 

o met gemeenten tot afspraken te komen over welke aanbod vanaf 2021 regionaal 

ingekocht en gefinancierd moet worden (en wat daarmee subregionaal). 

o Met aanbieders en gemeenten tot afspraken te komen over hoe het regionale 

aanbod ontwikkeld moet worden (waar het nog niet aan de vraag tegemoet zou 

komen). 

 Het beoogd resultaat van deelopdracht 1 is om tot een concreet en door alle betrokkenen 

gedragen voorstel voor de ontwikkeling van het toekomstige regionale aanbod te komen  

(kwalitatief en kwantitatief gezien). De geselecteerde aanbieders zullen binnen de komende 

twee weken bericht krijgen. 

Margot Vogelezang (Rivierduinen): Momenteel staan er cliënten op de wachtlijst of worden 

daar niet eens op geplaatst, omdat daar op dit moment geen passend aanbod voor is. Hoe 

nemen jullie dat mee in het onderzoek? Thijs v/d Broek: Dit zal in het kwalitatieve gedeelte 

van het onderzoek terug komen. Wij zullen met zowel aanbieders als cliënten in gesprek 

gaan. 

 Het beoogd resultaat van deelopdracht 2 is om te komen tot concrete afspraken over welke 

activiteiten elk van de betrokkenen wanneer gaat ondernemen om tot de gewenste situatie 

te komen wat betreft het specialistische aanbod. Bij deelopdracht 2 hebben de aanbieders 

een meer uitgebreide rol. 

 

Openstelling WLZ voor mensen met een psychische stoornis 

Willem van Bork (Z&Z) is adviserend geneeskundige van het Zorgkantoor en neemt deel aan een 

landelijke werkgroep die zich buigt over de openstelling WLZ voor mensen met een psychische 

stoornis. De verwachting is dat 1500 mensen van de 9000 mensen die nu aan de poort staan, 

daadwerkelijk toegang zullen krijgen tot de WLZ. Het CIZ gaat in 2019 alle zorgaanbieders benaderen 

en de huidige WLZ-cliënten opnieuw beoordelen. In 2020 zullen alle nieuwe potentiële cliënten 



geïndiceerd worden. Als een cliënt in een BW-locatie woont, psychiatrie als grondslag heeft en is 

aangewezen op langdurige zorg, kan deze persoon mogelijk aanspraak maken op de WLZ.  

Indien er vragen zijn kan er contact opgenomen worden met Willem van Bork via het e-mailadres 

Willem.van.Bork@zorgenzekerheid.nl . 

 


