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VERSLAG MARKTCONSULTATIE SESSIE 2 BESCHERMD WONEN 

14 oktober 2020 (via MS Teams) 

 

Aanwezig namens de opdrachtgever: Danielle van Bilzen (gemeente Roermond), Maarten Hebels en 

Selaine Soons (gemeente Venlo) 

 

Aanwezig namens de aanbieders: Otto Fransen en Ine Knuever (Regionaal Autisme Centrum); Ton 

Wijnen (De Rooyse Wissel); Eric Heitzer (Moveoo); Marjolein Dohmen (PSW); Oege Jacob Brouwer 

(Leger des Heils); Karin van Leeuwen en Carlijn Heesen (Care+), John Cauberg (Coöperatie 

Limburgse Zorgboeren). 

 

Vraag 1 en 2 (gezamenlijk besproken) 

1. Samenwerking in de keten. Visie aanbieders? (en niet meer kunnen hanteren van 

exclusiecriteria) 

2. Inschrijven in combinaties van aanbieders, visie aanbieders? Hoe zorgen voor het behoud van 

kleine specialistische aanbieders?  

 

 

Reacties aanbieders1 

a. hoe zit het met de expertiseverdeling: betekent het aanbieden in combinatie met andere 

aanbieders dat je wel je eigen expertise kunt inbrengen en behouden?  

b. zijn we als (kleine) aanbieders dan onderaannemers of kopen we in onder eigen identiteit (RAC)? 

c. het heeft de voorkeur om niet te werken met onderaannemers maar te komen tot een 

samenwerking binnen de combinatie gericht op gelijkwaardigheid waarbij één van de partijen 

richting de opdrachtgever optreedt als penvoerder; 

d. wil de opdrachtgever één of meerdere combinaties van aanbieders contracteren? Het antwoord 

hierop is dat de opdrachtgever voornemens is afspraken te maken met meerdere combinaties 

e. wordt de inkoop hierdoor niet onnodig ingewikkeld? 

f. de doelgroep BW is zeer divers van aard. Een netwerksamenwerking zou hier goed bij kunnen 

passen. Hieronder wordt een samenwerking verstaan waarbij iedere aanbieder zijn eigen 

autonomiteit behoudt uitgaande van de kracht van iedere organisatie (Moveoo) 

g. erg goed om geen exclusiecriteria meer te hanteren, niet meer in hokjes denken. Ook goed om 

middels het vormen van combinaties een brede expertise in te kunnen zetten (PSW, Moveoo). 

Hierbij is het wel van belang dat aanbieders hun eigen expertise blijven behouden en dat het 

aanbod niet een ‘grijze massa’ wordt. 

h. let ook op dat er geen kartelvorming ontstaat (Careplus); 

i. waar krijgen de time-outplekken een  

j. neem in de verschillende aanbestedingsdocumenten duidelijke definities op zodat het voor 

aanbieders duidelijk is welk deel van een opdracht waar thuis hoort (PSW). Als voorbeeld hierin 

wordt het onderscheid tussen wonen met begeleiding jeugd en BWjeugd 17+ genoemd.  

 

Vraag 3 

3. Hoe realiseer je maatwerk in zinvolle daginvulling passend bij de doelen van de cliënt in 

Beschermd Wonen, in samenwerking met de netwerkpartners? Wat is haalbaar?  

 

Reacties aanbieders 

a. Alle aanbieders onderschrijven het idee van het ‘losknippen’ van de dagbesteding van het product 

BW. Ze verwachten dat hiermee op een andere manier naar de invulling van de dagbesteding zal 

 
1 Daar waar dit nadrukkelijk is genoteerd, zijn de aanbieders die een punt hebben ingebracht opgenomen. 
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worden gekeken: de verwachting is dat de focus verschuift van de eigen organisatie naar 

samenwerking met anderen. Als voorbeeld wordt genoemd dat het op deze manier vaker zal 

voorkomen dat een cliënt bij de ene aanbieder woont en dat een ander( e ) (aanbieder) de 

daginvulling van de cliënt verzorgt. PSW vult hier nog op aan dat hiermee een perverse financiële 

prikkel (die bijvoorbeeld ook in de Wlz aanwezig is) wordt weggenomen. 

b. Voor een bepaalde doelgroep (Leger des Heils, Moveoo) is er op dit moment weinig passende 

dagbesteding. Door samenwerking te zoeken met andere aanbieders zijn er wel mogelijkheden 

om dit samen op te zetten en (meer) gebruik te maken van elkaar voorzieningen. 

c. De vraag is wat op dit moment voor aanbieders leidend is : welke daginvulling past bij de cliënt of 

past de daginvulling die de aanbieder biedt bij de cliënt. Kern van de verandering is een focus op 

passende (bij de behoefte van de cliënt) daginvulling. Dat hoeft niet altijd geregisseerde 

dagbesteding te zijn (met indicatie) maar kan ook in de vorm van vrijwilligerswerk in de wijk. 

d. Houdt wel rekening in de financiering van dagbesteding met no-show. Bij de GGz doelgroep komt 

dit relatief vaak voor wat de exploitatie van de dagbesteding in gevaar brengt (PSW). 

 

Vraag 4 

4. Wat is het perspectief van de doelgroep m.b.t. groei in stappen op diverse onderdelen van de  

ZRM?  

 

Reactie aanbieders 

a. Naar aanleiding van deze vraag ontstaat er discussie over de passendheid van de ZRM als 

meetinstrument voor cliënten beschermd wonen. Enkele reacties: 

• de ZRM is een eenzijdig instrument. Er wordt bij het invullen vaak geen rekening 

gehouden met de ondersteuning van het netwerk om de cliënt heen. Client maakt in het 

begin grote stappen, juist omdat er veel begeleiding is (Careplus); 

• de ZRM zegt niets over de veiligheid van burger en maatschappij (terugvalrisico’s). 

Daardoor kan een vertekend beeld ontstaan. (Rooyse Wissel); 

• bij autisme zegt de ZRM niet zo veel als instrument voor uitstroom. En cliënt kan heel 

goed scoren op de ZRM ten tijde van het verblijf binnen BW. Wanneer echter bij uitstroom 

de vaste structuur wegvalt, kan de situatie er op korte tijd weer heel anders uitzien. (RAC) 

• de ZRM is erg grofmazig (PSW). De ZRM kan op hoofdlijnen een beeld geven van de 

populatie maar is op cliëntniveau te grof; 

• de ZRM gaat niet in op positieve gezondheid. 

b. Het is wenselijk dat de opdrachtgever een duidelijk kader schetst van wat er nodig is voor een 

duurzame uitstroom.   

c. Gezien de diversiteit van de doelgroep is het niet mogelijk om iedereen langs dezelfde meetlat 

(binnen 1 jaar uitstromen) te leggen. Sommige cliënten maken maar hele kleine stapjes die niet te 

meten zijn met de ZRM. 

 

Vraag 5 

5. Beperken duur opname in BW Wmo, wat is haalbaar (uitzonderingen daargelaten)?  

 

 

Reactie aanbieders 

a. De aanbieders begrijpen het dat de opdrachtgever wil inzetten op beperking van de duur van het 

verblijf in BW (focus op eindigheid). De praktijk leert dat de benodigde duur echter sterk 

afhankelijk is van de situatie van de cliënt (LVG-doelgroep zet bijvoorbeeld kleine stapjes). De 

doelgroep is te divers om er een gemiddelde duur in de vorm van een generieke KPI aan te 

hangen. 
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b. Ook na openstelling van de Wlz voor de doelgroep psychiatrie, zal er binnen de Wmo een 

populatie overblijven die langdurig gebruik blijft maken van een BW-voorziening zeker wanneer er 

nog maar een klein beetje ontwikkelperspectief is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de VG-

doelgroep. De ervaring is dat deze bijna niet door het CIZ wordt toegelaten. Hierdoor kunnen 

cliënten tussen wal en schip terecht komen. Vraag aan de opdrachtgever is of BW soms ook een 

stabiel eindpunt mag zijn? 

c. Bij de intake van cliënten moet bij zowel de gemeenten (toegang) als de aanbieders al de focus 

liggen op eindigheid en moeten de verwachtingen over een weer helder worden neergezet.   

d. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen focus op duur en focus op duurzame 

uitstroom. Door teveel te pushen op de duur kan de duurzaamheid van de uitstroom onder druk 

komen te staan.  

e. Uitstroom kan worden bevorderd door samenwerking. Samen op zoek gaan naar de beste 

vervolgplek voor de cliënt. 

 

Vraag 6  

6. Realiseren spreiding beschermd wonen en lokale toegankelijkheid beschermd wonen?  

 

 

Reactie aanbieders 

a. De exploitatiekosten zijn zodanig dat spreiding wel moeilijker wordt: je hebt een bepaald volume 

nodig om de kosten in de hand te houden. Het volume dat nodig is om de exploitatie rond te 

krijgen, hangt samen met het tarief dat de opdrachtgever wil bieden. 

b. Oproep aan de opdrachtgever om te werken met een reële kostprijs voor BW. Hiertoe loopt op dit 

moment een onderzoek door HHM. 

c. Het is in bepaalde gevallen lastig om de uitstroom dicht bij huis te zoeken: sommige cliënten zijn 

gewoon niet meer welkom in de plaats van herkomst. 

d. Gedoogplekken zijn lastiger te spreiden moeilijk te spreiden over de regio. Deze cliënten willen 

toch graag in de wat grotere kernen wonen (Moveoo, Leger des Heils). 

e. Juist door te werken met combinaties van aanbieders kun je een groter volume creëren, waardoor 

het spreiden van voorzieningen makkelijker is. 

f. RAC ziet dat 80% van de cliënten uitstroomt in de gemeente van herkomst: in een prikkelarme 

omgeving (dorp) en bij hun ‘oude’ eigen netwerk. 

 

   

  


