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Vooraf
Samenvatting
De komende jaren zijn grote verschuivingen gaande op het gebied van Beschermd Wonen. Die verschuivingen
zijn vooral financieel van aard, naast de al gaande beweging ‘Ggz in de wijk’. Mensen met een hulpvraag krijgen
zorg steeds meer dichtbij huis en blijven als het kan, met hulp, thuiswonen. We noemen dit ‘beschermd thuis’.
De gemeenten in de regio Oost Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Voorst) willen een
gevarieerd en compleet zorglandschap van de (1) GGZ in de wijk aanbieden. Dat betekent ook dat zowel client
als omgeving centraal staan in de (2) integrale hersteltrajecten. En dat (3) continuïteit aanbod van Beschermd
Wonen vraagt om doorontwikkeling op deze punten. Deze drie thema’s zijn de pijlers van het nieuw ontwerp
Beschermd Thuis 2030. Die pijlers krijgen ontwikkelpunten mee en moeten voldoen aan randvoorwaarden. Het
ontwerp Beschermd Thuis 2030 geeft als richtinggevend document voor de komende jaren ook aanbevelingen
mee over het implementeren van het ontwerp.
Proces
Dit ontwerp is opgesteld in opdracht van de regiogemeenten Oost Veluwe. De ontwikkeling ervan vond plaats
in gesprek met cliënten, zorgaanbieders, corporaties, de zorgverzekeraar en de zes gemeenten. Vanaf
november 2019 hebben we in grotere en kleinere bijeenkomsten, interactief en bij reguliere vergaderingen, de
vraagstukken verkend, wat leidde tot een plan van aanpak. Nadat dit plan van aanpak eind februari was
vastgesteld door de opdrachtgever, het RBO Oost Veluwe, startte de uitvoering. We zijn, gezien de pandemie
die in maart uitbrak, het ontwerp gaan uitwerken met hulp van telefonische interviews, een webinar, digitale
werksessies en een enkele fysieke bijeenkomst. We maakten gebruik van een doorsnee van de totale groep van
partners in het veld; ongeveer 40 mensen, die met veel inzet hebben meegedacht.
Het ontwerp is steeds besproken op regionaal ambtelijk en bestuurlijk niveau en aan tafel met de EPA
Taskforce.
Leeswijzer
Dit document is als volgt opgebouwd.
In het 1ste deel starten we met een beschrijving van de context, de regio Oost Veluwe en welke kaders vanuit
gewerkt wordt. Vervolgens gaan we in op de aanleiding om een ontwerp te maken voor het zorglandschap van
Beschermd Thuis. De opdracht, eind februari gegeven door de bestuurders van de regio Oost Veluwe, wordt
toegelicht.
In het 2de deel beschrijven we de drie pijlers van het ontwerp Beschermd Thuis 2030, als de basis van het
ontwerp. De pijlers moeten helpen focus aan te brengen in de keuzes van de volgende jaren bij het afbouwen
van een deel van Beschermd Wonen, gezien vanuit het bredere perspectief van Beschermd Thuis. De pijlers
hebben een aantal ontwikkelpunten, erna genoemd.
Het ontwerp heeft randvoorwaarden om het ontwerp te kunnen realiseren, beschreven in het 3de deel. De
randvoorwaarden zijn gegroepeerd naar vier niveaus: van strategisch tot praktisch/ uitvoerend. Voor alle
randvoorwaarden geldt, net als voor de pijlers, dat ze richtinggevend zijn en in de komende tijd om uitwerking
vragen.
Voor die uitwerking, de implementatie, doen we het 5de deel aanbevelingen, uiteengezet in stappen.
Het 4de deel van dit ontwerp ontbreekt nog. Het financiële kader van Beschermd Thuis 2030 wordt pas in
december 2020 definitief bekend, waardoor we deze, niet onbelangrijke randvoorwaarde, nog niet in kunnen
vullen. Zodra de voorlopige cijfers bekend zijn, zullen we deze in het ontwerp meenemen.
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1. Inleiding
1.1.

De context en aanleiding

Beschermd Thuis in Oost Veluwe
De regio Oost Veluwe staat voor een inclusieve samenleving. Omdat het voor de meeste mensen, ook met een
hulpvraag, plezierig is zelfstandig te wonen in een prettige leefomgeving/ wijk, wil de regio een gevarieerd en
compleet zorglandschap van de GGZ in de wijk aanbieden. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem,
Heerde en Voorst, zijn regio Oost Veluwe voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en hebben
hiervoor dit ontwerp gezamenlijk opgesteld.
De regio schaarde zich in 2016 achter ‘Beschermd Thuis’, waarin de visie van commissie Dannenberg, de
herstelgedachte uit Over de Brug én de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) samenkomen1. De regio voert
samen de regionale Transformatie Agenda MO-BW 2016-2020 uit. De regiogemeenten werken bovendien
samen met de partners van de EPA Taskforce en van de Woonagenda2.
De Transformatie Agenda geeft ‘GGZ in de wijk’ vorm op vijf thema’s: (1) Zorginfrastructuur in de wijk, (2)
Welkom in de woonomgeving, (3) Wonen, (4) Werk en dagbesteding en (5) Financiële situatie van cliënten.
Deze thema’s zijn geconcretiseerd in lokale en regionale jaarwerkplannen.
Ook tekenden de zes gemeenten medio 2019 een regionaal convenant met de afspraak om bij de financiële
doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar alle gemeenten, vanaf 1-1-2022, één regionaal budget te
hanteren voor regionale cliënten en regionale voorzieningen.
Bewegingen met effect op het zorglandschap
Vanaf 2021 zijn er twee bewegingen die een grote verschuiving gaan hebben op het zorglandschap van
Beschermd Thuis: (1) de overgang van Wmo naar Wlz en (2) de landelijke herverdeling budget Beschermd
Wonen. We lichten deze bewegingen hieronder toe.
(1) Overgang Wmo naar Wlz
Vanwege veranderde wetgeving gaat meer dan 40% van de cliënten Beschermd Wonen per 1-1-2021 over van
de WMO naar de Wlz (Wet Langdurige Zorg). Aanname is dat ook minimaal 40% van het huidige regionale
budget maatwerkvoorzieningen voor beschermd wonen wordt overgeheveld vanaf 2021.
De regio Oost-Veluwe heeft er voor gekozen om voor de doorstroom van Wmo naar Wlz per 1-1-2021
specifieke onafhankelijke clientondersteuning te contracteren. Uitgangspunt daarbij is dat de client tijdens het
Wmo-traject en tijdens het daaropvolgende Wlz-traject ''hetzelfde gezicht'' behoudt.
(2) Landelijke herverdeling budget Beschermd Wonen
Het huidige budget Beschermd Wonen voor Oost-Veluwe bedraagt ongeveer € 52 miljoen op jaarbasis. Uit dit
budget worden diverse regionale uitvoeringskosten, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen
gefinancierd. De uitgave aan maatwerkvoorzieningen is jaarlijks ongeveer € 44 miljoen. Er zijn gemiddeld 800
cliënten op een maatwerkvoorziening geplaatst; op jaarbasis inclusief in-, door- en uitstroom is sprake van
ongeveer 1.020 cliënten per jaar.
Landelijk is besloten om een objectief verdeelmodel voor Beschermd Wonen in te voeren en om tegelijkertijd
het budget te herverdelen naar alle gemeenten. De definitieve bedragen zijn volgens recente landelijke
ontwikkelingen pas bekend eind 2020 in de decembercirculaire van het gemeentefonds. De start van de
herverdeling is gepland vanaf 1-1-2022 en duurt maximaal 10 jaar.
1

Zie voor commissie Dannenberg: https://vng.nl/files/vng/van-beschermd-wonen_20151109.pdf;
De herstelgedachte uit Over de Brug https://www.movisie.nl/publicatie/over-brug;
JOZJP: https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/
2

Najaar 2020 wordt de Transformatie-agenda MO-BW Oost Veluwe geëvalueerd en geactualiseerd, in de vorm van een regionaal
Kaderdocument Beschermd Thuis 2022-2030 dat in het voorjaar 2021 aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.
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Wel is er al een beeld van de gevolgen van de herverdeling voor Oost-Veluwe. Verwacht wordt een halvering
van het resterende regionale budget voor Beschermd Wonen. Dit leidt tot de volgende rekensom:
Budgetontwikkeling
Omvang zorg 2019
Minimaal 40% naar Wlz
Subtotaal
Herverdelingseffect 50%
Resteert in 2032

X € miljoen
€ 44
- €18
€ 26
- € 13
€ 13 miljoen

X BW (beschermd wonen) plekken
800
- 320
480
- 240
240 BW plekken

Huidige situatie
Duidelijk is dat de twee bewegingen effect hebben op hoe het toekomstige zorglandschap. Hieronder geven we
in twee taartpunten een beeld van de huidige situatie.
In Oost-Veluwe is een historie van een brede groep zorgaanbieders die Beschermd Wonen-plekken bieden. Er
zijn 6-7 grote aanbieders (25 - 400 cliënten) en 45 middel- en kleine aanbieders actief (1-20 cliënten). Een
aantal (middel)grote zorgaanbieders heeft een klein cliëntenbestand in deze regio. Van de 800 Beschermd
Wonen plekken is driekwart in Apeldoorn.

NB De clienten van Hattem (circa 1%) zijn nog niet in bovenstaande grafiek meegenomen. Hattem heeft zich later
aangesloten bij de regio.

1.2.

De opdracht

Ondanks dat er de afgelopen jaren veel in gang is gezet, zijn er forse integrale keuzes nodig, gezien de
terugloop van middelen vanaf 2022. De regio Oost Veluwe koos in februari 2020, vooruitlopend op het
bekendmaken van het nieuwe financieel kader, voor een gezamenlijk ontwerp Beschermd Thuis 20303:

3

De opdracht voor dit ontwerp is vastgelegd in het Regionaal Project ontwerp Beschermd Thuis Oost Veluwe 2030
(februari 2020).
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De opdracht is een nieuw ontwerp op te stellen voor het zorglandschap in de komende 5-10 jaar, uitgaande van
de visie Beschermd Thuis, en passend binnen de krappere financiële kaders vanaf 2022.
Toelichting:
• Het ontwerp is geen blauwdruk, maar een richtinggevend document, om de komende jaren het
zorglandschap voor Beschermd Thuis verder in te vullen en keuzes te maken. Het ontwerp gaat uit van de
vastgestelde visie in de Transformatie Agenda MO-BW 2016-2020, die najaar 2020 wordt geactualiseerd.
In die visie blijven bewoners met een hulpvraag in principe thuis wonen, met zo nodig begeleiding of
behandeling. De leefomgeving is daarbij ondersteunend en iedereen mag er zich welkom voelen. Voor de
bewoners die dat nodig hebben, blijft wonen mogelijk binnen een 24-uurs beschermde omgeving.
• Het ontwerp moet passen binnen de nieuwe financiële kaders van 2032. De rijksbijdrage voor Beschermd
Wonen in de regio wordt vanaf 2022 met een ingroeipad van 10 jaar afgebouwd tot naar verwachting de
helft. Om binnen die kaders te blijven wordt de bovenregionale instroom vanuit de zorgverzekeringswet of
de forensische zorg zoveel mogelijk ontmoedigd. Randvoorwaarden zoals een veilige plek om te wonen en
werk of dagbesteding, blijven behouden en worden waar nodig versterkt.
• De regio Oost Veluwe ontwikkelt het ontwerp samen met de partners in de keten. De gemeenten zijn zich
er terdege van bewust dat zij de beweging ‘Ggz in de wijk’ niet alleen kunnen maken. Zij zijn niet financier
van alle geldstromen, terwijl de keuzes die zij maken de hele keten raken van zorg, ondersteuning, wonen,
werken en veiligheid. Samen aan de invulling van het zorglandschap werken is daarom zeer wenselijk.
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2. De pijlers van het ontwerp
Het ontwerp stoelt op drie pijlers, die samen richting geven aan de regionale keuzes vanaf 2021.
De drie pijlers zijn:
(2.1.) Ggz in de wijk,
(2.2.) Integrale hersteltrajecten en
(2.3.) Continuïteit aanbod Beschermd Wonen.
Om Beschermd Thuis kwalitatief te verbeteren is innovatie van zorg nodig op inhoud, vorm en organisatie4. De
pijlers, ieder vanuit een andere focus, staan hier gezamenlijk borg voor.
De pijlers staan niet los van het huidige gemeentelijk beleid in de regio, te weten:
- De jaarwerkplannen van de gemeenten en het regionale jaarwerkplan voor Beschermd Thuis
- Sluitende aanpak verwarde personen (plannen van de zes gemeenten)
- Plan aanpak daklozen regio Oost Veluwe 2021 (september 2020)
Dat geldt ook voor de missie van regionale aanbieders en verzekeraar Zilveren Kruis die samenwerken in de
EPA Taskforce. In het ‘Werkprogramma GGZ in de wijk 2019 t/m 2021’ van de EPA Taskforce is als ambitie
vastgesteld ‘het vormgeven van goede zorg- en ondersteuningsstructuren in de wijk’. De focus is gericht op
“het herstel van mensen met psychische problematiek die daardoor kampen met een ontwricht dagelijks
leven”.
Echter, om vanuit de gedeelde visie en met aanzienlijk kleiner budget voor Beschermd Wonen een veilig
Beschermd Thuis te bieden, is de urgentie deze plannen de komende jaren consequent en gecoördineerd door
te zetten en te monitoren hoog. De pijlers moeten helpen focus te brengen in wat telt.
2.1. Ggz in de wijk
Zorglandschap dichtbij, gevarieerd en compleet
De transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, met ‘Ggz in de wijk’ loopt al enige jaren. Het is
te verwachten dat er meer druk op de wijk komt, met minder bedden van Beschermd Wonen.
Wat voorop blijft: het zorglandschap is dichtbij, gevarieerd en compleet. Mensen met een ondersteunings- of
hulpvraag kunnen er terecht voor begeleiding en behandeling op wijk- of gemeenteniveau. Zorg die
stelseloverschrijdend is, met begeleiden en behandelen als deel van dezelfde aanpak. Kenmerkend is de
inclusieve samenleving op wijkniveau: het ‘welkom in de wijk’ waar met een reeks van activiteiten en
voorlichting de afgelopen jaren op is ingezet, moet nog een steviger basis krijgen.
2.2. Integrale hersteltrajecten
Client én de omgeving centraal; herstelplan op alle leefgebieden
Bij integrale hersteltrajecten staat de client én diens omgeving centraal op de weg naar herstel op álle
levensgebieden.
De cliënt krijgt ondersteuning in zijn eigen leefomgeving, met de handvatten om zelf de regie te krijgen over
zijn leven. De zorg is gericht op herstel, met inzet van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en buddy’s of maatjes.
Ieder vanuit een andere, bij de vraag passende rol. Op basis van één client één plan en waar nodig één
regisseur of zorgcoördinator5, op alle leefgebieden en met ruimte voor op- en afschaling in frequentie en
intensiteit).
Het herstelplan is geënt op alle leefgebieden. Wonen, werk, inkomen, dagbesteding, behandeling en
begeleiding zijn op elkaar afgestemd en vormen samen het individuele plan. Met toeleiden naar basisbehoeftes
werk (re-integratie en schuldenaanpak) en wonen (doelgericht op weg naar zelfstandig wonen).

4

Inspiratie vanuit het land:
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/525827-eelke-blokker-en-hester-van-buren-over-sociaal-hospitaal
https://www.movisie.nl/artikel/hoe-denken-clienten-beschermd-wonen-over-weer-gaan-wonenwijk?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=020519&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
5

NB De zorgcordinator is beschikbaar in alle gemeenten van de regio.
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Integrale hersteltrajecten zijn al voor een deel terug te zien in de huidige uitvoering, maar we zetten in op een
verdieping ervan en willen deze vertalen naar de inkoop. In de aanbevelingen (hoofdstuk 5) komen we hierop
terug bij de keus voor (1) trajectfinanciering in plaats losse producten inkopen en (2) het beperken van het
aantal zorgaanbieders in kader van strategisch partnerschap.
2.3. Continuïteit aanbod Beschermd Wonen
Continuïteit vraagt ook doorontwikkeling
De pijler Continuïteit aanbod Beschermd Wonen staat garant voor kwaliteit van 24-uurszorg in Beschermd
Wonen voor wie dat nodig heeft. Kwaliteit van zorg en innovatie is ook hier nodig om passende ondersteuning
te kunnen blijven bieden in de toekomst. Het aanbod moet steeds geoptimaliseerd en gedifferentieerd
worden, afgestemd op de doelgroep en haar behoefte aan ondersteuning. Als de eerste twee pijlers goed uit
de verf komen, heeft dit positief effect op de continuïteit van het aanbod binnen Beschermd Wonen.
2.4. Ontwikkelpunten
De pijlers vragen om (door)ontwikkeling op een aantal punten, hieronder beschreven.
• Actieve rol voor ervaringsdeskundige
Ervaringsdeskundigen moeten expliciet deel zijn van de hersteltrajecten, binnen begeleiding en behandeling. Zij
dragen bij aan goede kwalitatieve zorg en ondersteuning van mensen met een hulpvraag. Voorwaarde is dat zij
dit werk betaald kunnen doen, in plaats van als vrijwilliger. Ervaringsdeskundigen hebben niet de taak kosten te
drukken of te helpen wachtlijsten weg te werken.
• Rol voor cliënten in de wijk/leefomgeving
Stigma is een factor, ongeacht wijk waar men gevestigd wordt. Bewoners met een hulpvraag willen ook zoals
anderen kunnen wonen en meedoen, zonder stigma. Het netwerk dat nodig is om (weer) zelfstandig te wonen,
de verbinding client en leefomgeving, is daarbij belangrijk, maar kan soms ook juist onrust geven.
Er loopt een aanpak ‘SamenSterkTegenStigma samen met Korak’, als vervolg op het voorlichtingsprogramma
programma ‘Welkom in de woonomgeving’. Het is van belang dat die in alle regiogemeenten wordt ingezet.
• Wmo en zorgverzekering in integraal hersteltraject
Om hulp ambulant en gericht in te kunnen zetten, onder andere met inzet van Factteams en van de
consultatiefunctie van de GGZ moet trajectfinanciering in één pakket (integraal Wmo/ zorgverzekering). Dan
kan flexibel ingezet worden wat nodig is, met een vast aanspreekpunt binnen de GGZ. Begeleiding en
behandeling worden zo beter op elkaar afgestemd. Dit past binnen de visie van de Transformatie agenda, als
‘medisch herstel, maatschappelijk herstel, persoonlijk herstel in evenwicht’. Het spreekt vanzelf dat uitwerking
van dit ontwikkelpunt in gesprek gaat met de zorgverzekeraar.
• Maximale inzet van EHealth
EHealth wordt steeds meer een middel om de zorg en ondersteuning dichtbij te brengen: kort, frequent en
slagvaardig. In een aantal gemeenten van de regio wordt netwerkzorg al digitaal gefaciliteerd met OZOverbindzorg. Onder druk van de Covid-19 pandemie is EHealth veel meer dan voorheen ingezet bij begeleiding
en behandeling, al is ook duidelijk dat het niet alles kan vervangen6. De ervaringen van dit jaar willen we in
pilots verder uitwerken en meenemen in de toekomstige afspraken.
• Werken en dagbesteding
Voor werk en dagbesteding, als mede schuldenaanpak, is de afgelopen jaren veel in gang gezet. Voor het
Ontwerp Beschermd Thuis gaat om het doorontwikkelen van:
o Herstelplein Korak uitbreiden naar alle regiogemeenten;
o Ervaring met de activeringsprojecten delen in de regio (IPS en Krachtwerk)

6

Zie ook: https://www.icthealth.nl/nieuws/stroomversnelling-digitale-innovatie-door-coronacrisis/
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Integrale aanpak versterken binnen de gemeentelijke organisaties, met name aandacht voor
schuldenaanpak, met specifieke aandacht voor jongeren.

Wonen
Bij wonen speelt, net als voor andere bewoners die een huis zoeken, het tekort aan betaalbare woningen om
naar door te stromen. Maar er is ook juist behoefte aan andere vormen van wonen of woningen. Er is veel
spraakverwarring over de begrippen. We zoeken naar een eenduidig begrippenkader en een manier van
ordenen, zodat het wonen een evenwichtig deel wordt van de hersteltrajecten. We sluiten ons aan bij Platform
31 om met het concept ‘woonladder’ in deze regio tot een eenduidig beeld hiervan te komen.
Voor wonen noemen we hieronder drie ontwikkelpunten: de opstapregeling continueren, tussenvormen
wonen en specifieke aandacht voor jongeren bij wonen.
• Opstapregeling
Belangrijke randvoorwaarde om zelfstandig te gaan wonen is de regeling voor opstapwoningen. In alle
regiogemeenten zijn hier met de corporaties afspraken over gemaakt. De regeling helpt cliënten binnen twee
jaar zelfstandig te gaan wonen. In 2019 zijn er in de hele regio 87 woningen via de Opstapregeling toegewezen.
Op basis van het regionaal woononderzoek van Companen kunnen we de komende jaren beter bepalen
hoeveel woningen met een opstapregeling nodig zijn.
• Tussenvormen wonen
De tussenvormen zijn alternatieve vormen van zelfstandig wonen: alles wat ligt tussen beschermd wonen en de
Opstapwoning, client huurt de woning van aanbieder of zelfstandig. Tussenvormen kunnen nieuw gerealiseerd
worden, maar zijn ook goed vorm te geven in huidige (overbodige) woonzorglocaties die over kleine
zelfstandige wooneenheden beschikken. Ook kunnen tussenvormen als deel van het geheel worden ingezet,
bijvoorbeeld een afdeling van een voormalig verzorgingstehuis of kantoorpand, of verdiepingen binnen
jongerenhuisvesting7. In de komende tijd is het nodig de tussenvormen als deel van de woonladder te
concretiseren én ze te toetsen op financiële haarbaarheid.
Een voorbeeld is geclusterd wonen: kleinschalige instellingen of een serie woningen bij elkaar in de buurt, waar
cliënten een hoge mate van zelfstandigheid hebben. Een vorm van zelfstandig wonen met collectieve aspecten.
Door de schaalgrootte is de begeleiding makkelijker op- en af te schalen.
• Aandacht voor jongeren rond 18 jaar en ouder
Bij de instroom vormen jongeren een grote groep. In het woononderzoek wordt hier ook specifiek aandacht
voor gevraagd, wat aandachtspunt is bij de ontwikkeling van het wonen:
o Meer betaalbare en passende huisvesting is nodig voor jongeren die uitstromen uit jeugdhulp met verblijf;
o Meer gebruik maken van het product ‘huurbetaling’ als jongeren financieel nog niet in staat zijn om
zelfstandig te wonen;
o En tenslotte: het realiseren van tussenvormen in samenwerking met partijen die actief zijn in jeugdhulp
met verblijf. Te denken valt aan een mix van ‘tussenvormen’ (zoals begeleid wonen, kamertraining centra
en fasehuizen) en goedkope zelfstandige woonruimte (kamers en studio’s).

7

Zie ook het rapport Woononderzoek Oost Veluwe (Companen, oktober 2020).
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3. Randvoorwaarden
De randvoorwaarden voor het ontwerp zijn hier gegroepeerd op verschillende niveaus van sturing. De basis is
steeds de gezamenlijke visie, bij alle partijen in de regio bekend en doorleefd. Werken vanuit dezelfde doelen,
taal, getallen en cijfers. Om zo te werken vraagt investering in tijd en samenwerking, met inzicht in de
cliëntstromen van de Zvw, Forensisch, Wlz, Wmo (MO/ BW).
Hieronder komen de randvoorwaarden aan bod met de sturing op:
1. Strategisch partnerschap
2. Commitment binnen de regiogemeenten
3. Gezamenlijke concrete doelen
4. Knoppen: volume, spreiding en toegang
3.1. Strategisch partnerschap
De gemeenten werken wel al enige jaren vrij nauw samen met een kleine groep grotere regionale partners in
de EPA Taskforce. Daarnaast is er een aantal kleinere en meer lokaal gerichte partijen die goed aansluiten op
het gemeentebeleid. Vanuit de behoefte aan sturing is de grote groep huidige aanbieders een belemmering om
ketenregie goed te organiseren. Er is nauwe samenwerking nodig om succesvol als regio op te kunnen trekken
en samen te ontwikkelen.
3.2. Commitment binnen de regio
De regio Oost Veluwe legt als regievoerder voor Beschermd Thuis de verbinding tussen een breed spectrum
aan partners: zorgaanbieders, vertegenwoordigers van cliënten, zorgverzekeraars, woningcorporaties, justitie
op regionaal niveau. De gemeenten werken onderling samen op basis van het regionaal convenant.
De regiogemeenten gaan werken volgens de NvO (Norm Voor Opdrachtgeverschap), landelijke afspraak van de
gemeenten vanaf juni 2020. De NvO heeft betrekking op jeugd en - met een andere stand van zaken - op
beschermd wonen en maatschappelijke opvang8. Met de NvO zeggen gemeenten toe de regionale
samenwerking te verbeteren en het opdrachtgeverschap te versterken, met het oog op een goed
functionerend zorglandschap.
3.3. Gezamenlijke concrete doelen
De overkoepelende doelen van het ontwerp zijn geformuleerd in de Transformatie-agenda MO BW 2016-2020.
Deze wordt in 2021 vervangen door een geactualiseerde versie: het Regionaal Kaderdocument Beschermd
Thuis 2022-20309. Het nieuwe kaderdocument geeft straks de concrete doelen, prestaties en meetbare
effecten op regionaal en lokaal niveau. De regio Oost Veluwe verbindt zich aan die doelen.
3.4. Knoppen: volume, spreiding en instroom
Om de aanpak de komende jaren beheersbaar en bestuurbaar te maken, zoeken we een manier om daaraan te
werken. Concrete prestaties op volume, spreiding en instroom worden vertaald naar de gemeentelijke MPB’s
(Meerjarige Programma Begroting). Verbeterpunt hierbij is de verschillende wijze van monitoring en cijfers die
gehanteerd worden bij de partners; van zorgaanbieders tot corporaties, zorgverzekeraars en gemeenten. Dat
knelpunt zien we ook bij de onderzoeken die er lopen: het regionaal woononderzoek (Companen, 2020), de
monitoring van de overgang van WMO naar Wlz, het regiobeeld GGZ dat ontwikkeld wordt met
zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
3.4.1. Volume
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https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/5_resolutie_norm_voor_opdrachtgeverschap.pdf
Regioplan is de landelijke term, maar is in feite een samenvoeging van het regionaal kaderdocument, het convenant, het
werkplan EPA etc. Het regioplan moet formeel samen met aanbieders, cliënten en andere stakeholders gemaakt worden
maar dat is niet van toepassing op ons onderlinge convenant. Daarom hanteert de regio gescheiden documenten voor
verschillende zaken. Bij verantwoording richting Den Haag kan het dan samengevoegd tot 1 regioplan.
9
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Het totale volume van Beschermd Wonen wordt vanaf 2022 fors afgebouwd. Om de overgang naar het nieuwe
ontwerp Beschermd Thuis succesvol te laten zijn is er nodig dat:
• Sturing mogelijk wordt gemaakt door met een kleinere groep aanbieders te werken. Tot nu toe wordt
gewerkt met een open raamovereenkomst. Een kleinere groep is ook nodig om met gemeenten en
zorgaanbieders samen strategisch partnerschap op te kunnen bouwen.
• Bepaald wordt welk minimaal volume nodig is per aanbieder om op een verantwoorde manier beschermd
wonen te kunnen bieden. Dit volume hangt samen met de kwaliteitseisen van integrale hersteltrajecten,
die nog verder ontwikkeld moeten worden de komende periode. Maatwerk vraagt om een zeker volume
en diversiteit is wenselijk (van zwaar/intensief naar ondersteunend/ op de achtergrond). Daarbij rekening
houdend dat aanbieders combinaties kunnen maken met verschillende geldstormen: Wlz, ZVW, WMO,
forensische middelen
3.4.2. Spreiding
Bij spreiding gaat het om twee niveaus waar cliënten wonen: (1) spreiding over wijken binnen de gemeente en
(2) spreiding van plekken binnen de regio. De basis van het regionale convenant van de gemeenten is samen
verantwoordelijk zijn, ongeacht waar cliënten wonen of willen wonen. In de praktijk wonen en verblijven veel
cliënten in Apeldoorn.
Als noodzakelijk voor een evenwichtige spreiding zien we:
• Goede afspraken en samenwerking tussen de regionale en de lokale voorzieningen;
• Voldoende passende en betaalbare woningen op regionaal en lokaal niveau;
• Voorkomen van concentratie van de doelgroep in bepaalde wijken of in de stad Apeldoorn;
• Regie en overzicht op aanbieders.
Aan de hand van het regionaal woononderzoek Oost Veluwe dat najaar 2020 wordt afgerond kan de regio
concreter besluiten in welke mate de regionale spreiding van het woonaanbod mogelijk én wenselijk is. Dit
onderzoek geeft o.a. inzicht in de huidige spreiding van voorzieningen Beschermd Wonen. Ook de huidige en
gewenste situatie rondom uitstroommogelijkheden naar zelfstandig wonen is dan in kaart gebracht.
3.4.3. Instroom
Het beperken van de instroom is rand voorwaardelijk voor het ontwerp, maar dient wel op verantwoord wijze
te gebeuren. Verantwoord naar de cliënt toe én naar de omgeving.
Als noodzakelijk hiervoor zien we:
• Binnen de regio gezamenlijk achter de opgave staan zoals geformuleerd in dit ontwerp. Dus ook
gezamenlijk zoeken naar wat een goede woonplek is voor cliënten die bv. uit langdurige behandeling bij
ggz of forensische zorg komen en (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Strategisch partnerschap is daarbij
helpend.
• Voldoende gekwalificeerde bemensing in en goede sturing op de toegang.
• Werkbare afspraken ten aanzien van de landelijke toegang en/of een instemmingsrecht voor de
gemeenten bij de implementatie van een wettelijk woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen.
Wat betreft het laatste punt is nog niet duidelijk hoe de afspraken de komende jaren worden ingevuld. De
invulling kan grote gevolgen hebben voor de beheersbaarheid van de instroom in de regio.
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4.Financieel kader beschermd Thuis 2022-2030
Word gecomplementeerd zodra het objectief verdeelmodel bekend is gemaakt.

5. Aanbevelingen voor de implementatie
Onderstaande aanbevelingen zijn ingedeeld naar organisatie, product- en inkoop. Daarna doen we
aanbevelingen over de communicatie rond het ontwerp. We sluiten af met aanbevolen stappen in de komende
drie jaar. De afbouw van het budget gaat over een langere periode, maar de besluiten en koers moet vooral in
de eerste jaren worden gezet.
5.1. De organisatie van het ontwerp
• Werk aan strategisch partnerschap in de regio, tussen gemeenten en de andere partners in de keten. Een
belangrijke randvoorwaarde is hierbij het beperken van het aantal aanbieders. Met een groep die elkaar
kent en samenwerkt is commitment op bestuurlijk niveau tussen gemeenten, zorgaanbieders, corporaties
en alle andere partijen ook beter te realiseren. Samen ontwikkelen is vanaf de start najaar 2019 in gang
gezet en bouwt voort op een langere traditie van samenwerking, zoals binnen de EPA Taskforce. Deze lijn
dient de komende jaren te worden doorgezet.
• Organiseer regionale programmasturing vanuit de regio Oost Veluwe op het hele transformatieproces,
gedurende minimaal drie jaar. In die periode is het aan te bevelen de programmasturing als
regiogemeenten in eigen hand te houden, aangezien er keuzes gemaakt moeten worden, die direct effect
hebben voor aanbieders. Een projectleider moet het gesprek namens de gemeenten aan kunnen gaan met
de partijen die zorg bieden.
• Bouw de regionale monitoring van in-, door- en uitstroom beschermd wonen uit, en leg die zo mogelijk
langs een woonladder, of een andere vorm waar regionaal voor wordt gekozen.
5.2. Productontwikkeling
• Tussenvormen van wonen:
o Vraag partners naar ervaring hiermee en bied ruimte in de financieringsafspraken tussenvormen goed
te ontwikkelen.
o Gemeenten: houd rekening met tussenvormen van wonen in de bestemmingsplannen.
• Stimuleer pilots die integraliteit stimuleren, met inzet van ervaringsdeskundigen bij:
o Verschuiving van wonen in een voorziening naar intensieve ambulante producten
o Participatie in de vorm van dagbesteding en toeleiden naar betaald werk.
o Alle vormen van EHealth
• Bouw daarmee een business case op van het ontwerp. Stimuleer daarbij rendement denken, kosten van
veiligheid en leefomgeving.
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5.3. Gevolgen voor de inkoop
• Zorg dat de inkoopafspraken vanaf 2022 voldoen aan de drie pijlers (ggz in de wijk, integrale
hersteltrajecten en continuïteit beschermd wonen). Integrale hersteltrajecten zou in principe binnen het
huidige raamcontract kunnen. Bij de inkoop is van belang dat een aanbieder zowel intramurale
voorzieningen, tussenvormen van wonen én ambulante begeleiding kan bieden en ook het hersteltraject
over alle leefgebieden heen kan coördineren. Dit betekent dat we nieuwe kwaliteitseisen stellen aan de
toe te laten aanbieders en wellicht met trajectfinanciering gaan werken. Nader onderzocht moet worden
of dat ook mogelijk is binnen de huidige raamovereenkomst.
Zorg dat het mogelijk wordt een beperkte groep aanbieders te kiezen die aansluiten bij de pijlers. Richtlijn voor
het aantal aanbieders: ongeveer 6-8 middelgrote en grotere aanbieders (circa 25-100 cliënten), met aanvullend
ongeveer 4-6 kleinere (lokale) aanbieders (circa 10-25 cliënten). De huidige inkoopprocedure met de
raamovereenkomst is een open house aanbesteding. Dat betekent dat als een aanbieder aan de
toelatingseisen voldoet, tot gunning wordt overgegaan. Concreet betekent dit dat iedere aanbieder die voldoet
aan de toelatingseisen de markt kan betreden. Hiermee is beperkt sturing mogelijk op het aantal aanbieders en
de kwaliteit die zij leveren. Wijzigen van die systematiek binnen de huidige procedure met raamovereenkomst
is niet mogelijk. Bij kleine(re) gemeenten kunnen lokale aanbieders soms juist goed aansluiten bij de lokale
vraag. Daarom, en vanwege de behoefte om met strategische partners te kunnen werken, is de mogelijkheid
om bepaalde aanbieders te kunnen kiezen nodig.
• Bij de zorgregio MIJ-OV loopt momenteel onderzoek naar de optimalisatie van de huidige
raamovereenkomst, onder andere door de introductie van strategisch partnerschap en differentiatie in de
vorm van inkoop. Voorgesteld wordt om
o Door de regionale projectleider Ontwerp Beschermd Thuis onderzoek te laten doen naar de mate
waarin binnen de huidige raamovereenkomst de doelstellingen van het Ontwerp realiseerbaar
zijn. De projectleider Ontwerp komt op basis van dat onderzoek met een advies voor optimalisatie
binnen de huidige raamovereenkomst en/of een advies voor een nieuwe aanbesteding. De
projectleider Ontwerp zal deze keuze ook in besluitvorming brengen bij de regionale MO/BW
gemeenten. Dit betekent dat de advisering en besluitvorming hierover niet onder de regionale
opdracht van de zorgregio MIJ-OV valt.
o De projectleider Ontwerp Beschermd Thuis doet dit onderzoek in nauwe samenwerking met de
zorgregio MIJ-OV. Aan de zorgregio MIJ-OV wordt ook juridisch advies gevraagd als onderdeel van
het onderzoek.
o Indien besloten wordt tot optimalisering van de raamovereenkomst of een nieuwe aanbesteding
zal de regionale projectleider Ontwerp Beschermd Thuis ook verantwoordelijk zijn voor de
inhoudelijke beleidsvoorbereiding daarvan. De regionale gemeenten MO/BW kunnen vervolgens
een verzoek aan de zorgregio MIJ-OV doen om de optimalisering of nieuwe aanbesteding
daadwerkelijk uit te voeren.
5.4. Communicatie
• Werk aan een gezamenlijke taal voor termen als: ‘hersteltrajecten’, ‘ggz in de wijk’’ etc. De invulling van
een woonladder in samenwerking met Platform 31 is helpend bij het deel over woonvormen.
• Spreek een gezamenlijke communicatielijn van gemeenten en partners in het veld af.
• Geef zoveel mogelijk duidelijkheid aan cliënten en waar relevant, de leefomgeving/wijk/buurt wat er voor
hen verandert.
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5.5. Stappen in 2021 t/m 2023
De laatste aanbeveling bestaat uit stappen in die de komende drie jaren nodig zijn.
2de helft 2020 FASE VOORBEREIDING IMPLEMENTATIE ONTWERP
Besluitvorming bij 6 gemeenten
Parallel aan het besluitvormingstraject:
o RBO geeft projectleider Ontwerp de onderzoeksopdracht voor toekomstige
inkoop MO BW. Deze gaat uit het onderzoekstraject van de Regio MIJ-OV.
o Instellen projectgroep + werkgroepen vanuit RAO voor komende jaren
(samen met collega’s wonen en werk)
Gesprekken met zorgaanbieders e.a. partners:
o Uitvoering pilots:
-

o
o

Verschuiving ‘wonen in voorziening’ naar intensieve ambulante producten
Participatie in de vorm van dagbesteding en toeleiden naar betaald werk.
Alle vormen van EHealth

Zicht krijgen op risico’s en kansen vastgoed
Verkennen strategische partners (samen met opstarten Denktank)

2021
FASE STARTJAAR IMPLEMENTATIE ONTWERP
o Voorbereiding en opstarten aanbesteding ism regio MIJ OV
o Daarbij de 1ste ervaringen van de pilots meenemen
o Op basis van de pilot ervaringen: pijlers meer invullen (zoals de integrale
hersteltrajecten)
o Samenwerking strategische partners (in samenwerkingsverband)
o Voorstel en besluit RBO over 1ste afbouw 2022

2022
FASE IMPLEMENTATIE ONTWERP IN GANG
o Aanbesteding i.s.m. regio MIJ OV gerealiseerd
o Effectuering 1ste korting BW
o Evaluatie pilots: benutten ervaringen voor finetunen inkoop
o Voorstel en besluit RBO over 2de afbouw 2023 e.v.

2023
FASE IMPLEMENTATIE ONTWERP IN GANG
o Effectueren 2de korting BW
o Actualiseren stappen implementatie
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BIJLAGEN
Bijlage 1

Achtergrondinformatie

Transformatie-agenda MO-BW 2016-2020 is te vinden op:
https://apeldoorn.notubiz.nl/document/5488444/1/10_Bijlage_Transformatie-agenda_MOBW
Met vooraan de publieksversie.
http://docplayer.nl/50907302-Transformatie-agenda-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-in-deregio-oost-veluwe-apeldoorn-brummen-epe-heerde-en-voorst-en-vanaf-2020-hattem.html
Rapport van commissie Dannenberg:
https://vng.nl/publicaties/van-beschermd-wonen-naar-een-beschermd-thuis-rapport-cie-dannenberg
De Juiste Zorg op de Juist Plek:
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/
Over de Brug:
https://www.kenniscentrumphrenos.nl/nieuws/publieksversie-de-brug/
Over de aanpak in regio Oost-Veluwe:
https://vng.nl/files/vng/de-voortvarende-aanpak-van-de-regio_20171103.pdf
https://vng.nl/artikelen/openstelling-wlz-voor-mensen-met-ggz-per-1-januari-2021
Voorbeeld financiële regeling gooi en vechtstreek:
https://vng.nl/sites/default/files/gemeenschappelijke-regeling-is-als_20180911.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/5_resolutie_norm_voor_opdrachtgeverschap.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/bijlage_1_-_advies_expertiseteam_mobwbg.pdf
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/16e458814e279f4a/original/Rapport-Veerkracht-van-hetcorporatiebezit-RIGO-30-januari-2020.pdf
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Bijlage 2: Lijst met veel gebruikte afkortingen
RAO: Regionaal Ambtelijk Overleg
RBO: Regionaal Bestuurlijk Overleg
MO/BW: Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
EPA: Ernstige Psychiatrische Aandoeningen
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WLZ: Wet Langdurige Zorg
GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg
ZVW: Zorgverzekeringswet
IPS: Individuele Plaatsing en Steun
(Zorgregio) MIJ-OV: Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe
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