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Voorwoord 
Begin 2011 is door een kleine groep mensen het initiatief genomen om 
met medewerking van de gemeente Uden en de woningcorporatie Area 
een woonvoorziening tot stand te brengen onder de naam Chapeau 
Woonkring Uden, voor mensen met schizofrenie. De betreffende woon-
voorziening is in juni 2012 voor het eerst in gebruik genomen.  

Om de realisatie van deze voorziening mogelijk te maken, zijn innovatie-
ve modellen en werkwijzen ontwikkeld, die geleid hebben tot een ro-
buuste structuur voor deze woonvoorziening, waarin de belangen van 
alle stakeholders een plaats hebben gekregen. 

Vanuit dit initiatief is het plan opgevat om de opgedane ervaringen ook 
beschikbaar te stellen aan andere burgerinitiatieven. Inmiddels wordt 
onder de naam Chapeau Woonkringen gewerkt aan een tiental verschil-
lende wooninitiatieven, bestemd voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. De initiatieven bevinden zich in zeer uiteenlopende sta-
dia van ontwikkeling.  

Aanvankelijk hield Chapeau Woonkringen zich uitsluitend bezig met 
voorzieningen voor mensen met schizofrenie. Alle initiatieven, ook die 
voor mensen met andere aandoeningen, werden verenigd in de Vereni-
ging Het Wooninitiatief. Inmiddels is het werkgebied van Chapeau Woon-
kringen verbreed tot het gehele bereik waarop het beschermd wonen 
zich onder de Wmo 2015 richt. In verband daarmee is besloten de activi-
teiten van Het Wooninitiatief te laten opgaan in die van Chapeau Woon-
kringen. 

In de zomer van 2013 zijn wij door het ministerie van VWS uitgenodigd 
om Proeftuin Hervorming Langdurige Zorg te worden. Dit geeft ons de 
mogelijkheid te experimenteren met nieuwe vormen van organisatie van 
zorgverlening, waarvoor indien nodig en mogelijk extra wettelijke moge-
lijkheden worden ingeruimd. 

De komst van nieuwe wetgeving, de Wmo 2015, maakt het nodig de 
eerder bedachte structuren en werkwijzen opnieuw tegen het licht te 
houden en aan te passen. 

In het najaar van 2013 zijn wij door de Provincie Noord-Brabant uitgeno-
digd om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om het 
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eerder door Chapeau ontwikkelde model aan te passen voor een robuus-
te werking onder de nieuwe Wmo 2015. Het resultaat van dat onderzoek 
is verwerkt in deze notitie. De eerste versie van deze notitie werd op 21 
februari 2014 gepresenteerd tijdens een samen met de provincie Noord-
Brabant georganiseerde conferentie. 

’s-Hertogenbosch, 4 juli 2014  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1. Inleiding 
Op het moment van schrijven van deze notitie wordt het ontwerp voor 
de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 nog behandeld in 
de Tweede kamer. Bij het schrijven is ervan uitgegaan dat behandeling in 
de Tweede en Eerste kamer niet meer tot grote wijzigingen zal leiden, die 
van invloed zijn op de strekking van deze notitie. 

Het doel van deze notitie is om handvatten aan te reiken voor gemeen-
ten, zorgaanbieders, woningcorporaties en andere investeerders, alsme-
de aan burgerinitiatieven die voorzieningen voor beschermd wonen tot 
stand willen brengen, om deze voorzieningen op robuuste wijze te or-
ganiseren. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op algemene aspecten van het 
beschermd wonen. In hoofdstuk 3 worden de kenmerken besproken van 
woonvoorzieningen. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de kosten en 
financiering aan de orde, waarna in de hoofdstukken 5 en 6 de posities 
van bewoners en van wooninitiatieven worden besproken. 

In hoofdstuk 7 komt het door Chapeau Woonkringen uitgewerkte model 
uitgebreid aan de orde, dat zij heeft ontwikkeld om de organisatie van 
het beschermd wonen, zoals dat onder de nieuwe wet vorm moet krij-
gen, robuust te structureren. In hoofdstuk 8 wordt beschreven hoe het 
proces van totstandkoming verloopt, met name ook in relatie tot de be-
leving van de kandidaat bewoners. In hoofdstuk 9 wordt een verant-
woording gegeven omtrent het aan dit rapport ten grondslag liggende 
onderzoek. 

De achtergronden 
De welvaartsstaat die zich heeft ontwikkeld sinds de Tweede Wereldoor-
log, heeft ons ongekende mogelijkheden gegeven. Jaar in, jaar uit, nam 
onze welvaart toe. We konden ons steeds meer veroorloven en we maak-
ten daar ook allemaal gretig gebruik van. 

De toegenomen welvaart werd ook gebruikt om de burger, die een 
tekort of beperking ervoer, steeds weer tegemoet te komen. Of dat nu 
ging om een inkomen bij ouderdom (de AOW, de eerste echte 
volksverzekering), inkomen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, 
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of om verpleging of verzorging, we hebben als samenleving ruimhartig 
collectieve voorzieningen opgetuigd, waarmee we de problemen die 
onze medemens ervoer, konden verlichten. Waren wij vroeger nog 
afhankelijk van de barmhartige welwillendheid van kerk of diaconie, van 
vakbond of vereniging; die hulp van mensen aan mensen werd meer en 
meer vervangen door wettelijke regelingen en aanspraken. Die 
betaalden we grif zelf, uit onze steeds maar toenemende welvaart. 

En daarmee hebben we onszelf verwend. We zijn als het ware verslaafd 
geraakt aan hulp door de overheid. Zodra wij een tegenslag of beper-
king ontwaren, kijken we om ons heen om te zien van welke collectieve 
regeling wij gebruik kunnen maken. 

Inmiddels is er een tegenbeweging op gang gekomen, waarin van ons 
gevraagd wordt dat wij weer meer aandacht voor elkaar hebben. Dat wij 
meer oog hebben voor onze buren en onze familieleden. Voor onze 
wijk, voor onze stad. Aandacht voor het samenleven met de mensen in 
onze omgeving. Oog voor de kleine en grotere vragen waar mensen in 
onze omgeving voor staan. Attent op wat wij voor een ander kunnen 
betekenen in het dagelijks leven. 

De 'drie transities’, waaraan nu volop wordt gewerkt, zijn een uiting van 
die tegenbeweging. Met de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning worden belangrijke stappen gezet in de 
richting van een meer inclusieve samenleving, waarin het individu zich 
geborgen weet, in maximale zelfstandigheid. 

Onder de Wmo 2015 krijgen de gemeenten de opdracht om ”het 
beschermd wonen te verstrekken voor mensen met psychische of 
psychosociale problematiek, die niet in staat zijn zich op eigen kracht, 
met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere 
personen uit hun sociale netwerk te handhaven in de samenleving". 

Daar komt heel wat bij kijken. De gemeenten zullen de contractering van 
de zorg volledig anders gaan inrichten. Met nieuwe contracten, nieuwe 
leveringsafspraken, nieuwe samenwerkingen, nieuwe werkwijzen. 

Dit raakt heel direct de belangen van verschillende partijen:  
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• de kandidaat-bewoners zelf, de mensen die de maatschappelijke on-
dersteuning nodig hebben;  

• hun mantelzorgers. Als die er nog zijn, want bij deze aard van pro-
blematiek is het beroep op de mantelzorger vaak zo groot geweest, 
dat die in veel gevallen niet langer beschikbaar is;  

• de zorgaanbieder: deze mensen moeten dagelijks intensieve begelei-
ding ontvangen, binnen een normale woonomgeving; 

• de verhuurder. Om te kunnen wonen heb je woningen nodig. Een 
beroep op de woningcorporaties ligt hier voor de hand; 

• de gemeente zelf. Zij moet vaststellen in welke omvang deze kwets-
bare burger begeleiding nodig heeft en moet daarvoor een budget 
beschikbaar stellen. 

• de verdere omgeving: de buurt. De buurt reageert vaak sterk op de 
komst van een woonvoorziening voor mensen met beperkingen. 
Daar moet goed op worden ingespeeld. 

Een goed georganiseerd maatschappelijk initiatief kan daarin naar ver-
wachting een positieve bijdrage leveren, waar alle genoemde stakehol-
ders bij gebaat zijn. 

In de afgelopen zomer constateerde Chapeau een toenemende terug-
houdendheid bij gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders, om 
afspraken te maken over de mogelijkheden voor ontwikkeling van nieu-
we woonvoorzieningen. De onduidelijkheden en onzekerheden die de 
op handen zijnde nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning met zich 
meebracht, vormden overal een belemmering voor de besluitvorming en 
dit leidde tot stagnatie in de ontwikkeling van nieuwe woonvoorzienin-
gen. 

Het Wooninitiatief (Chapeau Woonkringen) heeft in het najaar van 2013 
de Provincie Noord-Brabant voorgesteld een onderzoek te doen naar de 
vorm die het beschermd wonen zou kunnen krijgen, onder de Wmo 
2015. Dit was voor de Provincie Noord-Brabant reden om aan Het Woon-
initiatief opdracht te verstrekken tot dat onderzoek. 

De resultaten daarvan zijn neergelegd in dit rapport. 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2. Beschermd wonen onder de Wmo 2015 
2.1. Herziening van het Nederlandse zorgstelsel 

Met ingang van 1 januari 2015 gaan drie belangrijke wijzigingen van 
start, die gericht zijn op de herziening van het Nederlandse zorgstelsel. 
De veranderingen worden aangeduid als de drie transities: de jeugdzorg, 
de Wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Zij maken 
deel uit van de grotere beweging die gaande is, van het decentraliseren 
van overheidstaken naar de gemeenten. 

In de nieuwe wetgeving wordt de nadruk gelegd op de eigen verant-
woordelijkheden en eigen mogelijkheden van de burger, om de behoef-
te die hij heeft aan hulp of ondersteuning zo veel mogelijk zèlf te rege-
len, in eigen kring en alleen dan een beroep te doen op de professionele 
hulpverlening of de overheid, wanneer in die behoefte door de betrok-
kene zelf of zijn sociale omgeving niet kan worden voorzien. 

In de praktijk van de Nederlandse verzorgingsstaat zijn de mogelijkhe-
den èn de waarde van onderlinge hulp tussen mensen onderling te veel 
op de achtergrond geraakt. Met de drie transities wordt gepoogd een 
beweging terug te maken, naar een meer zorgzame, inclusieve samenle-
ving. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kent een compensatie-
plicht. De burger die een tekort of beperking ervaart, kan een beroep 
doen op deze compensatieplicht. De gemeente moet dan onderzoeken 
wat de inhoud van het tekort of de beperking is en moet vaststellen wat 
de meest adequate oplossing is die dit tekort of deze beperking kan 
compenseren. En dan is goed voorstelbaar dat daar oplossingen uit naar 
voren komen, waarin (mede) een beroep wordt gedaan op de sociale 
omgeving van de betrokkene. De gemeente is verplicht de kosten van de 
gekozen meest adequate oplossing te vergoeden. 

Om te kunnen vaststellen welke oplossing in ieder afzonderlijk geval de 
meest adequate is, zal de gemeente een onderzoek moeten instellen, 
zowel naar de aard van de ondervonden beperking, als naar de moge-
lijkheden van de betreffende burger om in het compenseren van die 
beperking in eigen kring geheel of ten dele te voorzien. 
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2.2. Bijzondere taken voor specifieke doelgroepen 

In het wetsontwerp zijn aan gemeenten bijzondere taken toebedacht ten 
aanzien van mensen met psychische of psychosociale problemen. In de 
Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp is deze bijzondere taak als 
volgt verwoord: “Voor mensen met psychische of psychosociale problemen 
(…) voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.” 

Deze termen zijn in het wetsontwerp als volgt gedefinieerd: 

- beschermd wonen: wonen in een accommodatie van een instelling 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 voorko-
men van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden 
van gevaar voor de bewoner of anderen, bestemd voor personen met 
psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op ei-
gen kracht te handhaven in de samenleving;  

- opvang: 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.  

2.3. Beschermd wonen nader bekeken 

In de wet wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen begeleiden en 
behandelen. De zorg voor het voorzien in begeleiding wordt met de in-
troductie van de Wmo 2015 een taak voor de gemeenten. Het behande-
len van zieke mensen hoort daar uitdrukkelijk niet toe. 

In de kamerbrief van de staatssecretaris van VWS van april 2013 werd 
gesproken over het 'op participatie gericht begeleid wonen’. Daarmee 
werd benadrukt dat voor deze doelgroep, net als voor alle andere bur-
gers, de maatschappelijke participatie van het individu wordt nage-
streefd. Het begeleid wonen kan aan dit doel een bijdrage leveren. Met 
de nu in het wetsontwerp opgenomen aanduiding ‘beschermd wonen’ 
wordt beter aangeduid dat deze vorm van begeleiding tevens bescher-
ming inhoudt. 

De omschrijving "personen met psychische of psychosociale problemen, 
die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenle-
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ving” geeft nog geen duiding van de zwaarte van de problematiek waar 
het om gaat. Alle mensen met dergelijke problemen zullen behoefte 
hebben aan een vorm van begeleiding. Dat zegt echter nog niet dat die 
behoefte zwaar genoeg is om in een specifiek op het omgaan met die 
problemen ingerichte accommodatie te wonen, of zelfs dat die behoefte 
mogelijk te zwaar is, om te kunnen volstaan met het wonen - en het ont-
vangen van begeleiding - in een dergelijke accommodatie. 

Mensen die psychisch zo ziek zijn dat zij alleen nog binnen een klinische 
omgeving - dus met permanent aanwezige behandelaars, de GGZ-B 
bewoners in jargon - kunnen wonen, vallen om die reden buiten het 
spectrum waarbinnen de gemeente de taak heeft om in de behoefte aan 
beschermd wonen te voorzien. De behandeling staat hier voorop en 
deze mensen moeten daarom kunnen wonen in een intramurale voorzie-
ning. 

Mensen voor wie ambulante behandeling volstaat, kunnen buiten een 
klinische voorziening, dus extramuraal, wonen. De gemeente voorziet 
indien nodig in hun beschermd wonen en opvang.  

Maar dat betekent nog niet, dat voor al deze mensen ook een specifiek 
voor het bieden van begeleiding ingerichte woonvoorziening nodig is. 
Binnen de groep mensen met psychische of psychosociale problemen 
zijn ook mensen, die met enkele uren begeleiding per week in staat zijn 
zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, zonder dat die 
begeleiding voortdurend aanwezig hoeft te zijn. De gemeente moet dan 
wel voorzien in (de bekostiging van) die begeleiding, maar die begelei-
ding hoeft dan niet in een specifiek hiertoe ingerichte woonvoorziening 
te worden aangeboden. 

De groep mensen tussen beide voornoemde categorieën in, die dus niet 
intramuraal hoeven te wonen, maar die ook niet zonder de voortduren-
de aanwezigheid van begeleiding kunnen, is aangewezen op het be-
schermd wonen in een woonvoorziening. Het is deze laatste groep, 
waarop wij ons primair richten. 

Relatie met ZZP bekostigingssystematiek 
In de tot nu toe gebruikelijke bekostigingssystematiek wordt een systeem 
gehanteerd van toekenning van zorgzwaartes, uitgedrukt in Zorgzwaar-
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te-pakketten (ZZP’s). De toekenning van een ZZP geeft recht op vergoe-
ding van begeleidingskosten tot bepaalde bedragen. 

Voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden deze zorgzwaartes uit-
gedrukt in de categorieën ZZP-1 tot en met ZZP-7. Deze systematiek vol-
gend, wordt als vuistregel aangenomen dat personen met de indicatie 
GGZ ZZP-1 en 2 zelfstandig kunnen wonen met ambulante begeleiding 
buiten een woonvoorziening; dat personen met de indicatie GGZ ZZP-5 
en hoger doorgaans aangewezen zijn op het wonen in een intramurale 
voorziening en dat de groep daar tussenin vooral gebaat is bij het wo-
nen in een specifiek toegesneden woonvoorziening. 

Een dergelijk grove indeling bergt het gevaar in zich, dat zij voor wetma-
tigheid wordt aangezien. Het is belangrijk om te blijven zien dat het hier 
om een bekostigingsmodel gaat, niet om een medische diagnose. Het kan 
dan ook best voorkomen dat iemand met een lichtere bekostigingsindi-
catie toch meer gebaat is bij het wonen in een woonvoorziening en dat 
iemand met een hogere indicatie niet bij voorbaat hoeft te zijn aangewe-
zen op het wonen in een klinische omgeving. 

2.4. Extramuraliseringsopgave en de gevolgen voor gemeen-

ten 

In het Bestuurlijk Akkoord tussen overheid, aanbieders, verzekeraars en 
bewonersorganisaties over de toekomst van de GGZ is de afbouw van 
het aantal bedden in de GGZ kernthema (Ministerie van VWS, Bestuurlijk 
Akkoord Toekomst GGZ 2012-2014, Den Haag, 2012). De betrokken partijen 
spraken onder andere af dat de totale intramurale capaciteit van de GGZ 
in 2020 met een derde zal zijn afgebouwd ten opzichte van de capaciteit 
in 2008. De afbouw van intramurale capaciteit wordt aangeduid met de 
term extramuralisering. 

De Landelijke Monitor Intramurale GGZ (LMIG), uitgebracht door het 
Trimbos Instituut in opdracht van het Ministerie van VWS, laat een totale 
capaciteit aan psychiatrische opname- en verblijfplaatsen in Nederland 
zien van circa 33.000 plaatsen in 2008. Een afname met een derde bete-
kent een afname met circa 11.000 plaatsen. 

!  BESCHERMD WONEN ONDER DE WMO 201516                                                            



De extramuralisering brengt mee, dat het voorzien in de begeleiding en 
huisvesting van de mensen die van deze 11.000 plaatsen gebruik maken, 
vrijwel geheel een opgave wordt voor de gemeenten. 

2.5. Beschermd wonen versus RIBW’s 

Het beschermd wonen onder de werking van de Wmo 2015 moet wor-
den onderscheiden van het beschermd wonen in een RIBW (Regionale 
Instelling voor Beschermd Wonen).  

De hiervoor genoemde LMIG laat zien dat van de opbrengsten die 
RIBW’s in 2012 ontvingen voor hun productie, 80% betrekking had op 
intramurale zorg en 20% op ambulante zorg. 

Traditioneel ingerichte RIBW’s zijn dus voor een groot deel afgestemd op 
intramurale zorg. Het karakter van die zorg komt tot uiting in de manier 
waarop de door RIBW’s geëxploiteerde woonvoorzieningen in het alge-
meen zijn vormgegeven: betrekkelijk kleine eigen ruimten (slaapkamers) 
voor de bewoners individueel, veel ruimte gereserveerd voor groepsacti-
viteiten en kantoorfuncties. 

Ook door de GGZ wordt ingezien dat de wijze van indeling en inrichting 
van traditioneel vormgegeven RIBW’s de mogelijkheden beperkt om de 
bewoners te activeren tot maatschappelijke participatie.  

De voorgenomen extramuralisering dient ook in dit opzicht de doelen 
die met de nieuwe wetgeving worden nagestreefd, namelijk het verster-
ken van de participatie van de burger. 

2.6. Omvang van de behoefte aan beschermd wonen 

De capaciteitsbehoefte aan beschermd wonen, volgens de definitie uit 
de Wmo 2015, is niet eenduidig vast te stellen. 

Van het vóórkomen (de incidentie) van psychische stoornissen is slechts 
zeer beperkt informatie voorhanden. Het is nagenoeg ondoenlijk om 
vanuit de beschikbare gegevens omtrent die incidentie (en de daarbij 
behorende ernst van de aandoening) te komen tot schattingen omtrent 
de behoefte aan specifieke huisvesting in vormen van beschermd wo-
nen. 
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Uit het hiervoor aangehaalde LMIG rapport zijn wel enkele herleidingen 
te maken die een globale indicatie aangeven, als volgt: 

•de ZZP-B bewoners zijn grosso modo degenen die klinische behande-
ling nodig hebben; pas wanneer hun B-indicatie een C-indicatie kan 
worden, is eventuele extramuralisering aan de orde; 

•de ZZP-C bewoner (indicatie met ambulante behandeling) zijn dege-
nen die het meest in aanmerking komen voor extramuralisering; 

•van deze meest voor extramuralisering in aanmerking komende groep 
heeft 85,1% een ZZP 1 t/m 4 indicatie, verdeeld als volgt: 

•circa een vijfde heeft een ZZP-1 of ZZP-2 indicatie; 

•circa vier vijfde heeft een ZZP-3 of ZZP-4 indicatie. 

De bewoners met ZZP-1 of 2 zijn in het algemeen niet degenen die op dit 
moment intramuraal verblijven. Daarmee dringt de conclusie zich op, 
dat nagenoeg alle 11.000 te extramuraliseren plaatsen moeten worden 
vervangen door beschermd wonen, in woonvoorzieningen waarin door 
de gemeenten moet worden voorzien. 

Bij een aanzienlijk aantal bewoners dat zijn begeleiding nu reeds extra-
muraal ontvangt buiten een woonvoorziening, is eveneens een behoefte 
aanwezig om te kunnen gaan wonen in een voorziening voor be-
schermd wonen: denk in dit verband vooral aan mensen die nog door 
hun ouders worden verzorgd, maar waar deze mantelzorg voor de ou-
ders een te grote belasting is, of aan het worden is door hun leeftijd of 
door het verloop van de ziekte.  

Ook voor deze bewoners zijn geschikte woonvoorzieningen nodig. 
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3. Voorzieningen voor beschermd wonen 
3.1. Het doel van beschermd wonen 

De wet is hier duidelijk over:  

•de doelgroep bestaat uit personen met psychische of psychosociale 
problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in 
de samenleving; 

•zij wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij beho-
rend toezicht en begeleiding; 

•het toezicht en de begeleiding zijn 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 bewoner of anderen. 

Dit impliceert, dat het wonen in een voorziening voor beschermd wo-
nen geen vrijblijvende zaak kan zijn, waar een bewoner naar believen in 
kan toetreden of van kan uittreden. Van de bewoner en van de instelling 
wordt gevraagd, zich langdurig en intensief te committeren aan het toe-
zicht en de begeleiding. 

Deze constatering heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de gemeen-
te kan omgaan met het contracteren van de diverse belanghebbende 
partijen. 

Maatschappelijke participatie van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid 
Deelname aan het maatschappelijk leven is naar onze mening slechts 
bereikbaar wanneer de beschermd wonen functie uitgaat van een zo 
groot mogelijke zelfstandigheid van de betrokken burger. 

De pyramide van Maslow geeft een beeld van graden of niveaus van 
zelfverwerkelijking die de mens geacht wordt na te streven. De veron-
derstelling is, dat de mens streeft naar vervulling van een zo hoog mo-
gelijk niveau en dat hoe hoger het niveau is, dat hij daarbij weet te berei-
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ken, hoe meer hij tot zelfverwerkelijking komt en in staat zal zijn geluk-
kig te zijn. Dit idee wordt weergegeven met het volgende beeld: 

 

Mensen met problemen in hun psychisch of psychosociaal functioneren 
hebben veelal al grote moeite, om zelfstandig te voorzien in het vervul-
len van de lichamelijke behoeften, zoals eten en drinken, kleding en sla-
pen, de onderste laag in de driehoek. Veiligheid en zekerheid komen pas 
binnen bereik, wanneer iemand kan beschikken over een veilige plek om 
te wonen, en het gevoel van zekerheid kan pas groeien als je het gevoel 
hebt dat je daar echt je thuis hebt, met mensen om je heen die je begrij-
pen, je ten volle respecteren en die je accepteren zoals je bent. 

Thuis is waar je onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd. 

Vanuit die positie kun je proberen te werken aan het ontwikkelen van 
sociaal contact. Als je daarvoor ook voldoende rust in je hoofd hebt ge-
kregen. Misschien kun je dan ook toekomen aan activiteiten buitenshuis 
en daar waardering en erkenning krijgen voor wat je kunt en doet. Wel-
licht kom je nooit meer toe aan de vervulling van de dromen die jij of je 
ouders ooit over jezelf hebben gehad, maar het is fantastisch als de om-
standigheden waaronder je kunt leven, eraan meewerken dat je bereikt 
wat wel in je vermogen ligt. 
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3.2. Wonen en begeleiding zijn onlosmakelijk verbonden 

De kwaliteit van een voorziening voor beschermd wonen is - in de con-
text van beperkt beschikbare budgetten - in belangrijke mate afhankelijk 
van de mogelijkheid tot het bereiken van efficiency-voordelen doordat 
de aanwezige begeleiders hun werkzaamheden kunnen wijden aan een 
voldoende aantal bewoners. Dat maakt het mogelijk om alle dagen van 
de week, van de ochtend tot later in de avond begeleiders aanwezig te 
hebben en om een nachtelijke oproepdienst in stand te houden.  

Bij een omvang van circa 15 bewoners worden deze schaalvoordelen al 
bereikt. Als de voorziening groter wordt dan 20 bewoners, dan krijgt 
deze te veel het karakter van een instelling en dat doet weer afbreuk aan 
de doelstellingen van maatschappelijke participatie. 

Toegang tot de woonvoorziening zal dan ook worden gebonden aan 
zowel een huurovereenkomst als aan een individuele zorgovereenkomst 
waarin de bewoner en de in de voorziening werkzame zorgaanbieder 
zich jegens elkaar en jegens de verhuurder verbinden. Ook de door de 
gemeente vast te stellen beschikking, tot toekenning van ondersteuning 
in de vorm van beschermd wonen, zal bepalingen kunnen bevatten 
waarin deze zaken aan elkaar worden gekoppeld. 

Wanneer individuele bewoners zich zouden onttrekken aan hun plicht 
tot het aanvaarden van professionele begeleiding en hun zorgovereen-
komst beëindigen, dan kan de bodem onder het concept uitvallen. Het 
gewenste niveau van begeleiding kan alleen worden gehandhaafd bij 
een voldoende aantal deelnemers met begeleidingsbudgetten. Het be-
lang dat alle bewoners van de woonvoorziening zich daaraan binden is 
daarmee evident. 

3.3. De woningen 

Het belang voor iemands welbevinden, van het ter beschikking hebben 
van een eigen zelfstandige woning, kan moeilijk overschat worden. Wat 
mensen bereid zijn om zich te ontzeggen, terwille van het bezit van een 
eigen woning, kunnen wij overal om ons heen waarnemen. Het belang 
van een eigen woning is voor iemand die niet in staat is zich op eigen 
kracht te handhaven in de samenleving ongetwijfeld tenminste even 
groot als voor mensen die daartoe wel in staat zijn. 
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Dat de woningen in een voorziening voor beschermd wonen normale, 
zelfstandige woningen zijn, is dan ook een voorwaarde. De situering van 
die woningen moet ‘normaal’, in de wijk, tussen de overige bebouwing 
in liggen. De woningen zelf kunnen grondgebonden woningen zijn, die 
al dan niet in clusters met een binnentuin worden gebouwd, of kunnen 
appartementen zijn in een regulier flatgebouw. 

Mensen die aangewezen zijn op het wonen in een voorziening voor be-
schermd wonen, hebben meestal geen partner waarmee zij een huis-
houding vormen: het zijn vrijwel altijd eenpersoonshuishoudens. Dat 
brengt mee, dat de wooneenheden geen volledige gezinsgrootte hoe-
ven te herbergen. 

In hoeverre het wonen in een dergelijk complex gecombineerd kan wor-
den met reguliere bewoning (door mensen die geen begeleiding of toe-
zicht ontvangen), hangt af van de samenstelling van de groep mensen 
die van het beschermd wonen gebruik maken en van de aard van hun 
beperkingen. In het algemeen zal een zo 'gewoon' mogelijke menging 
worden nagestreefd. Dit wordt ervaren als de beste manier om de alom 
aanwezige stigmatisering van mensen met psychische beperkingen te-
gen te gaan. 

Een punt van aandacht kan nog zijn dat, teneinde de negatieve gevolgen 
van stigmatisering te verkleinen, een woonvoorziening voor beschermd 
wonen bij voorkeur niet gesitueerd wordt in een omgeving waar al spra-
ke is van grotere sociale overlast. 

De bewoner betaalt zelf de huur 
Onder de thans geldende wetgeving wordt ervan uitgegaan dat ieder 
zijn eigen huisvesting betaalt. Onder de vroegere wetgeving, waarin de 
intramurale zorg betaald werd uit de AWBZ, werd aanvankelijk ook de 
huisvesting volledig vergoed. Onder het regime van scheiden van wonen 
en zorg werd de vroegere volledige exploitatievergoeding vervangen 
door een systeem waarin de kosten van huisvesting werden genormeerd 
in de zogenoemde Normatieve Huisvestingscomponent, die deel werd 
gemaakt van de vergoeding van de zorgkosten per bewoner.  

Vanaf 2018 worden de kosten van huisvesting, voor zover die wordt ge-
leverd door de zorginstelling, vrij onderhandelbaar. Voor zorgaanbieders 
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zal dat naar verwachting inhouden dat zij met de zorgverzekeraars en in 
voorkomende gevallen gemeenten afspraken moeten maken over de te 
vergoeden (intramurale) huisvestingskosten en dat de individuele bewo-
ners aanspraak kunnen maken op toepassing van de algemeen gebruike-
lijke wettelijke regels voor de vaststelling van de maximaal redelijke 
huurprijs. 

Bij het zelfstandig wonen in een woonvoorziening loopt de financiering 
van de huisvesting niet meer via de zorgaanbieder, maar betaalt de be-
woner rechtstreeks aan de verhuurder van de woning. 

Huurprijsniveau 
De meeste mensen die gebruik maken van een voorziening voor be-
schermd wonen, zijn voor hun inkomen aangewezen op een uitkering. 
Dat betekent, dat zij geen hoge huur kunnen betalen en uitsluitend kun-
nen huren in de sociale huursector. De huurprijzen mogen dan ook niet 
hoger liggen dan de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag, in casu 
maximaal circa € 550 per maand in 2014. 

3.4. De gemeenschappelijke ruimten 

Om de gewenste vorm van intensieve begeleiding te kunnen geven, is 
een nagenoeg permanente aanwezigheid van begeleiders nodig. Gedu-
rende de nacht kan in het algemeen volstaan worden met telefonische 
bereikbaarheid en oproepbaarheid van begeleiders. Afhankelijk van de 
samenstelling van de groep bewoners en de ernst van hun aandoening - 
of gedurende een kortere periode waarin de kans op een incident groter 
wordt geacht - kan in sommige gevallen of incidenteel tevens een 
slaapwacht of zelfs een wakende wacht nodig zijn. 

De ambulante begeleiding van mensen die beschermd wonen, wordt 
hen in beginsel thuis in hun privé woning in het beschermd wonen 
complex gegeven. Maar daarnaast moet er een mogelijkheid zijn tot 
onderling sociaal contact en een plek waar de bewoner direct toegang 
heeft tot de begeleiding. Voor dat doel moet een gemeenschappelijke 
ruimte worden toegevoegd aan de woonvoorziening. Daarbinnen kan 
een (bescheiden) kantoortje worden ingericht voor de begeleiding. 

De gemeenschappelijk ruimte is vooral ingericht om onderlinge contac-
ten te bevorderen, alsmede de activering van de bewoners. Het is typisch 
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de plek waar zij, als zij dat willen, gezamenlijk kunnen ontbijten of lun-
chen, of samen kunnen koken. Het is de plaats waar de bewoner, op 
vrijwel elk uur van de dag, medebewoners kan treffen en waar hij of zij 
een van de begeleiders kan vinden.  

Hoe beter deze gemeenschappelijke ruimte functioneert, hoe beter de 
begeleiding ook in staat zal zijn signalen op te merken bij de bewoner 
van symptomen van opkomende psychische spanningen. Het is daar-
door beter mogelijk om de bewoner effectief te ondersteunen. 

Huur en bijkomende kosten van de gemeenschappelijke ruim-

ten 
De huur voor de gemeenschappelijke ruimte, die doorgaans circa 100 tot 
120 m2 groot moet zijn bij een aantal van 15 tot 20 bewoners, zal onder 
de Wmo 2015 voor rekening dienen te komen van de gemeente.  

Het is in onze ogen onjuist om deze kosten ten laste van de bewoners te 
brengen in de vorm van een opslag op de huur van hun woning. Van 
andere burgers wordt immers ook niet gevraagd om op deze wijze bij te 
dragen in hun zorgkosten. Bovendien komen ook de baten uit hoofde 
van lagere zorgkosten, als gevolg van de aanwezigheid van deze voor-
ziening, ten gunste van de gemeente. 

Zeker in geval van nieuwbouw zal er naar worden gestreefd deze ruim-
ten zodanig vorm te geven, dat latere ombouw naar reguliere woningen 
relatief eenvoudig is uit te voeren. Op die manier kan eventuele kapitaal-
vernietiging bij het beëindigen van deze soort van gebruik zo veel moge-
lijk worden voorkomen. 

Vanuit bouwkundig opzicht worden geen extreme eisen gesteld aan de 
gemeenschappelijke ruimten; het gaat merendeels om een grote open 
ruimte, een kleine kantoorvoorziening, een toiletgroep en enige berg-
ruimte. De kosten hiervan kunnen worden omgeslagen in de huur van 
deze gemeenschappelijke ruimte. De in de voorziening werkzame zorg-
aanbieder kan deze kosten in zijn verantwoording van de verleende zorg 
meenemen als kosten van infrastructuur. 

De kosten van inrichting van deze ruimte dienen, als behorende tot de 
zorgvoorziening, eveneens door de gemeente te worden gefinancierd. 
Deze financiering kan in voorkomende gevallen de vorm krijgen van een 
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garantstelling. De hieruit voortvloeiende financieringslasten kunnen 
worden bestreden uit de te ontvangen periodieke vergoedingen uit 
Wmo-gelden. Het gaat hier om een keuken en keukeninrichting waar de 
bewoners gezamenlijk kunnen koken als zij dat willen, alsmede om 
meubilair en een gebruiksinventaris. De investering hierin kan over een 
langere periode worden afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kosten 
kunnen eveneens door de in de voorziening werkzame zorgaanbieder in 
zijn verantwoording van de verleende zorg worden meegenomen als 
kosten van infrastructuur. 

3.5. Wie is de eigenaar van de voorziening 

Het wetsontwerp spreekt in de definitie van beschermd wonen over ‘een 
accommodatie van een instelling’. Daarmee wordt niet bedoeld dat de 
accommodatie eigendom moet zijn van een GGZ-instelling of andere 
formeel erkende zorgaanbieder. Sterker nog, wanneer dat wel het geval 
zou zijn, of alleen al wanneer de erkende zorgaanbieder hoofdhuurder 
zou zijn (of zelfs wanneer deze alleen maar garant zou staan voor de 
huur), dan wordt de voorziening, volgens van VWS verkregen informa-
tie, opgevat als een intramurale voorziening en dat is nu juist niet de 
bedoeling. Het exploiteren van vastgoed behoort bovendien niet tot de 
kerncompetenties van zorginstellingen. 

Met de term ‘accommodatie van een instelling’ wordt aangegeven dat 
de begeleiding die in de voorziening wordt geleverd, wordt geleverd 
door een erkende zorgaanbieder. Daarmee wordt uitgesloten dat de 
functie beschermd wonen kan worden uitgevoerd in een min of meer 
los-vast verband, bijvoorbeeld door het inschakelen van de thuiszorg of 
door alleen mantelzorgers. 

Als de instelling niet de eigenaar van de voorziening kan zijn, dan blijven 
er maar drie mogelijke partijen over: een woningcorporatie, een private 
investeerder (bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar of particu-
liere investeerders), of de gemeente zelf. 

Het ligt voor de hand dat de gemeente niet zelf als eigenaar van de 
woonvoorziening zal willen fungeren, al was het alleen maar vanuit het 
oogpunt van potentieel strijdig belang. Zij zou in de positie kunnen ko-
men te verkeren dat haar wordt verweten dat zij de toekenning van een 
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beschikking voor toelating tot beschermd-wonen-faciliteiten weigert (of 
juist bevordert) vanwege haar materiële belang in de voorziening zelf. 

Voor woningcorporaties ligt het voor de hand dat zij, vanuit hun maat-
schappelijke doelstelling, geïnteresseerd zijn in het beschikbaar stellen 
van woningen voor de functie beschermd wonen. De zelfde overwegin-
gen kunnen gelden voor private investeerders. 

3.6. Verhuurrisico’s 

Vraag en aanbod 

Rekening houdend met de extramuraliseringsopgave van circa 11.000 
personen vóór 2021, moet vooralsnog worden uitgegaan van een aan-
zienlijk tekort aan voorzieningen voor beschermd wonen. Het risico van 
leegstand door overaanbod is uit dien hoofde vooralsnog dan ook ver-
waarloosbaar klein. 

Mocht er in de toekomst een overaanbod ontstaan, hetzij doordat de 
markt buitengewoon succesvol is geweest in het aanbieden van passen-
de woonvoorzieningen, danwel door andere factoren, zoals wellicht 
(hopelijk) nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 
medicatie of dergelijke waardoor de incidentie van psychische stoornis-
sen beduidend afneemt, dan komen de betreffende woningen weer be-
schikbaar voor de reguliere markt. 

Het is aan de eigenaar van de woningen om erop toe te zien dat de wo-
ningen die hij verhuurt aantrekkelijk genoeg zijn voor de reguliere ver-
huur, danwel dat zij betrekkelijk eenvoudig geschikt gemaakt kunnen 
worden voor alternatieve aanwending, wanneer de omstandigheden 
zodanig mochten veranderen dat deze kunnen worden onttrokken aan 
de functie beschermd wonen. 

Mutatieleegstand 

Van tijd tot tijd zullen er bewoners uit de voorziening vertrekken. De 
oorzaken daarvoor kunnen velerlei zijn: wellicht is het herstel bij deze 
bewoner zo ver gevorderd dat een minder intensieve begeleiding vol-
staat, wellicht ook heeft de ziekte een negatieve wending genomen en is 
een langduriger klinische opname voor hem of haar aangewezen. Of een 
van de tientallen andere redenen die er kunnen zijn voor mensen om 
naar een andere woning te willen verhuizen. 
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De algemene verwachting is, dat wanneer mensen met een psychische 
of psychosociale kwetsbaarheid zich eenmaal in de woonvoorziening 
hebben gesetteld, zij niet gemakkelijk zullen besluiten om daaruit weer 
te vertrekken. Het is dan ook aannemelijk dat de gemiddelde bewo-
ningsduur bij dit type huurder langer zal zijn dan gebruikelijk. 

Het risico op huurderving door mutatieleegstand kan worden beperkt, 
wanneer voor de woonvoorziening een wachtlijst kan worden aange-
houden. Rekening houdend met de gemiddelde bewoningsduur kan dit 
nooit een lange wachtlijst zijn, omdat daarmee ten onrechte een niet 
vervulbare hoop in stand wordt gehouden. 

Onder de nieuwe wetgeving wordt de gemeente de partij die het meeste 
inzicht zal krijgen in de omvang van de behoefte aan beschermd wonen. 
De gemeente is ook de partij die, aan de persoon die een beroep doet 
op maatschappelijke ondersteuning in de vorm van beschermd wonen, 
de beschikking toekent waardoor deze recht op toegang tot een derge-
lijke voorziening verwerft. 

De verhuurder heeft op dergelijke toekenningen geen invloed, maar is er 
wel van afhankelijk. Het ligt daarom voor de hand dat de gemeente, zo-
lang zij wenst dat de voorziening beschikbaar is voor beschermd wonen, 
de kosten van derving aan huur en servicekosten bij mutatieleegstand 
betaalt. Die bereidheid zal een belangrijk element kunnen vormen in de 
bereidheid van corporaties en private investeerders om woningen ter 
beschikking te stellen voor het inrichten van een voorziening voor be-
schermd wonen. 

Om de gedachten te bepalen omtrent het geldelijk belang dat met een 
dergelijke garantie gemoeid is: als de gemiddelde bewoningsduur per 
woning 7 jaar (84 maanden) is, zoals in de markt gebruikelijk, en de 
huurderving bij leegstand zou 2 maanden bedragen, dan is dat gemid-
deld per jaar een goede week huur, of circa 2% van de totale huursom 
per jaar; minder dan een half procent van de jaarlijkse begeleidingskos-
ten. 

Huurbescherming 

Door de wettelijke huurbescherming van woninghuurders kan de huur 
van een woning slechts door de verhuurder worden beëindigd in zeer 
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specifieke gevallen. Vanuit de optiek van de verhuurder vormt deze wet-
telijke huurbescherming een risico, want hij is niet in staat om eenzijdig 
de huur te beëindigen, wanneer de huurder met succes aanspraak kan 
maken op deze bescherming. 

Aan het wonen in een voorziening voor beschermd wonen zal de voor-
waarde gekoppeld worden, dat de bewoner tevens een contract sluit 
met de zorgaanbieder die in de voorziening de begeleiding levert. Dat 
kan een voorwaarde zijn om überhaupt te worden toegelaten. De met 
de bewoner gesloten huurovereenkomst krijgt dan het karakter van een 
hybride zorg- en huurovereenkomst, waarin zorg en huur onlosmakelijk 
aan elkaar worden gekoppeld. 

Maar wat dan, als de bewoner verklaart geen gebruik meer te willen 
maken van de begeleiding en tóch in de voorziening wil blijven wonen? 
Aan de bewoner kan dan, wegens het beëindigen van de zorgovereen-
komst, zijn huurovereenkomst worden opgezegd, maar de bewoner kan 
dan naar de rechter stappen en aanspraak maken op zijn wettelijke 
huurbescherming. 

De jurisprudentie wijst uit dat de rechter in dergelijke gevallen telkens 
een beoordeling maakt van de feiten en omstandigheden van de bewo-
ner en van de juridische en feitelijke verhoudingen. Het recht op huurbe-
scherming is een sterk recht, dat niet gemakkelijk opzij wordt gezet. Zo 
zal de rechter kunnen oordelen dat het de verhuurder niet vrijstaat om 
de huur aan zijn huurder op te zeggen, vanwege het enkele feit dat deze 
laatste de zorg niet meer wenst af te nemen van de in de voorziening 
werkzame zorgaanbieder. Daarbij kan meespelen dat de verhuurder, 
indien het een lokale woningcorporatie is, een zodanig dominante rol 
heeft in de betreffende stad of regio dat de bewoner de facto is aange-
wezen op het huren van een woning van de zelfde verhuurder en dat er 
dus geen sprake is van een redelijk belang bij de verhuurder om het con-
tract te beëindigen, mogelijk ook dat de verhuurder een oneigenlijk ge-
bruik maakt van zijn machtspositie. 

De rechter kan in een dergelijk geval besluiten om huurbescherming toe 
te kennen. Dat betekent dat die woning vervolgens bezet gehouden 
wordt door een bewoner die geen zorg meer afneemt van de voor de 
woonvoorziening gecontracteerde zorgaanbieder. 
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In situaties waarin het huurcontract zou worden gesloten door tussen-
komst van de zorgaanbieder zelf, of een aan deze gelieerde instelling, zal 
de rechter zelfs kunnen oordelen dat een verplichting om van deze 
zorgaanbieder de zorg af te nemen een verplichting is om de huurder op 
oneigenlijke wijze aan zich te binden voor het afnemen van diensten en 
dit zou dus eveneens tot toekenning van huurbescherming kunnen lei-
den. 

Om zo goed mogelijk te voorkomen dat de bodem onder het concept 
uitvalt, doordat de financiële basis te zeer zou worden aangetast wan-
neer bewoners hun zorgovereenkomst beëindigen en met vrucht een 
beroep doen op huurbescherming, kan gebruik gemaakt worden van de 
tussenkomst van een verhuurder die uitsluitend voor de betreffende 
woonvoorziening optreedt.  

Een specifiek voor de woonvoorziening optredende verhuurder heeft 
1) een redelijk belang bij het instandhouden van het concept; 
2) geen belang in de exploitatie van de dienstverlening; 
3) geen machtspositie in de lokale woningmarkt.  
Specifiek hiervoor ingerichte wooninitiatieven kunnen deze functie ver-
vullen. 

Betalingsrisico 

Het risico van wanbetaling zal voor een voorziening voor beschermd 
wonen in het algemeen eerder kleiner zijn ten opzichte van reguliere 
woningverhuur, dan groter. Diverse factoren werken daaraan mee. Voor 
een deel van de bewoners treedt vaak een curator of bewindvoerder op 
voor de behartiging van de financiële belangen. Mocht er een betalings-
achterstand ontstaan, dan kan de in de woonvoorziening werkzame 
begeleiding daarvan op de hoogte worden gesteld, die vervolgens de 
bewoner kan ondersteunen in het beter regelen van zijn financiën. 

3.7. Indicatief Programma van Eisen 

Het te hanteren Programma van Eisen is maatwerk voor elke woonvoor-
ziening afzonderlijk. In het onderstaande worden, voor de gedachtebe-
paling, enkele algemene uitgangspunten opgesomd. 

Het voor de woonvoorziening te hanteren programma van eisen wordt - 
binnen de context van de financiële haalbaarheid, geïndiceerd door het 
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bereikbare huurprijsniveau - ten dele bepaald vanuit hetgeen wenselijk is 
voor de bewoners van de voorziening, en deels door de preferenties van 
de investeerder. De investeerder kan er bijvoorbeeld voor kiezen om gro-
tere woningen te bouwen dan voor de doelgroep beschermd wonen 
strikt nodig is, terwille van de mogelijke reguliere verhuurbaarheid in de 
toekomst. 

•In geval van 2-kamerappartementen wordt uitgegaan van woningen 
die elk beschikken over een woonkamer, een keuken en een slaapka-
mer, alsmede over sanitaire ruimte, een hal, toilet en berging alsmede, 
bij gestapelde bouw, een balkon. De netto vloeroppervlakte bedraagt 
dan circa 60 m2 (exclusief balkon) per woning. Dit leidt, vermenigvul-
digd met een factor van 1,4, tot een bruto vloeroppervlak van circa 84 
m2 per woning. 

•In geval van 3-kamerappartementen wordt uitgegaan van woningen 
die elk beschikken over een woonkamer, een keuken en twee slaapka-
mers, alsmede over sanitaire ruimte, een hal, toilet en berging alsmede, 
bij gestapelde bouw, een balkon. De netto vloeroppervlakte bedraagt 
dan circa 75 m2 (exclusief balkon) per woning. Dit leidt, vermenigvul-
digd met een factor van 1,35, tot een bruto vloeroppervlak van circa 101 
m2 per woning. 

Omschrijving 15 woningen 20 woningen

BVO 2-kamerappartementen 1.260 m2 1.680 m2

BVO Gemeenschappelijke ruimte 135 m2 165 m2

Totaal BVO 1.395 m2 1.845 m2

Alternatief:

BVO 3-kamerappartementen 1.520 m2 2.025 m2

BVO Gemeenschappelijke ruimte 135 m2 165 m2

Totaal BVO 1.655 m2 2.190 m2
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Benodigde aanvullende technische voorzieningen 
Voorzieningen voor beschermd wonen vragen, buiten de noodzakelijke 
aanwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte, weinig aan extra 
voorzieningen. 

Omdat veel mensen met een psychische kwetsbaarheid fervente rokers 
zijn, bij wijze van zelfmedicatie of anderszins, moet nabij de gemeen-
schappelijke ruimte een beschutte plaats aanwezig zijn waar gerookt kan 
worden. 

Brandmelders in de woningen moeten een vaste stroomvoorziening 
hebben en niet afhankelijk zijn van batterijen. Elektrisch koken heeft de 
absolute voorkeur, het liefst met kookplaten waarvan de warmteafgifte 
goed zichtbaar is. In de woningen is liefst geen gasaansluiting aanwezig. 

De buitendeuren van de gemeenschappelijke ruimte en van de appar-
tementen moeten te allen tijde van binnenuit kunnen worden geopend 
zonder dat daarvoor een sleutel nodig is (draaiknop aan de binnenzijde, 
geen sleutel). 

Domotica in de sfeer van een videoverbinding moet door een bewoner 
die last heeft van bepaalde wanen (vormen van achterdocht) buiten ge-
bruik kunnen worden gesteld of losgekoppeld. 

Elke woning moet zijn voorzien van een vaste telefoonaansluiting die de 
bewoner direct, zonder een nummer te hoeven kiezen, in contact brengt 
met de dienstdoende begeleiding, ook in de nacht. 
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4. Kosten en financiering 
4.1. Financiering onder de oude regeling 

Onder de geldende wetgeving is de financiering van de begeleiding 
geregeld via de AWBZ, deels via de Zorgverzekeringswet (Zvw).  

Dit geschiedt langs twee lijnen: ofwel wordt de zorg geleverd via ZIN 
(zorg in natura), waarvoor de zorgaanbieder een contract sluit met het 
in de betreffende regio werkende Zorgkantoor, danwel wordt aan de 
bewoner een PGB (persoonsgebonden budget) toegekend. 

Mensen met een (psychische) beperking krijgen een zorgindicatie die 
wordt vastgelegd in een zorgzwaartepakket (ZZP).  

In geval van ZIN wordt tussen het Zorgkantoor en de zorgaanbieder een 
budget vastgesteld, waaruit de begeleiding wordt betaald. De zorgaan-
bieder moet dus in de betreffende regio werkzaam zijn èn afspraken 
hebben gemaakt met het Zorgkantoor, wil de begeleiding in aanmerking 
kunnen komen voor vergoeding. 

Het alternatief is financiering via PGB’s. De bewoner kan op grond van 
zijn medische gegevens in aanmerking komen voor een zorgindicatie, 
die vastgesteld wordt door een Centrum voor Indicatiestelling Zorg 
(CIZ). Deze indicatiestelling geeft eveneens recht op vergoeding, waar-
van de hoogte afhangt van het toegekende ZZP-niveau (met nog een 
paar verfijningen). 

De complexiteit van de systematiek maakt het lastig om precieze verge-
lijkingen te maken, maar grosso modo liggen de kosten van begeleiding 
via ZIN circa een vijfde tot een kwart hoger dan de kosten van begelei-
ding via PGB. 

Indicatie van de kosten 
Om een indruk te krijgen van de kosten die gemoeid zijn met instand-
houding van een voorziening voor beschermd wonen, geeft de onder-
staande berekening een indicatie. 

Hierbij wordt uitgegaan van een voorziening, bestaande uit 15, respec-
tievelijk 20 woningen, die bewoond worden door mensen met een zor-
gindicatie ZZP 3C en 4C. 
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Volgens de PGB tarieventabel 2014 voor ZZP-indicaties bedraagt de tota-
le vergoeding € 34.411 voor 3C bewoners en € 42.527 voor 4C bewoners 
(inclusief de voor wooninitiatieven geldende toeslag van €  4.000 per 
jaar per bewoner).  

Volgens het eerder aangehaalde LMIG rapport bestond in 2012 het totaal 
aantal ‘pakketdagen' in de groep C-pakketten voor respectievelijk 47,8 % 
uit ZZP 3C en voor 21,9 % uit ZZP 4C.  

Uitgaande van een samenstelling van de bewonersgroep van de woon-
voorziening in deze verhoudingen, zou een groep van 15 bewoners een 
totaal PGB budget beschikbaar hebben van circa € 555.000 op jaarbasis 
en een groep van 20 bewoners een budget van circa € 740.000 per jaar.  

4.2. Financiering onder de nieuwe regeling 

Citaten uit de Memorie van Toelichting bij de Wet, hoofdstuk 3.8.4, pa-
gina 35: 

Ten aanzien van de financiering: 

'Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen 
met psychiatrische problemen bij wie de op participatie gerichte ondersteu-
ning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat, inclusief het 
bieden van de beschermende woonomgeving zelf. (…) Daarbij zij opge-
merkt dat er een beweging gaande is om zorg en wonen steeds meer te 
scheiden. De budgetten die op dit moment vanuit de AWBZ beschikbaar zijn 
voor het verblijf en de zorg van deze groep, worden volledig overgeheveld 
naar de gemeenten.’ 

Ten aanzien van de uitvoering: 

‘De verantwoordelijkheid voor beschermd wonen wordt belegd bij alle ge-
meenten. Het ligt in de rede dat deze mede op grond van de in het wets-
voorstel opgenomen samenwerkingsverplichting hiervoor zullen samenwer-
ken met de andere gemeenten die deel uitmaakten van een regio waarin 
een zgn. centrumgemeente de middelen ontving op het terrein van maat-
schappelijke opvang.' 

Bij de maatschappelijke ondersteuning die mensen van hun naasten 
kunnen krijgen (mantelzorg en vrijwilligerswerk), gaat het doorgaans 
om op somatische beperkingen afgestemde ondersteuning. Bij mensen 
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met psychische of psychosociale problematiek die intensieve begeleiding 
nodig hebben, zijn de mogelijkheden tot kostenbesparing door inscha-
keling van mantelzorg en vrijwilligerswerk naar verwachting in het al-
gemeen minder groot. 

Desondanks laten de door Chapeau Woonkringen opgedane ervaringen 
zien dat het goed mogelijk is om binnen de setting van een voorziening 
voor beschermd wonen adequate ambulante begeleiding te leveren te-
gen kosten die belangrijk beneden het niveau van de vroegere budget-
ten liggen, met een zelfde of zelfs aantoonbaar betere kwaliteit van be-
geleiding. De huisvestingskosten, verbonden met de gemeenschappelij-
ke ruimte, zijn in die kosten mede begrepen. 
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5. De positie van de bewoner 
De persoon met psychische of psychosociale problematiek, die voor zijn 
welbevinden een beroep zou moeten kunnen doen op het wonen in een 
voorziening voor beschermd wonen, bevindt zich in een complex war-
net van afspraken, doelstellingen, regelingen en krachtsverhoudingen, 
waar hij maar moeilijk zelf uit kan komen. 

Het volgende diagram illustreert dit: 

 

Behandeling en begeleiding 

Zo lang een bewoner in een intramurale setting verblijft, is voor hem of 
haar nauwelijks waar te nemen welke personen er actief zijn in begelei-
ding en welke in behandeling. Voor de bewoner horen ze allen tot de 
zelfde organisatie en meestal is dat ook zo. 

Behandelaar en begeleider 

In de ‘oude' situatie werden behandelaar en begeleider beiden uit de 
AWBZ gefinancierd, eventueel de Zorgverzekeringswet Zvw (de eerste 
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365 dagen). Onder de nieuwe wetgeving wordt de behandeling betaald 
uit de Zvw, maar wordt de begeleiding, voor zover die niet plaats vindt 
in een klinische setting, betaald uit de Wmo. Mogelijk komt de klinische 
behandeling ten dele (voor de zwaarste gevallen) alsnog onder de Wet 
langdurige zorg (Wlz) te vallen, de Kamer moet zich hier nog definitief 
over uitspreken. Voor het door de gemeenten te bieden beschermd wo-
nen maakt dit laatste geen verschil. 

Wanneer de begeleiding ambulant gegeven wordt, hoeven behandelaar 
en begeleider niet meer uit de zelfde organisatie afkomstig te zijn. Dat 
heeft belangrijke voordelen in de begeleiding: het stelt de begeleider in 
staat om zich naast de bewoner en als diens vertrouwenspersoon op te 
stellen, onafhankelijk van de behandelaar. De begeleider kan ook aan de 
bewoner hulp bieden in het gesprek met de behandelaar. De begeleider 
zal ook vaak over belangrijke aanvullende informatie beschikken, die 
voor de behandelaar zinvol is. 

Wmo toekenning 

De gemeente heeft de taak om vast te stellen welke maatschappelijke 
ondersteuning aan de bewoner moet worden toegekend. Een ‘keukenta-
felgesprek' is voor beoordeling van complexe psychische of psychosocia-
le problematiek niet voldoende. De beoordeling van de psychosomati-
sche aspecten is primair een medische beoordeling, en dat is een terrein 
waarop de gemeente zich niet zal willen wagen. Zij zal daarvoor een 
beroep willen doen op een externe beoordeling in de vorm van een in-
dicatiestelling (à la de vroegere indicatiestelling door het CIZ) of andere 
vorm van diagnosticering. 

Aan de hand daarvan kan de gemeente aan de bewoner het recht toe-
kennen gebruik te maken van een voorziening voor beschermd wonen. 
De gemeente geeft daar een beschikking voor af. 

Mantelzorg 

De gemeente zal daarbij tevens zoeken naar mogelijkheden om gebruik 
te maken van mantelzorg. Heftige psychische problematiek bij de (kan-
didaat) bewoner heeft er echter al vaak toe geleid dat die mantelzorg 
niet meer beschikbaar is, of zodanig overbelast is geraakt dat die pas na 
verloop van tijd, als alles beter gaat met de bewoner, zal kunnen terug-
keren. 
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Curator, bewindvoerder of mentor 

Bij een deel van de bewoners is sprake van een curator, bewindvoerder 
of mentor. Een curator heeft de volledige zeggenschap over het hande-
len van de cliënt. De bewindvoerder neemt de financiële verantwoorde-
lijkheid. De mentor staat de cliënt als vertrouweling bij in zijn relaties 
met de behandelaar en begeleider. 

Inkomen en Huisvesting 

De meeste bewoners zullen zijn aangewezen op een uitkering. Daaruit, 
aangevuld met een huurtoeslag, kunnen zij de huur van een zelfstandi-
ge woning bekostigen. Daarvoor zal met een verhuurder een huurcon-
tract moeten worden gesloten. 

Maatschappelijke participatie 

Als al deze zaken geregeld zijn, ontstaat er ruimte voor maatschappelijke 
participatie. Een of meer stapjes omhoog in de pyramide van Maslow. 

Chapeau Woonkringen als integrator 
Het voorgaande diagram laat zien in welk complex warnet de persoon 
met een psychische of psychosomatische kwetsbaarheid zich een weg 
moet zien te vinden. 

Wooninitiatieven als Chapeau Woonkringen zijn burgerinitiatieven van 
maatschappelijk betrokken personen, die erop zijn ingericht de bewoner 
bij te staan in de dingen die hij zelf niet op eigen kracht voor elkaar 
krijgt. Zij bieden de noodzakelijke ondersteuning maar tasten de eigen 
verantwoordelijkheid van de betrokkene niet aan. 

Voor de diverse belanghebbenden (de bewoner zelf, de gemeente, de 
woningcorporatie of andere investeerder, de zorgaanbieder voor de be-
geleiding, de behandelaar, de bewindvoerder, de mantelzorger en ande-
re vrijwilligers, èn voor de omwonenden) fungeert Chapeau Woonkrin-
gen als aanspreekpunt. 
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6. De positie van wooninitiatieven 
6.1. Realisatie van woonvoorzieningen onder de oude wet-

geving 

Woonvoorzieningen die tot stand komen door de activiteiten van ou-
ders, die voor hun kwetsbare kinderen een veilig thuis willen creëren in 
een meer huiselijke en meer op maatschappelijk functioneren aangeslo-
ten omgeving dan in het algemeen in een instelling kan worden gebo-
den, zijn een bekend verschijnsel bij ouders van verstandelijk gehandi-
capten. 

Sinds enkele jaren zijn ook voor mensen met psychische of psychosociale 
problematiek woonvoorzieningen tot stand gekomen, die hen betere 
kansen geven op een maatschappelijk functioneren. 

Onder de ‘oude' wetgeving was de financiering van een dergelijke voor-
ziening een soort ‘black box’: via de GGZ werd een indicatie verkregen, 
die toegang gaf tot de financiering van de begeleiding, hetzij via PGB 
danwel ZIN. Aan die kant van het vraagstuk was de oplossing redelijk 
helder en overzichtelijk. 

Lastiger is het steeds geweest, om het voor elkaar te krijgen dat er een 
voorziening werd gebouwd (of een bestaande voorziening aangepast), 
waarin de groep bewoners zou kunnen worden gehuisvest. De financie-
ring van de huisvesting moest in de markt gevonden worden. De rol van 
de gemeente was beperkt tot de planologische aspecten. 

Zolang de woningcorporaties nog over ruime financiële middelen kon-
den beschikken, waren zij wel bereid de woningen te bouwen. Voor de 
gemeenschappelijke ruimten moest echter afzonderlijke financiering bij 
elkaar worden gesprokkeld, om de investeerder over te halen. Ook voor 
de inrichting van die gemeenschappelijke ruimten moest een beroep 
worden gedaan op sponsorgelden en dergelijke. 

Was die horde alleen al niet hoog genoeg, het verdere proces van tot-
standkoming vraagt deskundigheden op allerhande terreinen (juridisch, 
planologisch, bouwkundig, financieel en meer), om nog maar niet te 
spreken van de problemen die soms met de buurt moesten worden 
overwonnen omdat die bezwaren maakte. Het is dan ook geen wonder 
dat veel van deze initiatieven voortijdig strandden en het aantal gereali-

!  DE POSITIE VAN WOONINITIATIEVEN38                                                                         



seerde voorzieningen voor mensen met psychische kwetsbaarheid zeer 
beperkt is gebleven. 

Voorgeschiedenis Chapeau Woonkringen 
De Stichting Chapeau Woonkringen is ontstaan in Uden, uit een initiatief 
van Trialoog, met het doel meerdere woonvormen te realiseren in Bra-
bant. Trialoog is een vereniging van onder meer de Brabantse afdelingen 
van Ypsilon (familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie 
of een psychose), VMDB (vereniging van manisch-depressieven en be-
trokkenen) en Labyrinth-in-Perspectief.  

Chapeau ontwikkelt initiatieven voor het realiseren van woningen, die 
speciaal geschikt zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Mede naar aanleiding van enkele voorbeelden in het land (Almere, Lely-
stad, Breda, ‘s-Hertogenbosch) zochten de initiatiefnemers naar moge-
lijkheden om in Uden een vergelijkbare woonvorm tot stand te brengen. 

Van eerdere initiatieven hadden zij gezien dat, wanneer het woonproject 
eenmaal tot stand gekomen was, het daar meestal bij bleef. Alle tijdens 
het proces opgedane kennis en ervaring kwam daardoor niet of maar 
heel beperkt ter beschikking van nieuwe initiatieven. Al vanaf het begin 
van de oprichting van de stichting Chapeau Woonkringen is het de 
vooropgezette bedoeling geweest om de zaken zo in te richten, dat de 
gedurende het proces opgedane ervaring beschikbaar zou komen voor 
nieuwe initiatieven op andere plaatsen. 

Het beschermd wonen project in Uden is medio 2012 in gebruik geno-
men. Nadien is begonnen aan een tiental andere projecten, die zich in 
uiteenlopende stadia van ontwikkeling bevinden. De aangekondigde 
wetswijzigingen voor de Wmo 2015 hebben evenwel overal tot vertra-
ging geleid, omdat het voor de belanghebbende partijen als gemeenten, 
woningcorporaties, zorgaanbieders en de ouderinitiatieven zelf nog on-
duidelijk was hoe de nieuwe regelingen er uit gaan zien. Nu die helder-
heid ontstaat, is het tijd geworden de ontwikkelingsinitiatieven weer op 
te pakken en hierop in te richten. Deze notitie kan daaraan een bijdrage 
leveren. 
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6.2. Realisatie van voorzieningen onder de nieuwe wetge-

ving 

Ook onder de nieuwe wetgeving is het nog steeds nodig dat er inves-
teerders gevonden worden die de woningen ter beschikking stellen voor 
exploitatie als voorziening voor beschermd wonen. Om die over te halen 
tot het doen van de nodige investeringen, moet hen adequate zekerheid 
en stabiliteit geboden worden. 

De inschakeling van een wooninitiatief als Chapeau Woonkringen kan 
daaraan sterk bijdragen. Een dergelijk wooninitiatief, respectievelijk de 
moederorganisatie waartoe het wooninitiatief behoort, kan fungeren als: 

•hoofdhuurder voor de gehele woonvoorziening; 

•verhuurder voor de individuele bewoners; 

•hoofdopdrachtgever voor de zorgaanbieder; 

•intermediair naar de gemeente; 

•belangenbehartiger van de bewoners; 

•intermediair naar de mantelzorgers; 

•intermediair naar de wijk; 

•selectie-orgaan voor de toelating van bewoners. 

Om deze rollen adequaat te kunnen vervullen, moet een complex aan 
afspraken worden gemaakt en contractueel vastgelegd. In het volgende 
hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan. 

6.3. Kenmerken van wooninitiatieven en rolverdelingen 

Het initiatief 
Wooninitiatieven ontstaan uit een behoefte en het maakt niet uit op wel-
ke plaats die behoefte zich manifesteert: dat kan zijn vanuit een groep 
ouders of andere betrokkenen, maar kan net zo goed vanuit een ggz-
instelling of een gemeente. Het initiatief kan ook ontstaan vanuit een 
groep personen die daarmee voor zijn eigen situatie een verbetering 
zoekt. 

Het hebben van een psychische kwetsbaarheid brengt met zich mee, dat 
een dergelijk initiatief niet gemakkelijk door mensen met deze kwets-
baarheid zelf zal worden geïnitieerd. Voor andere groepen is dat wel 
voorstelbaar. 
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Wil een wooninitiatief kunnen slagen, dan moet rekening gehouden 
worden met de belangen van de verschillende partijen die er bij betrok-
ken zijn (de ‘stakeholders’): de toekomstige bewoners en hun entoura-
ge, de zorgaanbieder die de begeleiding gaat leveren, de (toekomstig) 
eigenaar van de woningen en de gemeente. Ook de belangen van om-
wonenden moeten in een vroeg stadium worden erkend. Voor de accep-
tatie van de komst van de woonvoorziening in ‘hun’ buurt, is dat van 
zeer wezenlijk belang. 

De rol van de gemeente is in alle gevallen van belang vanwege het feit 
dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo. 

Daarnaast kunnen in voorkomende gevallen nog andere rollen voor de 
gemeente zijn weggelegd, bijvoorbeeld voor de medewerking aan het 
verlenen van een bouwvergunning of het wijzigen van een bestem-
mingsplan. 

Om al die verschillende belangen met elkaar te verenigen, moet iemand 
het initiatief nemen. Dat kan een van de genoemde stakeholders zijn, of 
kan een onafhankelijke derde zijn, die zich bekommert om de belangen 
van de toekomstige bewoners. Chapeau Woonkringen is zo’n onafhan-
kelijke derde, die als initiatiefnemer fungeert, die vervolgens probeert 
het project te realiseren en toekomstbestendig in te richten en zich ten-
slotte weer terugtrekt, om de belangen daarvan op enige afstand toch te 
blijven bewaken.  

Voor elke Woonkring wordt door Chapeau Woonkringen een afzonder-
lijke ‘werkstichting’ opgericht, die na de realisatie aan de woonvoorzie-
ning verbonden blijft. De moederstichting blijft aan de lokale werkstich-
ting verbonden, via een plaats in het bestuur daarvan. 

Chapeau Woonkringen fungeert als katalysator voor het proces. Zij on-
derscheidt twee belangrijke fasen: die van het initiatief tot en met de 
realisatie, en die van de bewoning. In de praktijk betekent dit, dat de 
coördinerende rol die Chapeau Woonkringen op zich genomen heeft 
tussen alle verschillende stakeholders in, voor het initiatief en de realisa-
tie van het project, na realisatie daarvan wordt overgedragen aan de 
afzonderlijke werkstichting, die zich verder gaat bezighouden met de 
belangenbehartiging tijdens de bewoningsfase. Doordat de moeder-
stichting deel blijft uitmaken van het bestuur van de lokale werkstich-
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ting, draagt zij wel bij aan de continuïteit. Daarnaast is van belang dat de 
besturen van de werkstichtingen benoemd (en in voorkomen geval ook 
ontslagen) worden door de moederstichting. Chapeau Woonkringen 
kan er daardoor voor zorgen dat steeds voorzien kan worden in een 
adequaat bestuur. 

De rol van bewoners, ouders en betrokkenen 
Bewoners, ouders en andere betrokkenen bevinden zich vaak in een af-
hankelijke rol, of zij ervaren een grote mate van afhankelijkheid van ‘in-
stanties’, welke dat ook mogen zijn. Die afhankelijkheid is vaak heel ver-
klaarbaar en hoeft zeker niet bij voorbaat verweten te worden aan die 
instanties. Veel mensen die met een beperking moeten leven, van welke 
aard dan ook, hebben een periode moeten doormaken van grote pijn en 
verdriet, waarin zij ook vaak hun zelfstandigheid geheel of gedeeltelijk 
moesten opgeven. Ook de mensen in hun directe omgeving hebben die 
pijn en dat verdriet ervaren en hebben met hen meegeleefd.  

Het leven in een instelling kan mensen erg afhankelijk maken, zij worden 
er mee ‘gehospitaliseerd’ of ‘geïnstitutionaliseerd’ en het kan erg moei-
lijk zijn om daarvan weer los te komen. Wanneer mensen echter hun 
zelfstandigheid hervinden, en zelfstandig kunnen wonen, dan worden 
daarmee de voorwaarden geschapen om weer (meer) aan de samenle-
ving mee te kunnen doen. 

Er is ook een andere vorm van afhankelijkheid, namelijk de afhankelijk-
heid van ouders of andere betrokkenen. Heel veel mensen met een be-
perking wonen (weer) bij hun ouders of andere familieleden, die hen de 
zorg en begeleiding bieden die zij nodig hebben. Dat levert vaak een 
grote belasting op, zowel voor degene die de zorg en begeleiding ont-
vangt, als voor degene die die levert. En ondanks alle goede wil en alle 
goede bedoelingen kost het alle betrokkenen veel van hun persoonlijke 
vrijheid en zelfstandigheid. De onderlinge afhankelijkheid werkt daarmee 
zeer bezwarend. 

En zelfs degenen die steeds klaarstonden om zorg en begeleiding te le-
veren, zijn daarvan in zekere zin afhankelijk geworden: zij kunnen dit 
dan moeilijk loslaten, ook al weten zij rationeel dat degene die van hen 
afhankelijk was, zijn of haar eigen vrijheid moet vinden, binnen en vanuit 
de geborgenheid van de nieuwe leefomgeving. 
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Naast deze overwegingen speelt bij de ouder wordende persoon die met 
een beperking moet leven vaak nog de zorg dat ook de ouders op een 
leeftijd gaan komen dat zij niet meer in staat zullen zijn alle nodige zorg 
en begeleiding te leveren. En dit is een zorg die die betreffende ouders 
beter kennen dan wie ook. 

De (toekomstige) bewoners en hun ouders of andere betrokkenen die 
initiatieven willen nemen voor het tot stand brengen van een wooniniti-
atief, kunnen daarvoor een beroep doen op een van de bestaande ou-
derinitiatieven, of samen met Chapeau Woonkringen een lokaal initiatief 
starten. 

De begeleidingsrol van de zorgaanbieder 
De meeste zorgaanbieders staan met beide benen in de moderne maat-
schappij en erkennen de belangen van hun bewoners, met name het 
belang om te kunnen meedoen aan de samenleving en te leven in een 
zo groot mogelijke zelfstandigheid. Hun medewerkers zijn niet voor niets 
‘de zorg’ ingegaan; het belang van de bewoner, de patiënt, stond daar-
bij voorop, en ook de eigen wens om langs die weg iets te kunnen bete-
kenen voor je medemens en voor jezelf. 

De meeste zorgaanbieders zijn ingericht als instituten, met grote eigen 
gebouwen en terreinen, waar zij de zorg en begeleiding leveren aan hun 
bewoners / patiënten. De zorgaanbieder biedt ‘geïnstitutionaliseerde’ 
zorg en heeft haar organisatie daarop ingesteld. 

Dit type zorgaanbieder biedt vaak volledige zorg op alle gebied: dagbe-
steding, vrijwilligerswerk, re-integratie en scholing. Men biedt een le-
venslang volledig arrangement. De financiering via ZIN en PGB faciliteert 
dat. In zo’n constellatie verdwijnt vermaatschappelijking van de cliënt 
maar al te vaak achter de horizon. Omarmd door deze zorg, verliest de 
bewoner dan gaandeweg zijn zelfstandigheid. 

Woonvoorzieningen waarin cliënten met begeleiding beschermd zelf-
standig kunnen wonen, in aansluiting met de omgeving, dragen bij aan 
het zelfstandig functioneren. 

De rol van de behandelaar 
Een Chapeau Woonkring heeft er belang bij dat alle bewoners van die 
Woonkring hun begeleiding betrekken van de zelfde zorgaanbieder: al-
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leen langs die weg kunnen de budgetten van de bewoners gezamenlijk 
gebruikt worden voor het verkrijgen van begeleiding over een groot 
aantal uren van elke dag. 

De behandelaar van de bewoner hoeft niet verbonden te zijn aan de 
zelfde zorgaanbieder als die de begeleiding levert. Het is wel zaak, dat de 
gekozen behandelaar (vaak een psychiater of orthopedagoog) het bege-
leidingsplan afstemt met het begeleidingsteam van de Woonkring. 
Daarnaast moeten goede afspraken worden gemaakt voor de noodop-
vang, voor het geval buiten de normale werkuren van de begeleiding, 
spoedhulp moet worden ingeroepen. 

De rol van de gemeente 
De gemeenten krijgen met de Wmo 2015 veel nieuwe taken, die eerst 
door andere partijen op andere niveaus werden uitgeoefend.  

In de wet staat niet hoe de ondersteuning er uit moet zien. Wat telt is het 
resultaat: zelfredzaamheid en participatie. Deze verandering in werkwij-
ze wordt ‘de kanteling’ genoemd. Hij is veel meer gericht op het berei-
ken van een resultaat, dan op de wijze hoe dat resultaat moet worden 
bereikt, bijvoorbeeld door de terbeschikkingstelling van aangewezen 
hulpmiddelen. 

Het denken in resultaten biedt ruimte aan de ontwikkeling en innovatie 
van (nieuwe vormen van) hulp en ondersteuning. 

De rol van de huiseigenaar 
Veel van de bewoners van een Woonkring zijn voor hun inkomen aan-
gewezen op een uitkering. Dat impliceert, dat zij geen hoge huurprijs 
kunnen betalen. De huurprijs zal steeds moeten liggen beneden de 
maximumgrens voor het toekennen van huurtoeslag, bij voorkeur niet 
boven de ‘aftoppingsgrens’ voor de huurtoeslag. 

De rol van de lokale Chapeau werkstichtingen 
Chapeau Woonkringen heeft vooral de structurerende rol om een initia-
tief van de grond te krijgen. Zij doet dit door maatschappelijk geënga-
geerde mensen bij elkaar te brengen die een lokaal initiatief tot stand 
willen brengen en biedt hen praktische ondersteuning bij alle aspecten 
van het proces van totstandkoming. 
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Het is vervolgens de taak van de lokale werkstichting om continuïteit tot 
stand te brengen in de dagelijkse gang van zaken rondom de bewoning.  

De lokale stichting kan dat specifiek doen door als verbindende partner 
te fungeren tussen de Woonkring, in casu de bewoners en hun naastbe-
trokkenen, hun buren, de in de Woonkring werkzame zorgaanbieder, de 
gemeente en de verhuurder. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft vooral als oogmerk het 
stimuleren van participatie en zelfredzaamheid van alle burgers. De 
Wmo gaat in eerste instantie uit van de eigen kracht en verantwoorde-
lijkheid van de burger. Voor zover die individuele burger daar niet zelf 
toe in staat is, kan hij zich laten bijstaan door mensen of instellingen die 
hem helpen. Daar ligt precies de rol van de Chapeau werkstichting: faci-
literend zijn voor de bewoner, met volledig respecteren van diens eigen-
heid en zelfstandigheid. 

De rol van omwonenden 
Het komt nogal eens voor, dat een initiatief voor een bijzondere woon-
vorm op veel bezwaren stuit van omwonenden. Vooral als het gaat om 
een bewonersgroep die een aandoening heeft die men niet kent en 
waarvoor men angst heeft, kunnen de emoties hoog oplopen. 

De onbekendheid met psychische problematiek is groot, het erop rus-
tend stigma eveneens. Het blijkt vaak moeilijk uit te leggen dat de psy-
chische kwetsbaarheid in vele gradaties voorkomt en dat het nu juist niet 
de ‘zwaardere’ categorie is, die in de woonvoorziening komt wonen. De 
mensen waarom het gaat, wonen doorgaans nu ook in de zelfde ge-
meente, bij hun ouders of onder begeleiding, zonder dat dit ‘voor de 
buitenwacht’ problemen oplevert. 

Het is van het grootste belang om de omwonenden zo tijdig mogelijk te 
informeren. Lastig daarbij is, dat het meestal wat langere tijd duurt 
voordat er zodanige zekerheid over het al dan niet doorgaan van een 
project is verkregen, dat daarmee naar buiten getreden kan worden. 
Voordat de diverse toezeggingen met de nodige hardheid zijn verkregen, 
kunnen gemakkelijk vele maanden en soms jaren verstrijken. Dat men-
sen achteraf zullen zeggen, dat zij liever op een vroeger tijdstip waren 
geïnformeerd, is dan niet te vermijden. 
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Wanneer eenmaal naar buiten getreden kan worden, is het ook wenselijk 
om de omwonenden als indirect belanghebbenden goed en volledig te 
informeren. Zowel tijdens de gehele bouwvoorbereiding als na het in-
gaan van de bewoning is er behoefte van tijd tot tijd te worden geïnfor-
meerd. 

!  DE POSITIE VAN WOONINITIATIEVEN46                                                                         



7. Structuur en organisatie van beschermd 
wonen 

7.1. Het door Chapeau Woonkringen voorgestane model 

Onder de bestaande ‘oude' wetgeving is door Chapeau Woonkringen 
een model ontwikkeld voor het organiseren van de onderlinge verhou-
dingen tussen de verhuurder, het lokale wooninitiatief, de zorgaanbie-
der, de bewoner en de mantelzorgers, dat tot tevredenheid heeft ge-
werkt. In dat model speelde de gemeente nog geen rol. Voor de finan-
ciering van de begeleiding waren geen afzonderlijke contracten nodig, 
omdat deze hetzij door de zorgaanbieder werd geregeld via zijn afspra-
ken met het zorgkantoor voor de levering van zorg in natura, danwel 
doordat de bewoner krachtens zijn CIZ-indicatie aanspraak kon maken 
op een PGB-financiering. Chapeau hoefde er alleen maar op toe te zien 
dat een kandidaat bewoner aanspraak kon maken op vergoeding van de 
begeleidingskosten. 

Onder de werking van de Wmo 2015 gaat de financiering van de bege-
leiding via de gemeente lopen. Dit leidt tot andere rolverdelingen. Het 
stelsel van overeenkomsten waarmee de voorziening van beschermd 
wonen wordt geëffectueerd, moet daarop worden ingericht. 
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Het door Chapeau Woonkringen voorgestane model is weergegeven in 
het volgende diagram en wordt hierna verder toegelicht. 

7.2. Chapeau als hoofdhuurder 

In de toelichting op de verhuurrisico’s is al gewezen op het risico dat 
voor het functioneren van een woonvoorziening kan voortvloeien uit 
een beroep dat door bewoners gedaan kan worden op huurbescher-
ming, wanneer zij zich onttrekken aan de begeleidingsovereenkomst. Dit 
risico wordt sterk verkleind of tot nagenoeg nihil teruggebracht, wan-
neer het gehele complex gehuurd wordt door een daarop ingericht lo-
kaal wooninitiatief in de vorm van een Chapeau ‘werkstichting’. 

De lokale Woonkring sluit met de verhuurder (corporatie of private inves-
teerder) een hoofdhuurcontract, tevens overeenkomst tot samenwer-
king, voor alle woningen. De meeste verhuurders zullen hun standaard 
algemene huurvoorwaarden onderdeel willen maken van die overeen-
komst en daar is doorgaans geen bezwaar tegen. 

Daarnaast is van belang dat Chapeau een rol vervult in het selectiepro-
ces voor de toelating van bewoners, waar verderop nader wordt inge-
gaan. Dit toelatingsproces begeeft zich ver buiten de reguliere werkpro-
cessen van woningcorporaties of private verhuurders. 

7.3. Verhuur aan individuele bewoners 

Vanuit haar rol als hoofdhuurder met het recht van onderverhuur kan 
Chapeau de woningen aan individuele bewoners verhuren, op basis van 
een gecombineerde zorg/huurovereenkomst. In die overeenkomst wordt 
aan de bewoner de verplichting opgelegd, op straffe van beëindiging 
van de huur, van het aangaan van een individuele begeleidingsovereen-
komst met de voor de woonvoorziening gecontracteerde professionele 
zorgaanbieder. Hiermee wordt zekergesteld dat de bewoner ook daad-
werkelijk de hem geboden begeleiding moet aanvaarden. 

Het feit dat sprake is van onderverhuur heeft geen gevolgen voor het 
recht op toekenning van huurtoeslag: het feit dat de bewoner de woning 
huurt en een inkomen heeft dat past binnen de regels voor toekenning 
van huurtoeslag, is voldoende. 
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Het is onmogelijk om in de Woonkring de nodige zorg en begeleiding 
aan te bieden over voldoende uren van de dag, als niet de uren van de 
diverse bewoners gezamenlijk gebruikt mogen worden daarvoor. 

Wanneer een bewoner niet meer aan de gestelde eisen voldoet, bijvoor-
beeld omdat hij of zij geen hulp meer nodig heeft of die niet meer aan-
vaardt, dan eindigt de huurovereenkomst. Ook wanneer de ziekte mocht 
verergeren en de betreffende bewoner moet worden opgenomen en dit 
langer dan een redelijke overbruggingsperiode duurt, eindigt het huur-
contract. Een beroep op normale huurbescherming wordt, vanwege het 
bijzondere karakter van de bewoning en de contractsverhouding, uitge-
sloten . 

Het is dankzij de bijzondere status die de Chapeau werkstichting in-
neemt, als belangenbehartiger van mensen met een bepaalde aandoe-
ning, dat zij dergelijke eisen kan stellen aan de bewoner: de woningcor-
poratie of private investeerder die de woningen uiteindelijk ter beschik-
king stelt, kan dergelijke eisen normaliter niet stellen. 

Tussen de bewoner en de in de Woonkring werkzame zorgaanbieder 
wordt een Individueel Zorgcontract gesloten, waarin de nadere indivi-
duele afspraken worden vastgelegd waaraan zij zich tegenover elkaar te 
houden hebben. 

7.4. Opdracht aan de zorgaanbieder 

De huurovereenkomst en de zorgverlening in de vorm van begeleiding 
zijn nauw met elkaar verbonden. Dit is een belangrijk aspect voor de 
continuïteitszekerheid van de voorziening. Het een kan niet los gezien 
worden van het ander. De contractering van de zorgaanbieder dient dan 
ook te lopen via de Chapeau woonkring, die deze elementen contractu-
eel aan elkaar verbindt. 

Tussen de lokale Woonkring en de zorgaanbieder wordt een Raamover-
eenkomst Zorgverlening gesloten, waarin de afspraken worden geregeld 
die tussen hen gelden, maar die tevens betrekking hebben op de wijze 
waarop de zorg en begeleiding worden verleend aan de uiteindelijke 
bewoner. De bewoner ontvangt ook een exemplaar van die overeen-
komst, zodat hij precies weet wat de afspraken zijn, die tussen deze twee 
contractpartijen zijn gemaakt. 
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De gemeente zal invloed willen uitoefenen op de overeenkomst met de 
zorgaanbieder. De Wmo 2015 legt aan de gemeente de verplichting op 
om te voorzien in beschermd wonen voor mensen met psychische of 
psychosociale problematiek. Het belang van de gemeente is dat dit ade-
quaat geschiedt en tegen een voor de gemeente aanvaardbare kostprijs. 
Het college kan de uitvoering door derden laten verrichten. De wet staat 
dit toe. 

In de keuze van de zorgaanbieder kunnen uiteenlopende belangen en 
voorkeuren een rol spelen. De gemeente hoeft de aanbesteding niet 
enkel op grond van het criterium laagste prijs te gunnen. De wet laat 
ook daarvoor de ruimte. 

De inschakeling van een wooninitiatief biedt tevens de mogelijkheid om 
andere elementen in het proces van opdrachtverlening te betrekken, 
zoals levensbeschouwelijke inzichten. Chapeau Woonkringen hanteert 
een bepaalde zorgvisie, waarvan zij meent dat die in het belang van de 
bewoners door de zorgaanbieder moet worden onderschreven. Deze 
algemene zorgvisie is toegevoegd als bijlage. 

De uitwerking van de overeenkomst zal bepalingen dienen te bevatten 
omtrent de door de gemeente, al dan niet rechtstreeks, aan de zorgaan-
bieder te betalen vergoedingen. De gemeente heeft ook de mogelijkheid 
om aan de bewoners een PGB toe te kennen, waaruit de kosten van be-
geleiding betaald kunnen worden. 

7.5. De relatie tussen Chapeau en de gemeente 

Een van de belangrijkste doelen van het lokale wooninitiatief is, om de 
bewoners bij te staan in de dingen die ze niet zelf kunnen en die ook niet 
vallen binnen het spectrum van dienstverlening van de zorgaanbieder. 
Voor het overige worden de bewoners zo veel mogelijk gestimuleerd om 
zelf (maatschappelijk) actief te zijn. 

Naar de gemeente fungeert de lokale Chapeau werkstichting als inter-
mediair. Dit omvat meerdere elementen. De Chapeau werkstichting: 

•ziet toe op een correcte uitvoering en naleving van de raamovereen-
komst zorgverlening en is daarin tevens aanspreekpunt voor de bewo-
ners; 

•fungeert als aanspreekpunt voor wijkbewoners; 
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•bevordert het contact tussen de bewoners en hun mantelzorgers, vrij-
willigers en de wijk; 

•is voor de gemeente aanspreekpunt voor alle zaken die het collectief 
van de bewoners aangaan. 

De ‘moederstichting' Chapeau Woonkringen biedt bovendien onder-
steuning bij de selectie van geschikte bewoners voor de woonvoorzie-
ning, middels een professioneel ingerichte toelatingscommissie. Op dit 
onderwerp wordt hierna nog verder ingegaan. 

7.6. Toelatingsprocedure 

Om te kunnen worden toegelaten tot een voorziening voor beschermd 
wonen, zal een aantal voorwaarden moeten gelden, waaraan de kandi-
daat bewoner moet voldoen of waarmee hij of zij moet instemmen. 
Chapeau Woonkringen werkt voor dat doel met een door haar centraal 
ingestelde Toelatingscommissie, die voor alle lokale werkstichtingen 
optreedt.  

In die commissie hebben zitting een Chapeau bestuurslid, een verte-
genwoordiger van de voor de woonvoorziening gekozen zorgaanbieder 
en een onafhankelijk lid met kennis van de psychiatrie en/of psychiatri-
sche behandeling. Daarnaast wordt de kandidaat beoordeeld door een 
onafhankelijk deskundige. De samenstelling van de commissie kan per 
woonvoorziening en van tijd tot tijd verschillen. 

In de door Chapeau Woonkringen met de gemeente te sluiten overeen-
komst zullen afspraken moeten worden gemaakt over de te volgen pro-
cedures. Kandidaat bewoners worden hetzij door de gemeente voorge-
dragen, danwel hebben van  de gemeente een beschikking ontvangen 
dat aan hen maatschappelijke ondersteuning wordt verleend die aan-
spraak geeft op een plaats in een voorziening voor beschermd wonen. 

De toelatingscommissie waakt ervoor, niet op de stoel van de hulpverle-
ner of van de arts te gaan zitten. Het is belangrijk, dat de keuze voor toe-
lating van kandidaat bewoners in onafhankelijkheid tot stand komt. 

Het is ook belangrijk, dat de toelatingscommissie geen verantwoorde-
lijkheden of aansprakelijkheden naar zich toetrekt, die niet bij een ouder-
initiatief thuishoren. 
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De taak van de toelatingscommissie is de beoordeling van de geschikt-
heid voor toelating van de kandidaat als bewoner in de woonkring. Deze 
beoordeling geschiedt op basis van de toelatingscriteria en volgens de 
toelatingsprocedure. Deze criteria zijn overwegend van niet-medische 
aard. Voorbeelden van te hanteren criteria zijn hierna opgenomen. 

De beoordeling door een onafhankelijk deskundige, middels een psychi-
atrisch onderzoek, is daarnaast nodig voor de beoordeling van de ge-
schiktheid van de kandidaat om - met begeleiding - zelfstandig te wo-
nen. Het betreft hier dus twee te onderscheiden functionele activiteiten.  

De toelatingscommissie is op te vatten als een orgaan van de stichting 
Chapeau Woonkringen en vertegenwoordigt als zodanig belangen van 
deze stichting. Dit betekent, dat een lid van de commissie niet tegelijker-
tijd als onafhankelijke externe deskundige kan optreden voor de beoor-
deling van de toelating. 

De stichting Chapeau Woonkringen heeft belangen, zoals het financiële 
belang om leegstand in de woningen te voorkomen, die potentieel strij-
dig zijn met andere belangen, zoals het belang van een zorgvuldige af-
weging van de geschiktheid van elke kandidaat. Elke schijn van belan-
genverstrengeling moet worden vermeden. Een goede governance eist 
daarom dat de beide functies gescheiden worden uitgevoerd, door ver-
schillende partijen. 

Chapeau is geen zorgaanbieder. Dat betekent dat Chapeau niet zelf ge-
rechtigd is tot inzage in medische dossiers, ter beoordeling van de toela-
ting van een kandidaat huurder. De medische dossiers zijn niet bestemd 
voor de toelatingscommissie, maar voor de externe medisch beoorde-
laar, die daarover de toelatingscommissie adviseert. 

De toelatingscommissie van Chapeau Woonkringen blijft zelf dan ook 
geheel buiten de psychiatrische beoordeling. 

7.7. Voorbeeld van toelatingscriteria 

Het hanteren van (te) strenge toelatingscriteria zou in conflict kunnen 
komen met de op de gemeente rustende verplichting om voor mensen 
met psychische of psychosociale problemen te voorzien in de behoefte 
aan beschermd wonen en opvang. Dit hoeft de gemeente er evenwel 
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niet van te weerhouden om aan de bewoner bepaalde redelijke eisen op 
te leggen. 

In deze paragraaf wordt een voorbeeldregeling voor toelating van be-
woners gegeven, als volgt: 

De bewoners ontvangen begeleiding bij het wonen en hun dagelijks 
leven. Het is belangrijk dat hen een passende begeleiding kan worden 
aangeboden. Het is daarom ook van belang dat de bewoners van de 
woonvoorziening zo goed mogelijk bij elkaar passen. De dagelijkse be-
geleiding wordt verzorgd door een door Chapeau Woonkringen gecon-
tracteerde zorgaanbieder. De kosten van begeleiding worden, via de aan 
hen toegekende budgetten, door de bewoners gezamenlijk gedragen.  

Om te kunnen worden toegelaten tot de woonvoorziening, geldt een 
aantal voorwaarden, waaraan de bewoner moet voldoen of waarmee hij 
of zij moet instemmen. De toelating wordt beoordeeld door een door 
Chapeau Woonkringen ingestelde Toelatingscommissie. In die commis-
sie hebben zitting een Chapeau bestuurslid, een vertegenwoordiger van 
de zorgaanbieder en een onafhankelijk lid met kennis van de psychiatrie 
en/of psychiatrische behandeling. 

De Toelatingscommissie is gebonden aan de ‘Wet Bescherming Per-
soonsgegevens’ en respecteert het medisch beroepsgeheim met betrek-
king tot informatie omtrent de kandidaat. 

Toelating is slechts mogelijk na goedkeuring door de Toelatingscommis-
sie. De Toelatingscommissie laat zich bij de beoordeling van de toelating 
ondersteunen door een externe adviseur (bijvoorbeeld een psychiater), 
niet zijnde de eigen behandelaar van de kandidaat. 

Voor toelating gelden de volgende criteria en uitgangspunten: 

1. De woonvoorziening is bestemd voor bewoning door mensen met 
psychische of psychosociale kwetsbaarheid. De betreffende aandoe-
ning moet formeel door een psychiater gediagnosticeerd zijn. Men-
sen met verschillende psychiatrische aandoeningen, die naar het 
oordeel van de externe deskundige zonder bezwaar in één en dezelf-
de woonvoorziening kunnen wonen, kunnen eveneens voor toela-
ting in aanmerking komen, ter beoordeling van de Toelatingscom-
missie.  
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2. De Toelatingscommissie moet op basis van het advies van de behan-
delend psychiater, alsmede het advies van de externe deskundige, tot 
de overtuiging zijn gekomen dat de kandidaat in staat zal zijn tot - 
met begeleiding - zelfstandig wonen in de woonvoorziening.  

3. De kandidaat heeft ziekte-inzicht: hij of zij weet wat zijn of haar ziekte 
inhoudt en voor hem of haar betekent. De kandidaat moet de ziekte 
in zoverre accepteren, dat hij of zij de noodzaak tot het ontvangen 
van begeleiding inziet en deze ook aanvaardt.  

4. De kandidaat staat open voor behandeling en heeft regelmatig con-
tact met zijn of haar behandelaar. De kandidaat heeft een behandel- 
of begeleidingsplan, waarmee hij of zij heeft ingestemd.  

5. De kandidaat tekent een schriftelijke akkoordverklaring voor het op-
vragen van zijn of haar dossier ten behoeve van de Toelatingscom-
missie en de externe deskundige.  

6. De kandidaat moet zich bereid verklaren tot een beoordelingsgesprek 
met de externe deskundige en met de Toelatingscommissie.  

7. De kandidaat is in principe medicatietrouw. De medicatie wordt, af-
hankelijk van het begeleidingscontract, door de kandidaat zelf inge-
nomen, danwel staat de kandidaat toe dat de medicatie door de lei-
ding van de woonvoorziening wordt aangereikt en deze op het ge-
bruik ervan toeziet.  

8. De kandidaat stelt zich ontvankelijk op voor begeleiding door de 
vanwege de zorgaanbieder aangestelde medewerkers van de woon-
voorziening.  

9. De kandidaat dient door of via de gemeente geïndiceerd te zijn of te 
worden, voor het verkrijgen van vergoeding van de kosten van bege-
leiding in de woonvoorziening en stelt de daaruit te ontvangen ver-
goedingen ter beschikking voor de begeleiding in de woonvoorzie-
ning. 

10. De kandidaat dient naast de vergoeding van de kosten van begelei-
ding voldoende inkomen (verdiensten uit werk of uitkering of an-
derszins) te hebben om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.  

11. De kandidaat moet zich akkoord verklaren met rechtstreekse inhou-
ding van huur, servicekosten en kosten voor begeleiding.  
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12. De kandidaat verklaart zich akkoord met de voor de woonvoorzie-
ning geldende huisregels.  

13. De kandidaat maakt geen excessief gebruik van alcohol en maakt 
geen gebruik van drugs.  

14. De kandidaat is niet regelmatig in contact (geweest) met justitie en 
vertoont geen structureel agressief of provocerend gedrag.  

15. De kandidaat moet bereid zijn om de deelnemersvoorwaarden en het 
individueel begeleidingscontract te ondertekenen.  

16. De kandidaat wijst een belangenbehartiger aan, die hem/haar met 
raad en daad bijstaat op die punten, waar dit nodig is en die door de 
zorgaanbieder, respectievelijk door Chapeau Woonkringen, kan wor-
den aangesproken in geval de kandidaat zelf voor de behartiging van 
zijn eigen belangen niet gedisponeerd is.  

7.8. Organisatiekosten van inschakeling van een wooninitia-

tief 

Periodieke kosten 
De door een lokaal wooninitiatief verrichte werkzaamheden, voor een 
eenmaal in bedrijf zijnde woonvoorziening, zijn voor het grootste deel te 
karakteriseren als vrijwilligerswerk. Hoe vrijwillig ook, er zijn in het alge-
meen wel kosten gemoeid met de uitvoering en van deze vrijwilligers 
kan niet verwacht worden dat zij geld toeleggen op de werkzaamheden 
die zij verrichten uit maatschappelijke betrokkenheid, die immers veel 
verder gaan dan de uitoefening van een sport of andere hobby. 

Het is dan ook passend, dat de gemeente aan deze bestuursleden ten-
minste een vergoeding ter grootte van de fiscaal vrijgestelde vrijwilli-
gersvergoeding (thans €  1.500 per persoon per jaar) ter beschikking 
stelt. Daarnaast is het passend, dat de gemeente aan de lokale stichting 
zelf eveneens een vergoeding van kosten ter beschikking stelt, in de orde 
van grootte van €  2.500 per jaar. Deze vergoeding is tevens bestemd 
voor een afdracht aan Chapeau Woonkringen, voor algemene organisa-
tiekosten. De totale jaarlijkse kosten van het lokale wooninitiatief staan 
daarmee in een redelijke verhouding tot de jaarlijkse exploitatiekosten 
van de begeleiding. 
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Kosten toelatingscommissie 
Aan de uitvoering van de toelatingsprocedure zijn kosten verbonden. 
Eén lid van de toelatingscommissie, de vertegenwoordiger namens de 
zorgaanbieder, ontvangt zijn honorering via zijn werkgever. Die kan deze 
kosten bestrijden uit zijn overhead. 

De andere twee leden van de toelatingscommissie dienen hun bezoldi-
ging te krijgen uit een door de gemeente aan Chapeau Woonkringen ter 
beschikking te stellen vergoeding. Op grond van eerdere ervaringen 
wordt het aantal te vergoeden uren geraamd op circa 15 per uiteindelijk 
aangenomen bewoner, voor de beide commissieleden gezamenlijk. 

Realisatiekosten 
Om te komen tot de realisatie van een woonvoorziening, moet veel werk 
worden verzet. De daarvoor meest aangewezen partij is Chapeau Woon-
kringen. De door deze te verrichten werkzaamheden terzake van de rea-
lisatie van een woonvoorziening bestaan uit: 

• het zoeken van een geschikte locatie; 

• het zoeken van een investeerder (corporatie of private investeerder); 

• het zoeken van lokale kandidaat bestuurders voor een wooninitiatief; 

• het structureren van de rechtspersoon (woonkring); 

• het formuleren van beleid naar gemeente, bewoners, zorginstellingen 
en andere betrokkenen; 

• het contracteren van de investeerder; 

• het selecteren van een zorgaanbieder; 

• het contracteren van de zorgaanbieder; 

• het overleg over het bouwkundig ontwerp en eventuele aanpassin-
gen; 

• assistentie bij het inrichten van de gemeenschappelijke ruimten; 

• het opstellen van individuele huurovereenkomsten; 

• de daadwerkelijke verhuur van de woningen; 

• overleg met diverse overheidsinstanties; 

• overleg met en informatievoorziening aan omwonenden en belang-
stellenden; 

• de organisatie en de financiering van de woonvoorziening. 

!  STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN BESCHERMD WONEN56                                      



De kosten van deze werkzaamheden dienen te worden vergoed op basis 
van een passend uurtarief.  

Financiering van de organisatiekosten  
Periodieke kosten 

De hiervoor beschreven periodieke kosten maken de exploitatie mogelijk 
van een voorziening voor beschermd wonen. Deze wijze van organisatie 
en de inschakeling van het lokaal wooninitiatief maakt de inschakeling 
beter mogelijk van mantelzorgers en vrijwilligers. Hieruit ontstaat een 
aanzienlijke besparing in de besteding van Wmo-gelden. Tegelijk wordt 
hiermee terugval van cliënten naar zwaardere vormen van zorg voorko-
men. De beschreven periodieke kosten behoren dan ook te komen ten 
laste van de gemeente.  

Kosten toelatingscommissie 

De activiteiten van de toelatingscommissie behelzen de uitvoering van 
een specifieke taak, die nauw verbonden is met de uitvoering van de 
Wmo. De hieraan verbonden kosten moeten dan ook ten laste komen 
van de gemeente. 

Realisatiekosten 

Van geval tot geval zal bekeken moeten worden of de met de realisatie 
van het wooninitiatief verbonden kosten ten dele ook ten laste dienen te 
komen van de woningeigenaar. Voor zover de werkzaamheden betrek-
king hebben op kosten die gebruikelijk voor rekening van de woningei-
genaar komen, zal dit het geval kunnen zijn. Voor zover kosten gericht 
zijn op het tot stand brengen van een lokaal wooninitiatief, dient de ge-
meente daarvoor op te komen. 

7.9. Controle en verantwoording 

Chapeau Woonkringen en de daaraan verbonden individuele werkstich-
tingen zijn in al hun handelen volledig transparant, onder inachtneming 
van de benodigde geheimhouding waar dit relevant is ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. 

In aanvulling op dit algemene uitgangspunt kunnen nadere afspraken 
worden gehanteerd bij te sluiten overeenkomsten. 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8. Het proces van totstandkoming 
Het tot stand komen van een lokaal wooninitiatief is een ingewikkeld 
proces. Het ontstaat soms spontaan door een plaatselijk initiatief, soms 
via Chapeau Woonkringen, soms door een GGZ-instelling. 

De volgende fasen kunnen onderscheiden worden: 

• Initiatieffase; 

• Voorbereidingsfase; 

• Uitvoeringsfase; 

• Uitbouwfase. 

Alle fasen vragen om een adequate samenwerking tussen de betrokken 
partners. Deze wisselt in intensiteit en omvang afhankelijk van de fase 
van ontwikkeling. 

8.1. De Initiatieffase 

Samenwerkingspartners 

De belangrijkste samenwerkingspartners in de initiatieffase zijn: de fami-
lieverenigingen van deze cliënten, de gemeente, de GGZ-instelling en de 
woningcorporatie(s). Chapeau Woonkringen organiseert tezamen met, 
in eerste instantie via de lokale familieverenigingen benaderde, maar ook 
eventuele andere belangstellenden, een bestuur. Dit bestuur gaat in 
gesprek met genoemde organisaties. Chapeau Woonkringen is ook in 
staat deze lokale besturen te ondersteunen of (in de aanvangsfase) te 
vertegenwoordigen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de erva-
ring van andere bestaande bestuursleden in de regio. 

Omvang van de behoefte 

Een van de belangrijkste vragen in het begin is in welke mate er behoefte 
is aan een bepaalde woonvorm. Gemeenten en woningcorporaties wil-
len wel duidelijkheid op dit punt. In de praktijk blijkt die vraag moeilijk te 
beantwoorden. De landelijke en lokale statistieken geven slechts een 
globale indicatie. Ook een GGZ-instelling kan informatie geven over de 
afbouw van bedden en de omvang en aard van hun ambulante cliënten. 
Ook sommige hulpverlenende instanties beschikken over potentiële ge-
gadigden. 
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Naar verwachting ontstaat hierin snel meer helderheid, wanneer indivi-
duele cliënten en hun huidige zorgaanbieders zich bij de gemeenten 
komen melden. Tijdens de overgangsperiode, waarin cliënten nog wel 
hun oude aanspraken houden, maar deze via de gemeente worden af-
gewikkeld, zal het benodigde inzicht verder groeien. 

Benodigde omschakeltijd cliënten 

Complicerende factor is dat cliënten uit de doelgroep zelf veel tijd nodig 
hebben om aan te geven dat zij in een bepaald verband willen gaan wo-
nen. 

Daarom benadert de in opbouw zijnde Chapeau werkstichting de ou-
der- en patiëntverenigingen en de GGZ-instellingen met de vraag wie in 
aanmerking zou kunnen en willen komen voor de beoogde woonkring. 

In de praktijk blijkt dat de potentiële kandidaten voor zich zelf een aantal 
vragen moeten beantwoorden: 

• Wil ik zelfstandig wonen? 

• Kan ik zelfstandig wonen? 

• Wil ik in sociaal verband met soortgelijke bewoners leven? 

• Wil ik uit mijn eigen omgeving weg? 

• Hoe houd ik mijn sociale relaties? 

• Hoe kom ik aan de middelen om een woning in te richten? 

• Kan ik mijn dagbesteding of werk behouden of wijzigen? 

Wat in een eerste fase door de aspirant-bewoner als ideaal gezien wordt, 
blijkt in de meeste gevallen toch tot een ingewikkeld beslissingsproces te 
leiden. Daarom vraagt het informatie- en toelatingsproces ongeveer een 
à anderhalf jaar de tijd. Toekomstige bewoners en hun naasten dienen 
zich er gedegen op voor te bereiden. 

Dit betekent niet dat deze initiatieffase meer dan een jaar moet duren. 
Dat zou ook contraproductief werken. Duidelijk moge zijn dat bij de 
start van bijvoorbeeld nieuwbouw niet volledige duidelijkheid bestaat 
over de toekomstige populatie bewoners. Wel valt op dat moment uit 
het aantal gegadigden redelijkerwijs af te leiden of een bepaalde woon-
kring haalbaar is. De woningcorporatie onderzoekt geschikte locaties. 
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De Haalbaarheid 

De gemeente, de woningcorporatie, het lokale bestuur (in oprichting, 
ondersteund door Chapeau Woonkringen) hebben als belangrijkste taak 
in de initiatieffase de haalbaarheid van een nieuw wooninitiatief te bepa-
len en werkafspraken te maken over de voorbereidingsfase. 

Bij de bepaling van de haalbaarheid worden de volgende aspecten ge-
wogen: 

• het aantal gegadigden 

• het benodigde budget voor de consolidatiefase van een woonkring; 

• de kosten en investeringen in de voorbereidingsfase; 

• de beschikbaarheid van (nog te realiseren) woonvoorzieningen. 

De afspraken over de voorbereidingsfase hebben betrekking op: 

• de taken die de afzonderlijke partners zullen uitvoeren en de onder-
linge afstemming; 

• het oprichten van een lokale stichting Chapeau Woonkringen; 

• het besluitvormingsproces binnen gemeente, wooncorporatie en lo-
kaal bestuur; 

• het opstellen van een communicatieplan voor de volgende fasen. 

De communicatie over het project is een kritische succesfactor van de 
eerste orde. De komst van mensen met een psychische kwetsbaarheid 
ligt in elke buurt zeer gevoelig. Dit type nieuwe buurtbewoners wordt 
maatschappelijk gestigmatiseerd. Mede door onbekendheid met psychi-
atrische patiënten is de eerste neiging van bewoners om deze woon-
vormen af te wijzen. Alleen een zorgvuldig opgezette voorlichting zorgt 
voor een soepele acceptatie van de nieuwe bewoners. 

Het betekent in deze fase dat er niet met anderen dan de betrokken or-
ganisaties gecommuniceerd wordt. Als de locatie gekozen is wordt als 
eerste gecommuniceerd met de omgeving waar de nieuwe woonkring is 
gepland. 
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8.2. De voorbereidingsfase 

In deze fase werken woningcorporatie, begeleidingsinstelling, Chapeau 
Woonkringen en het lokale bestuur van de Chapeau werkstichting nauw 
samen. Vertegenwoordigers van gemeente en GGZ-instelling zullen re-
gelmatig uitgenodigd worden aan het overleg deel te nemen.  

De belangrijkste activiteiten zijn: 

• het informeren van de buurt over de ophanden zijnde totstandbren-
ging van een woonkring; 

• het opstellen van een financieringsplan voor de bouw of gebouw- 
aanpassing, de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte, de bui-
tenruimte en de bestuurskosten 

• keuze van een begeleidingsorganisatie; 

• het bouwen van een nieuwe locatie of het bouwkundige aanpassen 
van een bestaande locatie: 

• het opstellen van raamovereenkomsten tussen lokale stichting,  
woningcorporatie en begeleidingsorganisatie; 

• het instellen van een toelatingscommissie en het uitvoeren van de 
selectie en toelating; 

• het sluiten van individuele zorg-/huurcontracten; 

• het formeren van een begeleidingsteam; 

• het begeleiden van geselecteerden naar bewoning samen met hun 
naasten; 

• het opstellen van samenwerkingsafspraken met de behandelaars en 
behandelteams 

• het opstellen van een introductieplan voor de uitvoeringsfase; 

• het opstellen van begeleidingsplannen en crisisplannen. 

Aan het einde van de voorbereidingsfase wordt het gebouw opgeleverd 
en geopend, De bewoners betrekken hun woning. 

Voor dat de bewoners hun nieuwe woning betrekken is de bewoner 
door een lastige fase gegaan. Hij heeft niet alleen een antwoord moeten 
geven op de al eerder genoemde vragen. Er zijn vaak allerlei voorwaar-
delijke maatregelen te treffen. Zaken als: 
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• schuldsanering; 

• bewindvoering; 

• het bijeen brengen van middelen voor de inrichting; 

• het leggen van een relatie met de individuele begeleider; 

• (soms) het kiezen van een nieuwe behandelaar; 

• afscheid nemen van een vertrouwd bestaan.  

8.3. Uitvoeringsfase 

Deze fase behelst het eerste jaar van de bewoning. Anders dan bij een 
doorsnee verhuizing, die zich meestal voltrekt binnen een maand, vraagt 
de verhuizing naar een nieuwe woning voor dit type bewoner een grote 
mate van geleidelijkheid. Al is dit niet elke bewoner gegeven. De meeste 
bewoners hebben tijd nodig om over te gaan. Vaak begint het met enke-
le dagen per week, soms duurt het enkele maanden voordat de bewo-
ners helemaal zijn overgehuisd. De meeste bewoners hebben moeite 
zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving. Ze kunnen vaak alle ver-
anderingen niet aan omdat het te veel ineens is. Voor een aantal perso-
nen zal extra aandacht in de behandeling nodig zijn.  

Het proces van intrekken in de eigen woning vraagt grote aandacht van 
de begeleiding en behandelaar en een intensieve samenwerking met 
bewoner en mantelzorger. De relaties tussen alle betrokkenen onderling 
veranderen sterk. De mantelzorger hevelt taken over en geeft ruimte aan 
de begeleiding. De afstemming van taken en werkzaamheden tussen 
begeleiding en behandelaar krijgt nu feitelijk zijn beslag. 

De volgende activiteiten zijn van belang: 

• het organiseren van dagbesteding; 

• het thuis raken in de buurt; 

• het vinden van een plaats in de bewonersgroep; 

• afstand nemen van je naasten; 

• deelnemen aan verenigingen; 

• gebruik maken van plaatselijke faciliteiten. 

Het verhuizen naar een eigen woning is een grote stap. Het biedt ook 
een nieuw perspectief in positieve zin. Dat vinden van een nieuw le-
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vensperspectief is de opdracht waar bewoner, begeleiding, mantelzorger 
en behandelaar voor staan. 

Het lokale bestuur faciliteert de samenwerking tussen de betrokken or-
ganisaties en legt verantwoording af over de besteding van de middelen 
en de behaalde resultaten aan de gemeente en de betrokken partners. 

Het begeleidingsteam vervult een coördinerende rol in de begeleiding 
naar de behandelaar, het sociale wijkteam, de verstrekker van dagbeste-
ding en vrijwilligerswerk en de instantie die de re-integratie van cliënten 
verzorgt.  

8.4. Uitbouwfase 

De meeste bewoners hebben na een jaar zich gesetteld. De omgeving en 
de groep zijn gewend. Nieuwe relaties zijn gelegd en er is continuïteit. 
Het aantal momenten van terugval loopt terug. Nu komt de tijd om te 
werken aan de realisatie van een nieuw levensperspectief. Dat is de 
kerndoelstelling van de bewoner en de begeleiding. Dat vraagt om een 
aanpak waarbij de begeleiding naast de bewoner staat en hem waar 
nodig helpt in zijn ontwikkeling. De begeleiding zal nabij en persoons-
gericht moeten zijn: bij terugval, bij eenzaamheid en bij gevoelens van 
onveiligheid. Daarnaast steunt de begeleiding bij het vinden van dagbe-
steding, ontspanning, vrijwilligerswerk en arbeid. De begeleiding van 
een Chapeau Woonkring is, op basis van een holistische benadering van 
cliënten, de meest aangewezen instantie om een coördinerende taak te 
vervullen in de toeleiding van cliënten naar genoemde activiteiten. 

De lokale Chapeau Woonkring speelt een vergelijkbare coördinerende 
rol op beleidsmatig niveau. Zij vormt samen met de zorgverlener (bege-
leiding) de spil in het netwerk van instanties die de diverse vormen van 
ondersteuning uitvoeren. De lokale Chapeau Woonkring legt ook jaar-
lijks verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten 
ervan. 
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9. Verantwoording 
Onder de Wmo 2015 wordt de zorg voor ambulante begeleiding en 
huisvesting van mensen met psychische of psychosociale problematiek 
een taak voor de gemeenten. 

In het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2012-2014 is daarnaast vastge-
legd dat de totale intramurale capaciteit van de GGZ in 2020 met een 
derde zal zijn afgebouwd ten opzichte van de capaciteit in 2008 ('extra-
muralisering’).  

Landelijk gaat dit om een vermindering met meer dan 11.000 plaatsen. 
Bewoners waarvoor in veel gevallen vervangende huisvesting en (inten-
sieve) begeleiding nodig is. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
organisatie hiervan. 

In de praktijk zijn hiervoor al enkele modellen ontwikkeld. Lokale maat-
schappelijke organisaties (van cliënten en hun mantelzorgers) hebben 
daarvoor samen met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders 
initiatieven ontplooid. 

Enkele van deze lokale maatschappelijke organisaties werken samen on-
der de naam ‘Chapeau Woonkringen’. Door het ministerie van VWS is 
hieraan in de zomer van 2013 de status van Proeftuin Hervorming Langdu-
rige Zorg toegekend. 

Op verzoek van de Provincie Noord-Brabant heeft Chapeau Woonkrin-
gen in het najaar van 2013 en in januari 2014 onderzocht hoe het be-
staande model kan worden doorontwikkeld voor werking onder de 
nieuwe Wmo wetgeving. De resultaten van dit onderzoek zijn neerge-
legd in deze publicatie. 

Voor het onderzoek werd onder meer gebruik gemaakt van de inmiddels 
in januari 2014 gepubliceerde concept wetsteksten voor de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 2015 en de bijbehorende memorie van toe-
lichting, alsmede van gesprekken met verschillende belanghebbende 
partijen.  

Hiertoe werden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van  

• het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport; 

• de provincie Noord-Brabant en de provincie Gelderland; 
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• de gemeenten Eindhoven, Haarlemmermeer, ’s-Hertogenbosch, 
Heusden, Tilburg, Uden, Wageningen; 

• de zorgaanbieders ASVZ Sliedrecht, Autismebegeleiding .nl Helmond, 
Buro3o Rosmalen, GGzE Eindhoven, Labyrint Sint-Oedenrode, MEE 
Wonen Eindhoven, RIBW Midden-Brabant Tilburg, Yulius Dordrecht; 

• de woningcorporaties Area Uden, Casade Waalwijk, Domein Eindho-
ven, DOOR Eindhoven, Poort6 Gorinchem, SVT Tiel, Tiwos Tilburg, 
Woonbedrijf Eindhoven, Wooninc. Eindhoven, Woonveste Heusden; 

• de wetenschap: Prof. Jim van Os (psychiatrie), Prof. Philippe Delespaul 
(zorginnovatie), Dr. Wiepke Cahn (psychiatrie). 

Deze publicatie is op 21 februari 2014 aangeboden aan een groot aantal 
gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere belangstel-
lenden tijdens een in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant 
georganiseerde conferentie. 

Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan degenen die in deze conferen-
tie als spreker wilden fungeren: Prof. Philippe Delespaul, hoogleraar zor-
ginnovatie; Peter Mertens, lid van de Raad van Bestuur van ASVZ; José 
Moonen van woningcorporatie Area, René Wiersema van woningcorpo-
ratie Poort6 en Geert Snijders, wethouder van de gemeente ’s-Herto-
genbosch. 
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10.Bijlage: Algemene zorgvisie 
Chapeau Woonkringen gaat uit van een zorgvisie als hieronder beschre-
ven, waarvan zij verwacht dat die door de in de woonvoorziening werk-
zame zorgaanbieder wordt onderschreven. Deze zorgvisie vormt een 
algemene grondslag, los van geloof of levensbeschouwing. 

De kern van de visie  
De dienstverlening bestaat uit:  

• begeleiding bij wonen;  

• begeleiding bij maatschappelijke participatie;  

• ondersteuning bij behandeling. 

Centrale begrippen in de uitgangspunten zijn:  

• autonomie van de bewoner;  

• nabijheid èn professionaliteit in begeleiding;  

• samenwerking met het sociale netwerk rond de bewoner;  

• samenwerking met dienstverleners.  

Uitgangspunten, visie en indicatoren  

Bij de begeleiding op alle genoemde gebieden (wonen, participatie 
en ondersteuning van behandeling) wordt uitgegaan van de eigen 
kracht en autonomie van de bewoners.  
Visie 

Het accent bij de begeleiding ligt voornamelijk op het aanspreken en 
versterken van de aanwezige vermogens van bewoners. Minder op diens 
tekorten en kwalen. De begeleiding is vooral gericht op het creëren van 
voorwaarden voor het zelfstandig handelen en beslissen van de bewo-
ner. Regelmatige contacten en het ontwikkelen van een vertrouwensre-
latie zijn daarvoor belangrijk. Deze benadering kent natuurlijk zijn gren-
zen. Waar de bewoner niet in staat is om eigenstandig te beslissen en te 
handelen gaat begeleiding over in leiding.  

Dit is het meest duidelijk in crisissituaties en situaties die de competenties 
van de bewoner te boven gaan.  
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Indicatoren  

Over uitzonderlijke situaties wordt gerapporteerd aan het lokale bestuur 
van het wooninitiatief. Geaggregeerde rapportages van crises (jaarlijks) 
zijn beleidsmatig van belang als indicatie voor de mate waarin de bege-
leiding in staat is gebleken crises te voorkomen. Per bewoner wordt een 
begeleidingsplan opgesteld samen met naastbetrokkenen waarin tevens 
de vorderingen opgenomen worden.  

Begeleiding is gericht op een veilig leef- en woonklimaat  
Visie  

Gezien de kwetsbaarheden van de bewoners is begeleiding gericht op 
een veilige sfeer waarin de bewoner zichzelf kan zijn, en worden er vol-
doende voorwaarden gecreëerd voor sociale veiligheid.  

De bewoners worden actief benaderd als zij zich te veel terugtrekken. Zij 
worden uitgenodigd om aan gemeenschappelijke activiteiten deel te 
nemen. Naasten worden actief betrokken bij het wel en wee van bewo-
ners. Het ontwikkelen van een sociaal netwerk wordt actief nagestreefd. 
De relatie met de buurt wordt op natuurlijke wijze gestimuleerd, om te 
voorkomen dat de woonkring een sociaal eiland in de buurt vormt. De 
begeleiding houdt de vinger aan de pols bij de uitvoering van de be-
handeling ter voorkoming van terugval en crises. Deze ziet er op toe dat 
de bewoner meewerkt aan de behandeling, omdat de behandeling een 
belangrijke voorwaarde is voor de veiligheid van de bewoner en de 
deelname aan activiteiten. Er wordt actief samengewerkt met behandela-
ren en naasten.  

Indicatoren  

Jaarlijks wordt aan het lokale bestuur van het wooninitiatief in geaggre-
geerde vorm gerapporteerd over de deelname aan gemeenschappelijke 
activiteiten. Jaarlijks wordt aan het lokale bestuur in geaggregeerde vorm 
gerapporteerd over incidenten in voortgang van de behandeling van 
bewoners  
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Begeleiding is gericht op optimale maatschappelijke participatie 
van de bewoner  
Visie  

Het zelfstandig wonen met ruggensteun is een belangrijke voorwaarde 
om beter deel te nemen aan de maatschappij. Dat geldt voor de arbeids-
ituaties, voor opleiding, voor vrijwilligerswerk en voor besteding van de 
vrije tijd. Deelname aan activiteiten binnen de woonkring is daarbij een 
belangrijk hulpmiddel.  

Met externe organisaties worden contacten gelegd om dagbesteding en 
arbeid te organiseren. Instanties die deelname aan betaalde arbeid facili-
teren worden, zo nodig, ingeschakeld.  

Het begeleidingsteam van de Chapeau Woonkring beschikt over een 
uitgebreid net van contacten die de maatschappelijke participatie van 
bewoners bevorderen. In elk individueel begeleidingsplan staat aange-
geven aan welke maatschappelijke activiteiten en opleiding een bewoner 
deelneemt en in welke omvang. Ook staan de initiatieven voor nieuwe 
activiteiten beschreven. Jaarlijks worden in elk begeleidingsplan de resul-
taten van maatschappelijke participatie vermeld.  

Indicatoren  

Jaarlijks wordt aan het lokale bestuur van het wooninitiatief in geaggre-
geerde vorm verslag gedaan van de vorderingen op het terrein van 
maatschappelijke participatie, onderscheiden naar vrijetijdsbesteding 
(extern), vrijwilligerswerk, opleiding en arbeid.  

Begeleiding betekent een vertrouwensrelatie aangaan en professi-
onaliteit standaarden hanteren  
Visie  

In deze benadering worden de volgende vereisten voor goede zorg ge-
formuleerd:  

• Vakmanschap, je vak kennen, reflectie, leren  

• Gevoel voor subtiliteit en kleine signalen  

• Praktische wijsheid om in verschillende situaties de juiste keuzes te 
maken  
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• Liefdevolle trouw, niet verlaten wanneer het niet goed gaat of er te-
rugval is.  

In de praktijk betekent het dat naast de kwaliteiten in bejegening en om-
gang met bewoners, ook specifiek kennis en vaardigheden worden ge-
vraagd:  

• Kennis van het ziektebeeld en vaardigheden om met specifieke ge-
dragingen om te gaan;  

• kennis over vormen van maatschappelijke dienstverlening;  

• interactievaardigheden;  

• omgang met leed en verlies;  

• kennis over arbeidsreïntegratie;  

• vaardigheid in activiteitenbegeleiding. 

Er vindt supervisie en intervisie plaats.  

Indicatoren  

Jaarlijks wordt door de teamleider verslag gedaan aan het locale bestuur 
van de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van het team inclu-
sief een terugblik op de uitvoering van het scholingsplan, alsmede een 
plan voor het erop volgende jaar (voor het team alsook voor de teamle-
den afzonderlijk).  

De relatie met het beleid van Chapeau Woonkringen  
Het lokale bestuur staat op enige afstand van de uitvoering. Het bestuur 
stuurt indirect en hoofdzakelijk op resultaten. Naast financiële gegevens 
over inkomsten en besteding van de financiële middelen wil het bestuur 
zich in haar besluitvorming laten leiden door de resultaten die op de 
indicatoren worden behaald. Het bestuur bevordert de belangen van de 
woonkring actief en houdt zich steeds beschikbaar voor contacten met 
instanties rond de dienstverlening. 

CHAPEAU WOONKRINGEN !                                                                                         69



!  70                                                                                                                                       



CHAPEAU WOONKRINGEN !                                                                                          71



!  72                                                                                                                                       



Onder de Wmo 2015 wordt de zorg voor ambulante begeleiding en 
huisvesting van mensen met psychische of psychosociale problematiek 
een taak voor de gemeenten. 

In het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2012-2014 is daarnaast vastge-
legd dat de totale intramurale capaciteit van de GGZ in 2020 met een 
derde zal zijn afgebouwd ten opzichte van de capaciteit in 2008 (‘extra-
muralisering’). 

Landelijk gaat dit om een vermindering met meer dan 11.000 plaatsen. 
Bewoners waarvoor in veel gevallen vervangende huisvesting en (inten-
sieve) begeleiding nodig is. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
organisatie hiervan. 

Voor de organisatie van deze huisvesting en begeleiding zijn in de prak-
tijk al eerder enkele modellen ontwikkeld. Lokale maatschappelijke orga-
nisaties (van cliënten en hun mantelzorgers) hebben daarvoor samen 
met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders initiatieven ont-
plooid. 

Enkele van deze lokale maatschappelijke organisaties werken, onder de 
naam ‘Chapeau Woonkringen’, samen in de Vereniging Het Woon- initia-
tief, aan wie door het ministerie van VWS in de zomer van 2013 reeds de 
status van Proeftuin Hervorming Langdurige Zorg werd toegekend. 

Op verzoek van de Provincie Noord-Brabant hebben Chapeau Woon-
kringen en Vereniging Het Wooninitiatief in het najaar van 2013 onder-
zocht hoe het bestaande model kan worden doorontwikkeld voor wer-
king onder de nieuwe Wmo wetgeving. De resultaten van dit onderzoek 
zijn verwerkt in deze publicatie. 

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door 
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