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• Onderzoeksdoelstelling

• Plan van aanpak

• Zorgvraagontwikkeling

• Inventarisatie huidig aanbod

• Knelpuntanalyse

• Beschouwing uitkomsten

• Vervolg

Inhoud



• Hoe ziet de vraag van verschillende zorgdoelgroepen op het gebied van 
opvang en huisvesting eruit en hoe ontwikkelt de vraag zich de komende 
jaren?

• Hoe ziet het huidig aanbod van opvang en huisvesting voor de 
verschillende zorgdoelgroepen eruit?

• Hoe ziet de opgave eruit als de ontwikkeling van de vraag wordt 
vergeleken met het huidige aanbod en wat betekent dat voor de 
vastgoed-/huisvestingsopgave voor de verschillende zorgdoelgroepen. 
Waar worden leemtes ervaren?

Onderzoeksdoelstelling



• Startgesprek (verkennen) met de opdrachtgever

• Dataverzameling

• Data-analyse en visualisatie

• Verdieping met stakeholders

• Toetsing/reflectie van de uitkomsten

• Rapportage en presentatie

Plan van aanpak



Doelgroepen

Inwoners met 
persoonlijke of 

maatschappelijke 
problemen

Inwoners met 
een handicap

Inwoners met een 
licht verstandelijke 

beperking

Inwoners met 
psychische 

kwetsbaarheid

Jeugdigen met 
opvoedings- en/of 

psychische 
problemen

Kwetsbare 
ouderen met 
lichamelijke 
problemen

Kwetsbare ouderen 
met psychische 

problemen



• Langdurig wonen 
– voor een langere periode, soms voor altijd
– primaire verblijfplaats

• Tijdelijk wonen of verblijf
– tijdelijk verblijf, inclusief dagbesteding en opvang 
– primaire verblijfplaats is elders 
– insteek is terugkeer naar de primaire verblijfplaats 

• Kortom, voorzieningen die een beslag leggen op de fysiek ruimte

Woon- en verblijfsvormen



Vraagontwikkeling



Vraagontwikkeling - bevolkingsopbouw

Bron: CBS Statline.
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Vrouwen 2020 Vrouwen 2030 Mannen 2020 Mannen 2030

2020 2030 % ontwikkeling

0-20 6.535 6.176 95%

20-30 3.318 3.689 111%

30-45 4.851 5.264 109%

45-65 9.794 7.846 80%

65-75 4.978 4.535 91%

75+ 4.055 5.162 127%

Totaal 33.531 32.672 97%



Vraagontwikkeling – kwetsbare inwoners
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Vraagontwikkeling – intramuraal wonen (Wlz)

Bron: CIZ Databank

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 januari 2015 1 januari 2016 1 januari 2017 1 januari 2018 1 januari 2019 1 januari 2020

Ontwikkeling aantal ZZP-indicaties in de gehandicaptenzorg en 
de ouderenzorg

Totaal VG Totaal VV

0

100

200

300

400

500

600

Totaal jeugdhulp met verblijf Totaal jeugdhulp zonder verblijf

Aantal Jeugdigen met Jeugdhulp 
gemeente Schouwen Duiveland

1e helft 2016 1e helft 2017 1e helft 2018 1e helft 2019

Bron: CBS Jeugdmonitor



• De groep ouderen stijgt de komende jaren en daarmee ook het 
percentage inwoners met dementie of somatische problematiek 

• De groep jeugdigen neemt licht af, wat betekent dat ook de 
groep die (in potentie) gebruik maakt van jeugdhulp kleiner 
wordt

Belangrijkste bevindingen



Uitvraag huidig aanbod



Huidig zorgaanbod – uitvraag aanbieders

Zorgaanbieder met één of 
meerdere dag- of 
verblijfsvoorzieningen 
Schouwen-Duiveland
(incl. inloop, 
dagbesteding, 
dagbehandeling en 
logeren)

Zorgaanbieder met één 
of meerdere 
voorzieningen voor 
wonen met zorg op 
Schouwen-Duiveland
(incl. tijdelijk wonen 
vanuit een crisissituatie)

Een verwijzer, corporatie of 
samenwerkingsverband of 
andere organisatie die zelf 
geen voorziening biedt



Cliëntkenmerken en   
zorgvormen



• In totaal 1.317 cliënten in zorg

– 541 cliënten in zorg bij woonvoorzieningen 

– 776 cliënten zijn in zorg bij dag- en 
verblijfsvoorzieningen. 

• Meer dan de helft van de totale groep cliënten 
wordt gevormd door twee doelgroepen

– inwoners met een psychische kwetsbaarheid 
(28%) 

– kwetsbare ouderen met psychische 
problemen (28%). 

• Woonvoorzieningen: driekwart van de cliënten 
behoort tot de zorgdoelgroep kwetsbare 
ouderen, waarvan het grootste gedeelte met 
psychische problemen (52%). 

• Dag- en verblijfsvoorzieningen: verschillende 
zorgdoelgroepen redelijk verdeeld, met 
uitzondering van inwoners met een psychische 
kwetsbaarheid (39%)

Respons: cliënten per zorgdoelgroep
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• 80% van de zorgaanbieders geeft voor hun locaties aan dat de meerderheid 
van hun huidige cliënten uit de gemeente Schouwen-Duiveland komt
– Voor woonvoorzieningen ligt dit percentage op 74%
– Voor dag- en verblijfsvoorzieningen ligt dit percentage op 84%

• 20% van de zorgaanbieders geeft voor hun locaties aan dat de meerderheid 
van hun huidige cliënten uit een andere gemeente in de provincie Zeeland 
komen
– Het betreft aanbieders van intramuraal wonen en tijdelijk wonen vanuit een 

crisissituatie
– Het betreft aanbieders van dagbesteding en/of dagbehandeling 

Herkomst



Zorgvormen
Wonen en dag- en verblijfsvoorizeningen

6; 27%

11; 50%

3; 14%

1; 4%
1; 5%

WOONVOORZIENINGEN

Extramuraal wonen

Intramuraal wonen

Overige

Tijdelijk wonen vanuit
crisissituatie

Tijdelijk wonen vanuit
herstelsituatie

3; 10%

16; 51%

4; 13%

3; 10%

5; 16%

DAG- EN VERBLIJFSVOORZIENINGEN

Inloopvoorziening

Dagbesteding

Dagbehandeling

Logeren

Overig



Aantal cliënten per locatie
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Dag- en verblijfsvoorzieningen



Spreiding woonvoorzieningen



Spreiding dag- en verblijfsvoorzieningen



Knelpunten en opgave



Wachtlijsten
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Knelpunten
Huidig aanbod woonvoorzieningen

Zorgdoelgroep
Specifiek voor Zorgaanbieders (n) Organisaties (n) Totaal (n)

Kwetsbare ouderen met lichamelijke 

of psychische problemen

Ouderen 

algemeen
4 2 6

Dementie 1 2 3

Inwoners met een psychische 

kwetsbaarheid
ASS 2 1 3

NAH 2 1 3

Inwoners met een licht verstandelijke 

beperking
3 1 4

Jeugdigen 0 4 4

Inwoners met persoonlijke of 

maatschappelijke problemen
2 1 3

Woonvoorzieningen



Knelpunten
Huidig aanbod dag- en verblijfslocaties

Zorgdoelgroep Zorgaanbieders

(n)

Organisaties

(n)

Totaal

(n)

Niet gespecificeerd 
3 2 5

Jeugdigen 
1 4 5

Kwetsbare ouderen met 

lichamelijke of psychische 

problemen
3 2 5

Inwoners met persoonlijke of 

maatschappelijke problemen
1 1 2

Inwoners met een licht 

verstandelijke beperking of 

handicap
1 2 3

Dagbesteding- opvangvoorzieningen Tijdelijke verblijfsvoorzieningen
Zorgdoelgroep Zorgaanbieder

s (n)

Organisaties 

(n)
Totaal (n)

Kwetsbare ouderen met 

lichamelijke of psychische 

problemen

2 1 3

Inwoners met een psychische 

kwetsbaarheid - ASS
2 1 3

Inwoners met persoonlijke of 

maatschappelijke problemen
1 2 3



In de tabellen op de volgende pagina maken we inzichtelijk welke opgave er ligt. 

Dit doen we door per doelgroep en voorziening het volgende aan te geven :

• De vraagontwikkeling uitgedrukt in type ontwikkeling en percentage (Bronnen: CBS, WoonZorgwijzer)

• De beschikbaarheid binnen het huidige aanbod (Bron: Uitvraag aanbieders en overige organisaties)

• De aanwezigheid van een wachtlijst (Bron: Uitvraag aanbieders en overige organisaties)

Opgave
Synthese vraagraming, uitvraag, knelpunten



Opgave
Synthese vraagraming, uitvraag, knelpunten

Doelgroep Zorgvormen
Vraag-
ontwikkeling In % tot 2030

Huidig 
aanbod Wachtlijst

Inwoners met een handicap: 
verstandelijk, lichamelijk en 
zintuiglijk

Intramuraal +/- 0% Beschikbaar Nee

Extramuraal +/- 0% - -

Tijdelijk wonen vanuit crisissituatie +/- 0% - -

Tijdelijk wonen vanuit herstelsituatie +/- 0% - -

Inwoners met een licht 
verstandelijke beperking

Intramuraal +/- 0% Beschikbaar Ja

Extramuraal +/- 0% Beschikbaar -

Tijdelijk wonen vanuit crisissituatie +/- 0% Beschikbaar -

Tijdelijk wonen vanuit herstelsituatie +/- 0% - -

Inwoners met psychische 
kwetsbaarheid, o.a. autisme, NAH

Intramuraal +/- 0% Beschikbaar Nee

Extramuraal +/- 0% - -

Tijdelijk wonen vanuit crisissituatie +/- 0% Beschikbaar -

Tijdelijk wonen vanuit herstelsituatie +/- 0% - -

Jeugdigen met opgroei- en 
opvoedingsproblemen en/of 
psychische problemen en 
stoornissen

Intramuraal - -10% Beschikbaar Ja

Extramuraal - -10% - -

Tijdelijk wonen vanuit crisissituatie - -10% Beschikbaar -

Tijdelijk wonen vanuit herstelsituatie - -10% - -



Opgave
Synthese vraagraming, uitvraag, knelpunten

Doelgroep Zorgvormen
Vraag-
ontwikkeling In % tot 2030

Huidig 
aanbod Wachtlijst

Kwetsbare ouderen met 
lichamelijke problemen

Intramuraal + +20% Beschikbaar Ja

Extramuraal + +20% - -

Tijdelijk wonen vanuit crisissituatie + +20% - -

Tijdelijk wonen vanuit herstelsituatie + +20% Beschikbaar -

Kwetsbare ouderen met 
psychische problemen (dementie)

Intramuraal + +40% Beschikbaar Ja

Extramuraal + +40% - -

Tijdelijk wonen vanuit crisissituatie + +40% - -

Tijdelijk wonen vanuit herstelsituatie + +40% Beschikbaar -

Inwoners die vanwege persoonlijke 
of maatschappelijke 
omstandigheden of problemen 
tijdelijk niet functioneren of niet 
veilig thuis kunnen wonen

Intramuraal +/- +0% - Nee

Extramuraal +/- +0% - -

Tijdelijk wonen vanuit crisissituatie +/- +0% - -

Tijdelijk wonen vanuit herstelsituatie +/- +0% -



Opgave
Synthese vraagraming, uitvraag, knelpunten

Doelgroep Zorgvormen
Vraag-
ontwikkeling In % tot 2030

Huidig 
aanbod Wachtlijst

Inwoners met een handicap: 
verstandelijk, lichamelijk en 
zintuiglijk

Inloopvoorziening +/- 0% Beschikbaar -

Dagbesteding +/- 0% Beschikbaar -

Dagbehandeling +/- 0% Beschikbaar -

Logeren (nacht en/of weekend) +/- 0% Beschikbaar -

Inwoners met een licht 
verstandelijke beperking

Inloopvoorziening +/- 0% Beschikbaar -

Dagbesteding +/- 0% Beschikbaar Ja

Dagbehandeling +/- 0% Beschikbaar -

Logeren (nacht en/of weekend) +/- 0% Beschikbaar -

Inwoners met psychische 
kwetsbaarheid, o.a. autisme, NAH

Inloopvoorziening +/- 0% Beschikbaar -

Dagbesteding +/- 0% Beschikbaar -

Dagbehandeling +/- 0% Beschikbaar -

Logeren (nacht en/of weekend) +/- 0% Beschikbaar -

Jeugdigen met opgroei- en 
opvoedingsproblemen en/of 
psychische problemen en 
stoornissen

Inloopvoorziening - -10% Beschikbaar -

Dagbesteding - -10% Beschikbaar -

Dagbehandeling - -10% Beschikbaar -

Logeren (nacht en/of weekend) - -10% Beschikbaar -



Opgave
Synthese vraagraming, uitvraag, knelpunten

Doelgroep Zorgvormen
Vraag-
ontwikkeling In % tot 2030

Huidig 
aanbod Wachtlijst

Kwetsbare ouderen met 
lichamelijke problemen

Inloopvoorziening + +20% Beschikbaar Ja

Dagbesteding + +20% Beschikbaar -

Dagbehandeling + +20% Beschikbaar -

Logeren (nacht en/of weekend) + +20% - -

Kwetsbare ouderen met 
psychische problemen (dementie)

Inloopvoorziening + +40% Beschikbaar Ja

Dagbesteding + +40% Beschikbaar -

Dagbehandeling + +40% Beschikbaar -

Logeren (nacht en/of weekend) + +40% - -

Inwoners die vanwege persoonlijke 
of maatschappelijke 
omstandigheden of problemen 
tijdelijk niet functioneren of niet 
veilig thuis kunnen wonen

Inloopvoorziening +/- +0% Beschikbaar -

Dagbesteding +/- +0% Beschikbaar -

Dagbehandeling +/- +0% Beschikbaar -

Logeren (nacht en/of weekend) +/- +0% Beschikbaar -



• De vorige sheets tonen vooral objectieve ontwikkelingen
– Gebaseerd op feiten, cijfers

– Herleidbaar naar (bestaande) bronnen

• In de uitvraag is daarnaast ook gevraagd naar verwachte 
ontwikkelingen en ervaren knelpunten

• Deze ontwikkelingen zijn meer subjectief van aard
– Gebaseerd op verwachtingen, ervaringen, aannames

– Lastiger te herleiden naar (bestaande) bronnen

Opgave
Objectieve en subjectieve ontwikkelingen en knelpunten



Verwachte ontwikkeling
Op basis van inschatting van de zorgaanbieders en organisaties

Doelgroep Verwachte ontwikkeling

Inwoners met een handicap: verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk Stabiel

Inwoners met een licht verstandelijke beperking Stabiel

Inwoners met psychische kwetsbaarheid, o.a. autisme, NAH Groei

Jeugdigen met opgroei- en opvoedingsproblemen en/of 

psychische problemen en stoornissen
Groei

Kwetsbare ouderen met lichamelijke problemen Groei

Kwetsbare ouderen met psychische problemen (dementie) Groei

Inwoners die vanwege persoonlijke of maatschappelijke omstandigheden of problemen tijdelijk niet 

functioneren of niet veilig thuis kunnen wonen
Stabiel



Opgave
Knelpunten per doelgroep en type voorziening

Intramuraal Extramuraal
Tijdelijk 

wonen crisis

Tijdelijk 

wonen 

herstel

Inloop-

voorziening

Dag-

besteding

Dag-

behandeling
Logeren

Inwoners met een handicap: 

verstandelijk, lichamelijk en 

zintuiglijk

Inwoners met een licht 

verstandelijke beperking

Inwoners met psychische 

kwetsbaarheid, o.a. autisme, NAH

Jeugdigen met opgroei- en 

opvoedingsproblemen /

psychische problemen en 

stoornissen

Kwetsbare ouderen met lichamelijke 

problemen

Kwetsbare ouderen met psychische 

problemen (dementie)

Inwoners die vanwege persoonlijke 

of maatschappelijke omstandig-

heden of problemen tijdelijk niet 

functioneren of niet veilig thuis 

kunnen wonen



Reflectie en vragen


