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1. Inleiding 
Gemeenten zijn vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verantwoordelijk voor het bieden van 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang aan mensen met psychische en psychosociale problemen. Deze taak 
wordt momenteel uitgevoerd door de centrumgemeente (Vlissingen). Per 1 januari 2021 wordt deze taak 
gedecentraliseerd naar alle afzonderlijke gemeenten. Ondanks dat 2021 nog ver weg lijkt is het van belang om nu aan 
de slag te gaan en zaken te gaan concretiseren. Dit soort ontwikkelingen vraagt namelijk om een zorgvuldige 
uitvoering waarbij telkens stap voor stap toegewerkt wordt naar het einddoel. In dit uitvoeringsplan geven we weer hoe 
we de decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang op Schouwen-Duiveland vorm gaan geven 
ondanks dat we nog niet alle informatie hebben die nodig is (bv. de financiën). Dit neemt niet weg dat we telkens 
puzzelstukjes aan de puzzel kunnen toevoegen. De decentralisatie bevat verder niet alleen het overhevelen van taken 
maar stuurt ook een belangrijke transitie aan. Kwetsbare inwoners vanuit een veilige en vertrouwde omgeving 
ondersteuning bieden bij hun problemen op die momenten waarop dat nodig is. We zijn ons bewust dat deze 
ontwikkeling meer tijd vraagt. Kwetsbare mensen net als ieder ander een plek geven midden in de samenleving begint 
immers op de voetbalclub en op school. 
 

Een beschermd thuis en kwalitatief goed leven  
Het hebben van een huis behoort tot ieders basisbehoeften. Een huis geeft beschutting en warmte. Toch gaat het 
zeker niet alleen om de stenen en het dak boven je hoofd. Een goed huis biedt meer. Het is een plek waar je je veilig 
voelt, waar je je begrepen voelt, waar je de mensen die belangrijk voor je zijn ontmoet en van waaruit je je ontwikkelt. 
Dan is het niet alleen een huis maar ook een thuis. Het hebben van een eigen plek is voor iedereen belangrijk. En 
mogelijk nog belangrijker wanneer je kwetsbaar bent. De zekerheid bieden aan kwetsbare inwoners dat er 
ondersteuning thuis is zorgt ervoor dat deze inwoners (eerder) kunnen gaan werken aan herstel en heeft het inzetten 
op herstel ook een grotere kans van slagen. Kortom het hebben van een huis is een voorwaarde voor persoonlijk en 
maatschappelijk herstel. Op Schouwen-Duiveland willen we dat mogelijk gaan maken in de komende jaren. Dit 
uitvoeringsplan zet in op het volgende resultaat/einddoel: 
 
Een beschermd thuis en kwalitatief goed leven voor mensen met psychische en psychosociale problemen. 
 

Sociale inclusie: ‘Gewoon’ thuis 
Sociale inclusie is het uitgangspunt om bovenstaand resultaat te verwezenlijken. Dit houdt in dat begeleiding en 
ondersteuning ook voor deze kwetsbare inwoners zoveel mogelijk in ‘gewone’ woningen en wijken in de eigen sociale 
omgeving van mensen plaatsvindt en gericht is op herstel en zelfredzaamheid. Het proces van herstel is een 
persoonlijk proces waarbij iedereen zijn eigen route kiest. Het is de kunst om als hulpverlening hierop aan te sluiten. 
Waarbij we proberen ter plekke te zijn voordat het mis gaat en zorgen dat we verantwoord afschalen zodra dit kan. 
Wanneer er geen thuis is, wordt ingezet op het creëren van een thuis. Sociale inclusie is een onmisbaar element voor 
een inclusieve en veilige samenleving.  
 

 
Van exclusie naar inclusie door de jaren heen 
 
De gemeente Schouwen-Duiveland stelt zich hiermee voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen in de komende 2,5 jaar. In dit 
uitvoeringsplan wordt in vervolg op de Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Veilige Opvang in 
Zeeland de uitvoering hiervan geconcretiseerd. 
 
Leeswijzer 
We hebben voor dit uitvoeringsplan de volgende opbouw gekozen. In hoofdstuk 2 beschrijven we de context 
waarbinnen de decentralisatie plaatsvindt. We doen het namelijk niet alleen en er gebeurt ook al een hoop. Hier sluiten 
we op aan. Vervolgens is in hoofdstuk 3 een analyse gemaakt van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit 
geeft een eerste aanzet om de doelgroep beter te leren kennen. In hoofdstuk 4 beschrijven we vervolgens wat we 
gaan doen om ons resultaat te behalen. Hierbij kijken we naar de randvoorwaarden, de benodigde voorzieningen en 
op welke wijze we een klantvriendelijk cliëntproces kunnen organiseren. In het laatste hoofdstuk volgt tot slot een 
beschrijving hoe we de decentralisatie vormgeven. Hierbij krijgt de implementatie vanuit drie lijnen invulling. Daarnaast 
is in dit hoofdstuk een financiële paragraaf en de te ondernemen acties opgenomen. 
 
De visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang gaat uit van sociale inclusie. Of te wel mensen met een 
psychische kwetsbaarheid horen er gewoon bij. Dit te bereiken start met de cliënt centraal te zetten en te luisteren en 
te leren van de doelgroep zelf. In ieder hoofdstuk van dit plan komt daarom een ervaringsdeskundige aan het woord.  
  

file:///G:/WWL/WIZ/AFDELINGSTAKEN/BELEID/Renske/Beschermd%20wonen/Lokaal%20Uitvoeringsplan%20BW%20en%20MO/Plan%20van%20aanpak/Linken/Regiovisie%20beschermd%20wonen.pdf
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2. Decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
In dit hoofdstuk beschrijven we de context waarin de decentralisatie vorm krijgt. Koersend op het te behalen resultaat 
(een beschermd thuis en kwalitatief goed leven) en vanuit de context hebben we een viertal ambities voor Schouwen-
Duiveland bepaald.  
 
2.1 De context 
De Wmo staat voor participatie en zelfredzaamheid van mensen. De ondersteuning die hier eventueel bij nodig is, 
vindt zo veel mogelijk plaats in de thuissituatie en de directe omgeving van mensen. In essentie gaat het bij 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang om dezelfde visie. Zorgen dat mensen met een verstoorde 
zelfregulatie (zelforganiserend vermogen) een beschermd thuis hebben waarbij ze invulling kunnen geven aan een 
kwalitatief goed leven en kunnen meedoen in en aan de samenleving.  
 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
De Wmo regelt dat gemeenten de taak hebben om maatschappelijke ondersteuning te organiseren voor haar 
inwoners. Het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een onderdeel daarvan. De wet stelt: 

Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, 
bestaande uit: 

a. door het college van de gemeente waarvan hij ingezetene is, te verstrekken ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en 
participatie, voor zover hij in verband met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, 
met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat 
is tot participatie, 

b. beschermd wonen1, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, voor zover hij in verband met 
psychische of psychosociale problemen niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van 
andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving, dan wel 

c. opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de thuissituatie heeft verlaten, al dan 
niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat is zich op eigen kracht, met 
gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. 

Totstandkoming van de decentralisatie 
De decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar gemeenten past binnen de breder 
ingezette maatschappelijke ontwikkeling om meer zelfregie aan inwoners te geven, ondersteuning dichtbij de cliënt te 
organiseren en ondersteuning beter aan te laten sluiten op de vraag van de cliënt. Het voorliggende verdeelmodel voor 
de decentralisatie werd echter verworpen door o.a. de VNG waardoor een directe decentralisatie naar alle gemeenten 
in Nederland niet mogelijk bleek. In de aanloop naar 2015 werd daarom bestuurlijk afgesproken dat de 
verantwoordelijkheid voor het beschermd wonen, net als bij de maatschappelijke opvang reeds het geval was, 
voorlopig werd belegd bij de centrumgemeenten. In Zeeland is dit de gemeente Vlissingen. Hiermee werden grote 
overgangsproblemen met negatieve effecten voor cliënten voorkomen.  
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties werkt momenteel aan een nieuw objectief verdeelmodel 
zodat de decentralisatie van het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang alsnog naar alle gemeenten in 
Nederland kan plaatsvinden. De planning was dit op 1 januari 2020 gereed te hebben. De ontwikkeling van het 
objectief verdeelmodel blijkt echter een complex proces en hangt nauw samen met de toegang Wet langdurige zorg 
voor mensen met een psychische stoornis2. Op 22 maart 2018 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd dat 
deze toegang per 1 januari 2021 geïmplementeerd zal worden. Onder voorbehoud van landelijke wijzigingen zal 
daarom in dit uitvoeringsplan 1 januari 2021 aangehouden worden als streefdatum waarop de gemeente Schouwen-
Duiveland gereed is voor de decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de daaruit 
voortkomende transitie naar een beschermd thuis voor kwetsbare inwoners met psychische en psychosociale 
problematiek. 
 
 
 

                                                 
1 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 voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, 
bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving. 
2 Beschermd wonen vanuit de gemeenten is gericht op herstel en sociale participatie. Het doel hiervan is dat de cliënt de eigen regie 
zoveel mogelijk terugkrijgt zodat er uitstroom kan plaatsvinden naar een meer zelfstandige woonvorm. De praktijk wijst echter uit dat 
er een groep cliënten bestaat bij wie niet verwacht kan worden dat ze een dergelijke stap gaan zetten. Speciaal voor deze groep is 
het van belang dat de toegang tot de Wlz wordt verankerd. 
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Advies Commissie Toekomst beschermd wonen (Dannenberg) 
De commissie Toekomst beschermd wonen onder leiding van Dannenberg heeft een advies opgesteld hoe gemeenten 
van beschermd wonen naar een beschermd thuis kunnen komen. In dit advies hebben zij de volgende pijlers als 
grondslag voor sociale inclusie opgenomen: 

- Burgerschap: Hoe kwetsbaar mensen ook zijn en hoe hun levensgeschiedenis ook is, zij zijn en blijven burger 
Burgerschap geeft toegang tot sociale grondrechten, zoals inkomen, onderdak en onderwijs en is daarmee 
vitaal voor de dagelijkse kwaliteit van leven van mensen. 

- Zelfbepaling: Kwetsbare mensen zijn, net als ieder ander, zelfbepalende wezens. Dat uit zich in drie 
basisbehoeften: autonomie, competenties om eigen gekozen doelen te bereiken en wederkerige, veilige en 
betekenisvolle verbindingen met anderen. 

- Hoop en Perspectief: Veel mensen met een verstoorde zelfregulatie hebben het vermogen te herstellen en 
hun leven weer op te pakken in een door hen zelf gewenste richting. Herstel is een persoonlijk proces waarin 
mensen voorzichtig en tastend – met vallen en opstaan – leren omgaan met hun beperkingen en 
verlieservaringen en hun leven een positieve wending en een bevredigend levensperspectief geven. 
Essentieel is ook bij degenen met een meer statisch zelforganiserend vermogen, om als naasten en 
professionals te blijven vasthouden aan (herstel)vermogens en de autonomie van mensen. 

- Positieve kijk op gezondheid: Vertrekpunt bij het werken aan herstel en participatie is een nieuwe, positieve 
kijk op gezondheid. Deze positieve gezondheid (Huber) staat voor het vermogen zich aan te passen en eigen 
regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. 

 
Daarnaast heeft de commissie in haar advies acht essentiële voorwaarden opgenomen om psychisch kwetsbare 
mensen goed te ondersteunen. Deze voorwaarden zijn: 

1. Versterken van zelfmanagement, ervaringsdeskundigheid en informele zorg 
2. Garanderen van langdurige begeleiding met flexibele intensiteit 
3. Ondersteuningscontinuüm voor herstel en participatie 
4. Een breed arsenaal van woonvarianten 
5. Beschikbare en betaalbare wooneenheden 
6. Laagdrempelige toegang tot zorgfuncties 
7. Duurzaam samenwerken tussen gemeenten en zorgverzekeraars 
8. Borgen van kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning 

 
Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
De meerjarenagenda is een gezamenlijke agenda van betrokken landelijke partijen bij beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang. De meerjarenagenda geeft een beeld van de inhoudelijke koers en prioriteiten voor de 
komende jaren die partijen gezamenlijk oppakken. In de agenda staat het ‘wat’ centraal. De precieze uitwerking van 
het ‘hoe’ zal zoveel mogelijk plaatsvinden op lokaal en regionaal niveau. In de agenda zijn acht thema’s opgenomen 
met een inhoudelijk doel. De thema’s zijn: 

1. Clientondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid omgeving. Het doel is beter aan te sluiten bij 
de behoeften en wensen van mensen en hun netwerk. Een actieve benadering door cliëntondersteuners en 
familieondersteuners dragen hieraan bij. 

2. Lokale, regionale en landelijke samenwerking. Voor het realiseren van integrale ondersteuning die flexibel op- 
en afgeschaald kan worden is samenwerking -op verschillende niveaus – tussen partijen en domeinen nodig. 

3. Wonen. Wonen gaat over meer dan over de beschikbaarheid van woningen. Even belangrijk is tijdig 
passende zorg en begeleiding te bieden en acceptatie in de wijk. Doel is dat iedereen zoveel mogelijk kan 
wonen op een voor hem of haar passende plek. Stabiliteit in de woonsituatie is van groot belang en 
dakloosheid en huisuitzettingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. 

4. Vroegsignalering en schulden. Onze ambitie is te zorgen dat signalen over (beginnende) problematiek, 
waaronder schulden, sneller door professionals op lokaal niveau worden herkend en dat zij hier adequaat op 
kunnen handelen. 

5. Participatie, werk en inkomen. Het hebben van werk of een zinvolle dagbesteding is heel belangrijk voor 
mensen. Meedoen in de samenleving geeft voldoening en houvast. 

6. Toegang. Het uitgangspunt is dat mensen zorg en begeleiding krijgen op het moment dat zij dat nodig 
hebben, thuis of in een instelling. In de toegang tot ondersteuning moet hierbij breed naar de problematiek 
van mensen gekeken worden. De juiste kennis, vaardigheden en gedrag van professionals zijn hierbij 
cruciaal. 

7. Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning. De kwaliteit van het beschermd wonen (ZIN en PGB) en de 
maatschappelijke opvang moet optimaal zijn, zodat de cliënt zo goed mogelijk kan worden geholpen en naar 
vermogen deel kan nemen aan de samenleving. 

8. Continuïteit van zorg en ondersteuning. Mensen met psychische en psychosociale problematiek - al dan niet 
in combinatie met LVB of verslavingsproblematiek – moeten op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste 
zorg en ondersteuning krijgen. 

 
 
 
 
 

file://///gsd/dfs/afdeling/WWL/WIZ/AFDELINGSTAKEN/BELEID/Renske/Beschermd%20wonen/Lokaal%20Uitvoeringsplan%20BW%20en%20MO/Plan%20van%20aanpak/Linken/meerjarenagenda-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang.pdf
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Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Veilige Opvang 
Februari 2018 heeft de gemeenteraad de Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Veilige Opvang 
in Zeeland vastgesteld. In deze visie zijn de volgende uitgangspunten opgenomen: 

- De ondersteuning is gericht op het voorkomen van verergering van problematiek/klinische opname en het 
bevorderen (of minimaal handhaven danwel vertragen van de achteruitgang) van zelfredzaamheid, 
zelfstandigheid en maatschappelijke deelname, naar vermogen van het individu en in lijn met diens reële 
wensen.  

- De ondersteuning is integraal, wordt dichtbij de inwoner georganiseerd en sluit zoveel als mogelijk aan op 
diens persoonlijke lokale leefsituatie.  

- De ondersteuning bestaat uit een palet van zeer intensieve ondersteuning tot lichtere vormen van 
woonbegeleiding. Daarbij is het van belang dat de ondersteuning flexibel kan worden ingezet. 

- Voor het beleid van zowel Maatschappelijke Opvang als Veilige Opvang* geldt dat het niet alleen gaat over 
het bieden van bed, bad, brood en veiligheid maar ook over preventie. 

*In dit projectplan richten we ons op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De Veilige Opvang laten we in dit 
projectplan buiten beschouwing. 
 
Notitie sturen op maatschappelijk resultaat gemeente Schouwen-Duiveland 
Deze notitie geeft een oriëntatie op de toekomst van het sociaal domein op Schouwen-Duiveland weer. Iedereen doet 
mee en draagt zijn steentje bij. Deze kernboodschap is vertaald in vijf maatschappelijke resultaten die we voor iedere 
inwoner van Schouwen-Duiveland willen bereiken: 

1. Jeugdigen groeien gezond en veilig op binnen het eigen gezin en kunnen hun talenten ontwikkelen zodat zij 
(financieel) zelfredzaam worden. 

2. Mensen zitten fysiek en mentaal goed in hun vel, zij hebben veerkracht en voelen zich gezond. 
3. Mensen met en zonder een beperking wonen langer zelfstandig thuis in een veilige en toegankelijke 

omgeving, indien nodig met ondersteuning. 
4. Mensen voelen zich thuis in hun stad of dorp en hebben een sociaal netwerk dat zich kenmerkt door 

wederkerigheid waardoor ze zoveel mogelijk in staat zijn problemen zelf of binnen het eigen netwerk op te 
lossen. 

5. Mensen participeren naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling en leveren een maatschappelijke bijdrage 
aan hun omgeving.  
(belangrijk om hierbij aan te sluiten op de behoeften en wensen van mensen. Voor de doelgroep is verleiding 
en motivering heel belangrijk) 

 
Aanpak personen met verward gedrag, Verward in Zeeland of op Schouwen-Duiveland 
Op 1 oktober 2018 moesten alle gemeenten en regio’s beschikken over een goed werkende aanpak voor 
ondersteuning van mensen met verward gedrag. Op Schouwen-Duiveland is een regionale en lokale aanpak personen 
met verward gedrag ontwikkeld. De aanpak en de decentralisatie bw/mo kennen meerdere raakvlakken. De mensen 
met verward gedrag kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de maatschappelijke opvang of een beschermende 
woonvoorziening of hebben dit in het verleden gedaan. Andersom kan een goede aanpak de druk op de voorzieningen 
BW en MO doen afnemen. Daarnaast zien we raakvlakken in doelstellingen en benodigde voorzieningen. De kennis 
en ervaring die we op hebben gedaan in de aanpak personen met verward gedrag kan dan ook geborgd en gebruikt 
worden in de decentralisatie BW/MO. 
 
Integrale aanpak zorg veiligheidsdomein 
Een kleine groep inwoners en gezinnen heeft ernstige problemen die zowel het zorg- als veiligheidsdomein raken. Het 
gaat om ingewikkelde en ernstige problemen waarbij veel verschillende en vaak wisselende zorg- en 
veiligheidspartners betrokken zijn. Binnen de portefeuilles van zorg en veiligheid werken we daarom in toenemende 
mate samen met verschillende partners om de best passende zorg en ondersteuning voor deze inwoners en gezinnen 
te realiseren en verstoringen van de openbare orde te vermijden. Een goed voorbeeld hiervan is het OGGZ netwerk en 
het politieoverleg. Binnen deze aanpak zal ook de invoering van de wet verplichte GGZ (vervanger van de Wet 
Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen ( BOPZ) en de wet dwang en zorg vorm krijgen. De wet 
verplichte GGZ regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. De Wet Zorg en 
Dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische 
aandoening die onvrijwillige zorg nodig hebben. Beide wetten gaan in op 1 januari 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 

NAAM aan het woord 
 
Wat is belangrijk voor uitstroom 
2 voorbeelden 
 
Verhaal FB? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 Ambities op Schouwen-Duiveland 
Onze wettelijke opdracht en te behalen resultaat  als uitgangspunt nemend en gezien in de context van de landelijke 
en regionale ontwikkelingen hebben we op Schouwen-Duiveland gekozen voor een viertal ambities.  

 

 
 
Deze ambities vormen het kader waarlangs we de decentralisatie vormgeven en de transitie in gang zetten. Dit moet 
tot resultaat hebben dat we aan alle kwetsbare inwoners op Schouwen-Duiveland een beschermd thuis kunnen bieden 
als dat nodig is. 
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3. De cliënten van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
De cliënt van beschermd wonen en maatschappelijke opvang bestaat niet. In dit hoofdstuk kunt u lezen dat er 
diversiteit is op vele vlakken. Diversiteit van mensen, vraagstukken, uitingen en zwaarte van zorg. Ieder mens is uniek. 
Dit leert ons dat we maatwerk moeten leveren, iedere keer weer. En dat maakt werken voor deze doelgroep ook zo 
interessant, samen met de cliënt uitzoeken wat nodig is dwars door wetten en domeinen heen. 
 

NAAM aan het woord 
 
Client BW die te maken heeft (gehad) met verslaving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 Kennismaken met de doelgroep 
De doelgroep van beschermd wonen en maatschappelijke opvang kent geen grote aantallen maar de opgave is vaak 
complex en intensief. Ook de impact op de samenleving is vaak groot. Om de ondersteuning goed te organiseren is 
het van belang om de doelgroep te (leren) kennen. In deze paragraaf doen we daar een eerste aanzet toe door zowel 
in woord als cijfer de doelgroep te beschrijven. Uiteraard is dat onvoldoende en is er een continu proces nodig om 
zicht te hebben op de doelgroep. Dit doen we door monitoring van verschillende gegevens, maar nog belangrijker door 
in contact te zijn met doelgroep en zijn/haar netwerk. 
 
Wie maken gebruik van beschermd wonen en maatschappelijke opvang? 
In de visie van Dannenberg staat een mooie beschrijving die de doelgroep typeert: 
Er zijn en blijven in onze samenleving mensen met een verstoorde zelfregulatie, die de regie op hun eigen leven 
amper hebben gekend of grotendeels kwijt zijn en ook met eventuele steun van anderen niet zelf kunnen zorgen voor 
een stabiele woonplek en een goed leven. Deze mensen – jong en oud- verschillen in levensgeschiedenis, leefsituatie 
en perspectief. Bij deze zeer diverse groep mensen hangt de verstoorde zelfregulatie samen met (soms combinaties 
van) ernstige psychische aandoeningen, beperkingen in cognitief functioneren, lichamelijke of zintuiglijke handicaps, 
mobiliteitsproblemen en middelengebruik. Meestal zijn er ook complexe psychosociale problemen, zoals armoede en 
schulden, dreigende huisuitzetting, weinig tot geen deelname in arbeidsproces, huiselijk geweld en dakloosheid, die de 
balans tussen draaglast en draagkracht verder ontregelen. Naast de aanhoudende stress hiervan hebben mensen 
vaak niet de mogelijkheden of de middelen om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Deze groep mensen 
beschikt veelal over onvoldoende competenties (waaronder dagelijkse levensverrichtingen, structureren van de dag, 
signalen herkennen van achteruitgang en crisis, tijdig hulp inroepen en probleemoplossing). Mede daardoor zijn ze niet 
in staat om op eigen kracht: 

- zelfstandig te wonen en in andere noodzakelijke bestaansvoorwaarden te voorzien. (sociale contacten, 
activiteiten, inkomen, gezondheid, veiligheid); 

- hun persoonlijke veiligheid te waarborgen, en/of  
- de veiligheid van anderen en of de bescherming van goederen - in de persoonlijke levenssfeer dan wel 

publieke ruimte - te waarborgen. 
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De doelgroep in al zijn diversiteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een diversiteit aan oorzaken Een diversiteit aan uitingsvormen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Een diversiteit aan op te lossen vraagstukken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een diversiteit aan wetten Een diversiteit aan zorgvragen 
 
Hoe sluit je aan op de cliënt? 
Oprechte nieuwsgierigheid naar de cliënt vormt de basis. Beweging bij een cliënt creëer je wanneer de ondersteuning 
aansluit bij de behoeften en wensen van de cliënt. Daarnaast is het belangrijk dat gedaan wordt wat nodig is. De juiste 
ondersteuning dient tijdig georganiseerd te worden. Bij complexe situaties volstaat een standaardoplossing niet en is 
de oplossing meestal niet binnen een sector of organisatie te vinden. Het cliëntperspectief vormt daarbij een 
verbindend en richtinggevend perspectief. Maatwerk is nodig. Het vinden van een oplossing op individueel niveau, 
maar ook op beleidsniveau – kan alleen als we de cliënt centraal stellen en het netwerk hierbij betrekken. 
 



 

 11 

3.2 Cijfers over de doelgroep 
Hieronder zijn cijfers opgenomen die het huidige gebruik van voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang weergeven. Tevens hebben we cijfers die een indicatie geven over de grote van de (toekomstige) doelgroep 
op Schouwen-Duiveland weergegeven. Vanwege verschillende onzekerheden (bijvoorbeeld uitstroom naar de Wlz, de 
toegang tot BW die nog maar per 1-1-2018 in handen is van het CZW bureau) dient er de komende tijd een 
verbeterslag gemaakt te worden in de volledigheid van cijfers. Op dit moment kunnen er dan ook geen harde 
conclusies getrokken worden uit deze cijfers. Ze dienen als indicatie om gevoel te krijgen bij de doelgroep. 
 
Gebruik en aanwezigheid van voorzieningen 
Beschermd Wonen 

 
 
 
 
 

*Dit is inclusief de mensen die mogelijk naar de Wlz gaan uittreden 

Bron: Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Deze gegevens zijn gebaseerd op het aantal ZIN clienten 

Bron: CZW-bureau 
 
In totaal hebben we op dit moment 38 cliënten met een indicatie beschermd wonen. Als we dit afzetten tegen het 
aantal cliënten Beschermd Wonen in heel Zeeland zou Schouwen-Duiveland rond de 60 cliënten Beschermd Wonen 
moeten huisvesten. Dit is een indicatie dat inwoners van Schouwen-Duiveland hun woonbehoefte elders in 
Zeeland/Nederland invullen. 
 
In de Oosterschelde regio (OSR) kennen we de voorziening begeleid wonen niet. Er zit daarmee een groot gat tussen 
de voorziening begeleiding en beschermd wonen. Dit betekent dat een deel van de cliënten Beschermd Wonen 
eigenlijk beter af zou zijn met een voorziening begeleid wonen. Dit zien we ook terug in het aanbod beschermd en 
begeleid wonen op Schouwen-Duiveland. Een overzicht van de woonvoorzieningen is in bijlage 1 opgenomen. 
 
Maatschappelijke opvang 

 

Bron: Emergis, aantal cliënten van Schouwen-Duiveland die gebruik maakt van de maatschappelijke opvang 

Beschermd Wonen cliënten Aantal 

ZIN 21 

PGB 17 

Totaal 38 

VOORZIENING Maatschappelijke 
opvang (bekostiging via subsidie CZW) 2016 2017 

Het Witte Huis 24 uurs Opvang 5 1 

Instaptrajecten Dak- en thuislozen 5 3 

Het Witte Huis Ambulant   1 

MOVO Ambulant 1  

MJD   4 

MOVO opvang Walcheren     

MOVO Opvang Z.Vl.     

MOZ woonbegeleiding ambulant 3  

Sociaal Pension Goes   1 

Sociaal Pension Hulst     

Sociaal Pension Middelburg     

Sociaal Pension Oostburg     

SP Goes Ambulant     

SP Middelburg Ambulant     

SP Oostburg Ambulant     

Preventie Dakloosheid   4 

Eindtotaal 14 14 

654 Clienten BW in Zeeland 
1,84 op 1000 inwoners 

 
Schouwen-Duiveland: 62 
(o.b.v. 33.759 inwoners) 
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  Aantal 

10 voor Toekomst 10 

Jeugdhulp 5 

Voortgang 5 

Daklozenopvang 10-15 

Bron: Leger des Heils 2017 
 
Voor een toelichting op de trajecten van Emergis en het Leger des Heils zie bijlage 2. 
 

  2016 2017 2018 

Aantal casussen OGGZ-netwerk per jaar 42 43 39 (t/m juni) 

Bron: Gemeente Schouwen-Duiveland 
 

Indicatieve cijfers over de grote van de doelgroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: waarstaatjegemeente.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: CBS 
 

  SD OSR Zeeland 

Voelt zich psychisch ongezond 18% 16% 17% 

Is (erg) gelukkig 78% 83% 82% 

Bron: Gezondheidsmonitor GGD 2017 
 

  SD OSR Zeeland 

Heeft een matig tot hoog risico op een 
angststoornis of depressie 45% 46% 46% 

Heeft een hoog risico op een angststoornis 
of depressie 5% 6% 6% 

Bron: Gezondheidsmonitor GGD 2017 
 

  2014 2015 2016 

Meld- en Actiepunt Bemoeizorg 23 22 22 

Bron: GGD 
 

  2017 2018 

Aantal E33 meldingen (verward gedrag) 
27 (gemeten 
vanaf 1 april)  

45 (tot 1 
augustus) 

Bron: Veiligheidshuis Zeeland 

Mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening 

 
Landelijk 1,6% 

Schouwen-Duiveland: 540 
(o.b.v. 33.759 inwoners) 
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Reclasseringsinzet bij cliënten die (tijdelijk) wonen in de gemeente Schouwen-Duiveland.  
 

Werkstraffen (aantal instroom in 2017) 

Totaal Schouwen-Duiveland 38 

 

Reclasseringstoezichten (aantal justitiabelen op enig 
moment onder toezicht in 2017) 

Totaal Schouwen-Duiveland 23 

 
Hieronder worden de geregistreerde delicten weergegeven als aandeel van het totaalaantal delicten onder cliënten uit 
de gemeente Schouwen-Duiveland die op enig moment in 2017 onder toezicht hebben gestaan. 
 

Aandeel per delict categorie  

Agressie tegen personen 52,2% 

Drugs 4,3% 

Verkeersdelict 8,7% 

Vermogensdelict 30,4% 

Vermogensdelict met geweld 0% 

Zeden 0% 

Overig 4,3% 

Bron: Reclassering Nederland 2016 
 
Zoals bij de start van deze paragraaf aangegeven gaan we de monitoring verder doortonwikkelen zodat een 
betrouwbaarder beeld ontstaat. Daarna gaan we deze indicatoren/gegevens over een langere periode verzamelen 
zodat er niet een eenmalig beeld ontstaat maar we het verloop kunnen monitoren en op basis daarvan gerichte 
interventies in kunnen zetten. We sluiten hierbij aan op het project Monitoring Sociaal Domein Schouwen-Duiveland 
zodat de verzameling van de gegevens onderdeel uit gaat maken van de dagelijkse werkprocessen. 
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4. Een beschermd thuis en kwalitatief goed leven 
Dit hoofdstuk beschrijft wat we gaan doen om een beschermd thuis en kwalitatief goed leven voor inwoners met 
psychische en psychosociale problematiek op Schouwen-Duiveland te creëren. Daaraan voorafgaand hebben we een 
inventarisatie gedaan naar de ondersteuning die er al is en die nog wordt gewenst. Het resultaat hiervan is in 
paragraaf 4.1 opgenomen. 
In de daarop volgende paragrafen hebben we de activiteiten die we gaan uitvoeren opgenomen en opgedeeld in drie 
categorieën: 

1. Creëren van een prettig leefklimaat voor kwetsbare inwoners 
2. De juiste ondersteuning realiseren en  
3. Organiseren van een klantvriendelijk en transparant cliëntproces.  

Samen vormen zij de uitvoeringsagenda.  
 
4.1 Inventarisatie ondersteuning voor mensen met psychische en psychosociale problemen 
Bij de start van dit uitvoeringsplan begonnen we uiteraard niet op nul. Er is al veel ondersteuning voor mensen met 
psychische en psychosociale problemen. Tegelijkertijd zijn er ook nog wensen om nieuwe vormen van ondersteuning 
mogelijk te maken, om ondersteuning te verbeteren, om ervoor te zorgen dat voorzieningen beter op elkaar aansluiten, 
om cliëntprocessen te verbeteren etc. Om daarin de juiste keuzes te maken hebben we een overzicht gemaakt van 
alle soorten ondersteuning die we inzetten, hebben we gekeken samen met aanbieders wat we nog missen en hebben 
we gekeken of het totaalbeeld onze ambities uit hoofdstuk twee tot uitvoering brengt.  

 
Ambities Schouwen-Duiveland 
 
Het resultaat van deze inventarisatie hebben we opgenomen in de ondersteuningskaart in bijlage 3. In het blauw zijn 
de voorzieningen die reeds voorhanden zijn weergegeven en in het geel de voorzieningen die we in de komende 
periode gaan ontwikkelen.  
 
4.2 Creëren van een prettig leefklimaat voor kwetsbare inwoners 
Een prettig leefklimaat ontstaat wanneer mensen mee kunnen doen en erbij horen. Een succesfactor is dat mensen 
elkaar kennen en er aandacht is voor potentieel kwetsbare inwoners. Dit laatste zorgt voor meer begrip en beter 
kunnen omgaan met situaties van bijvoorbeeld overlast. Ook kunnen de buren van grote steun zijn en zijn  
buurtbewoners mogelijk wel de vrijwilliger van morgen. De gemeente gaat dit op een aantal manieren 
stimuleren/faciliteren: 

- Opzetten van een informatiecampagne gericht op destigmatisering; Hierbij sluiten we ook aan op de 
landelijke campagne. 

- Inzet van ervaringsdeskundigheid; 
- Laagdrempelige toegang faciliteren tot basisvoorzieningen in de wijk (sportverenigingen, dorpshuizen, kerken 

etc.); 
- Zorgen dat er bij overlast/signalen snel wordt geacteerd op de ontstane situatie bijvoorbeeld door 

buurtbemiddeling en het inrichten van een laagdrempelig meldpunt ; 
- Inzet van de buurtcirkel.  

 
Een prettig leefklimaat ontstaat wanneer mensen zich serieus genomen voelen. Een voorwaarde is dat niet alleen 
inwoners kennismaken met de doelgroep maar ook de professionals (van de gemeente) moeten de doelgroep en de 
cliënt goed leren kennen. Dit doen we samen met onze (lokale) aanbieders. Hiervoor gaan we de volgende acties 
ondernemen: 

- Werkbezoeken organiseren. 
- Vast aanspreekpunt met kennis van zaken voor de cliënt uit deze doelgroep. Herindicatie en tussentijds 

bijstellen van zorg ligt bij één consulent. Kan snel en zonder al te veel administratieve last omgezet worden. 
- Een nauwe samenwerking tussen cliënt, aanbieder en toegangsmedewerker/consulent zodat de cliënt 

continu toegang heeft tot iemand met expertise betreffende de problematiek, kennis van de lokale context en 



 

 15 

integrale toegang tot Wmo, jeugd en participatie. De aanbieder en toegangsmedewerker vullen elkaar aan en 
maken gebruik van elkaars expertise. 

- Hierbij past tevens dat de cliënt niet naar de professional hoeft te komen maar dat we expertise toevoegen 
aan de leefomgeving van de cliënt.  

 
Een prettig leefklimaat ontstaat wanneer iemand een plek heeft waar hij prettig woont. Dit vraagt om een diversiteit aan 
woonvoorzieningen en (betaalbare) woningen zodat telkens de vraag gesteld kan worden welke woonvorm bij deze 
cliënt past (zie verder paragraaf 4.3 onderdeel wonen). 
 
4.3 De juiste ondersteuning realiseren 
Bij een verstoorde zelfregulatie hebben mensen weinig zelforganiserend vermogen. Dit betekent dat het zelf willen of 
kunnen veranderen of beïnvloeden van (aspecten van) jezelf, van de wijze waarop je functioneert moeilijk is (Van der 
Stel, 2013). Als mensen dit zelf niet kunnen dan moeten we de juiste ondersteuning realiseren. Deze ondersteuning 
beslaat het gehele palet van preventie tot intramurale zorg zoals beschermd wonen of opname in een kliniek. In 
onderstaande figuur zijn de belangrijkste thema’s opgenomen die op orde moeten zijn voor een beschermd thuis. 
 

 
 
Wonen 
Voor cliënten met een ernstig verstoorde zelfregulatie is ‘Housing First’ van groot belang. De slagingskans op herstel 
en participatie neemt aanzienlijk toe wanneer iemand een passende woonplek heeft. Wonen is daarmee een 
voorwaarde om de door en uitstroom in het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang te realiseren. Wat gaan 
we daarvoor organiseren? 

- Stimuleren van een variatie aan woonvormen zodat mensen in hun eigen omgeving, daar waar ze zich thuis 
voelen, ondersteuning kunnen krijgen in de woning die bij hun behoeften past. Dit betekent niet perse meer 
woningen maar het beter benutten van wat al bestaat en daar creatief mee omgaan. De verwachting is dat de 
vraag naar beschermd woonplekken (in een instelling met 24/7 begeleiding aanwezig) zal afnemen terwijl de 
vraag naar andere woonvormen juist gestimuleerd moet worden. Welke variatie is van belang?: 

o Beschikbaarheid van betaalbare woningen. 
o Verschillende woonvormen waarbij de mate van zelfstandig wonen verschilt (van wonen in een 

instelling 24/7 tot een zelfstandige woning zonder zorg). 
o Mensen wonen in de wijken/kernen, waarbij er verspreid over het eiland beschikbaarheid is zodat 

cliënten kunnen wonen op de plek waar zij zich thuis voelen.  
o De diversiteit aan woonvormen zorgt dat er ruimte is voor de identiteit en voorkeuren van mensen. 
o Niet alle voorzieningen kunnen op Schouwen-Duiveland aanwezig zijn. Voor specifieke 

woonbehoeften werken we samen met andere gemeenten in Zeeland. 
Het is de uitdaging om in de komende periode deze diversiteit te stimuleren en aan te laten sluiten op de 
vraag die we signaleren bij inwoners op Schouwen-Duiveland.  

- Het initiatief om een woonvorm te exploiteren vinden wij geen taak van de gemeente en ligt wat ons betreft 
altijd bij een ondernemer. Dit geld ook voor de daarbij behorende risico’s. De gemeente faciliteert 
ondernemers door: 

o Onze visie op een beschermd thuis te delen en aan te geven welke ambities we nastreven. 
o Informatie te delen over het reeds bestaande aanbod (zie bijlage 1) op het eiland en de vraag die wij 

in beeld hebben. 
o We geven uitleg over de kaders, te weten inkoop, kwaliteitseisen, toezicht en handhaving, 

toegangsregels en regels mbt wonen/inrichting van de ruimte. 
o We stimuleren creatieve woonoplossingen waarbij bestaande woningen beter worden benut. Dit 

heeft de voorkeur boven nieuwbouw. 
- Wat weten we al over de woonbehoefte? Op dit moment signaleren we de volgende vraag (gebaseerd op 

signalen uit de toegang, de aanpak mensen met verward gedrag, signalen van aanbieders, inventarisatie 
bestaande woonvormen): 

o Woonvormen waarbij mensen zelfstandig kunnen wonen maar wel intensieve begeleiding 
ontvangen. Cliënten hebben een eigen huurovereenkomst. Dit kan zowel plaatsvinden in reguliere 
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woningen of in woonvoorzieningen waarbij meerdere mensen bij elkaar wonen en een 
gemeenschappelijke ruimte delen.  

o We zien de behoefte aan een Time-outvoorziening. Een plek waar mensen tijdelijk kunnen wonen en 
vandaaruit kunnen werken aan herstel en meer zelfstandigheid. 

o Skaeve Huse. Skaeve Huse gaat uit van de beschikbaarheid van eenvoudige eenpersoons 
wooneenheden zoals chalets, containerwoningen of prefab woningen in studioformaat met eigen 
sanitaire voorzieningen. Deze woningen staan op een ‘overlast’ gunstige locatie. Dit wil zeggen dat 
in geval van onaangepast gedrag, omwonenden geen directe overlast ervaren. 

- Samenwerking organiseren/uitbreiden tussen de gemeente, woningcorporatie en zorgaanbieders. Onder 
andere afspraken over de urgentie van de doelgroep en afspraken wat te doen bij overlast/communicatie met 
buren en omwonenden of mensen met een negatief huurverleden. Een mooi voorbeeld om te noemen waar 
een goede samenwerking tussen Emergis, Zeeuwland en de gemeente reeds geïmplementeerd is, is in het 
project Kansrijk Wonen. 

- Preventieve inzet in de wijk ontwikkelen. Vanuit de proeftuin preventie doen we ervaring op met de wijkcirkel 
voor de GGZ doelgroep, is wonen en verbinding maken met de wijk/omgeving een belangrijk thema van het 
Transferteam (team dat cliënten begeleid bij de uitstroom) en we zorgen dat buurtbemiddeling ingezet kan 
blijven worden wanneer nodig. 

 
Zorgcontinuüm 
Wanneer je in wilt zetten op herstel is het belangrijk dat je langdurige begeleiding met flexibele intensiteit beschikbaar 
stelt. Wat gaan we hiervoor organiseren? 

- We kennen in Zeeland momenteel een groot gat tussen de voorziening beschermd wonen en de bouwsteen 
begeleiding uit de Wmo. Hier gaan we meerdere tussenvormen voor inbouwen zodanig dat er intensieve 
begeleiding ingezet kan worden. Hieronder valt ook de inzet van onplanbare zorg. De huidige MJD trajecten 
zouden ook via de intensieve begeleiding ingezet moeten kunnen worden na de herziening van de 
bouwstenen. We organiseren dit via het actieplan Begeleiding. 

- We gaan het kortdurend verblijf niet alleen inzetten als respijtzorg maar zorgen ervoor dat de doelgroep zelf 
hier ook gebruik van kan maken. Iemand kan tijdelijk terug naar de beschermde woonvorm wanneer dat 
nodig is. 

- Preventief gaan we werken met de crisiskaart. Wanneer iemand in een crisis of slechte periode beland 
kunnen mensen de crisiskaart gebruiken zodat er snel en adequaat gehandeld kan worden. Op de crisiskaart 
staat wie er gewaarschuwd moet worden en wat iemand wel en niet wil in crisissituatie (bijvoorbeeld raak mij 
niet aan, maak oogcontact). 

- De samenwerking met het FACT team verstevigen we. Behandeling en begeleiding gaan vaak vloeiend in 
elkaar over. Een goede afstemming tussen de woonbegeleider, de behandelaar/het FACT team is daarom 
heel belangrijk. We zetten daarbij ook in op meer en toegankelijke GGZ begeleiding in de wijk. 

- De komend jaren doen we ervaring op met het Kansrijk wonen. Bij een succesvolle evaluatie kijken we of dit 
past binnen de nieuwe bouwstenen Wmo of dat we deze trajecten apart moeten blijven inkopen. 

- De groep inwoners die te maken heeft met verslavingsproblematiek en zware gedragsproblematiek vraagt om 
specifieke zorg. Via de inkoop maken we deze zorg mogelijk en zorgen we dat er aandacht is voor deze 
groep. 

- Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen die raken aan het zorg- én het 
veiligheidsdomein. Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat 
mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen. Via o.a. de 
aanpak personen met verward gedrag geven we hier invulling aan. 

- We zijn gestart met de pilot TROTS. In de pilot zetten we in op jongeren met een lange geschiedenis in de 
jeugdhulpverlening, uitval van school en soms zelf met een geschiedenis in de criminaliteit. Tijdens het traject 
volgen deze jongeren een opleiding, hebben werk en werken toe naar zelfstandig wonen. De thuissituatie is 
stabiel en er kan nagedacht worden over de toekomst waarin zij zich als zelfredzame volwassenen kunnen 
redden in de samenleving. 

- We zorgen dat er voor zorgmijders begeleiding ingezet kan worden in de vorm van een voorliggende 
voorziening zodat het afgeven van een beschikking en het betalen van een eigen bijdrage geen belemmering 
vormt. In dit verlengde zorgen we dat er voldoende (en kwalitatief goede) bemoeizorg is. De bemoeizorg dient 
laagdrempelig ingezet te kunnen worden. 

- We dagen ondernemers uit om innovatie in de zorg te zoeken in Ehealth en domotica. Goede ideeën 
faciliteren en ondersteunen we. 

 
Werk en Dagbesteding 
Participatie is essentieel voor herstel. Het kan gaan om betaald of begeleid werk, of om zinvolle dagbesteding. Ook de 
aanwezigheid van onderwijs, opleiding en maatschappelijke participatie is belangrijk voor de zelfbepaling van mensen 
en is een vast onderdeel van het ondersteuningsaanbod aan de doelgroep. Wat gaan we hiervoor organiseren? 

- We starten een proeftuin met als doel een aanpak te ontwikkelen voor de re-integratie van de GGZ doelgroep 
naar werk. We kijken welke partijen hierin goed met elkaar zouden kunnen samenwerken. 

- We zorgen dat er een lokaal aanbod is van inloop tot werk voor de GGZ doelgroep. Hiervoor zoeken we de 
samenwerking met de Zuidhoek en werkgevers. 
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- De ruilwinkel is een positief voorbeeld van een inloop voor de doelgroep en bestendigen we voor de komende 
jaren. 

- Innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan werk en dagbesteding stimuleren we. Het ambachtshuis is 
hier een voorbeeld van. 

 
Inkomen en schulden 
De situatie van veel kwetsbare mensen kent financiële problemen. Vaak zijn er schulden en is er sprake van armoede. 
De doelgroep heeft vaak onvoldoende vaardigheden om de eigen financiën te doen en de administratie op orde te 
houden. Wetenschappelijk is bewezen dat mensen in armoede geneigd zijn onverstandig te handelen en minder goed 
in staat zijn om verbanden te zien. Dit inzicht is van belang voor de hulpverlening en ondersteuning. Door stress te 
reduceren en compassie te tonen krijgen we betere resultaten dan door streng optreden en sancties.  
Wat gaan we hiervoor organiseren? 

- Door vroeginterventie voorkomen dat mensen door (oplopende) huurschulden zelfstandige huisvesting 
kwijtraken. Een goede samenwerking tussen de betrokken partijen is daarbij het uitgangspunt. 

- Budgetbeheer dat is toegesneden op de kenmerken van de doelgroep. We onderzoeken of we hier de 
expertise van Maatschappelijke Juridische Dienstverlening (MJD)  kunnen inzetten. 

- We zetten de tegenprestatie in passend bij de inzet op herstel. 
 

NAAM aan het woord 
 
Interview C over het contact met de gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 klantvriendelijk en transparant cliëntproces 
De doelgroep is vaak niet goed in staat om dingen zelf te organiseren op meerdere aspecten van het leven. Het is 
daarom belangrijk dat iemand met een vraag weet waar hij terecht kan en dat er een klantvriendelijk proces op volgt 
zonder kastje en muur. Een eenduidig proces is van belang. Hieronder zijn de te doorlopen stappen van signaal tot 
herstel op hoofdlijnen weergegeven. Hierbij is het mogelijk dat de verschillende stappen zich meerdere keren 
herhalen. 
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Signalen herkennen en oppakken 
Bij preventief werken hoort dat we signalen snel oppakken en met elkaar delen zodat passende hulp op gang komt. De 
meeste kwetsbare personen ervaren moeilijkheden op meerdere leefdomeinen. Dat maakt dat er altijd samenwerking 
tussen partijen en domeinen nodig is om deze mensen van de juiste opvang en begeleiding te kunnen voorzien. In de 
gemeente Schouwen-Duiveland doen we beide in het OGGZ netwerk. 
Via de voucher aanpak mensen met verward gedrag doen we een onderzoek naar de wijze waarop we het beste een 
‘meldpunt’ mensen met verward gedrag in kunnen richten binnen de bestaande structuren. We sluiten hierbij aan op 
de mogelijkheden van het landelijk meldpunt. 
 
Toegang tot passende ondersteuning 
Het mandaat om toegang te verlenen tot de maatwerkvoorzieningen ligt bij de gemeente. Gezien de complexiteit van 
deze doelgroep is het belangrijk dat de juiste kwaliteit van de uitvoering geborgd is. Hiervoor werken we samen met 
onze aanbieders en zorgen we dat de toegangsconsulenten toegerust zijn om passende ondersteuning in te zetten. 
Wat gaan we hiervoor organiseren? 

- In de proeftuin toegang onderzoeken we op welke manier we toegang tot de maatwerkvoorziening 
Beschermd Wonen gaan organiseren. 

- Binnen de gemeente Schouwen-Duiveland wordt een team van consulenten opgezet die de complexe 
casuïstiek integraal; oppakt. 

- De toegangsconsulenten worden toegerust door middel van een gericht trainingsaanbod.  
- De toegang tot de maatschappelijke opvang is laagdrempelig en moet dit ook blijven. Inwoners kunnen zich 

direct bij de nacht en/of dagopvang melden. 
- De mensen die gebruik maken van de voorziening beschermd wonen en maatschappelijke opvang kennen 

vaak bewegingen door de regio heen. Daarom is het belangrijk dat de toegang  tot passende ondersteuning 
eenduidig en administratief arm is . We werken hiervoor samen met onze regiogemeenten 

 
Gebruik van kwalitatief goede ondersteuning 
In het vorige hoofdstuk hebben we allerlei vormen van ondersteuning besproken. Vervolgens is het van belang dat 
deze ondersteuning kwalitatief goed is. Uitgangspunt hierbij is dat de regie over de ondersteuning en zorg zoveel 
mogelijk bij de cliënt zelf ligt en dat we investeren in een goede werkrelatie. De kwaliteit van de werkrelatie is namelijk 
een noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van positieve resultaten (de Vries, 2008). Wat gaan we hiervoor 
organiseren? 

- Organiseren dat de consulenten de juiste expertise hebben en houden om cliënten goed te helpen. Hiervoor 
gaan we de volgende zaken regelen: 

o We ontwikkelen een leidraad beschermd wonen 
o We organiseren scholing voor de consulenten zodat er kennis en kunde ontstaat over de doelgroep. 

Onderdeel hiervan is ook omgang en bejegening van de doelgroep. 
o Bij vertrek en aanname toetsen we of er nog voldoende kennis en kunde in het team aanwezig is 

met betrekking tot de doelgroep. 
- We bieden consulenten en samenwerkingspartners de training Mental Health Fist Aid aan. De cursisten 

krijgen basiskennis aangereikt over psychische stoornissen en handvatten hoe te handelen in een 
crisissituatie. De uitvoering hiervan regelen we met een voucher aanpak verwarde personen. 

- Het kwaliteitskader van de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen voor zorg in natura gaan we 
aanscherpen. De wooninitiatieven zijn hier ook onderdeel van. Dit kwaliteitskader brengen we ook in de 
praktijk. Dit betekent dat we onze mogelijkheden op het gebied van toezicht en handhaving doorontwikkelen. 

- In het PGB beleid geven we specifiek aandacht aan de doelgroep. 
- In sommige gevallen is het nodig om een doorbraak te maken in een casus. Of lopen we tegen kleine 

problemen aan die de casus ‘on hold’ zetten. Bijvoorbeeld iemand heeft geen paspoort en kan daardoor geen 
uitkering aanvragen maar kan tegelijkertijd geen paspoort aanvragen omdat hij de leges niet kan betalen. In 
dit soort gevallen is het belangrijk dat de consulenten een werkbudget hebben om buiten de gebaande paden 
oplossingen in te zetten. Dit budget stimuleert de consulenten om innovatieve oplossingen in het belang van 
de cliënt in te zetten. 

 
Uitstroom naar een niveau waarop een zingevend bestaan mogelijk is 
Cliënten worden in de beschermd woonvoorziening of maatschappelijke opvang klaargestoomd om terug te gaan naar 
de wijk. Deze overgang is vaak een kritiek punt. Het is daarom zaak om deze overgang goed te begeleiden. In de 
proeftuin preventie gaan we ervaring opdoen met een transferteam (een team van professionals die samenwerken met 
elkaar om mensen die uitstromen uit een bescherm wonen voorziening te begeleiden op alle leefgebieden). Een 
transferteam heeft de opdracht om de her-instroom in de wijk van cliënten met psychiatrische en psychosociale 
problematiek soepel te laten verlopen door: 

- Garanderen dat opschalen zonder meer mogelijk is; 
- Begeleiden van de cliënt door: 

o Flexibele (niet planbare) begeleiding aan huis 
o Een passende dagbesteding/ritme creëren/behouden 
o Participatie in de buurt en aansluiting in de wijk maken. Bij incidenten wordt er snel geacteerd. 
o Samenwerken met ambulante GGZ (behandeling) 
o Vangnet en natuurlijk opvangpunt in de nabijheid creëren  
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5. Aan de slag met de transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
Dit laatste hoofdstuk beschrijft hoe we de in het vorige hoofdstuk beschreven acties gaan implementeren. Om tot 
implementatie te komen is het noodzakelijk dat we partnerschap aangaan met samenwerkingspartners. In de eerste 
paragraaf gaan we daar nader op in. De implementatie geven we langs drie perspectieven vorm: proeftuinen, inkoop 
en regelgeving. Tot slot beschrijven we de financiële aanpak en zijn alle acties uit de voorgaande hoofdstukken in een 
planning opgenomen. 
 
5.1 Partnerschap organiseren 
Complexe vraagstukken kan je als gemeente niet alleen oplossen. Samenwerking op verschillende vlakken is nodig; 

- Landelijke toegang 
- Provinciale en regionale samenwerking 
- Samenwerking met aanbieders 

 
Landelijke toegang 
In tegenstelling tot de andere vormen van Wmo-ondersteuning, is in de wet bepaald dat voor beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang geldt dat mensen zich in alle gemeenten in Nederland kunnen melden als zij aanspraak 
willen maken op beschermd wonen en opvang. De centrumgemeenten hebben hier landelijk afspraken over gemaakt 
en een beleidsregel voor opgesteld. De verwachting is dat de VNG eind 2018 met een voorstel komt richting alle 
gemeenten om afspraken te maken over de landelijke toegang. 
 
Provinciale en regionale samenwerking 
Uitgangspunt bij de decentralisatie is dat de verantwoordelijkheid wordt verlegd van de centrumgemeenten naar alle 
afzonderlijke gemeenten. In de regiovisie hebben we gesteld dat we deze verantwoordelijkheid vanuit de lokale 
context vorm gaan geven. Tegelijk is er een breed besef dan niet alle gemeenten alle vormen van ondersteuning 
zelfstandig in de lokale context kunnen inrichten. Dit maakt intergemeentelijke samenwerking op provinciaal en 
regionaal niveau noodzakelijk. Het uitgangspunt is daarom lokaal wat kan, bovenlokaal wat nodig is. Onderdeel van 
het uitvoeren van de regiovisie is te bepalen waar de grens van de samenwerking het meest optimaal is. Daarbij 
worden tevens afspraken gemaakt over financiële risico’s en een bijpassende governance-structuur. Voor de 
maatschappelijke opvang is in de regiovisie bepaald dat de Zeeuwse gemeenten de voorzieningen die er nu in 
Zeeland zijn in stand houden en doorontwikkelen passend bij de vraag van cliënten. Hiervoor wordt een werkagenda 
MO opgesteld.  
 
Duurzaam partnerschap 
Om de transitie invulling te geven moeten we vertrouwen op elkaars expertise en met elkaar zoeken naar de beste 
ondersteuningsvormen die passen bij een cliënt. De vraagstukken rondom de cliënt beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang zijn bijna altijd domein overstijgend. Samenwerking tussen maatschappelijke partners is dan 
nodig. In de regiovisie hebben we gekozen dat de Zeeuwse gemeenten hierin kiezen voor een rol als regisseur. Dit 
betekent dat in samenspraak met aanbieders en cliënten, passende ondersteuning gerealiseerd wordt. Vanuit dit 
uitgangspunt bezien we ook welke vormen van contracteren hierbij passen. 
Lokaal bouwen we aan een netwerk samen met onze lokale aanbieders van beschermd wonen. Vanuit dit netwerk 
zetten we in op herstel wanneer dit kan en goede zorg in de Beschermd en Begeleid  Woon voorzieningen wanneer 
nodig. 
Tot slot zien we naast domein overstijgende vraagstukken ook wettelijk overstijgende vraagstukken. De gemeente 
Schouwen-Duiveland wil ook hier zichzelf positioneren als een constructieve samenwerkingspartner. Dit betekent dat 
wij een actieve bijdrage willen leveren aan de samenwerking met zorgverzekeraar (bijvoorbeeld samenwerking FACT 
Team, behandelaar, plan acute GGZ zorg), het creëren van een goede aansluiting op de forensische zorg en te 
zorgen dat de overgang van 18- naar 18+ voor de cliënt soepel verloopt. 
 
5.2 Implementatie vanuit drie perspectieven 
Om de decentralisatie vorm te kunnen geven, werken we als gemeente Schouwen-Duiveland via drie perspectieven 
richting de uitvoering: 
 

 
 
Proeftuinen 
De proeftuinen zijn er om op innovatieve wijze nieuwe voorzieningen en werkwijzen te ontwikkelen en ervaring op te 
doen met de nieuwe taken. In Zeeland hebben we vier proeftuinen opgezet. Dit zijn: toegang, preventie, bekostiging en 
cliëntperspectief. Hieronder een korte stand van zaken van iedere proeftuin. 

Proeftuinen

RegelgevingInkoop



 

 20 

Toegang 
Er wordt een praktisch plan van aanpak opgesteld waarmee vervolgens ervaring opgedaan gaat worden in de 
Oosterschelderegio. Het plan van aanpak bestaat uit: 

- Ontwerpen van een tijdelijke toegangsregeling 2018-2020. Waarbij consulenten en aanbieders de komende 
periode samen optrekken en leren van elkaars kennis en mogelijkheden. 

- Opstellen van een afwegingskader dat gebruikt kan worden om de juiste voorziening in te zetten. 
 
Preventie 
Preventie is een belangrijk aspect in de transitie van beschermd wonen. Het draagt ertoe bij dat mensen met ernstige 
psychische en psychosociale problemen kunnen wonen in de wijk en kunnen meedoen. Net als ieder ander. Preventie 
is daarmee een belangrijk middel om de instroom in beschermd wonen te beheersen en de herinstroom waar mogelijk 
te voorkomen. In de proeftuin preventie gaan we inzetten op: 

- Buurtcirkels en destigmatisering 
- Het transferteam 
- Passende huisvesting 

 
Bekostiging beschermd wonen 
In Zeeuws-Vlaanderen is de proeftuin bekostiging gestart. De proeftuin valt uiteen in twee delen: bekostiging 2018 en 
2019 en bekostiging vanaf 2020. Er zal een voorstel worden opgesteld voor de financiering, inclusief de 
prestatieafspraken en de contracten vanaf 2020 en verder. 
 
Clientperspectief 
Walcheren organiseert de proeftuin cliëntperspectief. Wat we gaan doen is deze vorm van zorg benaderen vanuit het 
perspectief van de cliënt, hun ouders, professionals van de werkvloer. Dat doen we door middel van gesprekken 
waarin we mensen hun verhaal laten vertellen. We willen van hun ervaringen leren. 
 
Inkoop voorzieningen 
De beschermd woonvoorzieningen kopen we via het Zeeuws model en Zeeuws breed in. Voor de maatschappelijke 
opvang werken we met subsidies. De gemeente Schouwen-Duiveland is hier tevreden mee en zou dit ook graag in de 
toekomst gezamenlijk blijven doen. Hierbij willen we de volgende input regionaal onder de aandacht gaan brengen. 
 
Doorontwikkelen verstrekking Beschermd Wonen 
Praktijkervaringen en het lokaal evalueren van de huidige voorzieningen binnen het beschermd wonen hebben we 
verwerkt in input voor het inrichten van Beschermd Wonen en een Beschermd Thuis voor de toekomst. Hiervoor 
hebben we een voorstel opgesteld (zie bijlage 3). Dit zouden we graag als input gaan inbrengen in het regionale 
inkooptraject vanaf 2020. Meer informatie? Zie de memo verstrekking BW 
 
Vanuit een zorgcontinuüm een goede aansluiting creëren tussen beschermd wonen en de ander Wmo-voorzieningen 
De inkoop voor beschermd wonen en de overige Wmo-voorzieningen vindt op een ander niveau plaats (BW: Zeeuws-
Breed, Wmo: Oosterschelderegio). Om een zorgcontinuüm te kunnen garanderen is het een vereiste dat dit naadloos 
op elkaar aansluit. Momenteel wordt door Walcheren en de Oosterschelderegio steeds meer samenwerking gezocht 
op de Wmo-voorzieningen. Voor onze doelgroep is dat een positieve ontwikkeling die we graag verder stimuleren. 
 
Subsidies Maatschappelijke Opvang 
Voor de maatschappelijke opvang maken we gebruik van subsidies. De werkgroep MO is momenteel bezig een 
werkagenda op te stellen waarvan de evaluatie van de maatschappelijke opvang voorzieningen onderdeel uitmaakt. 
De verwachting is dat er geen grote wijzigingen nodig zijn maar dat we ook hier meer kunnen inzetten op herstel en 
participatie. Vanuit Schouwen-Duiveland zien we de volgende mogelijkheden: 

- Skaeve Huze verder onderzoeken/ontwikkelen 
- Aanpak jongeren zonder dak boven hun hoofd 
- Inzetten op duurzame uitstroom uit de maatschappelijke opvang. 

 
Regelgeving Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

Om de inkoop en verstrekkingen te bestendigen is er regelgeving nodig. Het is van belang dat deze regelgeving goed 
aansluit bij onze ambities en administratief arm wordt ingericht. Ook dit zou de gemeente Schouwen-Duiveland graag 
gezamenlijk oppakken in de regio. De volgende zaken dienen opgepakt te worden: 

- Herzien van de nadere regels beschermd wonen 
- Opstellen van beleidsregels maatschappelijke opvang. Deze beleidsregels zijn nu nog onderdeel van de 

centrumgemeente Vlissingen. Onze beleidsregels moeten dus gereed zijn op het moment dat de 
decentralisatie een feit wordt. Een eventueel andere optie is om met een mandaat te werken en de middelen 
te blijven delegeren naar Vlissingen. Hierover zal in de regio een afweging gemaakt moeten worden. 

De input hiervoor hebben we opgenomen in bijlage 4. 
 
 
 
 

file:///G:/WWL/WIZ/AFDELINGSTAKEN/BELEID/Renske/Beschermd%20wonen/Verordening%20en%20nadere%20regels/Memo%20verstrekkingen%20BW.docx
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NAAM aan het woord 
 
Werken werkt. Daginvulling essentieel maar wel maatwerk.  
 
F? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 Financiën 
Dit projectplan bevat verschillende financiële consequenties. Helaas is nog niet alle financiële informatie op dit moment 
bekend. Hieronder wordt beschreven hoe we hiermee omgaan. 
 
Overgang GGZ (geestelijke gezondheidszorg) naar de Wlz (Wet langdurige zorg) 
Op 1 januari 2021 wordt de Wlz opengesteld voor inwoners met een psychiatrische stoornis die de noodzaak van 
permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. De meeste cliënten voor wie de wetswijziging 
toegang tot de Wlz kan betekenen, wonen op dit moment in een beschermde woonvoorziening vanuit de Wmo 2015. 
De Wmo richt zich op herstel en sociale participatie. De praktijk wijst uit dat er een groep cliënten bestaat bij wie niet 
verwacht kan worden dat ze een dergelijke stap gaan zetten. Voor deze groep is het van belang dat zij een levenslang 
vangnet hebben. Bij de overgang wordt het principe aangehouden dat het geld de cliënt volgt (landelijke raming: 495 
mln en 8.500 (van de totaal 30.000) cliënten vanuit de Wmo naar de Wlz) . Gemeenten signaleren risico’s en vragen 
daarom onder andere aandacht voor: 

- De raming van uitname vinden de gemeenten te hoog. Door een hoge uitname als uitgangspunt worden 
aanbieders uitgenodigd om veel mensen voor te dragen voor een Wlz indiciatie. Het risico is dat de instroom 
groter is dan nodig en herstelmogelijkheden onbenut blijven. 

- Correctie voor regionale verschillen. De raming uit het HHM onderzoek laat grote verschillen tussen de 
regio’s zien. Daarnaast is het Rijk voornemens om een nieuw verdeelmodel in te voeren voor BW en MO. Het 
effect van dit nieuwe model op de budgetten van afzonderlijke gemeenten is nu nog niet bekend. Dit maakt 
de budgettaire effecten voor afzonderlijke gemeenten onvoorspelbaar en risicovol. 

- Gevolgen voor de eigen bijdrage en uitkering van mensen die momenteel in een beschermde woonvorm 
wonen. 

 
Objectief verdeelmodel beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
Het ministerie van BZK is primair verantwoordelijk voor het opstellen van het objectieve verdeelmodel beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang. Het is van belang om de ontwikkeling goed te volgen en indien nodig actie te 
ondernemen richting de VNG en/of landelijke politiek. Het dient aanbeveling om ook hierin regionaal op te trekken. 
Wanneer het verdeelmodel bekend is, moeten we bepalen of de ambities uit dit projectplan passen bij de daarvoor 
beschikbare middelen. Mocht dit niet passend zijn dan zullen we een plan maken hoe hiermee om te gaan. 
 
Nieuwe voorzieningen creëren 
In de voorgaande hoofdstukken zijn er verschillende voorzieningen die we willen gaan ontwikkelen opgenomen. 
Hiervoor gaan we aparte voorstellen voor het college maken om dit verder uit te werken en de financiering te regelen. 
 
AmvB Reële kostprijs 
Eind 2019 loopt de huidige deelovereenkomst beschermd wonen af. Vanuit de Algemene maatregel van bestuur reële 
kostprijs zijn we verplicht om reële tarieven in de nieuwe overeenkomst op te nemen. Om dit te kunnen doen zijn we 
momenteel in een verkennende fase: 

- De proeftuin bekostiging maakt een voorstel om tot reële prijzen te komen. 
- Landelijke bijeenkomsten georganiseerd door de VNG worden bijgewoond om kennis op te doen. 
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De informatie uit de verkenning zal vervolgens als input worden gebruikt bij de inkoop vanaf 2020 zodanig dat er reële 
kostprijzen voor het beschermd wonen zijn. 
 
5.4 Planning 
In de vorige hoofdstukken zijn verschillende acties benoemd. In deze paragraaf hebben we al deze acties op een rij 
gezet. Per actie is daarnaast opgenomen in welk tijdspad de actie uitgevoerd wordt en of de actie lokaal of regionaal 
opgepakt gaat worden. 
 

Actie Lokaal/Regionaal Tijdspad 

Preventie 

Wijkcirkels GGZ opzetten Regionaal 2019 

Crisiskaart Lokaal 2018 

Opzetten van een informatiecampagne gericht destigmatisering Lokaal 2019-2020 

Inzetten van ervaringsdeskundigheid Lokaal 2018 

Aanpak inspringen op overlast signalen Regionaal/lokaal 2019 

Clientproces 

Zorgmijden voorliggend kunnen oppakken Lokaal/Regionaal 2019 

Transferteam Regionaal 2018-2020 

Meldpunt verward gedrag opzetten (Voucher) Lokaal 2018-2019 

Toegangsproces doorontwikkelen Regionaal 2018-2020 

Vast aanspreekpunt voor de cliënt Lokaal 2020 

Kennis vergaren 

Monitoring opzetten Lokaal/Regionaal 2019-2020 

Expertise verhogen bij de consulenten (o.a. door MHFA en scholing) Lokaal 2018-2020 

Werkbezoeken bij de aanbieders organiseren Lokaal 2018 

Leidraad ontwikkelen Lokaal/Regionaal 2019 

Proeftuin cliëntperspectief Regionaal 2018-2019 

Volgen objectief verdeelmodel Regionaal 2018-2020 

In kaart brengen van de woonopgave Lokaal 2018 

Ontwikkelen van voorzieningen 

Scheiden wonen en zorg faciliteren Lokaal 2018-2020 

Time-outvoorziening Lokaal 2018-2019 

Skaeve huse Regionaal/lokaal 2019 

Ruilwinkel voortzetten en andere innovatieve projecten faciliteren Lokaal 2018-2021 

Kansrijk wonen Lokaal 2018-2020 

Pilot TROTS Lokaal 2018 - 2020 

Budgetbeheer afgestemd op de doelgroep Lokaal 2019 

Innovatief werkbudget voor consulenten Lokaal 2019 

Faciliteren van innovatie op het gebied van Ehealth/inzet domotica Lokaal/regionaal 2019 - 2021 
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Inkoop 

Bouwstenen Wmo (begeleiding en Kdv) Regionaal (OSR) 2018-2019 

Kwaliteitskader maatwerkvoorzieningen aanscherpen (ZIN en PGB) Lokaal/regionaal 2019 

Doorontwikkelen van de toezicht en handhavingsmogelijkheden Regionaal 2019-2020 

Reële kostprijs toepassen Lokaal/Regionaal 2019 

Doorontwikkelen verstrekkingen beschermd Wonen Regionaal 2019 

Evaluatie subsidies maatschappelijke opvang en inbreng mogelijkheden Regionaal 2019 

Regelgeving 

Landelijke toegang decentralisatie proof maken Regionaal/landelijk 2020 

Herzien nadere regels bescherm wonen Lokaal/Regionaal 2019 

Opstellen beleidsregels maatschappelijke opvang Lokaal/Regionaal 2020 

Samenwerkingsafspraken 

Woningbouw/aanbieders/gemeente Lokaal 2019 

Veiligheidsdomein/zorgdomein waaronder forensische zorg Regionaal 2018-2020 

Zuidhoek/werkgevers/aanbieders Lokaal 2019 

Regionale samenwerking verkennen Regionaal 2018-2019 

Samenwerking zorgverzekeraar (acute zorg/Fact Regionaal 2018-2020 

 
 



 

 

Bijlage 1: Overzicht woonvoorzieningen op Schouwen-Duiveland 
 

Instelling Adres Aantal plaatsen Doelgroep Indicatie Beschrijving 

Gors Kaersemakerstraat, 
Zierikzee 

8 
appartementen 

LVB/ouderen Wlz en zelfstandig wonen met 
Wmo begeleiding 

Deze acht appartementen zijn geschikt voor de ouder wordende mens die 
nog zelfstandig woont, met een ZZP 1 t/m 3. De appartementen zijn gelegen 
in een woonwijk nabij het centrum van Zierikzee. De appartementen zijn allen 
gesitueerd op de begane grond en daardoor rolstoelvriendelijk. En er is een 
gezamenlijke ruimte aanwezig om gebruik te maken van een warme maaltijd. 
De begeleiding is 6 dagen per week aanwezig op vaste tijden. Verder ligt de 
nadruk op het individueel begeleiden, waarbij de ouder wordende mens 
centraal staat. 

Gors Meelstraat (en 
Paternosterstraat), 
Zierikzee 

13 
appartementen 

LVB/Jongeren (ZZP 
1/2) 

Wlz en zelfstandig wonen met 
Wmo begeleiding 

Deze dertien appartementen in monumentale panden in het centrum van 
Zierikzee zijn zeer geschikt voor jongere cliënten met een ZZP 1 t/m 2. Het 
complex is minder geschikt voor mensen die niet mobiel zijn. Er is een 
mogelijkheid om in de gezamenlijke ruimte een warme maaltijd te gebruiken. 
De nadruk ligt op de individuele ondersteuning, begeleiding is dagelijks op 
vaste tijden aanwezig. 

Gors Regenboogstraat, Zierikzee 18 
appartementen 

LVB (zzp 3-6) Wlz   Dit appartementencomplex met 18 appartementen en een centrale ruimte ligt 
aan de rand van de binnenstad in Zierikzee. Hier wordt ondersteuning 
geboden aan cliënten met een ZZP 3 t/m ZZP 6. Een aantal appartementen 
wordt bewoond door cliënten met een reformatorische achtergrond. De 
begeleiding is een 24-uurs voorziening. Dat betekent dat er altijd een 
medewerker aanwezig is op de locatie. Begeleiding wordt gegeven door 
medewerkers met algemene en reformatorische signatuur. Het complex is 
geschikt voor mensen met een minimale lichamelijke beperking. Een lift is in 
het pand aanwezig. Enige mobiliteit is vereist. Het appartementencomplex is 
gevestigd in een rustige straat aan de rand van Zierikzee.  

Gors Touwbaan, Zierikzee 13 
appartementen 

LVB (zzp 2-6) Wlz en zelfstandig wonen met 
Wmo begeleiding 

Touwbaan (voorheen Schouwenoord) is gelegen vlakbij de binnenstad van 
Zierikzee en in de nabijheid van het busstation. De appartementen zijn 
modern en voorzien van alle faciliteiten. Bewoners hebben veelal een 
intensieve ondersteuningsvraag, met een indicatie ZZP 2 t/m 6. Naast deze 
intensieve ondersteuningsvraag wordt men zoveel mogelijk gestimuleerd om 
zelfstandig taken, die bij het wonen horen, uit te voeren. Er is 24 uur per dag 
ondersteuning aanwezig. 

Emergis Karnemelksvaart 26, 
Zierikzee 

13 GGZ  Wmo beschermd wonen Een beschermende woonvorm (BW) biedt mensen met langdurige 
psychiatrische of verslavingsproblemen een combinatie van begeleiding en 
wonen. De bewoners krijgen ondersteuning om de draad van het gewone 
leven weer op te maken. Sommige gaan naar hun werk en proberen weer 
een plekje in de maatschappij te verwerven 

Allevo Cornelia (Vliedberg), 
Zierikzee 

?? Psycho-
sociaal/NAH/chronisch 
ziek 

WLZ incidenteel bechermd 
wonen 

Inwoners met gedragsproblemen als gevolg van een chronische ziekte of niet 
aangeboren hersenletsel. Hier heeft u uw eigen dagprogramma en helpt u 
mee met de dagelijkse bezigheden, zoals koken, wassen en schoonmaken. 
Daarnaast vinden er diverse activiteiten plaats, zowel in als buiten het 
verpleeghuis. 
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Nireasgroep Poolweg 7, Ellemeet 10 GGZ autisme Wlz en Beschermd Wonen Nireas Groep is er voor mensen met autisme. Wij helpen hen bij het 
verwerven van een eigen plek in de samenleving en houden hierbij het 
evenwicht tussen draagkracht en draaglast in het oog. Wij bieden hen 
ondersteuning en begeleiding op alle ontwikkelingsgebieden zodat hun 
kwaliteit van bestaan optimaal is. Onze zorg is professioneel en sluit aan bij 
de nieuwste ontwikkelingen. Dat betekent dat we streven naar integratie in 
de samenleving. Zorg en ondersteuning bieden wij zoveel mogelijk in en 
vlakbij de leefomgeving van de bewoner.  

Vlinderduin Platboslaan, Burgh-
Haamstede 

8 Vrouwen met een 
beperking 

Wlz of zelfstandig wonen met 
Wmo begeleiding 

Stichting Vlinderduin biedt acht zelfstandige, energiezuinige woningen op het 
terrein van Duinen van Haamstede (aan de Platboslaan in Burgh-
Haamstede). Een (t)huis met alle ruimte om  te kunnen ontplooien, waarbij 
individuele wensen, eigen regie, privacy en keuzevrijheid een belangrijke rol 
spelen. De woonvoorziening omvat naast de zelfstandige woningen, twee 
gemeenschappelijke ruimtes.  

Mariposa Burgh-Haamstede 5 jongeren vanaf 17 jaar 
die belemmerd 
worden in hun 
zelfstandigheid. 
Jongeren die door 
omstandigheden niet 
meer thuis kunnen 
wonen door een 
beperking of 
psychiatrie 

  Mariposa is een woongroep, gevestigd in Zeeland, die zorg en ondersteuning 
biedt aan jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. Het pand van 
Mariposa is een huis met twee verdiepingen (3 woonlagen). Er is hiervoor 
gekozen, omdat Mariposa staat voor een gezinssetting oftewel kleinschalig 
wonen. Dit is een woonvorm die zoveel mogelijk op thuis lijkt. 
Herkenbaarheid, privacy en huiselijkheid zijn hier belangrijke uitgangspunten.  
Om deze waarden en de kleinschaligheid te waarborgen is er daarom binnen 
Mariposa ruimte voor vijf cliënten.  

Vreiland Burgh-Haamstede 6 Volwassenen met een 
dubbeldiagnose 

Zelfstandig wonen met 
begeleiding 

Vreiland wonen is een beschermde woonvorm voor mensen met een 
dubbele diagnose (verslaving en psychiatrie) 

Stichting Ojee 
ADHD, Malversweie 

Ouwerkerk 24 Jongeren (16-27) die 
een TROTS traject 
doorlopen (ADHD en 
autisme) 

Uitstroomarrangement van 
begeleid wonen naar 
zelfstandigheid 

Begeleid wonen voor jongeren waarbij ingezet wordt op zelfstandigheid door 
woonbegeleiding, opleiding en werk. 

Zorgboerderij de 
Stelle 

Ouwerkerk 4 
appartementen 

en ambulant 

  Beschermd wonen en 
zelfstandig wonen met 
begeleiding 

De Stelle biedt begeleid wonen, zowel op locatie als op locaties buiten de 
zorgboerderij. De Stelle heeft 4 zorgwoningen op het terrein van de Stelle. 
Door de samenwerking met Zeeuwland is het mogelijk gemaakt om buiten de 
zorgboerderij zelf, ook begeleid wonen te bieden. (7 dagen in de week/24 uur 
per dag bereikbaar) 
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Bijlage 2Toelichting op de voorzieningen maatschappelijke opvang  
 
Ondersteuning Emergis 
Het Witte huis Dagelijks kunnen cliënten die tijdelijk of permanent niet beschikken over onderdak zich aanmelden voor de bed-, bad- en broodvoorziening van Het Witte 
Huis in Vlissingen. 
Instaptrajecten Dak- en Thuislozen ?? 
MJD Materiele dienstverlening. Bij veel mensen heft behandeling van de onderliggende verslavings- en/of psychiatrische problematiek pas zin wanneer de psychosociale 
zorg goed is geregeld.  De MJD geeft financiële hulpverlening en inkomensbeheer. Hiermee bevorderen ze maatschappelijk herstel en participatie.  
Woonbegeleiding ambulant Bij de ambulante woonbegeleiding huurt de cliënt direct van een woningcorporatie en krijgen ze ondersteuning van Emergis bij het wonen. 
Deze begeleiding wordt geboden aan de hand van het 8 fasen model. 
Sociaal pension Bij psychische problemen en dakloosheid kunnen mensen terecht in de sociale pensions in Goes, Hulst, Oostburg en Middelburg. De cliënt woont in een 
eengezinswoning of een appartement van de woningbouwvereniging. En krijgt woonbegeleiding om het leven op orde te brengen en weer zo zelfstandig mogelijk te 
worden. Maximaal verblijf is twee jaar in het sociaal pension. De sociale pensions maken onderdeel uit van de maatschappelijke opvang Zeeland. 
Preventie Dakloosheid Dit project voorkomt dat mensen in een neerwaartse spiraal terechtkomen van ‘geen adres-geen uitkering-geen woning. Er vindt zo snel als 
mogelijk stabilisatie en re-integratie van cliënten plaats door een briefadres te regelen, toeleiding naar inkomen en huisvesting te organiseren, begeleiding te geven, en 
bewindvoering te regelen.  

 
 
Ondersteuning Leger des Heils 
10 voor Toekomst biedt intensieve begeleiding en opvoedingsondersteuning in gezinnen die het moeilijk hebben. Gezinnen (met 1 of 2 ouders) in belaste of complexe 
gezinssituaties . Veelal is er sprake van onveilige opvoedingssituaties door multiproblematiek (zoals vervuiling/verwaarlozing, psychia-trie, huiselijk geweld, 
gedragsproblemen, onveiligheid, pedagogische onmacht, criminaliteit, versla-ving, financiële problemen, huisvestingsproblemen, ontruiming, overlast, et cetera). 
Jeugdhulp wordt zowel ‘los’ als in combinatie met 10 voor Toekomst en/of Jeugdzorg geboden in ge-zinnen, waarin ouders en kinderen het moeilijk hebben. Veelal is er 
sprake van multiproblematiek (zoals vervuiling/verwaarlozing, psychiatrie, huiselijk geweld, gedragsproblemen, onveiligheid, peda-gogische onmacht, criminaliteit, 
verslaving, financiële problemen, huisvestingsproblemen, ontrui-ming, overlast, et cetera). Jeugdhulp richt zich specifiek op kindproblematiek in het gezin. 
Voortgang biedt ambulante begeleiding (outreachend) met het doel de crisissituatie te stabiliseren en daarna acties en middelen in te zetten om tot verbetering van de 
situatie te komen. Cliënt wordt getraind en in staat gesteld om in de maatschappelijke werkelijkheid constructief te participeren en zo terugval in problemen te voorkomen  
Doelgroep: mensen in multiproblematische situatie (verslaving, psychiatrie, teloorgang, financiën, overlast, vervuiling, criminaliteit, (huiselijk) geweld, dreigende ontruiming, 
onveiligheid) 
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Bijlage 3 Ondersteuningskaart Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Reeds aanwezig 
     Ter ontwikkeling 
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Bijlage 4: Voorstel toekomstige bouwstenen beschermd wonen 
 

 
  

Product/Module Beschermd Wonen Beschermd Wonen Begeleid Wonen

Begeleiding Thuis 

Intensief/Meervoudig/Basis

All inclusive Cluster Scheiden Wonen en Zorg Zelfstandig wonen

Definitie 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 voorkomen van 

verwaarlozing of maatschappelijke 

overlast of het afwenden van gevaar 

voor de cliënt of anderen, bestemd 

voor personen met psychische of 

psychosociale problemen, die niet in 

staat zijn zich op eigen kracht te 

handhaven in de samenleving;

wonen in een woning die de instelling 

huurt of in eigendom heeft en 

ontvangt het daarbij behorende 

toezicht en begeleiding, 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 client of anderen, bestemd 

voor personen met psychische of 

psychosociale problemen, die niet in 

staat zijn zich op eigen kracht te 

handhaven in de samenleving.                            

..

wonen in een woning die door de 

client wordt gehuurd bij de instelling 

of bij een derde, niet zijnde de 

instelling. De ondersteuning betreft 

begeleiding gericht op het bevorderen 

van zelfredzaamheid en participatie. 

Voor clienten die niet in staat zijn 

zich op eigen kracht te handhaven in 

de samenleving. Client is in staat om 

ondersteuning af te roepen indien hij 

dat noodzakelijk acht, maar kan zijn 

hulpvraag niet tot de volgende 

werkdag uitstellen. 

Zie de omschrijving in de bouwstenen 

begeleiding Wmo

Huisvesting                                                        

.                                         

.                                          

.                            

Begeleiding

All inclusive (geen huur incl. voeding 

en hotelmatige kosten)                         

..                                                         

..                                                                                                     

24/7 in aanwezigheid (personeel op 

locatie)

Cluster (geen huur, incl. voeding en 

hotelmatige kosten)                         

..                                                    

..                                               

24/7 in de nabijheid (personeel 

aanwezig in 15 minuten)

Scheiden wonen zorg (client betaalt 

zelf de huur, excl. voeding en 

hotelmatige kosten)                              

..                                                     

24/7 oproepbaarheid/bereikbaarheid 

(personeel op afstand)

Zelfstandig wonen met begeleiding 

(client betaalt huur aan derde, niet 

zijnde de instelling, excl. voeding en 

hotelmatige kosten)                             

Intensief: 24/7 bereikbaarheid en 

onplanbare zorg

Prijs per jaar Begeleiding Begeleiding Begeleiding Begeleiding

excl. dagactiviteit Huisvesting Huisvesting Toeslag gemeenschappelijke ruimte

Toeslag intensieve zorg               

AmvB reele kostprijs AmvB reele kostprijs AmvB reele kostprijs AmvB reele kostprijs

Financieringsbron BW middelen BW middelen Lokale Wmo middelen Lokale Wmo middelen

Eigen Bijdrage Intramuraal (laag 6 mnd daarna hoog) Intramuraal (laag 6 mnd daarna hoog) Extramuraal (Max. periodebijdrage) Extramuraal (Max. periodebijdrage)

Wooncomponent All Inclusive Geclusterd waarbij huur door 

instelling wordt betaald

Toelage gemeenschappelijke 

ruimte/domotica indien van 

toepassing

Geen

Participatie (inkomen) Norm inrichting Norm inrichting Bijstandsnorm Bijstandsnorm

Alert zijn op kostendelersnorm

Beschermd Wonen Beschermd Thuis
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Bijlage 5: Evaluatie nadere regels beschermd wonen en beleidsregel maatschappelijke opvang 
 
Nadere regels beschermd wonen 
We hebben onze uitvoeringsregels geëvalueerd.  Hieronder de resultaten hiervan die we als input in de regio willen inbrengen: 

- Bij het herzien dient er een goede verbinding tussen de verordening Wmo en de uitvoeringsregels tot stand te komen. 
- Verstrekkingen gaan we beter definiëren en we zorgen ervoor dat ze elkaar uitsluiten (artikel 1.5.1). 
- De eigen bijdragen moeten er goed ingezet worden (artikel 1.5.2). 
- De regels betreffende de toegang zullen op basis van de proeftuin Toegang in de Oosterschelde Regio aangepast gaan worden. Dit dient verwerkt te worden in 

H2. 
- De landelijke toegang is nog niet opgenomen in de uitvoeringsregels. De gemeente Vlissingen heeft hiervoor inmiddels beleidsregels opgesteld waarnaar een 

verwijzing in onze lokale uitvoeringsregels moet komen. (artikel 2.5). 
- Kwaliteit uitbreiden. Naast de handreiking VNG eigen regels toevoegen op basis waarvan de kwaliteit zeker van wooninitiatieven geborgd wordt (artikel 2.8).3 
- In het verlengde hiervan de vakbekwaamheid aanpassen (artikel 3.2.2.). 
- Regels PGB aanscherpen (artikel 3.2.7). Hierbij aansluiten op het PGB beleid dat momenteel wordt herzien. 
- De wooncomponent verwijderen nadat de wet is aangepast (artikel 3.2.10). 
- Er staan twee artikelen in met betrekking tot de eigen bijdrage. Deze samenvoegen en aanpassen (artikel 2.4 en 3.4). 
- Reikwijdte van de uitvoeringsregels bepalen. Gaat het om Beschermd Wonen of ook om een Beschermd Thuis). 
- Toevoegen criteria van toekenning (zie voorbeeld Venlo). 
- Toevoegen kenmerken cliënt (zie voorbeeld Venlo). 
- Toevoegen hoe om te gaan met informele zorg binnen het beschermd wonen. 

Meer informatie? Zie de memo vertrekking BW 
 
Beleidsregel maatschappelijke opvang Vlissingen 
Hieronder hebben we de huidige doelstelling voor maatschappelijke opvang van de gemeente Vlissingen opgenomen: 

1. Het voorkomen van dak- en thuisloosheid 
2. Het voorzien in individuele trajecten voor opvang en herstel van mensen die volgens de landelijk gehanteerde criteria in aanmerking komen voor de 

maatschappelijke opvang 
3. Het verminderen van overlast gevend gedrag van de doelgroep 

Hier zouden we graag aan toevoegen het bestendigen van de inzet op duurzaam herstel. 
 

                                                 
3 Gemeenten zijn verplicht om in hun verordening aan te geven op welke wijze zij de kwaliteit van de maatwerkvoorziening (ZIN en PGB) organiseren. In de inkooopcontracten (ZIN) worden de 

kwaliteitseisen vervolgens als voorwaarde opgenomen voor het leveren van zorg. Voor een PGB geldt dat de te leveren zorg veilig, effectief en cliëntgericht dient te zijn. Dit biedt 
aanknopingspunten voor nadere kwaliteitseisen PGB. Voor zowel beschermd wonen PGB als ZIN is het van belang om deze kwaliteitseisen passend bij de doelgroep en voorziening samen te 
stellen. 

 


