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Doorontwikkeling BW en MO vraagt stevige inzet van  
gemeenten

Draait u ook door van de doordecentralisatie?
De doordecentralisatie van beschermd wonen (BW) en maatschappelijke op-
vang (MO) betekent een complexe nieuwe taak voor u en uw buurgemeenten 
in de regio. Onze ervaring is dat veel gemeente hiermee worstelen:

• Hebben we voldoende goedkope (<€442,46) kleine huurwoningen en 
tussenvormen (bijv. kamertrainingtrajecten) beschikbaar?

• Als de geschikte woningen geconcentreerd zijn in enkele complexen/
buurten: hoe zorgen we dan voor integratie / meedoen in de samenle-
ving?

• Hoe zorgen we voor een goede landing van uitstromers in de wijk en 
voorkomen we dat uitstromers uit te BW via de draaideur snel weer in-
stromen in de MO?

• Hoe houden we daarbij oog voor de veerkracht in bepaalde wijken?

Wat gaat er gebeuren en waarom bent u aan zet?
Het landschap voor de maatschappelijke zorg gaat op de schop. Vanaf 1 ja-
nuari 2023 vindt een verdere decentralisatie van de BW en de MO plaats. 
Met deze ‘doordecentralisatie’ verschuift de verantwoordelijkheid voor het 
huisvesten van de meest kwetsbare groepen van centrumgemeenten naar 
individuele gemeenten. Gemeenten krijgen vanaf 2023 geleidelijk de bijbe-
horende financiële middelen. Veel gemeenten streven er naar dat kwetsbare 
mensen in ‘de wijk’ gaan of blijven wonen.
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Hoe kunnen we u helpen? Neem contact op!
Afhankelijk van waar u nu staat, vullen we het proces in 

Elke gemeente is uniek en heeft een specifieke benadering 
nodig. Daarom hebben we verschillende modules samenge-
steld die we met u kunnen aanscherpen tot een toegespitst 
plan van aanpak:

• Neem contact met ons op voor een vrijblijvend 
verkennend gesprek en extra informatie

• Samen komen we tot de juiste aanpak voor uw 
gemeente waarbij we naast onderzoek ook partijen 
nader tot elkaar brengen. Zo wordt ons advies gelijk 
een aanzet voor verdere samenwerking

• De volgende pagina’s geven een overzicht van 
beschikbare modules en onze diensten*

*U hoeft geen hele module af te nemen. Alle modules zijn aan te pas-

sen aan uw wensen 

Module 1: 
Toekomst-
beelden 
schetsen

Module 3: 
Namen en 

rugnummers 

Module 2: 
De opgave 

helder 

Module 4: 
Kosten en 

opbrengsten 
in beeld 
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Onze aanpak

1

Module 1: 
Toekomstbeelden schetsen

Doel: Gezamenlijk nadenken over het toekomstig 
zorglandschap en hoe dit te bereiken. Inzicht in 
hoe nationale en lokale trends van invloed zijn 
op de ontwikkeling van het aantal BW/MO-cliën-
ten en uitstromers.  
 
Proces: Gesprekken met u en uw partners om de 
opgave te duiden en de impact van trends in het 
zorglandschap op deze opgave scherp te krijgen. 
Te overwegen: Gesprekken met bewoners.
 
Resultaat: Gezamenlijk toekomst beeld van het 
BW/MO-landschap en hoe hierop ingespeeld kan 
worden.

Doel: Inzicht in de kenmerken, verhuisbewegingen, in- en 
uitstroom van cliëntgroepen en het aanbod aan geschikte 
woningen. 
 
Proces: Opvragen gegevens en analyse d.m.v. ons 
prognosemodel, aanbodinventarisatie, uitstroom 
vergelijken  met het aantal vrijkomende woningen.
Te overwegen: Vragenlijst onder zorgaanbieders voor 
specifieker beeld van het aanbod en de uitstroom(richting) 
van BW en MO-cliënten.

Resultaat: Inzicht in actuele vraag naar verschillende BW/
MO woonvormen. Overzicht van het regionale en lokale 
aanbod BW en MO evenals regionaal en lokaal geschikt 
aanbod huurwoningen uitgesplitst naar prijsklasse en 
woningtype.

Module 2: 
De opgave helder 

2
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Module 3: 
Actieplannen maken

Doel: Afspraken over transformatieopgaven, 
dienstenaanbod en te realiseren beleid.

Proces: Opstellen actieplan (subregionaal/
gemeentelijk niveau). Interactieve sessies met uw 
regionale en lokale partners (definitieve invulling in 
samenspraak met u). 
Te overwegen: Factsheets, analyse best practices in 
vergelijkbare regio’s.

Resultaat: Een logische uitvoerbare 
uitvoeringsagenda die past bij uw manier van 
werken met haalbare acties.

Doel: Inzicht in de kosten en besparingen die het 
uitvoeren van het actieplan met zich meebrengt.

Proces: Financiële analyse van het actieplan 
vergeleken met de kosten van niets doen, 
Gesprekken met u en uw partners om de eerste 
bevindingen te duiden en aan te scherpen.

Resultaat: Een maatschappelijke kosten baten 
analyse (MKBA) waarmee u het actieplan kunt 
onderbouwen richting uw bestuurders partners.

Module 4: 
Kosten en opbrengsten in beeld
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Onze adviseurs en onderzoekers zijn goed thuis in nieuw beleid rond wonen en 
zorg. Met verstand van beproefde methodieken en een goed oog voor innovatieve 
oplossingen.

Bij gemeenten en zorgaanbieders richten we ons op strategie en 
implementatie:

• Welke zorgbehoefte hebben mensen als ze lang thuis blijven wonen?

• Hoe willen ze eigenlijk wonen?

• Wat betekent dit voor de vraag naar woonzorgvormen?

• Hoe maken we als gemeente, zorg-, woon- en welzijnsaanbieders samen 
een woonzorgstrategie?

• Kunnen we dit uitwerken in een actieplan en (prestatie)afspraken? 

Bij corporaties werken we aan beleidsvraagstukken als:

• Wat is mijn maatschappelijke opdracht rond verhuur, nieuwbouw, 
herstructurering, woningverbetering?

• Welke keuzes moet ik maken voor sociaal beleid?

• Wat vraagt dit van mijn organisatie?

Contact
Wilt u meer weten of een afspraak maken?  
Neem dan contact op met:

Voor algemene vragen kunt u ook contact opnemen 
met ons secretariaat:

• info@companen.nl 

• 026-3512532

Martin Bleijenburg
Partner
bleijenburg@companen.nl
06-53174548

Jan van Deursen
Adviseur
deursen@companen.nl
06-83526803
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