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Aanleiding

• Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis:

- Ondersteuning zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig

- Continuüm woonvormen: van intramuraal naar regulier

- Scheiden wonen - zorg

- Flexibel op- en afschalen zorg i.c.m. wonen

• Doordecentralisatie: 

- Regiovisies BW / MO

- Nadenken over woonvormen ook voor regiogemeenten actueel



• Hoeveel woningen zijn jaarlijks 
nodig voor uitstromers?

• Hoeveel en welke specifieke 
woonvormen zijn nodig voor 
mensen met een zorgvraag?

• Welke ondersteunings-
arrangementen passen daar bij?
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Woonzorglandschap



Regionale context / uitwerking

• Regiovisies BW/MO:

- Visie op doorontwikkeling BW en MO:

o Ondersteuningsarrangementen (definities, producten)

o Woonvormen

- Visie op verdeling plekken en cliënten over regio

- Aansluitend op lokale context

• Elke regiovisie is anders; woonzorglandschap moet hierbij 
aansluiten!



• Marieke Peters

• Adviseur Samen leven en wonen, 
gemeente Amersfoort
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Voorbeeld gemeente Amersfoort



• Wat is het huidige aanbod aan verblijfsvoorzieningen én ‘tussenvormen’

• Wat is de huidige vraag (kwantitatief en kwalitatief) naar huisvesting en
begeleidingsarrangementen en hoe zal deze vraag zich in de toekomst
gaan ontwikkelen?

• Wat is, op basis hiervan, het benodigde ‘landschap’ aan woonvormen in 
de toekomst?

• Welke stappen moeten worden gezet om dit toekomstbeeld te bereiken?
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Onderzoeksvragen Amersfoort



1. Huidige situatie in beeld:
- Gegevens verzamelen over  huidig aanbod, cliënten, door- en uitstroom

- Inzicht in kruisverbanden tussen domeinen (doelgroepen, 
doorstroomrichtingen, ..)

2. Visie concretiseren:
- Regiovisies OMNV en jeugd als basis voor toekomstbeeld

- Gewenste woonvormen uitwerken -> Woonladder

- Van uitgangspunten (visie) naar aannames / ambities

3. Uitwerken scenario’s (‘was -> wordt’)

4. Afspraken en realisatie
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Processtappen Amersfoort



‘Continuüm’ aan woonvormen: Woonladder

• Visie Dannenberg: wonen centraal stellen, zorg volgt cliënt

• Minder intramurale plekken, scheiden wonen-zorg

Stelling: 

Een cliënt moet altijd kunnen blijven wonen waar hij woont, ook 
als de zorg stopt



Conclusie in Amersfoort:
• ‘Tussenvormen’ waarbij cliënt huurt van zorgaanbieder, voor deel 

cliënten wel degelijk gewenst.
• Tussenstap tussen intramuraal BW/opvang en zelfstandig wonen in
• Vorm van begeleid wonen waarbij cliënt woont in woning 

zorgaanbieder, maar huishouden zelfstandig doet met eigen 
voorzieningen en er beperkt begeleiding aanwezig is (evt. met 24-
uurs oproepbaarheid). 

• Vooral - maar niet alleen - voor jongeren
• In principe kortdurend
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‘Tussenvormen’
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Woonladder
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Voorbeeld trede 2

Enkeltje Zelfstandig (Utrecht)Cederhorst (Leger des Heils)
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Voorbeeld trede 3: KTC / begeleid wonen

De Wissel (Timon) ‘s Heerenloo
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Voorbeeld trede 4: gemengd wonen

De Pionier De Liendert
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Voorbeeld trede 4: Place2BU & Goeie Buur



Van uitgangspunten naar berekening

1. Inventarisatie en analyse huidige situatie:
• Aantal plekken in woonvormen
• Indeling in woonvormen en -treden
• Aantal cliënten, gemiddelde verblijfduur, uitstroomrichting (o.b.v. data gemeente + 

uitvraag aanbieders)

2. Concrete uitwerking uitgangspunten (regio)visie
• Ambities opstellen over:

- Voorkomen instroom
- Gewenste gemiddelde verblijfsduur per trede / woonvorm
- ‘Uitstroomrichting’
- Verdeling plekken / cliënten over regio

3. Simulatiemodel: welk aanbod is nodig als ambities worden bereikt?
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Was – wordt: huidige situatie
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‘Was – wordt’: ambitiescenario



• Benodigde woonvormen zijn beschikbaar

• Inzet op preventie instroom in BW en MO

• Voldoende en goede begeleiding, ook voor de buurt

• Uitstroom goed voorbereiden, terugvalopties beschikbaar

• Voldoende aanbod aan ‘tussenwoningen’

• Voldoende reguliere woningen 

-> urgentieregeling, uitstroomafspraken corporaties
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Randvoorwaarden



• Afspraken maken over transformatie

• Vier posities: 
- Centrumgemeente

- Regiogemeenten

- Corporaties

- Zorgaanbieders

→Welke vragen roept het voorgaande op?

→Wat moet er vanuit deze positie nu (als eerste) gebeuren?
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Hoe ga je van hieruit verder?



Hoe ga je verder?

Afspraken met zorgaanbieders over:
• Inrichten screening
• Verkorten verblijfsduur, voorbereiden cliënten op zelfstandig wonen

Afspraken met corporaties over:
• Faciliteren uitstroom: woningtoewijzing (procedure, matching, 

voorwaarden, waarborgen)
• Vergroten woningaanbod

Afspraken met regiogemeenten over:
• Opbouw aanbod trede 2 en 3
• Preventie instroom, spreiding uitstroom



Hoe ga je verder?

Fasering

• Geen aanbod afbouwen voordat alternatief aanbod beschikbaar is

• ‘Tussenvormen’ pas later afbouwen: hard nodig tijdens transitie

• Doorlopend: monitoring van de vraag, bijstellen inzichten en afspraken



Naar een nieuw woon- en zorglandschap: 
van visie naar uitvoering

• Welke lessen haal je eruit?

• Welke obstakels zien jullie voor de uitvoering?

• Wat ga je morgen (anders) doen?



Roosje van Leer

leer@companen.nl

06-23125317
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Meer weten?

mailto:leer@companen.nl

