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Onderwerp notitie wachtlijst beschermd wonen 

Geachte leden, 

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en 
Haarlemmermeer verantwoordelijk voor beschermd wonen. De gemeente Haarlem 
coördineert als centrumgemeente hiervoor het beleid en de regie op de uitvoering. 
Beschermd wonen wordt geboden aan mensen met een psychiatrische achtergrond, 
zodanig dat zij minder in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving. 

U bent het afgelopen jaar een aantal keren geïnformeerd over de voortgang van de 
decentralisatie van het beschermd wonen. Daarbij heeft u laten weten dat de 
bestrijding van de wachtlijst grote prioriteit moet hebben. Cliënten wachten 
namelijk, variërend van enkele maanden tot soms wel enkele jaren, op een 
beschermd wonen-plek. Deze lange wachtlijst voor beschermd wonen is al vele 
jaren aan de orde. 

Net als u vindt het college wachtlijstbestrijding een belangrijke taak voor de 
gemeente. Een van de speerpunten in de samenwerking tussen de gemeenten en de 
19 gecontracteerde aanbieders beschermd wonen is dan ook de aanpak van deze 
wachtlijst. 

Door u is vastgesteld dat het rijksbudget voor beschermd wonen het gemeentelijk 
werkbudget is. Het rijksbudget houdt geen rekening met het aantal mensen op de 
wachtlijst. Daamaast heb ik u geïnformeerd dat, hoewel het rijksbudget zonder 
korting naar de centrumgemeenten zou overkomen, er door het landelijk 
verdeelmodel negatieve herverdeeleffecten zijn ontstaan. De gemeente Haarlem is 
een nadeel gemeente. Ik heb hier recentelijk de staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief over geschreven (bijlage 1). 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023 



Haarlem 

Dat betekent dat er in principe geen financiële ruimte is binnen de 
decentralisatiemiddelen voor een effectieve wachtlijstaanpak. Dat neemt niet weg 
dat het van belang is naar mogelijkheden te zoeken om de wachtlijsten te 
verkleinen. Daartoe is het van belang om als uitgangspunt een goed zicht op de 
feitelijke wachtlijst te hebben. 

Met deze brief bied ik u een notitie aan over de resultaten van de wachtlijst
inventarisatie beschermd wonen in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en 
Haarlemmermeer. In het eerste kwartaal van 2014 bleek er bij een eerste 
inventarisatie van het beschermd wonen in de regio een wachtlijst van 270 cliënten 
te zijn bij de aanbieders voor wat betreft het intramurale wonen (verblijf met 
ondersteuning). In de 2e helft van 2014 is duidelijk geworden dat er meer 
aanbieders zijn, maar tevens dat de wachtlijst van de grote aanbieders uiteindelijk 
beduidend lager is dan de eerder geschatte wachtlijst. Er staan 202 mensen op de 
wachtlijst, dit is in totaal over alle aanbieders (februari 2015). 
We hebben nu niet alleen inzicht in de wachtlijsten van elke aanbieder aan de 
voorkant (hoeveel cliënten staan er op de wachtlijst, met welke indicatie), maar ook 
inzicht in de wachtlijsten aan de achterkant (hoeveel cliënten zouden beter uit 
kunnen stromen naar hetzij meer zelfstandig wonen, hetzij andersoortig intramuraal 
wonen, maar wachten op respectievelijk een woning of een plaats). 

Decennialang was beschermd wonen een eindstation; als iemand eenmaal 
beschermd woonde dan was dat de eindbestemming. De overgang van de AWBZ-
taken naar het gemeentelijk domein heeft als doelstelling dat we een kanteling 
moeten bewerkstelligen. Deze 'kanteling' is al enkele jaren gaande. Daar waar 
burgers zelfstandig wonen zullen we beter kijken naar het vergroten van de eigen 
kracht en zelfredzaamheid van die burgers en hun netwerk, waar nodig met 
passende ambulante ondersteuning. Daar waar burgers beschermd wonen zullen we 
ook gericht zijn op een zo zelfredzaam mogelijk functioneren en participatie in de 
lokale samenleving. Cliënten beschermd wonen die voldoende stabiel en 
zelfredzaam functioneren, kunnen uitstromen naar (begeleid) zelfstandig wonen. 

Door de nieuwe verantwoordelijkheden en taken op het gebied van zorg, door het 
feit dat de gemeente dichter dan het Rijk bij de mensen staat om wie het gaat en 
beter zicht heeft op de praktijk, kan de gemeente op termijn de instroom én de 
uitstroom beïnvloeden en daarmee de wachtlijst. Voor het bevorderen van de 
uitstroom is de beschikbaarheid van (goedkope) woningen een randvoorwaarde. 
Wij kunnen daar als gemeenten in de regio invloed op uitoefenen. Zoals bekend is 
de druk op de sociale huurwoningen in de regio hoog. Er zijn meerdere groepen die 
een voorrangspositie hebben op het gebied van woningtoewijzing en er wordt een 
toename van de druk verwacht. Via regionale samenwerking en afspraken zullen de 
gemeenten de komende jaren de schaarste proberen terug te dringen. 



Specifiek wat betreft de aanpak van de wachtlijstproblematiek op korte termijn zijn 
de volgende maatregelen: 
1. We hebben €1,3 miljoen aan overbruggingszorg beschermd wonen ingekocht bij 

diverse aanbieders. Zij kunnen wachtende cliënten ambulante begeleiding, 
dagbesteding en/of persoonlijke verzorging bieden waar dat nodig is. 

2. We bevorderen het structureel samenwerken tussen aanbieders en tussen 
aanbieders en gemeenten in zorgtoewijzing en zorgbemiddeling (praktisch 
operationeel overleg; betere afstemming over instroom en doorstroom) 

3. We verzamelen periodiek (per kwartaal) de wachtlijstgegevens beschermd 
wonen in de regio, alsmede de uitstroommogelijkheden van de cliënten 
(wachtlijst aan de achterkant). 

4. We gaan het tekort aan goedkope woningen voor deze doelgroep in regionaal 
verband agenderen en daarover in overleg met woningcorporaties en andere 
mogelijke partijen. 

5. Tenslotte wil ik voorbereidingen treffen om in overleg met de negentien 
zorgaanbieders en de negen regiogemeenten een regionaal meerjarenbeleid 
2016-2020 op te stellen. In dat meerjarenbeleid zal de wachtlijstbestrijding ook 
een centrale plaats innemen. 

I 
I 

—s Jack Chr. van der Hoek, MBA. 



Notitie Wachtlijst & Uitstroom beschermd wonen (GGZ) 
Regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer 
Februari 2015 

1. Inleiding 
Deze notitie geeft de resultaten van de wachtlijstinventarisatie beschermd wonen weer in de regio 
IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Voorafgaand aan deze notitie heeft een wachtlijst 
inventarisatie en een oriënterend overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van negen 
aanbieders beschermd wonen. 

Al in het eerste kwartaal van 2014 bleek er bij de inventarisatie van het beschermde wonen in de regio 
een forse wachtlijst te zijn bij de aanbieders voor wat betreft het intramurale wonen (verblijf met 
ondersteuning). De schatting was toen een wachtlijst met 270 cliënten. Dat er al jarenlang een 
wachtlijst is voor GGZ beschermd wonen plekken, is bekend bij de gemeente Haarlem. Over het 
terugdringen van de wachtlijst is de gemeente Haarlem al sinds 2010 in gesprek met zorgkantoor 
Achmea die hiervoor in onze regio tot 1 januari jongstleden verantwoordelijk was. 

Inmiddels is in de 2 e helft van 2014 duidelijk geworden dat er meer aanbieders zijn, maar tevens dat de 
wachtlijst van de grote aanbieder RIBW K/AM uiteindelijk lager is dan de eerder geschatte wachtlijst, 
namelijk 154 in plaats van 2441 personen. 

Een van de speerpunten in de samenwerking tussen de gemeente Haarlem en de 19 aanbieders (Zorg 
In Natura) beschermd wonen is de aanpak van de wachtlijst. De gemeenteraad van Haarlem heeft 
meerdere keren laten weten dat de bestrijding van de wachtlijst grote prioriteit moet hebben, 
wetende dat die bestrijding belemmerd wordt door het krappe budget waarmee de regio het 
beschermd wonen moet realiseren. 

De gemeenteraad wenst actueel zicht op de wachtlijst en een plan voor de aanpak van de wachtlijst. 
Daarom ontvingen een deel van de intramurale aanbieders een verzoek om actuele cijfers aan te 
leveren over: 
• én de wachtlijsten van elke aanbieder aan de voorkant (hoeveel cliënten staan er op de wachtlijst, 

met welke indicatie?) 
• én de wachtlijsten aan de achterkant (hoeveel cliënten zouden beter uit kunnen stromen naar 

hetzij zelfstandiger wonen, hetzij andersoortig intramuraal wonen, maar wachten op resp. een 
woning of een plaats?) 

Niet alle 19 aanbieders zijn aangeschreven, alleen die aanbieders die intramurale beschermd wonen 
plaatsen beschikbaar hebben en dat de komende jaren willen blijven doen. 
Voor de wachtlijstinventarisatie zijn elf aanbieders aangeschreven. Acht aanbieders schreven we niet 
aan omdat ze hun intramurale plaatsen voor beschermd wonen willen afbouwen of omdat ze geen 
intramuraal aanbod leveren. Hieronder hebben we hen ingedeeld in de sector waarin ze vooral 
werkzaam zijn. 

1 Rapportage Decentralisatie Beschermd Wonen Regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Inventarisatie met het oog op de 
overheveling van het AWBZ-aanbod beschermd wonen naar de Wmo (mei 2014) 



GGZ 
(geestelijke 

gezondheidszorg) 

VG 
(verstandelijke 

beperking) 

V&V 
(verpleging 

&verzorging) 

LG 
(lichamelijke 
beperking) 

Aangeschreven • Parnassla 
• Leger des Heils 
• RIBW K/AM 
• Lievegoed 

• OTT 
• SIG 
• Raphael 

• SHDH 
• VIVA! 
• Zorgbalans 

• Heliomare 

Niet aangeschreven 
ivm afbouw van 
beschermd wonen 

• Amstelring 
• Sint Jacob 
• St RK Meerlanden 

Niet aangeschreven 
ivm niet hebben van 
intramurale plaatsen 

• Roads 
• Werkdag 
• Landzijde 
• Ecosol 

• De Linde 

Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken presenteren we achtereenvolgens: 
2. De context van het beschermd wonen; 
3. Het aanbod van beschermd wonen; 
4. De actuele wachtlijst (februari 2015); 
5. De actuele lijst van wachtenden op uitstroom uit (huidig) beschermd wonen; 
6. Bespreekpunten en vervolg. 

2. De context van het beschermd wonen 
Per 1 januari 2015 is het beschermd wonen in de GGZ overgegaan van de Awbz naar de Wmo. Dat 
betekende een decentralisatie van het rijk (CIZ en Zorgkantoren) naar 43 centrumgemeenten. Haarlem 
is centrumgemeente voor de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer2. 

Zes typen zorg beschermd wonen 
In de regio wonen ongeveer 1000 cliënten beschermd wonen (BW-cliënten), waarvan circa 850 de 
indicatie verzilverd hebben in beschermd wonen-zorg (BW-zorg). Er zijn zes typen BW-zorg: 
1. Verblijf met ondersteuning (ZZP's sector GGZ); 
2. Verblijfsondersteuning Thuis (Volledig Pakket Thuis= VPT); 
3. Sectorvreemd verblijf met ondersteuning (ZZP's in andere sectoren); 
4. Separate dagbesteding; 
5. Overbruggingszorg: ambulante zorg (begeleiding, dagbesteding of persoonlijke verzorging) 

voorafgaand aan plaatsing in een woonvoorziening en soms in plaats van plaatsing in een 
woonvoorziening; 

6. Zelf samengesteld zorgaanbod via een persoonsgebonden budget (pgb); 

Percentages cliënten per type BW-zorg 
Qua aantallen cliënten verhouden de typen zich als volgt: 
• ZZP's verblijf GGZ: 71%, 
• ZZP's verblijf andere sectoren: 9% 
• VPT: 2% 
• Overbruggingszorg: 10% 
• Pgb: 8%. 
Cliënten die dagbesteding ontvangen zijn hierbij al 
inbegrepen; ze hebben altijd de dagbesteding 
gecombineerd met het verblijf in een voorziening. 

• ZZP's in de GGZ 

• ZZP's in andere 
sectoren 
VPT's 

• Overbruggingsz 
org 
Pgb 

Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en 
Uitgeest 

Notitie Wachtlijst & Uitstroom beschermd wonen GGZC, regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer (februari 2015) 



3. Het huidig aanbod van beschermd wonen 
De centrumgemeente is met 19 zorgaanbieders een inkooprelatie aangegaan voor de zorgtypen 1 t/m 
5, de zogenaamde zorg in natura (ZIN). Het betreft: 

Aanbieders Beschermd Wonen 
Regio Zuid-Kennemerland-IJmond-Haarlemmermeer 
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Stichting Amstelring Groep 
Stichting EcoSol Leerbedrijven 
Leger des Heils 
Stichting Heliomare 
Stichting Landzijde 
Lievegoed 
Stichting de Linde 
Stichting Ons Tweede Thuis 
Parnassia Groep 
Raphaelstichting 
RIBW 
RK Meerlanden 
Stichting SHDH 
Stichting SIG 
Stichting Sint Jacob 
Roads 
Stichting ViVa! Zorggroep 
Stichting Zorgbalans 
Werkdag BV 

De verschillende afdelingen of locaties voor intramurale ondersteuning (de l e en de 3 e kolom) hebben 
verschillende voorzieningen voor verschillende subdoelgroepen3. Op regionaal niveau zijn de 
voorzieningen onder te verdelen naar zorgzwaarte, naar leeftijd en naar type beperking. 

Vraagprofiel ZZP 3+4 ZZP 4+5+6 Totaal Vraagprofiel 
Aantal 

voorzieningen 
Pits % Aantal 

voorzieningen 
Pits % Pits % 

Jongvolwassenen 18-30/35 • 3 voorzieningen 
S7 9 

nvt 
57 9 

Volwassenen • 10 voorzieningen 
260 40 

' 6 voorzieningen 
148 23 408 63 

+Ouderen V&V-behoeftig • 6 voorzieningen 
26 4 

• 2 voorzieningen 
4 1 30 5 

Mutisme • 2 voorzieningen 
33 5 

• 1 voorziening 
4 1 37 6 

+Licht verstandelijk 
beperking 

• 3 voorzieningen 
16 2 

• 2 voorzieningen 
2 0 18 3 

+Verslavingsgerelateerde 
beperking 

• 3 voorzieningen 
38 6 

• 1 voorziening 
26 4 64 10 

+Dakloosheid-
multiproblematiek 

• 1 voorzieningen 
33 5 

nvt 
33 5 

Totaal 450 71 197 29 647 100 

Deze analyse laat zien dat er 12 clusters te maken zijn hetgeen een eerste aanzet tot differentiëring 
van de voorzieningentypes is. In de meeste gevallen wordt onder een voorziening een afdeling of 
locatie bedoeld. Voor de sectorvreemde aanbieders is dit onderscheid niet gemaakt i.v.m. de kleine 
aantallen en het feit dat cliënten soms over meerdere voorzieningen verspreid zitten. 

Zie bijlage 1 voor meer details en bijlage 2 voor een uitwerking van 5 grotere beschermd wonen aanbieders. 
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Er zijn ook voorzieningen die alle ZZP's hebben (3 t/m 6 en soms ook nog enkele keer 1 en 2). Deze 
instellingen hebben we gesplitst op basis van inkoopgegevens (3+4 en 5+6). 

Bevindingen 
• Zo'n twee derde van de plaatsen (63%) zijn plaatsen van algemene aard voor cliënten van alle 

leeftijden. 
• Differentiaties zijn er voor cliënten met verslavingsproblematiek (10%), jongvolwassenen (9%), 

cliënten met autisme (6%), multiproblematiek/dakloosheid (5%) en verzorgings- en 
verplegingsbehoeftig (5%). 

• Voorzieningen zijn ook in te delen op basis van zorgzwaarte. RIBW K/AM heeft daartoe 6 BW-Plus-
voorzieningen met cliënten vanaf ZZP 4. Het betreft hier voornamelijk langdurige zorg. 

• Het is te overwegen om de indeling in zorgzwaarte pakketten op den duur te laten vervallen en 
meer in te zoomen op de prognose van een vorm van zelfstandig wonen (zie ook screening op 
perspectief p. 9). 

4. De actuele wachtlijst 

Achtergrond; Waarom heeft regio Haarlem een lange wachtlijst beschermd wonen? 
Vergeleken met andere regio's heeft regio Haarlem een lange(re) wachtlijst. Dit is al jaren een 
probleem. Hoe is dit hoge aantal tot stand gekomen? De zorgaanbieders geven de volgende 
verklaringen: 
• Slechts af en toe gaf het Rijk prioriteit aan de wachtlijsten. Als het Rijk over ging tot acties om de 

wachtlijsten terug te dringen, was het gevolg een daling van het aantal wachtenden. Na verloop 
van tijd verzakte de aandacht, waardoor de wachtlijsten weer toenamen. Een gedegen aanpak voor 
de langere termijn heeft nooit plaatsgevonden. 

• Beschermd wonen werd lange tijd als een 'statische' groep beschouwd, levenslang afhankelijk van 
intramurale zorg. Daardoor was er bijna geen uitstroom. Deze benadering is het laatste decennium 
aan verandering onderhevig. Desalniettemin zal een aanzienlijk deel van deze cliënten levenslang 
zorgafhankelijk zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat deze groep cliënten alsnog naar de Wet 
Langdurige zorg zullen gaan (landelijk wordt gesproken over een percentage tussen de 45 en 55% 
van het totaal aantal beschermd wonen cliënten). 

• De cliënten met een licht verstandelijk beperking (LVB) zijn in aantal sterk toegenomen. Door de 
verlaging van IQ-grenzen voor de VG-sector zijn cliënten soms geïndiceerd voor GGZ, terwijl VG 
meer op zijn plaats was. 

• Cliënten kunnen zich zonder indicatie inschrijven bij meerdere instellingen. Hierdoor stijgt het 
aantal wachtenden. Een verdere differentiatie is op zijn plaats. 

• In de regio Haarlem zijn relatief veel GGZ instellingen/locaties gevestigd, cliënten stromen uit naar 
beschermd wonen locaties. 

• Een gevolg van de wachtlijst is dat veel cliënten van instelling naar instelling gaan (bv van 
maatschappelijke opvang instelling naar verslavingsinstelling), omdat de wachtlijst van GGZ-C te 
hoog is. 

• Een oorzaak van de wachtlijst voor instroom is de wachtlijst voor uitstroom voor cliënten die 
zelfstandig willen wonen. Beperkte goedkopere woningen zijn beschikbaar. De cliënt blijft dan 
onterecht, niet passend in de intramurale zorg (verkeerde bed). 

Over deze wachtlijst is de gemeente Haarlem al enkele jaren in gesprek met Achmea. 
Van de 11 aangeschreven instellingen hebben we de actuele gegevens ontvangen. Daarbij hebben we 
drie kenmerken opgevraagd: 
1. De indicatie; 
2. De huidige woon- en ondersteuningsvorm; 
3. De huidige regio. 
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De (meeste) instellingen hadden hun wachtlijsten niet op deze manier inzichtelijk. In een aantal 
gevallen was er behoorlijk wat onderzoek en analyse nodig. Enkele zorginstellingen hadden deze 
informatie half februari nog niet compleet. 

1. Huidige indicatie Wachtenden Aantal cliënten 
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Passende indicatie: GGZ-C 3 7 88 3 5 2 6 2 7 121 60 
GGZ-B 38 38 19,0 
V&V 1 1 0,5 
VG 1 1 0,5 
LG 1 1 0,5 
Jeugd 1 1 0,5 
DBC GGZ (kliniek) 5 5 4,0 
DBCGGZ (ambulant) 3 3 1,5 
Justitieel bw 1 6 7 3,5 
Afwezig 3 1 1 5 4,0 
Onbekend 17 17 8,5 
Totaal 7 14 154 4 6 2 6 2 0 0 7 202 100 

2. Huidige woon- en ondersteunings
vorm Wachtenden 

Aantal cliënten 
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Thuis/ familie/ kennis 2 1 46 1 6 2 3 1 62 30,5 
Andere BW-instelling 1 1 0,5 
Thuis met GGZ-ambulant 2 2 2 1 7 3,5 
GGZ-instelling kliniek 1 70 1 72 35,5 
Sector-vreemde Instelling V&V, VG, 
LG,Jeugd 
Maatschappelijke Opvang-instelling/ 
zwervend 

3 9 12 6,0 

Justitiële instelling 3 3 1,5 
Anders 
Onbekend 38 7 38 19.0 
Totaal 7 14 154 4 6 2 6 2 0 0 7 202 100 

3. Regio van herkomst Wachtenden Aantal cliënten 
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In regio 5 7 3 2 2 5 2 26 
Buiten regio 2 / 1 4 1 15 

Totaal bekend 7 14 4 6 2 6 2 41 
Onbekend 154 7 161 
Totaal 7 14 154 4 6 2 6 2 0 0 7 202 100 

Van de wachtende bij het LdH die buiten de regio verblijven, verblijven er vier in een GGZ-kliniek of justitiële 
instelling buiten de regio. Dat betekent niet dat zij niet afkomstig zijn uit / ingeschreven staan in de BW-regio. 
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Bevindingen 
• Er zijn 200 wachtenden op 660 plaatsen. 
• Zoals te verwachten bevinden veruit de meeste wachtenden zich bij RIBW K/AM, te weten 72% en 

dat komt overeen met het aandeel van RIBW K/AM in de totale intramurale capaciteit (=76%) 
• De wachtenden zijn qua indicatie in drie categorieën te verdelen: 

1) Een geldige GGZ-C-indicatie (54%). Bij vrijvallende plaatsen is beschermd wonen voor hen direct 
toegankelijk. De meeste cliënten zijn bij de gemeente bekend (vanwege de individuele cliënt 
overdracht van cliënten met een GGZ-C indicatie vanuit het Rijk naar gemeenten). 

2) Een andersoortige indicatie (31%). Het is aannemelijk dat deze cliënten qua zorgvraag in 
aanmerking komen voor beschermd wonen. De meesten van hen hebben een GGZ-B-indicatie, 
en zijn toe aan de volgende stap richting meer zelfstandig- en zelfredzaamheid (van een 
intramurale GGZ instelling naar een beschermd wonen locatie). Zo'n indicatie moet nog op enig 
moment getoetst en 'omgezet' worden in een beschikking door de gemeente Haarlem. De 
vraag is of deze andere indicatie in alle gevallen zou moeten leiden naar een beschikking voor 
beschermd wonen. Deze cliënten zijn (nog) niet bij de gemeente bekend (immers niet onderdeel 
van bovengenoemde cliënt overdracht). 

3) Een afwezige of onbekende indicatie (14%). De vraag of beschermd wonen het meest passend 
is, is hierbij zeer de vraag. In alle gevallen zou er een nieuwe route van aanmelding-onderzoek-
aanvraag-beschikking moeten plaatsvinden. Deze cliënten zijn (nog) niet bij de gemeente 
bekend (immers niet onderdeel van bovengenoemde cliënt overdracht). 

• Er staan ongeveer 100 cliënten op de wachtlijst (categorieën 2 en 3) die niet bekend zijn bij de 
gemeente, en die nog geen geldige indicatie hebben. Zoals aangegeven is het zeer waarschijnlijk 
dat een groot deel van wachtenden uit categorie 2 bij de aanvraag voor een beschermd wonen 
indicatie een positieve beschikking ontvangt. Bij de wachtenden uit categorie 3 is nog dat de vraag. 

• Er verblijven minimaal 15 wachtenden in een andere regio (van een groot deel van de wachtenden 
op de wachtlijst is de regio van herkomst nog niet bekend). Voor een deel zal het cliënten betreffen 
die (tijdelijk) in een andere instelling verblijven en een regiobinding hebben, omdat ze 
oorspronkelijk wel uit onze regio komen. Er is wettelijk een landelijke toegankelijkheid: elke 
Nederlandse inwoner kan een onderzoek aanvragen voor een Wmo-maatwerkvoorziening 
beschermd wonen in de gemeente naar eigen keuze. Er is geen zicht hoeveel van de GGZ-C-
geïndiceerden in onze regio op een wachtlijst staan van een andere regio. 

• De interregionale in- en uitstroom zal de hoogte van de wachtlijst beïnvloeden. 
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5. De actuele lijst van wachtenden op uitstroom uit (huidig) beschermd wonen 
De wachtlijst (aan de voorkant) is erg afhankelijk van de uitstroommogelijkheden van cliënten (aan de 
achterkant). Daarom hebben we ook gevraagd naar de wachtenden op uitstroom en de factoren die 
dat belemmeren. Het gaat dan om cliënten die op zeer korte termijn zouden kunnen uitstromen. 

Beoogde woon- en ondersteuningsvorm 
Uitstroomkandidaten 
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(Begeleid) zelfstandig wonen 2 5 33 3 5 4 3 55 62 
Beschermd wonen in andere BW-aanbieder 1 3 1 1 1 3h 10 12 
Langdurige zorg in GGZ (Wlz) 2 2 4 4 
Langdurige zorg in V&V (Wlz) 7 7 8 
Langdurige zorg in VG (Wlz) 2 6 8 9 
Langdurige zorg in LG (Wlz) 2 2 2 
Langdurige zorg in DBC kliniek (Zvw) 
Anders 3 3 3 
Totaal 3 13 51 6 6 4 6 0 0 ob 7' 89 100 

Beoogde regio Aantal cliënten 
Uitstroomkandidaten 
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In regio 3 9 32 4 4 S 4 6 62 69 
Buiten regio 2 1 2 2 7 8 
Onbekend 2 18 20 23 
Totaal 3 13 51 6 6 4 6 0 0 0 0 89 100 

Bevindingen 

Beoogde bestemming 
• Van alle beoogde uitstromers kan meer dan de helft (55%) naar een vorm van zelfstandig wonen in 

een eigen woning. 

• Een vervolgvoorziening is bij sectorvreemde aanbieders V&V doorgaans niet aan de orde. 

Beoogde regio 
• Een klein deel van de uitstromers van wie de beoogde regio bekend is, wenst naar een andere regio 

te gaan (7 van de 69= 10%). 
Uitstroom als oplossing voor de wachtlijst 
• De grootste belemmering voor uitstroom naar zelfstandig wonen is het tekort aan goedkope 

woningen voor bijzondere doelgroepen, zo geven de instellingen aan. 

Naar beschermd wonen sectorvreemde BW-aanbieder 
6 Met betrekking tot de cliënten Beschermd Wonen van Zorgbalans is er geen sprake van uitstroom omdat de 
wonende cliënten niet (meer) zelfstandig kunnen wonen. 
7 Raphael heeft hier geen zicht op 
8 Twee van de drie kandidaat-uitstromers van Heliomare staan ook ingeschreven voor woning buiten de regio. 
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6. De bespreekpunten en vervolg 
Op de bijeenkomst met de zorgaanbieders 
beschermd wonen op 11 februari 2015 zijn 
de volgende onderwerpen besproken: 
1. Het structureel inzicht verkrijgen over de 

wachtlijst, wachttijden en 
uitstroommogelijkheden; 
Het structureel samenwerken in 
zorgtoewijzing en zorgbemiddeling; 
Bouwstenen verzamelen voor regionaal 
beleid beschermd wonen. 

Overzicht = Inzicht 
in wachtlijst én uitstroomlijst 

(regionaal-actueel) 

7 \ 

2. 

3. 

Operationele 
zorgtoewijzing 
Coördineren tussen 

instellingen over instroom: 
->Meest passende plekken 

->Voorkomen van lege plekken 
Behandelen van urgenties 

\7 

Regionaal beleid 
Aanpakken wachtli jst 

Bevorderen van doorstroom 

Gemeente Haarlem stelt in overleg met 
zorgaanbieders en regiogemeenten een 
regionaal meerjarenbeleid op. Optimaliseren van de in- en uitstroom is daarbij een belangrijk doel. Het 
inzicht in de wachtlijst én het coördineren van de wachtlijst zijn daarbij randvoorwaarden. 
Op 11 februari heeft de gemeente Haarlem met een groot deel van de intramurale aanbieders een 
oriënterend overleg gehad. Voor het (deels) oplossen van de wachtlijst zullen krachten gebundeld 
moeten worden. In dit hoofdstuk worden aan de hand van bovenstaande 3 onderwerpen de 
activiteiten benoemd die gezamenlijk ondernomen zullen worden. 

Ad 1 structureel inzicht in wachtlijst, wachttijden en uitstroommogelijkheden 

Inzicht 
De gemeente Haarlem heeft regionaal zicht en grip nodig op de wachtlijst. Dit is noodzakelijk om tot 
aanpak van deze wachtlijst over te gaan. Er is met de instellingen afgesproken om driemaandelijks de 
volgende cijfers aan de gemeente Haarlem aan te leveren: 
1. Aantal wachtenden op een GGZ C-plek; 
2. Huidige woon- en ondersteuningssituatie van de wachtenden; 
3. Huidige regio; 
4. Aantal wachtenden op een andere woon- en ondersteuningsplaats; 
5. Gewenste woon- en ondersteuningsplaats; 
6. De beoogde gemeente in geval van beoogd zelfstandig wonen. 

Hierbij is het van belang dat de zorgaanbieders de wachtenden op de wachtlijst zonder GGZ-C indicatie 
uit categorie 2 en 3 (zie pagina 6) goed gaan screenen of zij een redelijke kans hebben op een positieve 
beschikking bij een aanvraag tot beschermd wonen. 

Screening op perspectief 
Naar aanleiding van het bespreken van de uitstroomcijfers, kwamen de gemeente en de instellingen 
op 11 februari tot de conclusie dat het goed zou zijn om inzicht te krijgen in perspectief op uitstroom. 
Er zijn dan mogelijk 4 categorieën van cliënten te onderscheiden: 

1. Kunnen direct uitstromen naar zelfstandige woonvorm 
2. Kunnen mogelijk binnen 5 jaar uitstromen naar zelfstandige woonvorm 
3. Zouden nu al moeten uitstromen naar Wlz-woonvorm, voor meer specifieke en langdurige zorg 
4. Blijven langdurig afhankelijk van beschermd wonen in Wmo 

Met deze kennis: 
• Kunnen er trends gezien worden; 
• Kan er gericht gestuurd worden op factoren die uitstroom van de groepen 1+3 bevorderen; 
• Kan er regionaal beleid op- en bijgesteld worden. 
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Verder is dit ook een indeling op basis waarvan de beschikkingsduur kan worden vastgesteld. Een 
mogelijke invulling zou kunnen zijn; 
• Voor de categorieën 1+3 geldt dat een beschikking niet verlengd zou moeten worden, maar als 

overbrugging tot vervolgplek nog verlenging. In dat geval maximaal beschikking voor 1 jaar. 
• Dat zou ook goed zijn bij twijfelgevallen: 1 jaar 
• Voor alle jong-volwassenen en de categorie 2: daarvoor beschikkingsduur van 2 jaar 
• Voor categorie 4: beschikkingsduur van 5 jaar. 

Elk kwartaal neemt de gemeente Haarlem hiertoe het initiatief via een vast format. De zorgaanbieders 
kunnen hier hun ICT op aanpassen om handmatig zoekwerk te voorkomen. 

Beleidsmatig overleg 
Managers/staffunctionarissen van de zorginstellingen hebben naar aanleiding van de kwartaal 
rapportages in- en uitstroom met centrumgemeente Haarlem en de regiogemeenten 4 keer per jaar 
inhoudelijk overleg. 

Hoe is de wachtlijst van subgroepen opgebouwd? 
Inzicht in de wachtlijst geeft ook inzicht in de subgroepen op de wachtlijst. De grootste "groepen 
cliënten" van de wachtlijst bestaan uit: 
• Jong-volwassen met een autistische stoornis: sterke toename laatste jaren; 
• Multiproblematiek (GGZ + verslaving + LVB9); 
• Cliënten met justitiële problemen. 

Ad 2 Het structureel samenwerken in zorgtoewijzing en zorgbemiddeling 

Er is een meerwaarde bij overleg en operationele afstemming tussen zorgaanbieders over de instroom 
en ook doorstroom van cliënten. Een aantal instellingen vindt elkaar al, maar anderen kennen elkaar 
en eikaars aanbod nog onvoldoende. Meer en betere afstemming zal niet de wachtlijsten doen 
oplossen, maar zal wel een (kleine) bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de groep 
wachtenden. Er is in februari 2015 een ad-hoc overleg ingericht tussen instroomfunctionarissen en 
wachtlijstbeheerders die elkaar incidenteel ontmoeten om afstemming beter en sneller vorm te geven. 
Er is nog geen behoefte aan een structureel en operationeel wachtlijstoverleg waarbij alle instroom-
en doorstroom mogelijkheden/casussen besproken en afgestemd worden. Vooralsnog lijkt dat 
onnodig en te arbeidsintensief. 
Een operationeel incidenteel overleg (circa 2x per jaar) voor operationele intake-zorgbemiddelings-
toegangs-wachtlijst-instroommedewerkers én de beschermd wonen-consulenten heeft als functies: 
o Elkaar leren kennen in verband met korte lijnen, 
o Via uitwisseling eikaars aanbod leren kennen. 
o Signaleren van instroom- en doorstromingsmogelijkheden en knelpunten (urgenties, complexe 

vraagstukken, lege plekken). 

Ad 3 Bouwstenen verzamelen voor regionaal beleid beschermd wonen. 

Aangezien de inkoopprocedures voor 2017 al over een jaar starten, is het zaak om binnen een jaar een 
regionaal meerjarenbeleid beschermd wonen op te stellen (in samenhang met het op te stellen beleid 
sociaal domein breed). Deze zal in het 4 e kwartaal van 2015 in samenwerking met regiogemeenten en 
zorgaanbieders opgesteld gaan worden en voorgelegd aan de gemeentebesturen. Een structurele 
wachtlijstaanpak is één van de beleidsonderdelen. 

9 Met de term LVB (licht verstandelijke beperking) worden vaak mensen aangeduid met een IQ van tussen de 50-
55 en 85 met bijkomende problemen op het gebied van sociale aanpassing en sociale redzaamheid. 
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Bouwstenen voor dit beleid wat betreft de wachtlijstaanpak worden gevormd door: 
1. Kwartaaluitvraag Wachtlijst en Uitstroom, met de ontwikkelingen door het jaar heen; 
2. Beleidsmatig overleg managers/staffunctionarissen (zorginhoudelijk), 4x per jaar; 
3. Beleidssignalering door intake-zorgbemiddelings-toegangs-wachtlijst-instroommedewerkers én 

de beschermd wonen-consulenten (operationeel overleg); 
4. De invulling van het nog verder te ontwikkelen pgb beleid voor beschermd wonen zal ook een 

belangrijke rol spelen. 

Gezien de beperkte financiële middelen is een toename van meer intramurale plekken beschermd 
wonen niet de eerste te bewandelen weg voor het bestrijden van de wachtlijst. Veeleer zal er gekeken 
moeten worden naar toegang (en duur) tot beschermd wonen, gecoördineerd wachtlijstbeheer, 
inzicht in (ontwikkelingen in) groepen cliënten op wachtlijst en daarop inspelen, de mogelijkheden 
voor Volledig Pakket Thuis (VPT), en door- en uitstroommogelijkheden bevorderen. Voor dat laatste 
geldt dat er goede samenwerking nodig is tussen gemeente, zorginstellingen, woningbouwcorporatie 
en andere partijen. Krachten moeten gebundeld worden. Er is winst te halen op dit onderdeel. Vele 
cliënten zijn klaar om naar een zelfstandige woning te gaan, maar lopen tegen meerdere problemen 
aan. Wat zijn belemmerende factoren? Het is gewenst dat gemeente Haarlem hiertoe de regie neemt 
en samenwerkt met instellingen en regiogemeenten. 
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Bijlage 1: Mogelijkheden voor voorzieningenprofielen 

ZZP 3+4 ZZP 4+5+6 
Jongvolwassenen 18-
30/35 

De Baron (R/24) 
• Hoofddorp 

Jongvolwassenen 18-
30/35 

Jeugd (R/20) 
• Zandvoort 

Jongvolwassenen 18-
30/35 

Vast en Verder (L/13) 
• Hoofddorp 

Middelbaren 30-65 Floriande (R/31) 
• Hoofddorp 

Mathilde Wibaut BW-Plus (R/32) 
• Hoofddorp 

Middelbaren 30-65 

De Noordrand (R/25) 
• Nieuw-Vennep 

De Boshoek BW Plus (R/49) 
• Velserbroek 

Middelbaren 30-65 

Laan der Nederlanden (R/42) 
• Beverwijk 

Flora BW Plus (R/20) 
• Heemstede 

Middelbaren 30-65 

Kennemerplaza (R/10) 
• Beverwijk 

Herensingel BW Plus (R/29) 
• Haarlem 

Middelbaren 30-65 

IJmuiden (R/16) 
• IJmuiden 

Pervola BW Plus (R/14) 
• Haarlem 

Middelbaren 30-65 

Kleverpark (R/38) 
• Haarlem 

Middelbaren 30-65 

Meerwijk (R/4S) 
• Haarlem 

Middelbaren 30-65 

Weijlandt (R/2S) 
• Haarlem 

Middelbaren 30-65 

Zandvoort ( R / l l ) 
• Zandvoort 

Middelbaren 30-65 

Lievegoed (L/17) 
• Haarlem 

Lievegoed (L/4) 
• Haarlem 

+Ouderen V&V-
behoeftig 

Zorgbalans (Z/7) 
' Velsen en Haarlem 

Zorgbalans (Z/3) 
• Velsen en Haarlem 

+Ouderen V&V-
behoeftig 

SHDH (S/7) 
• Haarlem en Bloemendaal 

+Ouderen V&V-
behoeftig 

VIVA!(V/4) 
• IJmond 

+Ouderen V&V-
behoeftig 

Amstelring (A/1) 
• Haarlemmermeer 

+Ouderen V&V-
behoeftig 

Meerlanden ( M / l ) 
' Haarlemmermeer 

+Ouderen V&V-
behoeftig 

Sint Jacob (J/6) 
• Haarlem 

Sint Jacob(L/l) 
• Haarlem 

+Autistische beperking Zuiderpolder (R/17) 
• Haarlem 

+Autistische beperking 

Heliomare (H/16) 
• Wijk aan Zee (Beverwijk) 

Heliomare (H/4) 
• Wijk aan Zee (Beverwijk) 

+Licht verstandelijk 
beperking 

OTT (0/9) 
• Haarlemmermeer 

OTT(0 / l ) 
• Haarlemmermeer 

+Licht verstandelijk 
beperking 

5/6 (S/5) 
• Regio 

SIG(S/1) 
• Regio 

+Licht verstandelijk 
beperking 

Rozemarijn (RA/2) 
• Haarlem 

+Verslavingsgerelateerde 
beperking 

De Wissel (R/13) 
• Haarlem 

Zuidwijk BW Plus (R/26) 
• Bloemendaal (Bennebroek) 

+Verslavingsgerelateerde 
beperking 

Dijk en Duin Haarlem (P/18) 
• Haarlem 

+Verslavingsgerelateerde 
beperking 

Dijk en Duin Velserbroek (P/7) 
• Velsen 

+Dakloosheid-
multiproblematiek 

Huis en Haard (L20) 
• Haarlem 

Huis en Haard (L/13) 
• Haarlem 

Tussen haakjes staan de aanbieder en de fysieke capaciteit, niet het door Haarlem ingekochte volume. 



Bijlage 2: Typeringen van voorzieningen Beschermd Wonen 
(5 grootste aanbieders - 93% van het intramuraal wonen) 

RIBW K/AM 
Naam vestiging Typering / specialisatie doelgroep 
De Baron De Baron is gevestigd in de eerste drie woonlagen van een robuust gebouw in de Hoofddorpse wijk 

Sportdorp. Er wonen 20 jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, met in beginsel een indicatie vanaf ZZP 3. De 
begeleiding is iedere dag aanwezig tussen 8.30 en 22.00 uur. 's Nachts is er altijd iemand bereikbaar voor 
noodgevallen. 

Floriande Voor deze 26 eenpersoonsappartementen en eengezinswoningen is in beginsel een ClZ-indicatie nodig 
vanaf ZZP 3. De begeleiding is dagelijks aanwezig op de locatie, tussen 8.30 en 22.00 uur. 's Nachts is er 
altijd iemand bereikbaar voor noodgevallen. De begeleiding is er ook voor de mensen in de 
satellietwoningen. 

De Noordrand Deze locatie is bestemd voor mensen met in beginsel een indicatie vanaf ZZP 3. De Noordrand is 
gevestigd op de begane grond en de eerste verdieping van een nieuw appartementencomplex. De 
begeleiding is dagelijks aanwezig, tussen 8.30 en 22.00 uur. 's Nachts is er altijd iemand bereikbaar voor 
noodgevallen. 

Mathilde Wibaut 
BW plus 

De woningen in de Mathilde Wibaut zijn bestemd voor mensen met in beginsel een ClZ-indicatie vanaf 
ZZP 4. De gemiddelde leeftijd van de bewoners ligt rond de 50 jaar. Naast psychiatrische problemen is er 
ook aandacht voor lichte somatiek en/of handicap. Er zijn 2 woongroepen van 12 personen en 1 
woongroep van 8 personen. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig, 's Nachts is er een slaapwacht 
aanwezig. 

Laan der 
Nederlanden 

De woningen aan de Laan der Nederlanden en de eengezinswoningen zijn bestemd voor mensen met een 
geldige ClZ-indicatie, vanaf een Zorgzwaartepakket GGZ03. In het complex zijn 21 woningen voor 
eenpersoons huishoudens. De begeleiding is dagelijks aanwezig tussen 08.30 en 22.00 uur. 's Nachts is er 
altijd iemand bereikbaar voor noodgevallen. 

De Boshoek BW 
Plus 

De woningen in De Boshoek zijn bestemd voor mensen met in beginsel een ClZ-indicatie vanaf ZZP 4. De 
leeftijd van de bewoners is vanaf 50 jaar (belevingsleeftijd). Zij hebben naast psychiatrische problemen 
één of meer somatische aandoeningen of handicaps. Er zijn 4 woongroepen van 10 personen en 1 
woongroep van 9 personen. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig. 

Kennemerplaza De woningen van Kennemerplaza zijn bestemd voor mensen met in beginsel een ClZ-indicatie vanaf ZZP 
3. Deze kleine locatie bestaat uit tien eenpersoonsappartementen, geclusterd in één gebouw. De 
begeleiding is dagelijks aanwezig tussen 08.30 en 22.00 uur. 's Nachts is er altijd iemand bereikbaar voor 
noodgevallen. Naast de begeleiding en ondersteuning die we bieden werken we met de mensen die hier 
wonen aan een zinvolle daginvulling. 

IJmuiden De plaatsen in de woonvorm en de eengezinswoningen zijn bestemd voor mensen met in beginsel een 
ClZ-indicatie vanaf ZZP 3. De woonvorm bestaat uit 2 geschakelde woningen. Hier wonen 2 groepen van 7 
personen. Iedere bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer. De huiskamers en keukens zijn voor 
algemeen gebruik. 
In de buurt hebben wij ook 4 eenpersoons satellietwoningen (portiekflats). De begeleiding is dagelijks 
aanwezig van 8.30 tot 22.00 uur. 's Nachts is er altijd iemand bereikbaar voor noodgevallen. 

Flora BW Plus De woningen in Flora zijn bestemd voor mensen met in beginsel een ClZ-indicatie vanaf ZZP 4, met een 
(belevings-) leeftijd van 55 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd van de bewoners ligt rond de 50 jaar. Zij 
hebben naast psychiatrische problemen één of meer somatische aandoeningen of handicaps. De 
bewoners zijn aangewezen op verzorging of beperkte verpleging. De begeleiding is 24 uur per dag 
aanwezig. 

Herensingel BW 
Plus 

Beschermd wonen Plus Herensingel is bedoeld voor mensen met in beginsel een ClZ-indicatie vanaf ZZP 
4. De 'Plus' betekent dat zij meer begeleiding nodig hebben dan de mensen die in een van onze reguliere 
woonvormen wonen. Er is plaats aan 26 bewoners, variërend in leeftijd van 32 tot 77 jaar. De begeleiding 
is 24 uur per dag aanwezig. 

Kleverpark Kleverpark is bedoeld voor mensen met in beginsel een ClZ-indicatie vanaf ZZP 3. De hoofdlocatie ligt 
midden in een Haarlemse woonwijk. Er zijn woningen voor groepen en voor eenpersoonshuishoudens. In 
de buurt van de hoofdlocatie zijn 1 benedenwoning en 9 appartementen waar mensen zelfstandig 
wonen. De begeleiding is dagelijks aanwezig tussen 8.30 en 22.00 uur. 's Nachts is er altijd iemand 
bereikbaar voor noodgevallen. 

Meerwijk Beschermd Wonen Meerwijk is bedoeld voor mensen met in beginsel een ClZ-indicatie vanaf ZZP 3. Het 
bestaat uit diverse locaties, van individuele appartementen tot groepswoningen voor 2 tot 4 personen. In 
totaal wonen hier 49 mensen. Bewoners hebben over het algemeen alleen op afspraak contact met de 
begeleiding. De begeleiding is dagelijks aanwezig/bereikbaar tussen 8.30 en 22.00 uur. 's Nachts is er 
altijd iemand bereikbaar voor noodgevallen. 
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Naam vestiging Typering / specialisatie doelgroep 
Jeugd Beschermd Wonen Jeugd is bedoeld voor 20 jongeren van 16 tot 23 jaar met in beginsel een ClZ-indicatie 

vanaf ZZP 2. De groepswoningen zijn gevestigd op 2 etages van een flatgebouw aan de boulevard. De 
begeleiding is 24 uur per dag aanwezig. 

De Wissel In afwachting van nieuwe definitieve huisvesting is De Wissel op 29 oktober 2013 verhuisd naar het 
tijdelijke adres aan de Vondelweg in Haarlem: gebouw Velserpoort, gelegen naast het Kennemer 
Gasthuis locatie Noord. Hier wonen mensen van 45 jaar en ouder met psychiatrische problemen en een 
alcoholverslaving. Er is plaats voor 13 bewoners met in beginsel een ClZ-indicatie vanaf ZZP 3. 

Zandvoort Beschermd wonen Zandvoort is bedoeld voor mensen met in beginsel een ClZ-indicatie vanaf ZZP 3. De 
locatie aan de Flemingstraat maakt deel uit van een nieuwbouwcomplex in Zandvoort-Noord. Hier wonen 
11 mensen. Wijksteunpunt Plus zit op de begane grond van het gebouw. De bewoners van onze locatie 
kunnen hier meedoen aan activiteiten. De begeleiding is dagelijks aanwezig tussen 8.30 en 22.00 uur. 's 
Nachts is er altijd iemand bereikbaar voor noodgevallen. 

Zuiderpolder De Zuiderpolder is een locatie voor mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS). Er zijn 
13 plaatsen. De locatie ligt in de rustige nieuwbouwwijk Zuiderpolder in Haarlem. Winkels en 
voorzieningen zijn in de nabije omgeving. Vlakbij het centrum van Haarlem zijn 6 woningen voor in totaal 
7 mensen. 

Zuidwijk BW Plus Beschermd Wonen Plus Zuidwijk is bedoeld voor mensen met in beginsel een ClZ-indicatie vanaf ZZP 4 en 
het syndroom van Korsakov of een stabiele resttoestand van de Ziekte van Wernicke. Bewoners moeten 
minimaal een half jaar vrij zijn van alcohol. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig, 's Nachts in de 
vorm van een slaapwacht. 

Weijlandt Beschermd wonen Weijlandt is bedoeld voor mensen met in beginsel een ClZ-indicatie vanaf ZZP 3. 
Iedere bewoner heeft een eigen flat/appartement. Deze bestaat uit een keuken, woon- en slaapkamer, 
douche en toilet. Een van de appartementen is ingericht als gezamenlijke ontmoetingsruimte. De 
begeleiding is dagelijks aanwezig tussen 8.30 en 22.00 uur. 's Nachts is er voor noodgevallen altijd 
iemand bereikbaar via de bereikbaarheidsdienst. 

Pervola BW Plus Beschermd wonen Plus Pervola is bedoeld voor mensen met in beginsel een ClZ-indicatie vanaf ZZP 4. De 
'Plus' betekent dat zij meer begeleiding nodig hebben dan de mensen die in een van onze reguliere 
woonvormen wonen. Pervola is gevestigd in een gezellig en karakteristiek huis in het centrum van 
Haarlem. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig; er is een slaapdienst. 

Leger des Heils Noord-Holland 
Naam vestiging Typering / specialisatie doelgroep 
Huis en Haard Dak- en thuislozen met problemen op meerdere levensgebieden. Daarbij is veelal sprake is van 

psychiatrische problemen in combinatie met verslavingsproblematiek (ook harddrugs), moeilijk 
hanteerbaar gedrag en/of problemen met justitie. 

Vast en Verder Zwerfjongeren tussen 16 en 25 jaar oud met problemen op meerdere levensgebieden. Daarbij is veelal 
sprake is van een combinatie van psychiatrische problematiek, moeilijk hanteerbaar gedrag en/of 
problemen met justitie. 

Lievegoed 
Naam vestiging Typering / specialisatie doelgroep 
Beschermd 
Wonen Haarlem 

ZZP3C tot en met ZZP6c, veelal dubbele diagnose en triple diagnose (Psychiatrische grondslag in 
combinatie met licht verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek). 22 zelfstandige flatwoningen. 
Dagelijks gemeenschappelijke activiteiten, interne dagbesteding mogelijk. In de begeleiding ligt de 
nadruk op een zinvolle daginvulling. Deelname aan het vaste aanbod van arbeidsmatige- en kunstzinnige 
activiteiten dicht bij huis wordt door de meeste bewoners ervaren als een waardevolle opstap richting 
maatschappij en als een onmisbaar vangnet in een herstelproces. 

Parnassia/Dijk & Duin 
Naam vestiging Typering / specialisatie doelgroep 
Haarlem 
Velserbroek 

Ons intramurale aanbod is gebaseerd op cliënten die wensen te leven zonder gebruik van middelen en/of 
zonder het drinken van alcohol en zich daarvoor willen inzetten. Beschermd wonen van Dijk en Duin 
Wonen bied structuur en veiligheid in de vorm van kleine groepswoningen met 2 tot 3 medebewoners. 
Het leren omgaan met een verslaving is een proces van vallen en opstaan. De persoonlijk begeleider en 
het team bieden hierbij ondersteuning in combinatie met behandeling. 
Cliënten verblijven gemiddeld 1 tot 3 jaar intramuraal met de insteek om na deze periode weer 
zelfstandig te gaan wonen met ambulante begeleiding. Indien zelfstandig wonen niet haalbaar is, wordt 
er samen met de cliënt naar een andere passende woonvorm gezocht. 
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Heliomare 
Naam vestiging Typering / specialisatie doelgroep 
Wonen Wijk aan 
Zee 

Het aanbod is begeleiding, ondersteuning, verzorging en verpleging aan jongeren en jongvolwassenen, 
met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, of een autisme 
verwante stoornis. Bij Wonen Wijk aan Zee wonen in totaal 40 jongeren verdeeld. De jongeren worden 
begeleid vanuit twee steunpunten ledereen heeft een eigen ruime kamer, en de jongeren kunnen 
gebruik maken van het eetcafé en activiteitenruimte. 
De jongeren volgen voortgezet onderwijs bij Heliomare onderwijs of het regulier onderwijs. Een 
arbeidsgerichte opleiding bij het REA college locatie Heliomare behoort ook tot de mogelijkheden. 
Daarnaast gaan jongen naar dagbesteding, hebben werkervaringsplaatsen of doen vrijwilligerswerk. De 
uitdaging is om jongeren vooral ook te leren op eigen benen te staan en hen voor te bereiden op hun 
volwassenheid (transitie) en zelfstandigheid. Begeleiding is 24 uur aanwezig. 

Wonen locatie 
Beverwijk 

Deze locatie is gelegen in het hart van Beverwijk en beschikt over een aantal flats verdeeld over twee 
gebouwen. Gemiddeld wonen er twee of drie bewoners op een flat. Samen dragen zij zorg voor de 
huishouding. Uiteraard beschikt iedere jongere over een eigen kamer, soms met balkon. 
De bewoners van deze locatie hebben een autisme verwante stoornis, een lichte lichamelijke beperking 
of niet-aangeboren hersenletsel. 
In een van de gebouwen bevindt zich het steunpunt waar begeleiding aanwezig is. De jongeren krijgen 
begeleiding bij het leggen en onderhouden van sociale contacten, het organiseren van de huishouding, 
bij school of behouden van (vrijwilligers) werk, gezondheid en bewegen, vrijetijdsbesteding en het 
regelen van financiën en administratie. Veel jongeren ervaren het wonen in Beverwijk als opstap naar 
zelfstandig wonen of wonen met ambulante woonondersteuning. 
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Haarlem 

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
Bijlage(n) 

Onderwerp 

Gemeente Haarlem 

J.Chr. van der Hoek, MBA. 
Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed 

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem 

Aan 
Staatssecretaris drs. M.J. van Rijn 
Ministerie van VWS 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

kopie aan VNG 

11 februari 2015 
2015/43678 
Simone Leensen 
023 5114532 
sadleensen@haarlem.nl 
4 
tekort op overgeheveld budget beschermd wonen 2015 

I 
I 
I 

Geachte heer Van Rijn, 

Vanaf 1 januari 2015 is centrumgemeente Haarlem verantwoordelijk voor 
beschermd wonen. Wij hebben samen met de regiogemeenten en onze zorgpartners 
hard gewerkt aan een zorgvuldige overgang van beschermd wonen. Dat was een 
flinke klus, er was immers beperkte tijd om deze decentralisatie voor te bereiden. 
Zonder de intensieve medewerking van al onze partners hadden wij dit niet voor 
elkaar gekregen. We hebben achtereenvolgens een beleidskader beschermd wonen 
kunnen vaststellen, inkoopgesprekken gevoerd, contracten ondertekend, 
verordeningen en andere regelingen vastgesteld en een proces voor de toegang met 
onze zorgaanbieders ontwikkeld. Als centrumgemeente zijn we nu echt 
verantwoordelijk voor de zorg aan deze kwetsbare groep mensen en staan we voor 
de opdracht de transformatie vorm te geven. 

Het kabinet heeft ervoor gekozen om deze decentralisatie van intramurale 
ondersteuning aan kwetsbare mensen niet gepaard te laten gaan met een financiële 
korting. Dit maakt, zo schrijft u, continuïteit en een geleidelijke vernieuwing 
mogelijk. De historische verdeling van het budget beschermd wonen heeft echter 
geleid tot fikse tekorten bij verschillende centrumgemeenten. De gemeente Haarlem 
heeft zich in 2014 bij uw ministerie gemeld als nadeelgemeente. Omdat het 
overgekomen budget niet voldoende is om de bestaande volume afspraken met 
dezelfde tarieven te continueren, werd de gemeente Haarlem genoodzaakt om 
maatregelen te nemen. De instellingen zijn gedwongen veel te bezuinigen, daar 
waar ze waren uitgegaan van de nullijn. Zij moeten dus maatregelen nemen, 
waardoor wij samen met de instellingen moeilijk in staat zijn om vernieuwingen toe 
te passen en de flinke wachtlijst aan te pakken. Bovendien kunnen we als 
centrumgemeente eventuele (financiële) tegenvallers, zoals tegenvallende 
inkomsten eigen bijdrage en toename pgb cliënten, nu niet opvangen. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Bezoekadres: Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem 



Haarlem 

Afgelopen week, besproken op de bestuurlijke netwerkdag van de G32 op 5 
februari, ontvingen alle verantwoordelijke wethouders van de centrumgemeenten 
vanuit de VNG een nieuw voorstel over de verdeling van de middelen beschermd 
wonen. Ik ben verheugd over het voorstel om een hernieuwd verbeterd onderzoek te 
laten uitvoeren naar de werkelijke uitgaven beschermd wonen. Zoals wij ook 
middels deze brief zullen aantonen is het onderzoek dat in onze regio is verricht 
naar de uitgaven van beschermd wonen onvolledig. Ons uitgangspunt is dat er op 
basis van de juiste gegevens en cijfers een correcte en volledige verdeling van de 
beschermd wonen gelden voor 2015 én voor 2016 zou moeten plaatsvinden. 

Vooruitlopend op dit hernieuwde onderzoek, stuur ik u, zoals in december 2014 
aan uw ministerie gemeld, een onderbouwd schrijven waarin uiteengezet wordt wat 
het tekort is voor de gemeente Haarlem; in totaal €2,8 miljoen. De voornaamste 
oorzaak van de onjuiste toedeling van de middelen heeft ons inziens te maken met 
het - al genoemde - onvolledige Cebeon-onderzoek in onze regio. Daamaast is er 
sprake van een toename in zwaarte van de zzp pakketten, toename van de pgb-
kosten en het ontbreken van de jongvolwassenen met een verlengde 
jeugdzorgindicatie in de overdracht. In bijlage 1 onderbouw ik het ontstaan van het 
tekort. 

In bijlage 2 geeft het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) haar bevindingen 
weer die zij heeft opgedaan bij hun ondersteuning. Het OTD heeft ons tijdens het 
offerte traject geholpen bij de match tussen de door de rijksoverheid verleende data 
en de door de aanbieders geoffreerde plaatsen. In bijlage 3 en 4 vindt u de reactie en 
onderbouwing van juni 2014 aan VNG op de Cebeon rapportage. 

U heeft eerder bevestigd dat het partnerschap tussen Rijk en gemeenten ook na 1 
januari 2015 geldt. De recente uitvraag naar het nieuwe voorstel budget beschermd 
wonen vanuit de VNG naar aanleiding van het bestuurlijk overleg tussen de VNG 
en u op 30 januari JL, bekrachtigt dit voornemen. Ik vertrouw daarom op een 
vruchtbaar vervolg over: 

1. Het tekort van €2,8 miljoen in 2015; 
2. De historische verdeling van het budget op basis van de juiste feitelijke 

cijfers. 

Desgewenst ga ik hierover graag met u in gesprek. 

Hoogachtend, 

J.Chr. van der Ho; 
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