Notulen Ontwikkeltafel Beschermd Wonen, 14 mei 2019
Suzan Penders opent de Ontwikkeltafel door uit te leggen dat het thema Scheiden wonen & zorg
benoemd is als een van de mogelijke onderwerpen voor een Ontwikkeltafel. Dit thema sluit goed aan
bij de transformatie van Beschermd Wonen. Een aantal aanbieders werken al met scheiden wonen
en zorg en zullen hier vandaag meer over vertellen.

Scheiden wonen & zorg (Ria van der Leer (de Steenrots)& Koosje
Willems (Prodeba))
Ria van der Leer legt uit dat scheiden wonen & zorg meer lijkt op een normale situatie, aangezien de
cliënt zelf de huur moet betalen. Hiermee kan de cliënt oefenen in het echte leven en vervolgens
hulp krijgen op de momenten waarop dat moet (24/7).

Wat is hiervoor nodig?
De cliënten krijgen een onzelfstandige woonruimte toegewezen, waarmee ze wel recht hebben op
huurtoeslag. Het is belangrijk om dit goed in het BRP te registreren. De Steenrots heeft afspraken
gemaakt met de woningcorporatie over het passend toewijzen. Bij Prodeba is een onafhankelijke
stichting opgericht voor het scheiden wonen en zorg. Deze stichting huurt van een woningcorporatie
en zorgt voor de verhuur aan de cliënten. Prodeba is zelf verantwoordelijk voor het leveren van de
zorg. Op de sheets is uitgewerkt hoe de Steenrots en Prodeba dit precies hebben ingericht. Zowel bij
de Steenrots als bij Prodeba kunnen cliënten met alle zzp’s wonen. Indien nodig kan er bij de intake
wel gestuurd worden op vrijwillige bewindvoering. De doorstroom bij deze vorm van BW is hoog en
vergelijkbaar met de toekomstvisie van Dannenberg.
Ria van der Plas (Cardea): Hoe regelen jullie de bereikbaarheid bij de lage zzp’s?
Antwoord: Dit verschilt per locatie en is afhankelijk van de zorgvraag. Het kan via een slaapdienst,
een wakkere nachtdienst of als cliënten de zorgvraag kunnen uitstellen is soms een telefoonnummer
genoeg.
Yasemin Tel (Adviesraad Sociaal Domein Leiden): Hoe zit het met de keuzevrijheid in aanbieder. Kan
je ook kiezen voor deze constructie als je een andere aanbieder zou willen?
Antwoord: Ria van der Leer geeft aan dat zij een overeenkomst zijn aangegaan met een cliënt. Indien
de cliënt een andere aanbieder wil, moet hij verhuizen. En als een cliënt geen indicatie meer heeft,
stopt het huurcontract. Koosje Willems voegt toe dat de dagbesteding eventueel wel extern bij een
andere aanbieder gevolgd kan worden.
Dit betreft voorbeelden van de Steenrots en Prodeba. Wellicht zijn er (in de toekomst) nog andere
vormen mogelijk.
Ria van der Leer legt uit dat het verschil met begeleid zelfstandig wonen is dat zij voor begeleid
wonen een steunpunt hebben ingericht, waar twee keer per dag een professional aanwezig is. Voor
de cliënten van Beschermd Wonen is 24/7 een professional beschikbaar/bereikbaar. Zelfstandig

wonen met ambulante begeleiding houdt in dat er bijvoorbeeld twee keer per week een begeleider
langskomt.
Ria van der Plas (Cardea): Wat is de precieze reden waarom jullie kiezen voor scheiden wonen &
zorg?
Antwoord: Als een cliënt bij een instelling intramuraal beschermd woont, krijgt deze cliënt alleen
dag- en leefgeld. Het inkomen gaat op aan de CAK-bijdrage. Als een cliënt woont op basis van
scheiden wonen en zorg, hoeft deze cliënt slechts de extramurale eigen bijdrage te betalen. Daarbij is
het voor de overheid een besparing in de zorgkosten.

Wat zijn de knelpunten?







Als een woonruimte leegstaat en de aanbieder heeft geen wachtlijst, betaalt de
zorgaanbieder het risico van de leegstand. Dat is erg kwetsbaar, zeker voor een kleine
zorgaanbieder. Het is wel mogelijk om een risico-opslag op te nemen in de
huurovereenkomst huurschulden en de kosten voor het gebruik van algemene ruimten en
voorzieningen.
Zowel bij medewerkers van het gemeenteloket (BRP) als bij het CAK bestaat nog veel
onwetendheid over deze constructie.
Doorstroom naar structurele woonvormen (WLZ?) en contingentwoningen is lastig.
Het is belangrijk om korte lijnen te houden met schuldhulpverlening, aangezien er ook
cliënten zijn die schulden hebben.
Voor de cliënten die geen vrijwillige bewindvoerder willen en niet de huur betalen, is het
belangrijk dat er een escape mogelijk is naar BW intramuraal.

Margot Vogelezang (Rivierduinen): Voor bepaalde cliënten met een bepaalde zorgvraag op een
aantal levensgebieden is het dus niet mogelijk om zorg te krijgen volgens scheiden wonen en zorg. Je
past de huisvesting aan op die zorgvraag.
Carla Overkamp (Rivierduinen): Voor Rivierduinen houdt scheiden wonen en zorg in dat als de zorg
wegvalt, diegene in de woning kan blijven wonen.
Petra van Teijlingen (Gemiva): Dit principe kent de Wlz ook. Ook in de Wlz kan je er voor kiezen/aan
werken om zelf verantwoordelijk te zijn voor de aankoop van je eten en drinken. Met dit scheiden
wonen en zorg blijf je als zorgaanbieder veel bezig met het onderdeel verhuren. Wij werken met een
driepartijenovereenkomst, waarbij het voor ons als aanbieder mogelijk is om de zorg over te dragen
aan een andere organisatie. De cliënt huurt zelfstandig bij de woningcorporatie.
Reactie Ria van der Plas: Bij een escape naar BW intramuraal blijft de zorg voor de cliënt hetzelfde,
echter neem je dan als zorgaanbieder de huur over. De escape zorgt ervoor dat je als zorgaanbieder
zo min mogelijk schade oploopt. Je bent als zorgaanbieder niet voortdurend bezig met het verhuren.
In het begin leg je het concept uit en zorg je dat alles goed is geregeld. Daarna kost het niet meer
zoveel tijd.

Conclusies






Scheiden wonen/zorg is mogelijk binnen alle ZZP’s.
Doorstroom is hoog en vergelijkbaar met rapport Dannenberg:
 2/3 stroomt uit naar eigen woning met ambulante zorg
 1/3 stroomt uit naar structurele woonvorm
Besparing zorgkosten: gemiddeld €1000,- per cliënt per maand.
Korte wachtlijst t.o.v. intramurale zorg.

Cher Steinfeld (De Binnenvest): Ik vind het juist goed dat de er verschillende opties zijn binnen BW.
Extramuraal wanneer het kan en intramuraal wanneer het moet, bijvoorbeeld bij de hogere ZZP’s.
Margot Vogelezang (Rivierduinen): Ik wil graag nog even de kortere wachtlijst t.o.v. de intramurale
zorg nuanceren. Wij worden namelijk door Prodeba gevraagd of wij de cliënten over kunnen nemen
die niet door kunnen stromen.
Vraag door ?: Kunnen jullie de zorg bieden voor de cliënten die reeds bij jullie wonen en teruggaan
naar de Wlz?
Antwoord: Bij de Steenrots en Prodeba betekent dit geen andere levering van zorg, alleen een
andere financiering. Ze hoeven niet weg bij ons.

Suzan Penders sluit de Ontwikkeltafel af door mede te delen dat de volgende Ontwikkeltafel BW op
18 juni is. Zij heeft nog twee vragen/mededelingen:




Tijdens de vorige Ontwikkeltafel heeft Z&Z een presentatie gehouden. Heeft daarna nog
iemand contact opgenomen met Z&Z?
Carla Overkamp legt uit dat zij met Z&Z heeft gesproken. Z&Z heeft aangegeven dat het
belangrijk is om op te letten wat er precies in het behandelpakket van de Wlz wordt
opgenomen aan geneeskundige zorg. Wij zouden dan namelijk als aanbieder
verantwoordelijk voor de psychiatrische behandeling worden. Momenteel loopt er wel een
discussie of deze zorg niet bij de Zvw hoort.
In juni zullen we terugkoppelen wat de stand van zaken is rondom het onderzoek van AEF.
Ook kunnen we een volgende keer doorpraten over de definitie van intramurale en
ambulante zorg.

Margot Vogelezang (Rivierduinen): Ik zou het ook graag willen hebben hoe het scheiden wonen en
zorg meer kan aansluiten bij de visie van Dannenberg. Hoe kunnen cliënten ergens blijven wonen,
terwijl de zorg middels op- en afschalen kan verschillen per periode? Hiervoor is het nodig om
arrangementen te bieden en het wonen los te koppelen van de zorg.

