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Leeswijzer
In deze brochure krijgt u antwoord op vele vragen. 

Hoofstuk	1
Wat is een wooninitiatief? Waarom is dit voor mensen met 
psychiatrische problemen een goede woonomgeving? Wat 
is hun zorgvraag en welke rol kunnen ouders en naasten 
innemen? 

Hoofdstuk	2
Met de kennis die is beschreven in hoofdstuk 1 maken wij 
ouders en naasten wegwijs in de nieuwe stroom van wet- 
en regelgeving. Wat houden de nieuwe regels in? Wanneer 
en hoe kan er een beroep op worden gedaan? Wat zijn de 
mogelijkheden om de juiste zorg te (blijven) houden? 

Hoofdstuk	3
Hoe werkt de lokale overheid? Welke mogelijkheden zijn er 
om in een vroeg stadium betrokken te worden bij beleids-
ontwikkeling binnen de gemeente? Wat kunt u doen als 
eenmaal in gang gezet beleid niet blijkt te werken? Hoe 
komt u op voor uw belangen?

Hoofdstuk	4	
Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen voor wooni-
nitiatieven na invoering van de ‘nieuwe’ Wmo heeft Per 
Saldo een onderzoek uitgevoerd, een verkenning onder tien 
wooninitiatieven in tien verschillende (centrum)gemeen-
ten. Vragen zijn gericht op visie en beleid, op de gevolgen 
daarvan voor indicaties en budgetten. Of en hoe er sprake 
was van ‘vernieuwing’ van beleid.  
Vervolgens zijn er met vijf wooninitiatieven en hun centrum-
gemeenten verdiepende interviews gehouden om nog beter 
te kunnen doorgronden wat het gekozen beleid inhoudt en 
wat de betekenis daarvan is voor wooninitiatieven. 

In 2015 zijn de wettelijke regelingen rondom de zorg 
ingrijpend veranderd. Hadden mensen met een 
beperking voorheen vooral te maken met de Awbz, 
vanaf 1 januari 2015 zijn er 4 zorgwetten van waaruit 
zij hun ondersteuning kunnen krijgen: Wlz, Wmo, 
Jeugdwet en Zvw. In deze brochure gaan we in op de 
consequenties die de veranderingen in de zorg heb-
ben op mensen
 » met een pgb-Wmo, verstrekt door de gemeente
 »  met een beperking op het gebied van de geestelij-

ke gezondheidszorg1 

 »  die in een wooninitiatief wonen of willen gaan wonen 

Voor veel gemeenten is het begrip ‘wooninitiatief’ een 
onbekend fenomeen. Al snel na de invoering van de nieuwe 
wetten bereikten Per Saldo allerlei vragen van bestaan-
de en startende wooninitiatieven. Krijgen zij ook van de 
gemeente de zorg zij nodig hebben? Zijn er (grote) ver-
schillen tussen gemeenten? Hoe kunnen bewoners, ouders, 
naasten voldoende duidelijk maken wat een wooninitiatief 
is, waarom bewoners daar beter af zijn dan bijvoorbeeld 
in een grote instelling of thuis? Hoe komen bewoners en 
hun vertegenwoordigers op voor hun belangen? Per Saldo 
ondersteunt hen daarin, deze brochure kan daarbij als weg-
wijzer dienen.
Deze brochure dient twee doelen:

 »  het informeren van ouders en naasten van bewoners 
van wooninitiatieven met een pgb-Wmo over de nieu-
we wettelijke regeling en hoe deze zijn beslag krijgt in 
de praktijk

 »  het adviseren van ouders en naasten over de manier 
waarop zij voor hun eigen belang kunnen opkomen bij 
hun gemeente, c.q. hun centrumgemeente

Utrecht, januari 2017

1  De keuze voor de beschrijving van een Wmo-wooninitiatief voor 
mensen met ggz-grondslag is bewust gemaakt. Rondom deze 
doelgroep doen zich namelijk de meeste problemen voor. Na-
tuurlijk kan er ook vanuit andere grondslagen, zoals LG, LVG, een 
Wmo/Jeugdwet-wooninitiatief worden gestart. De regelingen 
en opkomen voor eigen belang zijn hetzelfde als beschreven 
in deze brochure, de voorwaarden en de benodigde zorg zullen 
verschillen. 

MET DANK AAN INLEIDING - LEESWIJZER

Met dank aan
Per Saldo Wonen bedankt de volgende 10 wooninitiatieven en 10 (centrum)gemeenten die aan de totstandkoming van 
deze brochure hebben meegewerkt:

Almere
Stichting Het Vaarthuis, mw. J. Heijstek, voorzitter
Centrumgemeente Almere, mw. I. Baas, senior beleidsadviseur beschermd wonen

Amsterdam
Stichting Y-Castle, dhr. J. Berghoff, secretaris 
Centrumgemeente Amsterdam, dhr. J. Kwadijk-Concincion, accountmanager/projectleider zorg

Best/Eindhoven
Stichting Wooninitiatief Best, dhr. W. Swinkels, voorzitter
Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen (RPSW), mw. E- van Sprang-Helmig, voorzitter
Centrumgemeente Eindhoven, mw. V. Beurskens, inhoudsdeskundige sociaal domein

‘s-Hertogenbosch
Stichting wooninitiatief Symfonie, dhr. J. van Rijsingen, vice-voorzitter
Centrumgemeente ’s-Hertogenbosch, mw. J. de Jonge, teamleider Sociaal Wijkteam Zuidoost | Maatschappelijke 
Ontwikkeling (Mens en Wijk II

Drachten/Leeuwarden
Stichting Samendracht, dhr. H. Bouma, secretaris
Centrumgemeente Leeuwarden, mw. I. Gaspers, beleidsmedewerker sociaal domein Fryslân

Raalte/Deventer
Stichting Wooninitiatief Raalte (Wi-Ra), dhr. J. de Koning, voorzitter
Centrumgemeente Deventer, dhr. D. Woltering, programmamanager maatschappelijke ontwikkeling

Reusel de Mierden
Gemeente Reusel de Mierden, mw. T. van der Waerden, loketconsulent Ontwikkeling en Dienstverlening
Stichting wooninitiatief Bij Ons, dhr. S. van der Heijden, secretaris

Schipluiden/Delft
Stichting Woondroom Schipluiden, dhr. W. de Gids, voorzitter
Centrumgemeente Delft, mw. J. van Dijk, senior beleidsadviseur

Sittard/Maastricht
Stichting Woonvorm Ophoven, dhr. P. Keulen, bestuurder
Centrumgemeente Maastricht, dhr. H. Reiters, senior beleidsmedewerker Welzijn, Zorg en Gezondheid

Utrecht
Stichting Wooninitiatief De Clophaemer, dhr. H. van Haarlem, voorzitter
Centrumgemeente Utrecht, mw. C. Hagemeijer, beleidsadviseur Meedoen naar Vermogen



6 7

VOORWOORD

Beste lezer,

Met de invoering van de vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 
is er veel veranderd. Ook als het gaat om het oprichten, starten of in stand houden van een 
kleinschalig wooninitiatief. Zowel ouders als gemeenten moeten nog wennen aan deze nieuwe 
situatie. Aan de ene kant zijn er ouders die zich afvragen of hun gemeente wel wil meewer-
ken. Aan de andere kant zijn sommige gemeenten niet altijd voldoende op de hoogte van de 
meerwaarde van een wooninitiatief. 

Deze brochure schept hierover meer duidelijkheid. In de eerste plaats aan ouders en andere 
naasten van bewoners van Wmo-initiatieven. Tegelijkertijd kunnen gemeenten er ook veel 
van opsteken. Want waarom kiezen ouders, waarom kiezen volwassenen met een ggz-ach-
tergrond, voor wonen in een kleinschalig wooninitiatief? Waarom is juist voor hen zorg op 
maat - gericht op de specifieke, individuele behoeften - zo essentieel?

Deze kwetsbare groep mensen met een psychiatrische aandoening krijgt er precies de onder-
steuning die nodig is om optimaal te kunnen functioneren, om zich te kunnen ontwikkelen 
en betekenis te kunnen geven aan hun leven. Het Wmo-wooninitiatief biedt de best passen-
de zorg voor elk individu, een uitgangspunt dat de gemeente Amsterdam volledig draagt. 
Wooninitiatief Y-Castle uit Amsterdam is daar een goed voorbeeld van. 

Ik hoop dat deze brochure eraan bijdraagt dat ouders en gemeenten gezamenlijk optrekken 
in hun zoektocht naar de best passende woonvorm voor mensen met psychiatrische proble-
men. Waarbij het kleinschalig wooninitiatief - naast de mogelijkheden die instellingen op dit 
terrein bieden - een volwaardige plaats inneemt.
 
Eric van der Burg, Wethouder Zorg, gemeente Amsterdam

Beste lezer,

Stichting Y-Castle is blij met het initiatief van Per Saldo. Met deze brochure worden de recente 
ontwikkelingen rondom wooninitiatieven in de gemeente en ‘beschermd wonen’ inzichtelijk 
gemaakt.

Dat is nodig, niet alleen om de bewoners zelf, hun ouders en andere betrokkenen te infor-
meren. Gemeenten vervullen een cruciale rol in de toekenning van zorg aan mensen met een 
beperking. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat ook de verantwoordelijk functionarissen 
van gemeenten weten wat er speelt. Dat zij beseffen welke waarde een wooninitiatief heeft, 
juist voor mensen met een ggz-achtergrond. Dat zij wellicht hun kennis rondom dit thema 
met deze brochure kunnen bijspijkeren. 

Een wooninitiatief zoals Y-Castle komt tegemoet aan de behoefte van haar bewoners: zelf-
standig waar het kan, begeleiding waar nodig. Door de intensieve samenwerking tussen 
ouders, bewoners en begeleiders wordt er maatwerk geleverd. De benodigde zorg – niet 
meer en niet minder - wordt gezamenlijk ingekocht, waardoor de beschikbare budgetten 
zeer efficiënt worden ingezet. Onze gemeente ziet daar gelukkig de voordelen van in. Ter 
bevordering van de goede relatie zorgen we er wel voor, dat we een volledig transparante 
administratie kunnen laten zien. 

Voor onze doelgroep zijn het onderhouden van sociale contacten en een zinvolle dagbeste-
ding van grote betekenis. Het zijn essentiële voorwaarden om een volwaardige plaats in de 

maatschappij in te kun-
nen nemen. Het lukt ons 
telkens weer hen hierin 
tegemoet te komen. Dat 
stemt tot meer dan grote 
tevredenheid. Wij ouders 
houden weliswaar onze 
zorgen, maar we hebben 
er één minder. Het woon- 
initiatief biedt onze kin-
deren weer perspectief. 
Het welzijn van ons kind, 
dat vaak levenslang hulp 
nodig heeft, is gewaar-
borgd, ook op de langere 
termijn. Dat wil zeggen, 
als gemeenten blijven 
meewerken, maar daar-
aan draagt deze brochure 
haar steentje bij.

John Berghoff,  
voorzitter Stichting 
Y-Castle, Amsterdam
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1.1.  Ander ‘thuis’
Het wooninitiatief biedt mensen met beperking die moei-
lijk, nog niet of helemaal niet in staat zijn zelfstandig te 
wonen de kans een eigen ‘thuis’ te vinden. Een huis met 
huiselijkheid, waarin niemand eenzaam is, er binding ont-
staat met de andere bewoners. Waarin voldoende structuur 
en begeleiding wordt geboden, afgestemd op de behoefte 
van elke individuele bewoner. Waardoor - dreigende - crisis-
situaties adequaat worden opgevangen. Bewoners met de 
juiste ondersteuning kunnen werken, studeren, zich kunnen 
blijven ontwikkelen en kunnen deelnemen aan activitei-
ten binnen en buiten het wooninitiatief. In feite een groot 
gezin met volwassenen die (nog) niet zelfstandig kunnen 
wonen. Aan wie een beschermde woonomgeving wordt 
geboden, met aandacht voor ontwikkeling en groei naar 
meer zelfstandigheid.

Wat is een 
Wmo-wooninitiatief 
en wie zijn de  
bewoners?
Decennia lang wisten we niet beter. Wanneer de 
zorgtaak voor een familielid met een beperking te 
zwaar was, volgde een verhuizing naar een instel-
ling, al dan niet in de buurt van het ouderlijk huis. 
Intramurale zorg was voor de hand liggend  
en vanzelfsprekend.  
 
Een kleine twintig jaar geleden kwam daar verandering in, 
mede dankzij de komst van het pgb. Daarmee kopen men-
sen met een eigen budget zelf hun zorg in. Hebben zij de 
mogelijkheid eigen keuzes te maken over de hoeveelheid 
zorg, hoe de zorg moet worden verleend en door wie. In die 
andere manier van organiseren van zorg, ontstaan ook de 
eerste ouderinitiatieven. Met wonen op maat, aansluitend 
aan de behoefte van het kind. Kleinschaligheid wordt het 
sleutelwoord, met een huis op bereikbare afstand, met 
behoud van betrokkenheid van familie en naasten. 
Anno 2017 is een wooninitiatief niet meer weg te denken in 
zorgland. Er zijn organisaties die pgb-wooninitiatieven opzetten. 
In deze brochure gaat het over de ouderinitiatieven waarbij 
ouders gezamenlijk een wooninitiatief opzetten voor hun kinde-
ren, waarbij de zorg wordt betaald vanuit een pgb en de zeggen-
schap over de zorg en het wonen in handen is van de ouders.

HOOFDSTUK 1 

Officiële	definitie	van	een	wooninitiatief
In	2015	heeft	het	ministerie	van	VWS	de	volgende	definitie	van	het	wooninitiatief	vastgesteld.	Het	is	een	woonvorm	
waarbij:
a.	 	Minimaal	3	en	maximaal	26	bewoners	een	pgb	ontvangen	voor	zorg	als	bedoeld	in	de	Wlz,	de	Wmo2015,	de	

Jeugdwet	en	de	Zvw.	Zij	kopen	hiervoor	gezamenlijk	zorg	in	met	inzet	van	een	pgb.	
b.	 	De	bewoners	verblijven	op	een	of	op	meerdere	adressen	zoals	bedoeld	in	art.	1.1.	van	de	Wet	Basisregistratie	

Personen	binnen	een	straal	van	100	meter,	met	tenminste	één	gemeenschappelijke	verblijfsruimte	voor	het	ont-
plooien	van	gezamenlijke	activiteiten.

Bron: artikel 3.1.4. lid 2, Besluit langdurige zorg
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1.2. Kenmerken van een wooninitiatief
Wat alle wooninitiatieven met elkaar gemeen hebben zijn 
de volgende kenmerken:

 » de kleinschaligheid
 »  gescheiden betaling van wonen en zorg: huur en overige 

kosten worden betaald vanuit het eigen inkomen (betaald 
werk of uitkering), de zorg wordt betaald met het pgb

 » het gezamenlijk inkopen van zorg
 » een huis met een gemeenschappelijke ruimte

1.3.  Over de bewoners
De bewoners van Wmo-wooninitiatieven met een aandoe-
ning binnen de ‘geestelijke gezondheidszorg’ zijn kwetsba-
re mensen met soms lichte maar ook zwaardere psychische 
en psychiatrische problematiek. De meesten van hen hebben 
een vorm van autisme. Daarnaast vinden mensen met bor-
derline, schizofrenie of ernstige vormen van Adhd een plek 
in een wooninitiatief, mensen met soms ook een licht ver-
standelijke beperking. Bij de meeste bewoners is sprake van 
een zorgafhankelijkheid die hun leven lang duurt. Omdat 
de beperkingen van mensen met psychiatrische problemen 
voor een buitenstaander vaak niet zo opvallend zijn, of 
kenmerken vaak niet op de juiste waarde worden geschat, 
is het gevaar van overschatting of averechts werkende aan-
pak voortdurend aanwezig. De gevolgen daarvan kunnen 
desastreus zijn, waardoor een beschermde omgeving met 
zorg op maat een absolute vereiste is. In de meeste geval-
len gaan de bewoners van een wooninitiatief daar wonen 
tussen hun 18-de tot 23-ste levensjaar.

Wooninitiatief	in	de	praktijk	

Stichting Woondroom, Schipluiden
Ons	wooninitiatief	is	gelegen	in	een	klein	dorp	waar	vrijwel	iedereen	elkaar	kent.	De	wethouder	sociale	zaken,	ambte-
naren	en	de	woningbouwcorporatie	zijn	vanaf	het	begin	betrokken	geweest	en	zijn	trots	dat	wij	dit	hebben	opgezet.	
Voor	onze	bewoners	is	het	kleinschalige	een	enorm	voordeel.	Zij	hebben	ieder	hun	eigen	appartement,	met	een	eigen	
voordeur.	‘s	Avonds	hebben	ze	contact	met	elkaar,	zonder	dat	het	teveel	voor	ze	wordt.	Dankzij	de	grote	solidariteit	van	
de	ouders	onderling	kunnen	we	alle	voor	ons	nadelige	ontwikkelingen	rondom	de	transitie	van	Wlz	naar	Wmo	tot	nu	
toe	het	hoofd	bieden.

1.7.  De woning
Het huis - de ligging, de indeling, de inrichting - wordt 
afgestemd op de behoefte van de bewoners. Veiligheid en 
een prikkelarme woonomgeving zijn aspecten die voor deze 
doelgroep vaak een rol spelen. Een wooninitiatief kan als 
stichting of vereniging een woning huren van een woning-
corporatie of een andere (commercieel) eigenaar van het 
pand. Een enkele keer is het huis in bezit van en of meer-
dere ouders. Bewoners hebben een eigen appartement of 
een zit/slaapkamer, met daarnaast de gemeenschappelijke 
ruimten. De woonkamer om elkaar te ontmoeten, samen 
dingen te doen. De keuken om te koken en samen te eten. 
Deze ‘zorginfrastructuur’ geeft de bewoners de kans onder-
ling contact te onderhouden, om (zo nodig) de sociale 
vaardigheden bij te schaven of te ontwikkelen. Ook groeps-
begeleiding kan van vanuit een gemeenschappelijke ruimte 
worden aangeboden.

1.4. Zorgvraag van de bewoners
Bij deze doelgroep is de zorgvraag gericht op zowel planba-
re als niet planbare zorg:

 »  individuele begeleiding, bij bijvoorbeeld persoonlijke  
verzorging, bij het invullen van de agenda (structuur),  
bij zelfstandigheidstraining, bij persoonlijke ontwikkeling

 » begeleiding in een groep, c.q. dagbesteding
 »  24-uurs toezicht en/of kunnen benaderen van  

professionals, ouders of andere mensen uit het infor-
mele netwerk 

1.5. Regie over eigen pgb
Om een wooninitiatief mogelijk te maken en collectief zorg 
te kunnen inkopen, is het nodig voldoende financiën te 
genereren vanuit de pgb’s van de bewoners. Dat hoeft niet 
te betekenen dat een bewoner zijn volledige pgb afstaat 
aan het collectief. Wooninitiatieven hanteren uiteenlopen-
de constructies om eigen keuzes te maken wat betreft indi-
viduele zorg en deelname aan groepsactiviteiten.

1.6.  Gespecialiseerd zorgteam
Wooninitiatieven werken het liefst met een klein, vast 
team met voor de bewoners bekende medewerkers, die 
vaak langdurig bij de begeleiding betrokken blijven. Deze 
professionals zijn door de ouders geselecteerd op hun ken-
nis van de beperkingen van de bewoners, plus hun bereid-
heid zich te specialiseren in de behoefte van elke individue-
le bewoner. Hierdoor kunnen zij op de gewenste manier de 
noodzakelijke begeleiding bieden. 

1.8.   Rol van de ouders in  
een wooninitiatief

Binnen een wooninitiatief is er dankzij de betrokkenheid 
van ouders vrijwel altijd sprake van een actief netwerk. 
Ouders of naasten zijn vaak de stuwende kracht achter het 
wooninitiatief. Zij weten in hun enthousiasme en gedreven-
heid ook anderen mee te trekken.  

Ouders hebben verschillende rollen:
 »  blijvende verantwoordelijkheid voor hun kind, ook na 

het bereiken van de volwassen leeftijd
 »  zaakwaarnemer van hun kind, inclusief het beheer van 

het pgb
 »  bestuurslid en daarmee eindverantwoordelijk en gespreks-

partner voor een aantal samenwerkingspartners, zoals de 
zorgaanbieder, de gemeente en de verhuurder/eigenaar 
van het pand waarin het initiatief gevestigd is.



12 13

de ‘Memorie van toelichting’. Hij schrijft: “Achter een 
‘accommodatie van een instelling’ kan een veelheid van 
variëteiten schuilgaan. De veelheid aan andere verschij-
ningsvormen is door de wet niet onmogelijk gemaakt.” 
Kleinschalige wooninitiatieven kunnen zich daardoor ook 
onder de noemer ‘accommodatie van een instelling’ scha-
ren. Een indicatie voor ‘beschermd wonen’ is een maat-
werkvoorziening, waardoor de keuze tussen een pgb en 
zorg in natura gemaakt kan worden.

2.3. Wat doen ‘centrumgemeenten’?

De huidige 388 gemeenten in Nederland (januari 2017) 
werken voor bepaalde taken samen in de zogenoemde 
‘centrumgemeenten’. Er zijn 43 centrumgemeenten, die 
in opdracht van en gemandateerd door de deelnemende 
gemeenten deze taken uitvoeren4. Zo wordt de coördinatie 
en financiering van ‘beschermd wonen’ op dit moment 
geregeld vanuit deze ‘centrumgemeenten’. In de wet is 
vastgesteld dat de gemeenten moeten samenwerken. Zij 
bepalen onderling hoe ze dat regelen. Wel is vastgelegd dat 
de individuele gemeenteraden het beleid formeel moeten 
goedkeuren en de regels moeten worden vastgelegd in een 
officieel gemeentelijk besluit, dat openbaar is, dus voor 
iedereen in te zien. 

2.4. Indicatie aanvragen

U meldt zich bij uw eigen gemeente, in eerste instantie 
om uw zorgvraag te melden. De gemeente zal onderzoek 
doen. Wanneer u in een wooninitiatief wilt gaan wonen en 
de gemeente aan uw vraag tegemoetkomt, zal de indica-
tie ‘beschermd wonen’ worden toegekend. U kunt samen 
kijken welke mogelijkheden er zijn. Ligt de locatie in een 
andere centrumgemeente, dan moet daar de uiteindelijke 
aanvraag voor zorg worden ingediend.

2.5. Locatie bepalen

In de Wmo2015is opgenomen dat iemand zich voor 
‘beschermd wonen’ bij iedere gemeente in Nederland kan 
melden (Wmo2015, artikel 1.2.15). Wanneer de indicatie voor 
‘beschermd wonen’ is afgegeven gaat de centrumgemeente 

4  Kijk voor meer informatie op de website http://www.regioatlas.
nl/indelingen/indelingen_indeling/t/centrumgemeente_maat-
schappelijke_opvang_beschermd_wonen 

5  http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2016-08-01 

HOOFDSTUK 2 
Wet en regelgeving
2.1. Wat moet u weten over de Wmo?

Alle volwassenen met psychiatrische problemen die zorg 
krijgen vanuit de grondslag ‘ggz c’ (geestelijke gezond-
heidszorg, ondersteuning met verblijf/beschermd wonen2), 
kunnen terecht bij het gemeentelijk loket. U krijgt uw zorg 
vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). 
Deze wet is op 1 januari 2015 vernieuwd, samenhangend 
met de algehele, grootscheepse veranderingen in de zorg. 
Sindsdien wordt er ook wel gesproken over de Wmo2015. 
De indicatie die mensen met een ggz c-achtergrond krijgen 
is over het algemeen vooral gericht op begeleiding3. Bij 
wonen in een woonvorm, inclusief begeleiding, wordt de 
indicatie vastgesteld onder de noemer ‘beschermd wonen’. 
Dit is altijd een maatwerkvoorziening. Bij het toekennen 
van een maatwerkvoorziening kan - wanneer aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan - de keuze worden gemaakt 
tussen een pgb en zorg van een instelling. 
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de wet- en regelge-
ving, vastgelegd of voortvloeiend uit de Wmo2015. 

2.2. Wat is ‘beschermd wonen’?

In de Wmo2015 is bepaald dat ‘iedere volwassene die vanwege 
psychische of psychosociale problemen een beschermde en 
veilige woonomgeving nodig heeft’ daarvoor een beroep kan 
doen op de gemeente. In de wet staat hierover letterlijk:

 »  wonen in een accommodatie van een instelling met 
daarbij behorend toezicht en begeleiding 

 »  gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en par-
ticipatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, 
stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voor-
komen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast 
of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen

 »  bestemd voor personen met psychische of psychosocia-
le problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht 
te handhaven in de samenleving

Deze definitie kan in de praktijk ruimer worden opgevat, 
heeft de staatssecretaris bepaald in een zogenoem-

2   https://www.nza.nl/1048076/1048155/CA_437_bijlage_2_sec-
tor_GGZ.pdf 

3   Behandeling wordt betaald door de zorgverzekeraar.  
Behandeling van volwassenen met een ggz-grondslag valt niet 
onder de Wmo, maar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)



14 15

waartoe u zich heeft gewend samen met u en betrokke-
nen kijken wat een geschikte woonvorm zou kunnen zijn. 
Daarbij kan worden samengewerkt met andere instanties 
zoals de GGD of een regionaal indicatieorgaan. De centrum-
gemeente onderzoekt de keuze voor een bepaalde locatie. 
Daarbij kunnen de volgende argumenten bepalend zijn: 

 »  uw voorkeur: wilt u in een instelling wonen of kiest u 
voor huisvesting in een bepaalde plaats of wijk?

 »  uw voorgaande ervaringen: hebt u al eerder gebruik 
gemaakt van een woonvoorziening?

 »  uw specifieke zorgbehoefte: kan er passende zorg wor-
den geleverd

 »  uw sociale netwerk: heeft u sociale binding met de 
gemeente waar de aanvraag wordt gedaan?

De (centrum)gemeente mag de aanvraag afwijzen wan-
neer een andere gemeente of regio een betere oplossing 
biedt voor de aanvrager. De wet biedt de mogelijkheid om 
hiertegen bij de desbetreffende (centrum)gemeente in 
bezwaar te gaan.

2.6.  Uw keuze voor een  
pgb-wooninitiatief

Voor alle maatwerkvoorzieningen in de Wmo geldt, dat 
deze zowel met zorg in natura als met een pgb kunnen 
worden ingekocht. ‘Beschermd wonen’ is per definitie een 
maatwerkvoorziening, reden waarom hierbij altijd gekozen 
kan worden voor een pgb. Uw gemeente stelt daarbij wel 
enkele voorwaarden vooraf. Om een pgb te kunnen krijgen 
moet u en/of uw vertegenwoordiger:

 »  in staat zijn om met een pgb zorg in te kopen, eventu-
eel met hulp vanuit uw netwerk of een (wettelijk) ver-
tegenwoordiger

 »  kunnen motiveren waarom u de zorg met een pgb wilt 
inkopen

 »   in staat zijn zorg in te kopen die aan kwaliteitseisen 
voldoet: graadmeters zijn veiligheid, efficiëntie (doel-
treffend) en zorg specifiek op u gericht 

Centrumgemeenten mogen vragen stellen over de kwaliteit 
van zorg betaald uit het pgb, maar deze eisen mogen nooit 
hetzelfde zijn als de eisen die aan zorginstellingen worden 
opgelegd. Budgethouders zijn uiteindelijk zelf verantwoor-
delijk voor de kwaliteit. Om de centrumgemeente hierover 
te informeren, kunt u een persoonlijk plan6 maken waarin u 
beschrijft wie u bent, wat beperkingen en zorgbehoefte u 
hebt en wat u nodig hebt om te kunnen functioneren zoals 
u dat wilt. Daarmee maakt u de kwaliteit van zorg die u 
wenst inzichtelijk. 

2.7.  Tarieven en eigen bijdrage

Er zijn geen bedragen vastgesteld voor de financiering van 
zorg in een Wmo-wooninitiatief. De centrumgemeente 
heeft de vrijheid om zelf de tarieven en het aantal uren 
te bepalen. Wat wél is vastgelegd is, dat het pgb toerei-
kend moet zijn om passende en kwalitatief goede zorg 
in te kopen. De tarieven worden vaak vastgesteld aan de 
hand van de tarieven waarvoor zorg in natura instellingen 
gecontracteerd zijn. Als de (toekomstige) bewoner van 
het wooninitiatief hier financieel niet mee uitkomt, is het 
mogelijk een hoger tarief aan te vragen, door aan te tonen 
dat het kostenplaatje van het wooninitiatief het toegeken-
de budget overschrijdt. 
Meerderjarigen in Wmo en Wlz zijn verplicht een eigen 
bijdrage in de zorgkosten te betalen. Woont u in een 
pgb-wooninitiatief, dan betaalt u de eigen bijdrage op 
grond van de Wmo. U kunt de hoogte laten berekenen op 
de website van het CAK7.

6   Download voor meer informatie over het persoonlijk plan het 
slimme lijstje van Per Saldo: https://www.pgb.nl/over-per-
saldo/slimme-lijstjes/slimme-lijstjes/persoonlijk-plan-bij-aan-
vraag-gemeente/ 

7   Kijk voor meer informatie op de website van het CAK: https://
www.hetcak.nl/zoeken?type=CAK.FAQ&searchtext=beschermd
+wonen&searchmode=anyword 

2.8. Afwijzing ‘beschermd wonen’

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een indicatie 
‘beschermd wonen’, bijvoorbeeld wanneer u in staat wordt 
geacht met begeleiding zelfstandig te wonen, dan zal de 
centrumgemeente uw aanvraag afwijzen. Ga in elk geval 
na of uw gemeente er voldoende van doordrongen is waar-
om u niet zelfstandig kunt wonen maar een structurele 
vorm van begeleiding of toezicht nodig hebt. Het maken 
van een persoonlijk plan8 kan u hierbij helpen.
Is de afwijzing onomkeerbaar maar wilt u toch in een 
wooninitiatief wonen, dan kunt u onderzoeken of een indi-
catie op zorgfuncties – begeleiding individueel, begeleiding 
groep, huishoudelijke hulp - toereikend is. 

2.9. Knelpunten

Het landelijke platform ggz (LPGGZ) heeft samen met 
Per Saldo een aantal knelpunten op een rij gezet die 
‘beschermd wonen’ met een pgb bemoeilijken. 

Overgangsrecht
Mensen met een ggz-c-indicatie hebben vanaf 2015 de 
garantie dat hun indicatie tot 2020 wordt gehandhaafd. 
Let wel, hun indicatie, niet de hoogte van het budget en de 
vorm waarin deze zorg wordt geleverd. De hoogte van het 
pgb kunnen gemeenten aanpassen aan de door hen zelf 
vastgestelde tarieven. En de manier waarop de indicatie 
wordt uitgevoerd wordt opnieuw bekeken. Met andere 
woorden: behoud van een pgb is niet gegarandeerd. De 
(centrum)gemeente onderzoekt of iemand in staat is om 
een pgb te beheren en daar goede zorg mee kan inkopen.

Tarieven
De hoogte van de pgb’s voor ‘beschermd wonen’: deze zijn 
vaak onvoldoende om de benodigde zorg in te kopen.

Kennis
Het ontbreekt gemeenten nog te vaak aan kennis over het 
pgb. Het komt bijvoorbeeld voor dat gemeenten er vanuit 
gaan dat zorg in natura voorliggend is op een pgb. Er zijn 
gemeenten die aan het gebruik van een pgb zeer strikte 
voorwaarden stellen of die de tarieven zodanig laag maken 
dat de vrijheid van de budgethouder zodanig beperkt 
wordt dat er van eigen regie geen sprake meer is. Een veel 
voorkomend misverstand is dat ouders nog verantwoor-
delijk gehouden kunnen worden voor hun volwassen en 
uitwonende kinderen met psychische problemen. Er zijn 
gemeenten die dit gebruikelijke zorg noemen. Ouders 
mogen uiteraard hun kinderen helpen, maar kunnen hier-
toe niet verplicht worden. Mantelzorg is altijd vrijwillig.

8   Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, https://
www.pgb.nl/pgb/wmo/van-aanvraag-tot-toekenning/persoon-
lijk-plan/ 

Onbekwaam
De aanname dat mensen met psychiatrische problemen 
niet met hun pgb om kunnen gaan. Dit blijkt een hardnek-
kig misverstand. Iemand met psychische problemen is niet 
per definitie onbekwaam voor het beheren van een pgb. 
Bovendien kan iemand hulp inschakelen. Deze doelgroep 
profiteert juist bij uitstek van de keuzevrijheid die het pgb 
biedt: een zorgverlener met wie het klikt is een absolute 
voorwaarde om goede begeleiding te doen slagen.

Geschikte	woning
Veel bewoners hebben door hun problematiek weinig inko-
men waardoor ze aangewezen zijn op goedkope woningen 
en daarmee op woningen die doorgaans relatief weinig 
rust, comfort en (sociale) veiligheid bieden. Daarnaast zijn 
de meeste woningen geschikt voor bewoning door indivi-
duen of gezinnen. Woningen voor groepen mensen zoals bij 
een wooninitiatief zijn nauwelijks beschikbaar.

Verhuizen
De indicatie wordt gesteld vanuit een Centrumgemeente. 
Als iemand zou willen verhuizen naar een andere gemeen-
te, is een nieuwe indicatie nodig. Het is nog niet helemaal 
duidelijk hoe gemeenten zullen omgaan met mensen die 
willen verhuizen. Voor mensen die gebruik maken van 
een pgb is keuzevrijheid een belangrijk goed. Het is van 
belang dat gemeenten de keuzevrijheid voor mensen die 
‘beschermd wonen’ met een pgb in stand houden.

Doorstroom	en	uitstroom
Veel ouderinitiatieven zijn gericht op het bieden van een 
stabiele en permanente woonomgeving. Na een aantal 
jaren vanuit deze woonvorm een nieuwe balans te hebben 
gevonden, behoort uitstroom voor sommige bewoners tot 
de mogelijkheden. Een andere reden voor vertrek kan zijn 
dat iemand juist meer begeleiding nodig heeft. De meest 
gehoorde aanleiding om te verhuizen, is dat iemand vanwe-
ge een relatie naar elders verhuist om te gaan samenwo-
nen met zijn of haar partner. Maar ook dan zal zorg in  
de nabijheid nodig blijven.

Persoonlijk	plan

Hiermee	zet	u	uw	persoonlijke	situatie	op	schrift:	uw	zorgbehoefte,	de	zorgverleners	die	u	daarbij	wilt	inschakelen,	uw	
behoefte	aan	een	woonvoorziening.	Het	is	een	plan	waarmee	u	de	zorg	inzichtelijk	maakt	en	de	lijnen	uitzet	waarlangs	
u	te	werk	wilt	gaan.	Het	is	in	de	Wmo2015	vastgelegd	dat	de	gemeente	u	in	de	gelegenheid	moet	stellen	voordat	het	
onderzoek	begint	een	persoonlijk	plan	in	te	dienen.	De	gemeente	is	verplicht	dit	plan	te	betrekken	bij	het	onderzoek	als	
uw	plan	uiterlijk	zeven	dagen	nadat	u	uw	aanvraag	hebt	gemeld,	door	de	gemeente	is	ontvangen.
U	bent	niet	verplicht	een	persoonlijk	plan	te	maken.	Wellicht	vindt	u	het	prettiger	om	uw	verhaal	wel	uit	te	schrijven	als	
voorbereiding	op	het	gesprek	met	de	gemeente,	maar	wilt	u	dit	niet	opsturen.	Aan	u	de	keuze.

Het Vaarthuis in Almere:
‘Voor	ons	wooninitiatief	is	uitstroom	één	van	de		uit-
gangspunten.	Alleen	mensen	die	trainbaar	zijn	voor	
zelfstandig	wonen,	worden	bij	ons	toegelaten.	Een	groot	
knelpunt	voor	ons	is	dat	er	nu	een	wachtlijst	van	acht	
jaar	is	in	Almere	voor	goedkope	woningen.	Dat	maakt	de	
doorstroom	heel	lastig’.		
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Lobbyen bij de 
gemeente, 
hoe doet u dat?
Om een pgb-Wmo-wooninitiatief op te richten, te 
starten of in stand te houden hebt u de medewer-
king van uw gemeente, c.q. centrumgemeente nodig. 
Om doelmatig te kunnen handelen is het zinvol op 
de hoogte te zijn van de procedures en wetgeving. U 
leest hierna wat u moet weten om in de lobby met 
uw gemeente - het proces van het beïnvloeden van 
beleidsvoornemens en politieke besluiten - construc-
tief te kunnen handelen en te bereiken waar u naar 
streeft.
 
3.1. Belang burger centraal

De laatste jaren is het functioneren van de lokale over-
heid ingrijpend veranderd. Burgers willen en hebben meer 
mogelijkheden gekregen om invloed uit te oefenen op het 
gemeentelijk beleid. Gemeenten leren om te luisteren naar 
geluiden uit de samenleving, in plaats van alleen de wet 
voor te schrijven. Er is meer ruimte voor overleg, samen 
creëren, partnerschap. Inspraakavonden worden georgani-
seerd om te horen wat er leeft. 
Met de invoering van het zogenoemde ‘duale stelsel’ 
in 2002 is er een scherpere scheiding gekomen tussen 
bestuur (College van B&W) en de volksvertegenwoordigers 
(gemeenteraad). Het college is er om te besturen en de 
gemeenteraad dient het college te controleren. Dit duale 
stelsel wordt gezien als een methode om de politiek opener 
te maken, transparanter en daardoor aantrekkelijker.

 » de gemeenteraad bestuurt niet langer mee
 »  wethouders zijn niet langer tegelijkertijd lid van de 

gemeenteraad
 »  het is niet meer nodig dat wethouders eerst tot raadslid 

worden gekozen; daardoor kunnen er bestuurders wor-
den aangetrokken geselecteerd op grond van gebleken 
geschiktheid 

Als het gaat om het centraal stellen van het belang van de 
burger onderscheidt de lokale politiek zich van de landelijke 
politiek. Ten eerste is er een korte afstand tussen burger, 
maatschappelijke organisaties en gemeentebestuur. Zaken 

als zorg, gezondheid, huisvesting en een veilige leefom-
geving gaan iedereen direct aan. Daarnaast kenmerkt de 
lokale politiek zich door een grotere toegankelijkheid. Voor 
burgers is het gemakkelijker om wensen en opvattingen 
kenbaar te maken. Het gemeente-/stadhuis is dichtbij en 
toegankelijk. Dat maakt het uitwisselen van informatie en 
opvangen van signalen uit de samenleving eenvoudiger. De 
lokale politiek heeft daarnaast de taak om betrokkenheid 
van burgers, de zogeheten burgerparticipatie, te stimu-
leren. Dat wordt gedaan via wijkraden of door belangen-
organisaties mee te laten denken bij de  ontwikkeling en 
uitvoering van beleid. 

3.2. Wie doet wat bij de gemeente?

College	van	burgemeester	en	wethouders
Dit is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college 
bereidt het te voeren beleid voor en voert het uit. De bur-
gemeester en de wethouders zijn geen lid van de gemeen-
teraad.

Gemeenteraad
De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente 
en vertegenwoordigt alle inwoners. De raad stelt de begro-
ting, het beleid en verordeningen vast en controleert het 
beleid van burgemeester en wethouders. De raad benoemt 
de wethouders en beveelt een kandidaat aan voor burge-
meester. De burgemeester is voorzitter van de raad. Het 
aantal leden van de gemeenteraad hangt af van het aantal 
inwoners van de stad.

Ambtelijk	apparaat
Ambtenaren hebben tot taak besluiten voor te bereiden en 
uit te voeren. De gemeentesecretaris heeft de leiding over 
de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college 
van b&w en het ambtelijk apparaat. De ambtelijke orga-
nisatie is verdeeld in diensten, directies of sectoren, met 
daaronder afdelingen voor onderdelen van de gemeentelij-
ke beleidsterreinen.

HOOFDSTUK 3 
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Centrumgemeente
Voor ‘beschermd wonen’ is afgesproken dat er voorlopig 
wordt gewerkt met centrumgemeenten. Er zijn 43 cen-
trumgemeenten benoemd. De centrumgemeenten maken 
beleidsplannen, samen met de bij hen horende kleinere 
regiogemeenten. Gemeenten behouden hun beleidsvrij-
heid. Afhankelijk van de lokale voorkeuren kunnen keuzes 
worden gemaakt. Alles moet passen binnen de kaders van 
de Wmo2015. Tot welke centrumgemeente uw gemeente 
behoort leest u op de website van de regioatlas van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken9. 

3.3 Inspraakmogelijkheden

Uw mening laten horen over zaken die u direct aangaan 
kan op twee manieren:

1.	 Meedenken	bij	beleidsvoorbereiding
Tijdens het maken van plannen of beleid. U denkt of praat 
dan mee over de plannen of helpt actief mee met het 
maken van de plannen. 

2.	 Inspraak	bij	besluitvorming
Als een (beleids)plan met de afgesproken vorm van partici-
patie is afgerond, begint de democratische procedure voor 
besluitvorming. Het plan of het nieuwe beleid wordt in de 
gemeenteraad of – zoals in grote steden- een deelraadcommis-
sie besproken. Uiteindelijk worden daar de besluiten genomen. 
Tijdens de democratische procedure laat de gemeente haar 
burgers en belanghebbenden weten welke wettelijke inspraak-
mogelijkheden er zijn om invloed uit te kunnen oefenen.

Gemeentewet	
Gemeenten zijn verplicht inspraak te regelen, maar hebben 
de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij dat doen. Artikel 150 
van de Gemeentewet10 zegt daarover dat “de raad een 
verordening vaststelt waarin regels worden gesteld met 
betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belangheb-
benden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid wor-
den betrokken. Inspraak is een wettelijk recht
Wet maatschappelijke ondersteuning
Met ingang van 1 januari 2015 is bij gemeentelijke verorde-
ning geregeld hoe inwoners en belanghebbenden gevraagd 
en ongevraagd advies kunnen uitbrengen bij de besluitvor-
ming over verordeningen binnen de Wmo. Gemeenten kun-
nen ervoor kiezen wie zij adviesrecht geven. Lees daarvoor 
de verordening van uw eigen gemeente. De wettekst in de 
Wmo11 zegt hier het volgende over: 

9   http://www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/
centrumgemeente_maatschappelijke_opvang_beschermd_
wonen

10  http://www.wetboek-online.nl/wet/Gemeentewet.html#903 
11  Artikel 2.1.3: http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2016-08-

01#Hoofdstuk2 

“In de verordening wordt bepaald op welke wijze ingezetenen, 
waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, 
worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in 
ieder geval wordt geregeld de wijze waarop zij:
c.  in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het 

beleid te doen;
d.  vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en onge-

vraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over 
verordeningen en beleidsvoorstellen;

e.  worden voorzien van ondersteuning om hun rol effec-
tief te kunnen vervullen;

f. deel kunnen nemen aan periodiek overleg;
g.  onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen 

aanmelden;
h.  worden voorzien van de voor een adequate deelname 

aan het overleg benodigde informatie.”

3.4 Bestaande organen 

Onderzoek welke groepen er in uw gemeente actief zijn. 
Over het algemeen is er in elke gemeente een Wmo-raad of 
Gehandicaptenraad actief. Daarnaast zijn er belangenver-
enigingen die ook lokaal ondersteuning bieden. 

Wmo-raad
Dit is een adviesraad waaraan burgers op persoonlijke 
titel deelnemen, die gevraagd en ongevraagd adviseert 
aan het college van burgemeester en wethouders over 
het ontwikkelen van het gemeentelijk Wmo-beleid. De 
Wmo-raad werkt binnen de grenzen die de gemeente stelt. 
Wmo-raden hoeven niet per definitie een achterban te ver-
tegenwoordigen. Zij wegen de belangen van alle burgers en 
adviseren over de hele breedte van de Wmo. 
In sommige gemeenten gaat de Wmo-raad op in een bre-
dere participatieraad. Andere gemeenten kiezen voor regi-
onale samenwerking op een beleidsterrein en daar zullen 
ook de adviesraden regionaal moeten gaan samenwerken.

Belangenorganisatie
Een belangenorganisatie hoeft niet te opereren binnen 
de spelregels van de gemeente. Er kan zelf bepaald wor-
den met wie waarover wordt gesproken, óf er publiciteit 
wordt gezocht. Voorbeelden hiervan zijn KansPlus12 en 
Zorgbelang13.

12  https://www.kansplus.nl/belangenbehartiging/lokale-belan-
genbehartiging/ 

13 http://zorgbelang-nederland.nl/index.php?p=138

3.5. Bepaal uw rol

Vóór het starten van de lobby is het raadzaam te bepalen 
welke rol nodig is om uw gestelde doel te bereiken.

U	wordt	geïnformeerd
De gemeente informeert u, maar u hebt verder geen 
inbreng. De gemeente bepaalt de agenda vanaf het begin 
tot het eind en houdt alle touwtjes in handen. Voorbeelden 
hiervan zijn het organiseren van informatieavonden of het 
verspreiden van informatie in huis-aan-huisbladen. 

Adviseur
U bent gesprekspartner van de gemeente, u adviseert, 
maar de gemeente verbindt zich niet aan de uitkomsten 
van de gesprekken. Denk hierbij aan groepsgesprekken, 
inspraakavonden, hoorzittingen en debatten.

Raadpleger
U wilt betrokken zijn bij het opstellen van de agenda. U 
kunt zelf problemen en mogelijke oplossingen aandragen. 
De gemeente verbindt zich in principe aan de adviezen, 
maar kan daar bij de besluitvorming beargumenteerd van 

afwijken. Adviesraden en expertmeetings zijn hiervan voor-
beelden.

Coproducent
Dit wordt ook wel de ‘doe-democratie’ genoemd. 
Gemeente en belanghebbende met een gezamenlijke agen-
da zoeken samen naar oplossingen. De gemeente verbindt 
zich in principe daaraan. Voorbeelden hiervan zijn stuur-
groepen of het vastleggen van afspraken in een convenant.
Meebeslisser
De gemeente stelt de randvoorwaarden waarbinnen bur-
gers zelf de beleidsvorming bepalen. Ambtenaren hebben 
een adviserende rol.

3.6. Strategisch handelen

Beïnvloeden van beleid vergt tijd. Er moet nieuw gemeen-
tebeleid komen of het bestaande beleid moet worden 
aangepast. Bijvoorbeeld een beleidsplan over ‘beschermd 
wonen’ of spelregels voor een aanbestedingstraject. Maar 
het kan ook gaan over een onderwerp waar het ambtelijk 
apparaat of gemeentelijk bestuur nog geen aandacht voor 
heeft en dat dus nog op de politieke agenda gezet moet  
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worden. Beïnvloeding kan alleen met een doordachte aanpak, 
waarbij u niet alleen reageert op vragen of signalen van uw 
gemeente, maar ook zelf het initiatief neemt door de juiste 
personen op het juiste moment te benaderen. Al vastgesteld 
beleid kan in de uitvoering problemen veroorzaken, wat aan-
passing op korte termijn noodzakelijk maakt. Stap in die geval-
len niet meteen naar de wethouder, maar zoek eerst contact 
met degene die over het probleem gaat. 

3.7.  Politiek en media

Om uw lobby kracht bij te zetten kunt u overwegen contact 
te zoeken met plaatselijke politieke partijen of de publieke 
opinie te bespelen door plaatselijke kranten of tv te bena-
deren met uw verhaal.

Politieke	lobby
U onderhoudt contacten met plaatselijke politieke partijen. 
Enerzijds met partijen waarvan u verwacht dat zij uw doel 
zullen steunen, anderzijds om de andere partijen te over-
tuigen van uw bedoelingen. U bezoekt bijeenkomsten van 
partijen, vergaderingen van raadscommissies of gaat naar 
het spreekuur van de wethouder. 
U geeft de ander informatie met de bedoeling dat hij er later 
gebruik van zal maken, maar geeft tegelijkertijd ruimte voor 
de dialoog. Probeer het vertrouwen van de andere te winnen, 
door met constructieve, haalbare oplossingen te komen.

Media
U kunt overwegen de publiciteit te zoeken. Om via 
de publieke opinie de druk de gemeente te vergroten. 
Regionale kranten worden door gemeenteraadsleden altijd 
goed gelezen en zijn vaak aanleiding om vragen te stellen 
aan een wethouder. Soms kan een goed stuk in de krant 
ook leiden tot een goed gesprek. 
Om resultaat te behalen is het aan te raden om onder-
werpen op een opbouwende manier in de media te laten 
belichten. Raadsleden en wethouders willen graag een goede 
verstandhouding met hun burgers. En zij behalen graag suc-
cessen. Ga ervanuit dat u daarin hun partner kan zijn. Stelt u 
zich daarom constructief op, door eventuele ‘fouten’ zijdelings 
te noemen, maar vooral te benadrukken welke mogelijkheden 
u ziet om samen met de gemeente uw doel te bereiken.

3.8. Stappenplan

Hoe krijgt u een goede verstandhouding met uw gemeente 
en hoe bereikt u het gewenste resultaat. We geven u een 
aantal tips.

1. Breng	uw	positie,	wensen	en	ervaringen	in	kaart
Beschrijf wie u bent, waar u naar streeft, wat uw eventuele 
probleem is, welke oplossing u ziet. Welke vernieuwend ini-
tiatief wilt u verwezenlijken? Of welke veranderingen zou u 
in een bestaand plan willen aanbrengen? Wat exact moet 

4.	 Schat	de	mogelijkheden	in
Welke mogelijkheden biedt uw gemeente, welke oplossing 
is in uw gemeente het meest geschikte. Is dat honderd pro-
cent haalbaar, wat zijn de consequenties, wat is het mini-
mum dat u gerealiseerd wilt zien?

5.	 Kies	de	juiste	persoon
Hoever is de gemeentelijke besluitvorming? Speelt het nog 
op beleidsniveau, dan is contact met de juiste ambtenaren 
belangrijk. Speelt het op politiek niveau, dan kan contact 
met de wethouder helpen. Zijn er al concrete plannen, dan 
is het waarschijnlijk beter om ook de politici te benaderen. 
Wordt het beleid al uitgevoerd, maar levert dit problemen 
op, dan is het benaderen van de uitvoerende afdeling het 
meest aangewezen. 

6.	 Leg	contact
Benader ambtenaren, raadsleden en/of wethouder. Leg hen 
uw persoonlijk plan voor.

7. Maak	afspraken
Maakt concrete vervolgafspraken, zodat er daadwerkelijk 
iets met uw plan wordt gedaan. 

8.	 Proactief	handelen
Benader tijdens het proces de juiste ambtenaren, raadsle-
den en wethouder om ervoor te zorgen dat iedereen zijn 
werkt blijft doen, c.q. zich aan de afspraken houdt. Wacht 
niet af, neem zelf initiatief als u dat nodig vindt.

9. Vier	feest!
Als u resultaat behaalt, al is het maar ten dele, maar toch 
een stap in de juiste richting, vier dan uw eigen feestje. Met 
een buurtfeest in de wijk van het wooninitiatief, binnen uw 
eigen groep, door de media te zoeken, enzovoort enzovoort

10. Leer	van	ervaringen
Een evaluatie is belangrijk om vast te stellen wat wel/niet 
goed ging, wat wel/niet is gelukt. Hoe dit kwam, waar lag 
het aan dat iets wel/niet goed ging of is gelukt. Hoe kan 
het de volgende keer beter?

3.9. Meer lezen? 

Handreiking ‘Stappenplan voor effectieve belangenbeharti-
ging’, Aartjan ter Haar, Ieder(in), 201414

Acties met een handicap. Handboek voor leuke en effectie-
ve belangenbehartiging, Aartjan ter Haar & Geert Bakker, 
Garant Uitgevers, 200715

14  Te downloaden op https://iederin.nl/nieuws/17472/tips-voor-
effectieve-belangenbehartiging/ 

15  Meer informatie op http://www.maklu.be/MakluEnGarant/
BookDetails.aspx?ID=9789044121117 

er gebeuren, moet er anders, waarom en voor wie? Hoeveel 
personen hebben er baat bij? Wat gaat het kosten?

2.	 	Zoek	steun:	kijk	met	wie	u	eventueel	samen	kunt	
optrekken

Zijn er gedeelde belangen en vormen die een goede basis 
om samen aan de slag te gaan? Is contact met de Wmo-
raad zinvol? Of met andere wooninitiatieven in de regio. 
Door samen op te trekken versterkt u uw positie.

3. Verzamel	informatie
Zorg dat u goed op de hoogte bent. Verzamel alle stuk-
ken die betrekking hebben op het onderwerp. Van uw 
gemeente, van uw belangenvereniging, hoe andere 
gemeenten hiermee omgaan. Analyseer deze stukken, 
laat u eventueel voorlichten wanneer u iets niet of 
onvoldoende begrijpt. 
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Ervaringen woon-
initiatieven en 
centrumgemeenten
Per Saldo Wonen benaderde 10 wooninitiatieven en 
(centrum)gemeenten over het beleid en de dagelijk-
se praktijk van indicatiestelling en financiering van 
pgb-wooninitiatieven. Ook werden vragen gesteld 
over eigen regie en belangenbehartiging. Niet alle 
geïnterviewden komen bij elk onderwerp aan het 
woord. We geven een samenvatting waarin alle 
belangrijke punten tot hun recht komen.

4.1.   Staan pgb en zorg in natura  
op gelijke voet?

Centrumgemeenten zijn verplicht om bij een aanvraag voor 
een maatwerkvoorziening erop te wijzen dat deze zorg met 
een pgb kan worden ingekocht. Hoe pakt dit uit in de prak-
tijk? Stellen gemeenten een pgb inderdaad op gelijke voet 
met zorg in natura of hebben zij koudwatervrees? 

Samenvatting	Per	Saldo	Wonen
Uit geluiden uit het land blijkt dat in toenemende mate 
gemeenten de inzet van het pgb ontmoedigen. Het meest 
gehoorde argument om een pgb te weren, is de vraag of 
een inwoner, al dan niet met behulp van zijn netwerk, in 
staat is zelf de zorg in te kopen en erop toe te zien dat die 
zorg ook wordt geleverd. Het kunnen controleren of de 
geleverde zorg van voldoende kwaliteit is, is daarbij ook 
van belang. Huiver voor de administratieve rompslomp is 
iets wat hen voorzichtig maakt. 
Fraude blijft een factor die gemeenten beïnvloedt. In 
Zeeland bijvoorbeeld (niet betrokken bij de verkenning) 
hebben 13 gemeenten collectief besloten om in gesprek 
te gaan met alle budgethouders met een pgb ‘beschermd 
wonen’ met de vraag of zij willen overstappen naar zorg 
in natura. De gemeenten zeggen de huidige zorg te zullen 
garanderen en dragen als motivatie aan dat mensen zo niet 
terecht komen in pgb-fraude ‘en dergelijke’.
Ook uit de verkenning onder de tien gemeenten blijkt dat 
er bij de meeste gemeenten aandacht is voor het voorko-
men van fraude. Die is wat hen betreft vooral gericht op 
de bureaus, op particuliere zorgondernemers die misbruik 
maken van het budget van het klanten. We constateren 

een voorkeur voor zorg in natura, maar het pgb wordt stee-
vast aangeboden als alternatief. Als meest positieve kant 
van een pgb noemt één van de gemeenten het principe van 
eigen regie en de keuzevrijheid wat betreft het inkopen 
van zorg door de inwoners zelf. Door open te staan voor 
het pgb geven gemeenten gehoor aan de voorkeur van de 
bewoners zelf hun zorg in te kopen. De reacties van vijf 
gemeenten:

Gemeente	Amsterdam
Onze wethouder is een voorstander van het pgb. Hierdoor 
zal ook in de toekomst het pgb als leveringsvorm beschik-
baar blijven. Wij checken alle contracten. Dat is veel werk, 
maar wel effectief en we hebben nu eenmaal een controle-
rende taak. Daarnaast werken wij met fraudeteams, waar-
mee wij aan burgers laten zien dat je actief optreedt tegen 
misbruik.

Gemeente	Leeuwarden
We geven de voorkeur aan zorg in natura en hebben daar-
voor uitstekende contracten met aanbieders. Een pgb is 
mogelijk, maar we willen dan wel een goede onderbouwing 
waarom dit voor iemand de beste oplossing is.

Gemeente	Eindhoven
Wat betreft de ouder-wooninitiatieven is er geen enkele 
twijfel of de bewoners een pgb kunnen beheren. De ouders 
zijn vaak hoogopgeleid en  vasthoudend in hun overtuiging 
dat een pgb het beste instrument is om goede zorg in te 
kopen voor hun kinderen.

Gemeente	Deventer
We zijn niet tegen een pgb, maar willen er wel grip op hou-
den. Wij werken met een budgetplan en budgetbeheerder. 
Ons voornemen is om met iedereen gesprekken te gaan 
voeren, om een beeld te krijgen wat er speelt. Niet met 
de intentie om budget af te nemen of te verlagen, maar 
om de juiste zorg te leveren en de ontwikkeling te kunnen 
volgen. Het meeste ongemak zit bij ons aan de kant van de 
aanbieders. Zijn die betrouwbaar, hoe controleer je hen en 
voorkom je fraude.

HOOFDSTUK 4 
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Gemeente	’s-Hertogenbosch
Voor het toekennen van een pgb hanteren wij een toets. 
Het is eerder een gesprek waarbij we kijken of de bewoner 
de werkgeversrol kan vervullen, het budget kan beheren en 
geen schulden heeft. 

Wat	vindt	Per	Saldo	Wonen?
De pgb-regeling zoals deze zich de afgelopen 21 jaar heeft 
ontwikkeld in de Awbz en nu in de Wlz, lijkt aan veel 
gemeenten voorbij te gaan. Zij maken gebruik van de 
beleidsvrijheid die zij hebben gekregen, wat in veel geval-
len betekent dat zij ieder voor zich opnieuw het wiel uitvin-
den. Dat is jammer. De angst voor ongewenst gebruik zou 
grotendeels weggenomen kunnen worden als zij gebruik 
zouden maken van de ervaringen tot nu toe in Awbz/
Wlz en van gemeenten die positief met het pgb omgaan. 
Per Saldo Wonen raadt gemeenten aan een voorbeeld te 
nemen aan de manier waarop zorgkantoren van tevoren 
checken hoe het budget wordt ingezet (budgetplan), waar-
voor het wordt ingezet (zorgbeschrijving) en door wie het 
pgb wordt beheerd (budgethouder zelf of gewaarborgde 
hulp). Op grond daarvan kunnen gemeenten alsnog hun 
eigen maatregelen treffen. 

Aandachtspunten	voor	wooninitiatieven

 »  Blijf de gemeente erop wijzen dat binnen de Wmo het 
pgb een wettelijk recht is.16

 »  Benadruk dat voor de bewoners van een wooninitiatief 
familie of naasten verantwoordelijk kunnen zijn voor 
een goed beheer en goede zorg.

 »  Benadruk dat het systeem veiliger is dan ooit tevoren. 
Het budget staat niet meer op eigen rekening van de 
budgethouder en gemeenten kunnen hun eigen veilig-
heidsmaatregelen nemen. 

 »  Informeer uw gemeente over de maatregelen die u zelf 
neemt: hoe is het beheer van het budget geregeld en 
hoe zorgt uw wooninitiatief ervoor dat de kwaliteit van 
zorg aansluit bij wat de bewoners nodig hebben. 

 »  Geef inzage in de exploitatie van het wooninitiatief. 
Neem de gemeente mee in de kosten die het wooniniti-
atief maakt en geef daarop een toelichting. 

 »  Nodig personen binnen de gemeente die belangrijk zijn 
voor uw wooninitiatief uit te komen kijken.

 »  Mocht de gemeente weerstand houden, vraag naar de 
redenen. Dat geeft u de gelegenheid zich te verplaatsen 
in de situatie van de gemeente en kunt u met tegenar-
gumenten komen. 

 »  Wijs de gemeente op mogelijkheden zich nader te infor-
meren, zoals bij Per Saldo, op www.pgb.nl.  

16  Lees op de website van Per Saldo de wettekst: https://www.pgb.
nl/pgb/wmo/voor-wie/wettekst/

4.2  Beleid ‘beschermd wonen’ gemeen-
ten 	 	 knelpunten wooninitiatieven

De uitvoering van ‘beschermd wonen’ is in handen 
van de centrumgemeente. Deze wordt gevormd 
door een aantal regiogemeenten. Gemeenten die 
samenwerken in deze voor hen nieuwe vorm van 
zorg. Om de centrumgemeenten hierin houvast te 
geven verscheen in november 2015 op verzoek van 
de VNG het rapport ‘Van beschermd wonen naar een 
beschermd thuis’ van de commissie Dannenberg17, 
oud-wethouder van Zwolle en oud-bestuurslid van 
de VNG. Behalve een toekomstvisie bevat dit rapport 
uitgangspunten voor een financieel verdeelmodel 
en gemeentelijke samenwerking voor maatschappe-
lijke opvang en ‘beschermd wonen’. Het geeft elke 
centrumgemeente de gelegenheid haar eigen beleid 
te ontwikkelen. Hoe doen gemeenten dat, hoe den-
ken zij over ‘beschermd wonen’ in het algemeen én 
gericht op wonen in pgb-wooninitiatief? Welke knel-
punten ervaren wooninitiatieven als gevolg daarvan?

Gemeente	Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft het ‘beschermd wonen 
beleid’ vastgesteld in haar ‘Thuis in de wijk, koersbesluit 
2016 – 2020’18. Daarin vertaalt de gemeente haar ambities 
- maatwerk, plaatsen op basis van perspectief, in de wijk 
en met de wijk - naar drie actiesporen: voorkomen van 
instroom (in zorg in een instelling), bevorderen van partici-
patie, borgen van uitstroom (naar beschikbare woningen, 
c.q. kleinschalige wooninitiatieven). De gemeente streeft 
naar “een verschuiving van intramuraal naar extramuraal, 
vertaald naar een toename van zelfstandig wonen en 
afbouw van de 24-uurszorg”.

Per	Saldo	Wonen
Ook in andere meerjarenvisies van centrumgemeenten is 
duidelijk zichtbaar dat alles erop gericht is om de kwetsbare 
groep ‘beschermd wonen’ optimaal te laten deelnemen aan 
de samenleving. 

Gemeente	’s-Hertogenbosch
Wij zien de regiovisie het spoorboekje met als doel dat 
binnen acht jaar tijd 80% van het ‘beschermd wonen’ is 
afgeschaald.

17  https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-onder-
steuning/beschermd-wonen/publicaties/van-beschermd-
wonen-naar-een-beschermd-thuis-rapport-cie-dannenberg 

18  https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/
sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/wegwijs-in-de-wmo/wmo-on-
derwerpen/maatschappelijke/koersbesluit/ 

Knelpunten	samengevat

Op het eerste gezicht lijken deze voornemens goed aan te 
sluiten bij de kenmerken van een wooninitiatief. Het klein-
schalige karakter, vaak gelokaliseerd midden in de wijk, 
inzet van het eigen sociale netwerk, werk, studie of dagbe-
steding in de nabijheid. Het zijn kenmerken van een woon-
vorm in het hart van de maatschappij, zoals de Commissie 
Dannenberg dat voor ogen heeft. Toch hebben gemeenten 
moeite om bewoners van wooninitiatieven met de indica-
tie ‘beschermd wonen’ de juiste plek te geven binnen de 
gemeentelijke beleidskaders. Aan de hand van vier stellin-
gen krijgt u een indruk hoe gemeenten ermee omgaan en 
waar de knelpunten zitten voor wooninitiatieven 

1.		Gemeenten	zien	nog	onvoldoende	dat	de	bewoners	van	
wooninitiatieven	een	aparte	plaats	innemen	binnen	de	
totale	doelgroep	van	‘beschermd	wonen’

Dit een vaak gehoorde kritiek van ouders. Er zijn gemeen-
ten die de doelgroep onvoldoende kennen, wat zich onder 
meer wreekt bij de indicatiestelling. 

Wooninitiatief
Pgb voor mensen met autisme is erg lastig, je moet het 
echt bevechten. We hopen het tij te keren door mee te 
doen met een pilot in de provincie voor deze doelgroep.

RPSW	(Platform	van	ouderinitiatieven	in	de	regio	
Zuidoost	Brabant):

Mensen met autisme lijken een vergeten groep. 
Generalisten bij de gemeente kennen de doelgroep onvol-
doende om goed te kunnen indiceren. Het vraagt veel 
lobbywerk om dit goed uit te leggen aan de gemeente. 
Intensieve gesprekken leidde bij een beleidsambtenaar van 
de centrumgemeente Eindhoven tot de volgende uitspraak.

Gemeente	Eindhoven
We hebben een aantal zaken te gemakkelijk opgepakt en 
uitgewerkt. We zijn te snel geweest met onze conclusies, 
bijvoorbeeld over door- en uitstroom. We gaan graag in op 
het voorstel om ons hierover te laten bijspijkeren door spe-
cialisten op dit gebied.  

2.		Wooninitiatieven	worden	vaak,	c.q.	graag	gezien	als	
een	tijdelijke	woonvoorziening

Is een wooninitiatief een ‘doorschuifhuis’ is - zoals bij 
RIBW19 - of kan het ook een permanente oplossing zijn 
voor een blijvend kwetsbare doelgroep? Daarover verschil-
len de meningen. Opname in een intramurale instelling is 
meestal niet aan de orde, maar veel bewoners van woonini-
tiatieven zijn niet in staat volledig op eigen benen te staan.  

19  Meer informatie op http://www.ribwalliantie.nl/ 

Gemeente	Deventer
We realiseren ons dat zelfstandig wonen niet voor iedereen 
haalbaar is, maar we zien een wooninitiatief toch liefst als 
een tijdelijke voorziening. 

Wooninitiatief	Deventer
We snappen de wens van de gemeente, maar onze bewoners, 
jong volwassenen met autisme, ontwikkelen zich in hun eigen 
tempo. Zij krijgen de ruimte, er ontstaan vriendschappen, 
bewoners gaan studeren. Het zijn positieve ontwikkelingen, 
maar het heeft wel tijd nodig, die zij moeten kunnen krijgen.

Gemeente	Amsterdam
We streven ernaar dat mensen met een indicatie 
‘beschermd wonen’ op termijn doorstromen naar zelf-
standig wonen. Ik kan me echter goed voorstellen dat 
dit niet voor iedereen opgaat. Je moet per individu goed 
kijken welke woonvorm geschikt is. Er zullen altijd mensen 
zijn voor wie het wooninitiatief het beste is. Maar ook 
dan is het van belang met elkaar scherp te blijven, hoe je 
iemand in zijn kracht houdt. Van ambulante begeleiding 
zou een sterkere preventieve werking uit mogen gaan. Op 
termijn willen wij een verschuiving van geld. Minder voor 
‘beschermd wonen’, meer voor ambulante begeleiding. Ik 
zie nu al de ontwikkeling dat er een nieuwe doelgroep ggz 
komt, die meer gericht is op zelfstandigheid.

Wooninitiatief	Almere
Wij kiezen er bewust voor wél een ‘doorschuifhuis’ te zijn 
en selecteren nieuwe bewoners op de mate waarin zij kun-
nen groeien in hun zelfstandigheid om uiteindelijk op eigen 
benen te gaan staan.

3.		Gemeenten	wijzen	indicatie	af	voor	‘begeleiding	
groep’	voor	avond-	en	weekend	

Binnen de Wmo is dagbesteding in groepsvorm gericht op 
activiteiten buiten de deur die tussen 8.00 en 18.00 uur 
plaatsvinden. Dit kan voor de indicatiestelling van bewo-
ners negatief uitpakken. Maar bewoners hebben ook ’s 
avonds of in het weekend zorg en begeleiding nodig. Denk 
aan aanwezigheid op de groep in het weekend, begeleiding 
bij het koken, de maaltijden en een gezamenlijk avondpro-
gramma zoals spelletjes doen e.d. Wanneer een gemeente 
dit niet als dagbesteding ziet, krijgen bewoners er ook geen 
indicatie meer voor en moet het wooninitiatief noodge-
dwongen bezuinigen. 

Wooninitiatief	Schipluiden
We hebben flink moeten snijden aan de kostenkant. Wij 
werden genoodzaakt de zaterdagbegeleiding te schrappen 
en ook één doordeweekse avond. Daarnaast hebben we 
de acht begeleidingsuren van de teamleiding in een lager 
tarief gezet. Terwijl deze laagdrempelige activiteiten voor 
onze bewoners juist een veilige en effectieve manier zijn 
om contacten aan te gaan.
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4.		Het	streven	naar	participatie	in	de	wijk	vormt	een	
struikelblok,	omdat	dit	niet	voor	alle	wooninitiatie-
ven	haalbaar	is	

Gemeenten zien graag dat de bewoners deelnemen aan 
activiteiten in de wijk. Voor jongeren met autisme of een 
andere stoornis is dit vaak een brug te ver. Voor hen is het 
al heel wat als ze gezamenlijk, binnen het eigen wooninitia-
tief, iets ondernemen met een ander. 
Aan de andere kant is er de afgelopen jaren het nodige 
gebeurd op het gebied van participatie door mensen met 
een ggz-achtergrond. 

Gemeente	Amsterdam
Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam20. Sommigen varen er 
juist wel goed bij. Voorop staat het maatwerk. Rustig aan 
beginnen en geen al te hooggespannen verwachtingen 
horen daar ook bij.

Gemeente	‘s-Hertogenbosch
Zo is een wijkmanager van de gemeente Den Bosch zich 
bewust van de specifieke kenmerken van de doelgroep 
jongeren met autisme, maar hecht zij toch veel waarde aan 
participeren in de wijk. Zij heeft succes met haar aanpak en 
heeft hierbij ook een advies voor ouders en begeleiders. 
“Ouders en aanbieder moeten nog wennen aan het mee-
doen in de wijk. Dit kun je stimuleren door met de wijk-
team-medewerker samen een plan te maken. Die wijst de 
weg, als duidelijk is waaraan een bewoner behoefte heeft. 
Eén van de bewoners geeft inmiddels muziekles, een ander 
heeft een baantje als schoonmaker.”  
Zij vindt het belangrijk dat ook de zorgaanbieder mee ont-
wikkelt om bewoners meer eigen regie te geven.  
“Ik merk dat zij de wijk vaak nog niet zo goed kennen. En 
dat ze geneigd zijn taken van bewoners over te nemen. 
Inmiddels bieden ook wijkbewoners hulp aan. Het bijzonde-
re is dat bewoners het van begin af aan als positief ervaren, 
terwijl ouders en verzorgers terughoudender zijn.” 

Wooninitiatief	Reusel	de	Mierden
De ouders hielden vast aan hun wens dat één appartement 
gemeenschappelijke ruimte zou worden. “De gemeente 
had het liefst dat onze jongeren naar het wijkcentrum 
zouden uitwijken. Wij moesten goed uitleggen dat dit voor 
hen absoluut nog niet haalbaar is. Wellicht op termijn, 
maar zeker niet bij aanvang. Eerst moeten ze zich hier veilig 
voelen.” 
Daarnaast spannen de ouders zich in om hun netwerk en 
buurtbewoners bij het initiatief te betrekken. Drie vrijwilli-
gers gaan helpen koken in de collectieve ruimte.  
“Wij hopen dat de jongeren in de loop der tijd zelfstandiger 
worden en meer samen gaan doen.” 

20  Lees meer op http://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/
verslagen/verslag-themabijeenkomst-participatie/ 

Wooninitiatieven:	persoonlijke	mening	gemeenteamb-
tenaar/politiek

Enkele wooninitiatieven hebben ervaren dat ambtenaren of 
politici hun professionele houding teveel inkleuren met hun 
persoonlijke mening over wooninitiatieven onder de Wmo. 
“De mening over mensen met indicatie ‘beschermd wonen’ 
is erg afhankelijk van wie je spreekt. De wethouder is altijd 
erg anti geweest. ‘Ze moeten maar thuis wonen.’ Wij vre-
zen dat dit ons gaat opbreken en proberen dat te  voorko-
men door het verspreiden van een eigen visie-document 
onder de Wmo-raden en ambtenaren die wij kennen.”
“Een ambtenaar, afkomstig van een zorgkantoor vond 
de combinatie pgb en ‘beschermd wonen’ zonder verblijf 
in een instelling gekunsteld. Pas nadat wij hierover een 
opmerking hadden gemaakt, is deze persoon door zijn lei-
dinggevende hierop aangesproken. Daarna hebben we er 
niets meer van gemerkt.”

Een	middelgrote	gemeente
De ambtenaar draagt het fenomeen wooninitiatief een 
warm hart toe, maar is wel huiverig dat het een klassieke 
vorm van intramuraal wordt. Met als argument: “Je wilt 
niet nieuwe 24-uurszorg initiatieven opzetten. Hij vindt dat 
het wat haaks staat op de Wmo-gedachte en de nieuwe 
meer-jarenvisie van de gemeente. Om die reden heeft de 
gemeente wat betreft nieuwe wooninitiatieven wat op de 
rem getrapt.”

Aandachtspunten	voor	wooninitiatieven
Misverstanden bij de gemeente over de doelgroep is eerder 
te wijten aan onvoldoende kennis dan aan onwil. Steek er 
tijd en energie in om gemeenten daarin bij te spijkeren.
Wat moet een generalist bij een gemeente minimaal 
weten over de doelgroep? Het verschil tussen kunnen 
en aankunnen, het feit dat de communicatie anders 

loopt, welke zorg nodig is en op welke momenten. Wijs 
ze op een cursus of training en raad hen aan specialisten 
of ervaringsdeskundigen in te schakelen, bijvoorbeeld 
iemand uit het ggz-circuit.
Ontwikkel een eigen visiestuk over het wooninitiatief en 
haar bewoners. Schenk niet alleen aandacht aan de orga-
nisatie van de zorg en de financiering, maar omschrijf 
ook hoe het de kwaliteit van leven van de bewoners ver-
groot. Zorg ervoor dat politici, ambtenaren en Wmo-raden 
het visiestuk onder ogen krijgen en streef ernaar om het 
persoonlijk toe te lichten.
Maak gebruik van de kennis en knowhow van een wijk-
team, om het participeren in de wijk op gang te brengen. 
Sta er voor open.
Laat ook zien op welke wijze het wooninitiatief een relatie 
opbouwt of zou kunnen opbouwen met de bewoners van 
de omringende wijk.
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4.3.  Indicatiestelling en financiering van 
de zorg

Gemeenten hebben binnen de Wmo de vrijheid om 
zelf te bepalen hoe zij het budget voor ‘beschermd 
wonen’ willen vaststellen en onder welke voorwaar-
den. Dit alles binnen de kaders van het ‘beschermd 
wonen’ beleid, zoals opgenomen in de Wmo 2015 
(zie hoofdstuk 2). Door de intensiteit van de zorg, 
de 24-uursbeschikbaarheid van zorgverleners, zien 
gemeenten ‘beschermd wonen’ als een relatief kost-
bare vorm van zorg. Om die reden stimuleren enkele 
centrumgemeenten zoveel mogelijk de inzet van 
ambulante begeleiding, waarbij de indicatie aanmer-
kelijk lager ligt en waarop de inzet van iemands eigen 
netwerk positief uitwerkt. Per Saldo Wonen vindt dit 
een verontrustende ontwikkeling omdat niet de zorg-
vraag, maar de financiering de prioriteit krijgt. Hoe 
pakken de indicaties en tarieven in de praktijk uit voor 
bewoners van wooninitiatieven? Zijn er eigenlijk wel 
goede voorbeelden?

Van de tien wooninitiatieven die Per Saldo Wonen voor 
deze brochure sprak, heeft bijna de helft te maken met 
lagere budgetten. De andere vijf houden voorlopig vast 
aan het overgangsbeleid, waarbij het budget, de indicatie 
in uren en tarieven, voorlopig hetzelfde blijven. Intussen 
werken zij al wel aan beleidsplannen, omdat de signalen 
om te bezuinigen hen al wel hebben bereikt: bezuinigen op 
tarieven, anders indiceren=lagere budgetten, korten op de 
wooninitiatieventoeslag, aansturen op financiering in zorg 
in natura. Eind 2016 kunnen ouders nog niet alle conse-
quenties van de transitie overzien.

RPSW,	platform	van	ouderinitiatieven	in	de	regio	
Zuidoost-Brabant21

Als Eindhoven tarieven verlaagt, vallen wooninitiatieven 
om. Je kan een deel van de zorg dan niet meer leveren 
Bewoners gaan thuis slapen, door het noodgedwongen 
schrappen van de slaapdiensten. Of ouders moeten vaker 
inspringen, maar die worden ook een dagje ouder. 

Reactie	Per	Saldo	Wonen
Het gaat hier om zorg die verder gaat dan gebruikelijke 
zorg. Het gaat om mantelzorg die het netwerk vrijwillig 
mag uitvoeren, maar nooit verplicht gesteld kan worden 
(lees ook de relevante delen uit de uitspraak van de rechter 
december 201622  
Er is geen vastgestelde methode voor het berekenen van 
de omvang van het budget. De Wmo 2015 en de jurispru-
dentie geven hiervoor wel een kader. Er moet worden 

21  http://www.rpsw.nl/ 
22  https://www.pgb.nl/nieuws/gemeente-mag-geen-maximum-

pgb-vaststellen-informele-zorg/ 

gekeken naar de individuele situatie en de behoefte van de 
zorgvrager (maatwerk). Behalve de juiste indicatie moet 
het tarief voldoende zijn om passende zorg in te kopen die 
kwalitatief vergelijkbaar is met zorg in natura. Wat betreft 
de omvang van de zorg moet deze toereikend zijn. Bij 
‘beschermd wonen’ kan er sprake zijn van 24-uurs beschik-
baarheid, om onverwachte situaties op te kunnen vangen. 

Financiering
Er zijn drie manieren bekend waarop centrumgemeenten 
het pgb vaststellen.

1.		Vaste	budgetten	op	basis	van	een	profiel		
(zorgzwaartepakket,	zzp)

De gemeente handhaaft de budgetten op het niveau van 
de Awbz 2014, gerelateerd aan het pgb-ZZP-C-pakket. Veel 
gemeenten berekenen vervolgens het budget op basis van 
een percentage van de zorg in natura budgetten of passen 
een korting toe vanuit andere onderdelen van het zzp. We 
beschrijven drie voorbeelden uit onze verkenning. 

Utrecht
Leidt het pgb-tarief af van zorg in natura met een korting 
van 18% met als reden: “De pgb-aanbieders hebben minder 
overheadkosten dan zorg-in-natura-aanbieders. Bovendien 
is het pgb ‘beschermd wonen’ zónder de wooncomponent 
en zorg in natura mét verblijf.”

Eindhoven
Er is 7% bezuinigd op de vaste tarieven. De zzp-ophoging 
huishoudelijke hulp vervalt, wat inhoudt dat iemand maxi-
maal €  5.332 per jaar minder te besteden heeft. Daarnaast 
is er een nieuwe ‘productindeling’: zzp 3 en 4 zijn samenge-
voegd (tot zzp 3), net als zzp 5 en 6 (tot zzp 5). Dat betekent 
dat een deel van de bewoners te maken heeft met een 
ontoereikend tarief. Hoe dit financieel uitpakt, is nog niet 
duidelijk. De gemeente neemt de zorgen vanuit wooninitia-
tieven serieus en heeft een impactanalyse laten uitvoeren. 
Daarbij liggen de tarieven voor zorg in natura veel hoger 
dan de pgb-tarieven (inclusief woontoeslag minimaal  
€ 1.000 hoger). Wel is maatwerk mogelijk voor een pgb tot 
maximaal het zorg-in-natura-tarief.

Almere
Werkt met een vast tarief. Hoewel er ongeveer 20% is 
gekort op de pgb-tarieven, is het voldoende om mee 
rond te komen, aldus een bestuurslid van Stichting Het 
Vaarthuis. In het tarief zit een vast bedrag dat gebaseerd  
is op vier dagdelen dagbesteding met vervoer (ruim  
€ 10.000,-). Bovenop het tarief komt de wooninitiatieven 
toeslag voor ouderinitiatieven waar sprake is van de combi-
natie Wlz- en Wmo-indicaties.

2.		Kijken	naar	de	omvang	van	de	benodigde	zorg	en	
ondersteuning	op	basis	van	een	gemiddeld	aantal	
uren	per	week,	vermenigvuldigd	met	het	(nieuwe)	
uurtarief	behorende	bij	de	functie

Centrumgemeente	Maastricht
Stelt het benodigd aantal zorg- en begeleidingsuren 
opnieuw vast, met daaraan gekoppeld een vast tarief. 

Wooninitatief	Sittard
Voor de enige bewoner van dit wooninitiatief die onder de 
Wmo valt, heeft dit vergaande gevolgen. De teamleider 
zegt hierover: “Na de herindicatie bleek dat zij er € 3.000,- 
op jaarbasis op achteruit gaat. Dat ligt vooral aan lage 
re vergoeding voor de dagbesteding/begeleiding groep. 
Hierdoor heeft zij nu veel minder contactmomenten. Voor 
mensen met autisme is goede dagbesteding essentieel en 
dat valt voor haar nu voor een groot gedeelte weg.” De 
bewoonster is afkomstig van een andere woongroep, waar 
zij in het geheel niet op haar plek was, omdat daar mensen 
woonden met onder andere verslavingsproblematiek. De 
kosten voor dagbesteding waren hier lager. 
De teamleider vervolgt: “De bewoonster weet nog niet 
hoe ze de resterende tijd moet invullen. De ongelijkheid 
ten opzichte van medebewoners, die een Wlz-indicatie mét 
wooninitiatieven-toeslag hebben, is moeilijk aan haar uit 
te leggen. Dat legt een grote druk op haar. Ze wil graag aan 
de slag op een plek die haar bevalt, maar het kan niet.” 
De bewoonster heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Eind 
2016 werd bekend dat de gemeente dat heeft afgewezen. 
De gemeente gaf aan dat de bewoonster misschien beter 
op haar oude woongroep met goedkopere dagbesteding 
had kunnen blijven. En dat zij zelf heeft getekend voor haar 
budgetplan dus akkoord is gegaan met de afspraken.
Volgens de teamleider zegt de centrumgemeente 
Maastricht daarmee niet minder dan dat hun bezwaarpro-
cedure zinloos is.

3.		Bij	zorg	inkopen	met	een	pgb	wordt	alleen	de	functie	
ambulante	begeleiding	toegekend,	ook	al	woont	
iemand	in	een	wooninitiatief

Verzameld	door	Per	Saldo	Wonen
Budgethouders en bewoners van wooninitiatieven in 
Rotterdam en Drechtsteden die met een pgb ‘beschermd 
wonen’ willen inkopen, krijgen vanaf mei 2016 alleen nog 
de functie ambulante begeleiding vergoed. Willen zij een 
beroep kunnen doen op een volledig budget, dan moeten 
zij overstappen op financiering via zorg in zorg in natura.
Eén van de budgethouders die zijn pgb wilde houden werd 
in 2016 geconfronteerd met een budgetkorting van 41,2% 
ten opzichte van 2015.

4.		Hoe	denken	gemeenten	zelf	over	de	financiering	van	
de	zorg?

Centrumgemeente	Amsterdam
Het klopt dat er strikter wordt geïndiceerd. We zijn ook 
voornemens om te gaan toetsen of persoonlijke verzor-
ging en verpleging echt worden geboden. Ik kan mij wel 
voorstellen dat je niet drie categorieën onderscheidt (zzp, 
wi-toeslag en hh-hulp) maar aangeeft wat iemand in totali-
teit nodig heeft en daarop toets.

Centrumgemeente	Delft
Het indicatieproces gaat goed. Wij krijgen wel eens de 
indruk dat de kosten en daarmee het  budget voor bud-
gethouders leidend lijken te zijn voor de benodigde zorg, in 
plaats van te kijken naar de werkelijk benodigde zorg. 

Centrumgemeente	Deventer
Je voert een gesprek op basis van inhoud, niet op basis van 
een tarief. Exploitatie van een wooninitiatief is eigen ver-
antwoordelijkheid.

Centrumgemeente	Utrecht
Pgb-aanbieders kunnen het aantal plekken uitbreiden zon-
der dat een gemeente daar invloed op heeft. Ons totale 
budget is beperkt, dus is de consequentie dat het budget 
per bewoner omlaag gaat of dat de gemeente financieel 
risico loopt. Wij zien dit als een nadeel wat betreft het 
gebruik van pgb’s.

Indicatiestelling

Een spannend moment voor veel bewoners is het gesprek 
over de indicatiestelling, in de volksmond ‘het keukentafel-
gesprek’ genoemd. Dit gesprek verloopt doorgaans positief, 
zeggen de meeste wooninitiatieven waarmee Per Saldo 
sprak. Dat vervolgens de indicatiestelling tegenvalt, wijten 
de ouders aan twee oorzaken: de inzet van generalisten die 
te weinig kennis hebben van de doelgroep en het werken 
met de grofmazige matrixstructuur.

Wooninitiatieven
“De generalist voor het keukentafelgesprek moet zich een 
oordeel vormen over het tarief. Die is niet altijd ter zake 
deskundig en is ook nog eens dezelfde persoon die de zor-
govereenkomst maakt.”
“De gesprekken verlopen goed, maar naar nu blijkt was er 
te weinig kennis over autisme vanuit de generalisten van 
zowel het wijkteam, de Wmo-consulent als de specialist 
‘beschermd wonen’.”
De wooninitiatieven hebben een voorkeur voor het aanwij-
zen van één vaste contactpersoon voor de indicatiestelling. 
Zodat deze in de loop van de tijd meer feeling krijgt met de 
doelgroep, waardoor de kans toeneemt dat de indicaties in de 
toekomst meer aansluiten bij de werkelijke zorgbehoefte.
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Manier	van	indiceren

De indicatiestelling gebeurt op uiteenlopende wijzen. Op 
wijkniveau zijn het doorgaans generalisten die het indica-
tiegesprek voeren, al dan niet bijgestaan door deskundigen. 

Centrumgemeente	Eindhoven	
Heeft voor de eigen gemeente een ‘Wij-team’, een stichting 
onafhankelijk van de centrumgemeente die de toegang 
(voorheen indicatie) bepaalt en de zorgovereenkomst goed- 
of afkeurt. De gemeente Eindhoven geeft de beschikkingen 
af. De regiogemeenten die onder Eindhoven vallen, bepalen 

ieder voor zich of ze vasthouden aan het tarief van de cen-
trumgemeente of daarvan afwijken in het kader van maat-
werk (gelijk aan Wij-team van Eindhoven).  

Centrumgemeente	Delft	
Heeft een team ‘beschermd wonen’ voor de hele regio. De 
medewerkers waren voorheen werkzaam in de sector en 
kennen van daaruit de doelgroepen. Hierbij is bewust kennis 
ingebracht rondom autisme. De regiogemeenten hebben Delft 
gemandateerd om de indicaties af te geven. De komende jaren 
gaan de regiogemeenten met elkaar bekijken hoe zij de taken 
rondom beschermd wonen in de toekomst zullen beleggen.

Centrumgemeenten	Almere,	Amsterdam	en	Deventer
Werken met ‘regionale toegang’, een orgaan dat handelt 
namens alle gemeenten in de regio. Professionals beoor-
delen of iemand in aanmerking komt voor maatschappe-
lijke opvang of beschermd wonen. Net als de gemeente 
Deventer kunnen inwoners van Amsterdam via internet 
een intakeformulier invullen, waarna een gesprek volgt. 
De coördinatie is in handen van de GGD, de indicatiestel-
ling gebeurt door zorgaanbieders. De GGD was voorheen 
ook al verantwoordelijk en zorgt met een ‘ketenregisseur’ 
van de gemeente voor de aansturing. De gemeente is 
tevreden over deze aanpak, omdat ze voldoende toezicht 

heeft. De beoordeling gebeurt met clusterlijsten, waar-
door van gedwongen winkelnering door zorgaanbieders 
geen sprake is. 

Centrumgemeenten	Amsterdam	en	Deventer
Beiden hebben goede ervaring met het systeem van regi-
onale toegang. In Amsterdam vullen mensen online een 
formulier in, waarna een gesprek volgt. De coördinatie is 
in handen van de GGD, de indicatiestelling gebeurt door 
zorgaanbieders. De GGD was voorheen ook al verantwoor-
delijk en zorgt met een ‘ketenregisseur’ van de gemeente 
voor de aansturing. De gemeente is tevreden over deze 
aanpak omdat ze voldoende toezicht heeft. De beoordeling 
gebeurt met clusterlijsten, waardoor van gedwongen win-
kelnering door zorgaanbieders geen sprake is. 

Centrumgemeente	Almere
Werkt met een onafhankelijke indicatiesteller onderge-
bracht bij de GGD. Bij aanvang zijn hier medewerkers van 
Kwintes aangesteld die voor deze grote GGZ zorgaanbieder 
tot 2015 binnen de eigen organisatie de plaatsingsgesprek-
ken deden. Het bestuurslid van Het Vaarthuis is erg positief 
over hun werkwijze. Er werken goed opgeleide mensen met 
ervaring in de zorg die de goede afwegingen maken. Ook 
gaan zij zorgvuldig om met de privacygevoelige informatie. 
De procedure is als volgt:

 »  intake gesprek van een uur aan de hand van een zelf-
redzaamheidsmatrix

 »  bespreking in een Mdo (multi disciplinair overleg) in 
dezelfde week of uiterlijk een week later

 » advies gaat naar de gemeente
 »  binnen twee tot drie weken ligt er een brief met de 

indicatiestelling
In 2017 gaat centrumgemeente Almere de pgb-toets en 
de onafhankelijke beoordeling van de hardheidsclausule 
onderbrengen bij de GGD.

Toepassing	zelfredzaamheidmatrix

Sommige centrumgemeenten werken met een matrix of 
format dat de zorg en ondersteuning die nodig is vertaald 
in diensten en producten. Wooninitiatieven waarvan bewo-
ners op basis van deze matrix worden geïndiceerd onder-
vinden hierbij problemen. Producten en diensten zijn lang 
niet altijd van toepassing op de zorg- en ondersteunings-
vraag van bewoners van wooninitiatieven. 

Centrumgemeente	Delft
Gebruikt de zelfredzaamheidmatrix als hulpmiddel om 
op basis van inhoud te beoordelen welke ondersteuning 
iemand nodig heeft. “Het is zeker niet doorslaggevend. 
Indiceren blijft maatwerk en het is absoluut niet zo dat de 
scores of kruisjes van de matrix automatisch leiden tot een 
bepaalde voorziening of zzp-zwaarte.”
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Wooninitiatief	Schipluiden
Toch ervaart dit wooninitiatief de nadelen van het gebruik 
van de matrixindeling. De voorzitter maakt zich vanwege 
de impact ervan grote zorgen over de toekomst.
“De matrix is veel te grof, er is geen sprake van maat-
werk. Je kruist bijvoorbeeld aan dat iemand werkt. Onze 
zoon werkt in een sociale werkvoorziening met één op 
één begeleiding. Daarnaast heeft hij een vriendin. De 
conclusie van de centrumgemeente luidt: ‘Hij heeft werk 
en een sociaal netwerk’. Hierdoor verviel voor hem de 
begeleiding groep.” 

Centrumgemeente	Delft
De indicatie zzp-ggzc-4 werd omgezet naar zzp-ggz c3. 
Het budget ging omlaag van € 52.000,- naar € 34.000,-. 
Volgens de centrumgemeente wordt gekeken wat iemand 
nodig heeft en overheerst bij consulenten de indruk dat 
deze bewoner onder de Awbz over-geïndiceerd was. 

Reactie	Per	Saldo	Wonen
Deze situatie geeft aan, hoe belangrijk het is met elkaar in 
gesprek te blijven om het verschil in zienswijze over en weer 
helder te krijgen. De bezwaarcommissie was het ermee eens 

dat de matrix geen ruimte biedt voor maatwerk, maar hield 
vast aan het genomen besluit met het argument dat er bin-
nen het huidige systeem geen andere mogelijkheid is. 

Wooninitiatieven	toeslag

Als iets duidelijk is over de toekenning van de wooninitia-
tieven toeslag onder de Wmo, is het wel de grote diversiteit 
in interpretatie. Van de tien onderzochte gemeenten kent 
de helft de toeslag toe en de andere helft niet. De argu-
menten lopen uiteen, zowel bij de ja’s als de nee’s.

Nee
De	reden	om	geen	toeslag	toe	te	kennen	is	voor	de	
wooninitiatieven	zelf	niet	altijd	helder.	

Leeuwarden
Geeft aan dat het niet heeft meegespeeld bij de totstand-
koming van de uitgangspunten ‘beschermd wonen’. 

Wooninitiatief	Drachten
Denkt dat het versleuteld is in de tarieven, zoals ze het nu 
zelf ook al doen. Een bedrag van 150 euro per maand gaat 

naar gezamenlijke activiteiten, of ook wel zoals het vroeger 
heette, de ‘zorginfrastructuur’. 

Wooninitiatief	Utrecht
De centrumgemeente Utrecht heeft het versleuteld in het 
pgb, dat notabene lager is dan voorheen. 

Utrecht
De beleidsambtenaar geeft aan dat de kosten voor het orga-
niseren van de zorg in de etmaaltarieven zijn opgenomen. De 
kosten voor de gezamenlijke ruimtes zouden onderdeel van de 
huur moeten zijn, zoals bij een studentenhuis.

Ja
Centrumgemeenten	die	wél	een	toeslag	geven,	
maken	daarbij	uiteenlopende	afspraken. 

Delft	
Het mag  besteed worden aan alles wat samenhangt met 
de benodigde zorg. 

Deventer	
Het geld is vrij te besteden, zolang het wooninitiatief maar 
voldoet aan de definitie. 

Almere	
Stond op het punt de toeslag te schrappen. Het bestuur 
van Stichting Het Vaarthuis is daarover in gesprek gegaan 
met de verantwoordelijke beleidsambtenaar, in dit gesprek 
is inzichtelijk gemaakt welke gevolgen dat zou hebben 
voor Het Vaarthuis. De voorzitter van het bestuur zegt 
hierover: “Beleidsmedewerkers kennen de geschiedenis 
van de toeslag niet.” Voor 2017 is het beleidsuitgangspunt 
van Almere om de wooninitiatieven toeslag te behouden 
voor de wooninitiatieven waar een combinatie Wlz- en 
Wmo-indicaties is. Echter wel met behoud van de korting die 
in 2015 is toegepast.

Eindhoven
Heeft het voornemen om de wooninitiatieven toeslag om 
te vormen naar een inclusietoeslag met toekenning per 
kalenderjaar. Het geld zou dan alleen bestemd zijn voor 
activiteiten buiten de deur, gericht op participatie. Mede 
door de lobby vanuit RPSW gaat de gemeente deze kwes-
tie opnieuw onder de loep nemen. “We hebben de indruk 
dat de toeslag één van de grootste pijnpunten is”, aldus de 
beleidsambtenaar. 

4.4.   Eigen regie en financiële  
haalbaarheid

Om een wooninitiatief in stand te kunnen houden zijn 
vaak acht tot tien bewoners nodig. Besturen leggen een 
grote vindingrijkheid aan de dag om, na de transitie, goede 
afspraken te maken met de zorgaanbieder en gemeente. 

Mét behoud van eigen regie en kwaliteit van zorg. En soms 
leidt dat tot de overstap naar zorg in natura. Hieronder een 
voorbeeld uit de praktijk.

Zorg	in	natura

In april 2015 trok het bestuur van Stichting Symfonie in Den 
Bosch de conclusie dat pgb of zorg in natura niet wezenlijk 
veel uitmaakt voor de kwaliteit van de zorg. De stichting 
werkt al jaren naar tevredenheid samen met zorgaanbie-
der Cello. Zij werken volgens het principe van eigen regie 
met een vast team. Zorg in natura, door hen voortaan 
hulp in natura genoemd, zou tot minder rompslomp leiden 
en kreeg na lang wikken wegen de voorkeur, mits goede 
afspraken werden gemaakt met de zorgaanbieder. Eén 
daarvan is de waarborg van eigen regie, vastgelegd in een 
overeenkomst met de zorgaanbieder. Ieder vierde kwartaal 
blikt het bestuur met zorgaanbieder Cello vooruit hoeveel 
uren nodig zijn voor begeleiding, met een minimaal aantal 
fte’s als ijkpunt. De optie van opzeggen bij het niet nako-
men van afspraken geldt nog steeds. Daarvoor staat een 
procedure op papier, mocht het zover komen.

Drie keer per jaar overlegt het bestuur van De Symfonie 
met de projectmanager. Uitgangspunt is om op basis van 
consensus er met elkaar uit te komen. Niet alles is tot in de 
puntjes vastgelegd, “samenwerking gebeurt op basis van 
vertrouwen”, aldus de voorzitter.
De teammanager van de gemeente is tevreden over deze 
constructie: “Wij stellen samen met de bewoner vast welk 
resultaat wij verwachten. De aanbieder bepaalt het ‘hoe’. 
Zo wordt de zorgaanbieder ook geprikkeld om te innoveren 
en met nieuwe oplossingen te komen.”

Aandachtspunten	voor	wooninitiatieven

 »  Het werken met de landelijke matrix kan leiden tot verkeer-
de indicaties. Leg goed uit wat de consequenties zijn en 
ga met gemeenten in gesprek om hiervan af te wijken (zie 
hoofdstuk 2 en 4). Geef signalen ook door aan Per Saldo.

 »  Door vooraf met indicatiestellers de wijze van indiceren 
door te nemen, in relatie tot de doelgroep, kan worden 
voorkomen dat indicaties tegenvallen.

 »  Stuur aan op een vaste indicatiesteller voor het hele 
wooninitiatief. Iemand leert zo de cliënten goed kennen 
en hun ontwikkeling beter volgen.

 »  Een geluid vanuit gemeenten is dat ouders primair 
kijken naar de kosten, in plaats van naar de benodigde 
zorg. Verplaats u in de denkwijze van de gemeenten en 
ga op basis daarvan het gesprek aan over de indicering 
en tariefstelling.

 »  Benadruk bij uw gemeente dat de toeslag geen ‘bakste-
nen toeslag’ is, maar van oudsher was bestemd voor het 
versterken van de zorginfrastructuur en het organiseren 
van het zorgaanbod in de gemeenschappelijke ruimte.
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4.5.  Belangenbehartiging c.q. lobbyen in 
de praktijk

De inzet en gedrevenheid van ouders met kinderen in een 
wooninitiatief is vaak groot, waardoor er meestal ook 
actief belangen worden behartigd c.q. wordt gelobbyd. Dit 
vraagt om vaardigheden waar niet elke ouder op voorbe-
reid zal zijn. Nu het wooninitiatief onder de Wmo valt gaat 
het immers niet alleen meer om het opkomen voor de belan-
gen van je eigen kind of voor het eigen wooninitiatief, maar 
ook om het lobbyen voor een goed algemeen beleid in de 
centrumgemeente. Dit laatste vraagt om verder kijken dan de 
eigen situatie, om actief volgen van het regionale beleid.  
Dit hoofdstuk schetst een beeld hoe tien wooninitiatieven 
verspreid over het land hiermee omgaan, waar ze tegenaan 
lopen en hoe ze dat oplossen. De tips en suggesties in dit 
hoofdstuk zijn gebaseerd op gesprekken met lobbyisten/
belangenbehartigers én gemeenteambtenaren.

Proactief

Gevraagd naar belangrijke momenten voor belangenbehar-
tiging antwoorden de meeste beleidsambtenaren dat de 
focus niet zo op de beleidscyclus hoeft te liggen. Afgezien 
van het voorjaar, wanneer de tarieven voor het jaar erop 
worden bepaald, zijn er geen jaarlijks terugkerende piekmo-
menten. Volgens deze ambtenaren is het veel belangrijker 
om met de gemeente een duurzame relatie op te bouwen.

Wooninitiatief	Almere
“Je moet meegedacht hebben over de transitie, anders 
mis je een slag”, zegt Janneke Heijstek, voorzitter van het 
bestuur van Stichting Het Vaarthuis. In haar ogen is de 
gemeente Almere een open gemeente. Het is makkelijk om 
met politiek en ambtenaren in gesprek te komen. Al voor 
de transitie in 2015 bestond het APPI (Almeers Platform 
Particuliere Initiatieven) dat intensief contacten onderhield 
met de gemeente en bekend is bij de betrokken wethou-
ders. Zodoende lag er al een netwerk aan contacten én 
was er een positief beeld bij de gemeente over de doel-
groep. Heijstek: “Ons wooninitiatief staat niet onder druk. 
Jarenlang netwerken heeft als resultaat dat de beleidsont-
wikkeling met alle zorgaanbieders heeft plaats gevonden. 
De gemeente stelt wel kwaliteitseisen, maar dat doet het 
wooninitiatief zelf ook.” 

Centrumgemeente	Eindhoven
Een proactieve houding is de beste manier om door de 
gemeente als serieuze gesprekspartner te worden gezien. 
Dat betekent niet alleen op het juiste moment bij de juiste 
mensen aankloppen, maar ook de manier waarop. Voor 
de beleidsmedewerker van de gemeente Eindhoven geldt: 
“Het gaat niet zozeer om specifieke momenten, dan wel 
zorgen dat je aan tafel komt. Je moet er een zekere mate 
van brutaliteit voor hebben.” 

Wooninitiatief	Eindhoven
Het RPSW is continue in contact met de centrum gemeen-
ten in Noord-Brabant. Zo veranderde één van de Brabantse 
centrumgemeenten ineens de tarieven. De uitvoerings-
ambtenaren waren daarvan niet op de hoogte. Onder druk 
van de lobby is toen besloten de indicatie te verlengen tot 
eind 2016.

Centrumgemeente	Deventer
Doe het constructief, zeg niet alleen wat niet goed is, maar 
kom met voorstellen en oplossingen. Houd als wooninitia-
tief bovendien niet krampachtig vast aan hoe het was. Sta 
open voor de goede intentie vanuit de gemeente. 

Wooninitiatief	Drachten
Wat het voor wooninitiatieven lastig maakt, is dat ze door 
de decentralisatie de bakens moeten verzetten. Eerst heb-
ben ze geïnvesteerd in een goede relatie met hun eigen 
gemeente. Nu moeten ze de focus verleggen naar de cen-
trumgemeente. Wooninitiatief Drachten hierover: “Met 
Leeuwarden is moeizaam contact. Ze hebben geen tijd voor 
een gesprek. Het zou goed zijn als ze langskomen om deze 
doelgroep beter te snappen. Tot nu toe is het er nog niet 
van gekomen.” 

Wooninitiatief	Schipluiden
Vanaf het begin zag dit wooninitiatief het belang van 
goede samenwerking met de gemeente en andere relevan-
te partijen. “We hebben er bewust in geïnvesteerd. Met 
iedereen in ons dorp hebben we goed contact, dat scheelt 
alles. In de grote stad zou je het zonder zo’n goed netwerk 
nooit redden. Het is belangrijk dat je bestuurlijk sterk staat 
en het spel kan meespelen. Het contact met de ambtena-
ren van centrumgemeente Delft is ook goed, echter, de 
resultaten blijven uit.” 

Centrumgemeente	Amsterdam
Hoe proactief ook, volgens de beleidsmedewerker van 
Amsterdam “moet je het doen met de gemeentelijke 
kaders. Zorg in natura of pgb. Iets er tussenin is er niet. Er 
zijn kosten, waarvoor een wooninitiatief graag nog een 
extra oplossing wil zien. Ondanks ons streven naar dialoog 
lukt dat niet altijd.” Er dan nóg op blijven hameren, heeft in 
die situaties volgens hem niet zo’n zin.

Goed	beslagen	ten	ijs

RPSW
Een goede voorbereiding is het halve werk. Om invloed uit 
te kunnen oefenen op de beleidskaders, is naast een proac-
tieve houding een goede kennis van zaken van belang. 
Een lobbyist besteedt er twee dagen per week aan om 
op vrijwillige de basis belangen van wooninitiatieven te 
behartigen. Dit zou iemand met een fulltime baan nooit 
kunnen opbrengen. Grondige dossierkennis betaalt zich uit. 

De gemeente liet medio 2016 een impactanalyse uitvoeren 
om daarop haar beleid omtrent wooninitiatieven te kunnen 
baseren. De lobbyist was nauw betrokken bij de opdracht-
formulering voor het bureau die dit uitvoerde en reikte de 
ingrediënten aan voor het onderzoek. 

Centrumgemeente	Eindhoven
De impactanalyse heeft een aantal schuurpunten zichtbaar 
gemaakt. Door de intensieve gesprekken is er nu meer 
wederzijds begrip. We zullen over een aantal van die pun-
ten zeker opnieuw met elkaar in gesprek gaan. 

Centrumgemeente	Almere
Een ambtenaar deed na de indicatie een toets of iemand 
pgb-vaardig is. “Onzin”, vindt Janneke Heijstek van Het 
Vaarthuis. Volgens haar is dat in het voortraject al afgedekt. 
De toets is nu ondervangen door een formulier door het 

wooninitiatief zelf ontwikkeld. Het werkt feitelijk hetzelfde als 
het ‘Formulier gewaarborgde hulp’ van het zorgkantoor. “Het 
was een hele heisa om het rond te krijgen, maar na 1,5 jaar 
hebben we het nu wel goed voor elkaar”, aldus Heijstek.

Krachten	bundelen

Wooninitiatieven	en	centrumgemeenten
Dat samenwerking loont, beamen zowel gemeenten als 
wooninitiatieven. “Zoek aansluiting bij andere wooniniti-
atieven, doe het niet alleen”, aldus één van de bestuursle-
den. Er zijn twee mogelijkheden. Samenwerking op eigen 
kracht of samenwerking door aan te sluiten bij de formele 
platforms, zoals de Wmo-Raad. Omdat een centrumge-
meente is gemandateerd door de omliggende gemeenten 
ligt het voor de hand om ook op regionale schaal samen-
werking aan te gaan. Enkele ervaringen.
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Centrumgemeente
Een beleidsambtenaar raadt wooninitiatieven aan op een 
aantal punten vooraf goed hun huiswerk te doen. Wanneer 
er bij hem signalen binnenkomen, formeel of informeel, 
kijkt hij in eerste instantie naar: 

 » gaat het om een groep of individu
 » hoe groot is de groep
 » hoeveel impact heeft het signaal 

Centrumgemeente	Almere
Diverse wooninitiatieven hadden al onderling contact.  
Dat is in 2013 geformaliseerd in het APPI (Almeers Platform 
Particuliere Initiatieven). Zo treden zij als één gezicht op 
richting de gemeente. In de aanloop naar de transitie (2013 
– 2015) waren twee mensen vanuit APPI en Het Halmhuis, 
een woonvorm voor jongeren met autisme, betrokken bij 
de beleidsontwikkeling.

Centrumgemeenten	Deventer	en	Eindhoven
De beleidsambtenaar hamert erop de krachten te bunde-
len: “Het is een gruwel als iedereen apart de gemeente 
benadert. Je kan er geen regie op voeren. Ons beleid moet 
gebaseerd zijn op een overstijgend belang. En doe het con-
structief, kom met voorstellen en oplossingen.”  
De beleidsmedewerker uit Eindhoven beaamt dit: “We hebben 
aan RPSW een goede gesprekspartner en het is prettig dat alle 
wooninitiatieven vertegenwoordigd worden door één club.”

Wmo-raad	en	Participatieraad

Wat betreft het functioneren van een Wmo-raad en 
Participatieraad zijn de meningen verdeeld. 

RPSW
Het is een veel te grote groep. Wanneer je als verzamelde 
wooninitiatieven door de hele provincie zit, moet je kritisch 
kijken waar je aan deelneemt. Je kan beter je overlegmo-
menten kiezen. In Eindhoven nemen wij deel aan de werk-
groep wooninitiatieven, de overleg tafel ‘beschermd wonen’ 
en scrumsessies over pgb die de hele regio betreffen.

Wooninitiatief	Raalte
Vanwege goede contacten met de Wmo-raad en 
Zorgbelang Overijssel raakte een bestuurslid betrokken 
bij de ontwikkeling van een regionale meerjarenvisie 
‘beschermd wonen’. De Wmo-raden van de vijf betrokken 
gemeenten werden hiervoor aangestuurd door een pro-
grammamanager van centrumgemeente Deventer. Het 
bestuurslid is tevreden over het document dat naar de 
gemeenteraden zal gaan. “Alle voor wooninitiatieven rele-
vante zaken zijn aan bod gekomen. De beleidsmakers heb-
ben aangegeven dat wij reeds werken volgens de uitgangs-
punten van de commissie Dannenberg. Ook onze  
probleempunten zijn aan de orde geweest.”  
Het bestuurslid benutte zijn contacten bij de Wmo-raad 

ook om de aandacht te vestigen op de tarieven. Hij maakte 
een vergelijking tussen pgb en zin om aan te tonen dat het 
pgb voordeliger is en stuurde dit naar alle Wmo-raden in 
de regio. Hij is nog in afwachting van het resultaat, maar in 
ieder geval opende het bij zijn eigen Wmo-raad al de ogen.

Centrumgemeente	Amsterdam
Ambtenaren raadplegen geregeld de Wmo-adviesraad. 
“Als ambtenaar probeer je open te staan voor de belangen 
van diverse groeperingen. Echter, je eigen invloedssfeer is 
beperkt”, zegt de beleidsambtenaar hierover. “Het beleid 
van een gemeente blijft politiek gedreven. Die beslist uit-
eindelijk. Je hoopt wel met het koersbesluit een langere 
termijnaanpak neer te zetten.”

De	juiste	strategie	en	‘tone	of	voice’

Met wie je spreekt, wanneer en waarover is een kwestie 
van strategie en de juiste timing. Hoe doen belangenbe-
hartigers/lobbyisten van wooninitiatieven dit? En op welke 
schaal? Naast strategie is het ook een kwestie van intuïtie. 

Wooninitiatieven
“Je moet voorafgaand aan een gesprek voor jezelf heldere 
doelen stellen. Zacht voor de mens, hard voor de materie.”
“Je kan de contacten van je eigen gemeente benutten om bij 
de centrumgemeente binnen te komen. Pas als je met ze aan 
tafel zit, kun je je drijfveer en emotie goed overbrengen.”
“De wethouder van de regiogemeente moet de verbindende 
schakel zijn in het contact tussen regio- en centrumgemeente.”
“Met gezamenlijk een visie ontwikkelen is veel bereikt. Als 
je maar naar ieders belang kijkt en er bijtijds bij betrokken 
bent. Uitgaan van redelijkheid en billijkheid en toewerken 
naar overeenstemming.”
“Als ambtenaren niet meer reageren op e-mails of telefoon-
tjes, is dat het moment om naar de wethouder te stappen. 
Als die zich eraan verbindt, komt er beweging in.” 

Centrumgemeente
Gemeenten zitten soms in een spagaat, omdat ze met veel 
partijen te maken hebben. Het helpt hiervoor oog te hebben.  
De beleidsmedewerker van Deventer zegt hierover: 
“Zorginstellingen zijn veel zakelijker ingesteld dan gemeen-
ten. Je kunt niet alles op het bordje van de gemeente leg-
gen. Iedere partij moet meebewegen, bijvoorbeeld als het 
gaat om de kosten voor crisisopvang. Gemeenten zijn van 
oudsher meer van de dialoog.”

Samenwerken	op	bestuurlijk	niveau
Zowel in Almere als in Eindhoven hebben de wooninitiatie-
ven baat bij samenwerking, het bundelen van krachten, een 
zogenoemde ‘Task Force’. 

Centrumgemeente	Eindhoven
Wethouders van Eindhoven, Deurne, woningbouwcorpora-
ties en zorgaanbieders komen eenmaal per jaar bijeen om 
knelpunten door te praten. Wooninitiatieven verzameld in 
de RPSW is hierbij betrokken en ervaart vooral als voordeel 
hierdoor makkelijker toegang te hebben tot de wethouders.

Centrumgemeente	Almere
Ook in Almere leidt de aanwezigheid van het platform (APPI) 
tot mooie resultaten. Eén ouderinitiatief is al zeker tien jaar op 
zoek naar een geschikte bouwlocatie. Nu een wethouder die 
betrokken is bij APPI zich er aan verbonden heeft, worden con-
crete stappen gezet en is een bouwlocatie toegezegd.

Intern	de	boel	op	orde

Het heeft niet direct te maken met belangenbehartiging, 
maar het vormt wel de basis. De wijze waarop ouders 
onderling afspraken maken en taken verdelen. In de prak-
tijk zijn het één of twee mensen die de belangenbeharti-
ging/lobby doen. Ontwikkelingen volgen elkaar vaak snel 
op en vragen een flinke dossierkennis. Hoe doen zij dit zon-
der het contact met hun achterban, de andere ouders, uit 
het oog te verliezen?

Wooninitiatief	Schipluiden
De kracht is de onderlinge solidariteit. De ouderraad ver-
gadert eens in de vijf à zes weken. Dat is niet alleen om de 
regie te houden over de zorg, maar zeker ook om de laatste 
zaken op het gebied van belangenbehartiging door te spre-
ken. Iedereen blijft zo betrokken bij de inspanningen van de 
voorzitter. 

En	wat	als	het	toch	mis	dreigt	te	gaan?
Gemeenten zijn doorgaans meer van de dialoog dan van 
de confrontatie. Maar wanneer dit niets oplevert of te lang 
duurt, zijn er diverse mogelijkheden om in actie te komen. 
Het hogerop zoeken, bij een afdelingsmanager, wethouder 
of de politiek. De media benaderen of een klacht indienen 
bij een instantie.

Wooninitiatieven
Wanneer de voorzitter van het wooninitiatief in Sittard van 
zijn teamleider het signaal krijgt dat die vastloopt bij de 
gemeente, komt hij in actie. Voor duidelijkheid omtrent de 
wooninitiatieven toeslag heeft hij al met goed gevolg de 
Landelijke Ombudsman ingeschakeld.
Een belangenbehartiger die zichzelf vooral “van de inhoud” 
vindt, houdt er niet van dat ze soms ook op macht dingen 
moet forceren. “Als ik er echt niet omheen kan, volg ik eerst 
de ambtelijke hiërarchie, dan de wethouder, soms in combi-
natie met een brief naar de politieke partijen.” 
De meeste wooninitiatieven lobbyen rechtstreeks binnen hun 
gemeente. De pers zoeken, om een succes of juist een nijpend 
probleem onder de aandacht te brengen, gebeurt niet zo snel. 

Het bestuurslid van het wooninitiatief in Raalte is terughou-
dend met het inschakelen van de media, omdat persoonlijke 
ervaringen tot nu toe niet zo positief waren. 

Janneke Heijstek van Stichting Het Vaarthuis ziet dit anders 
en zegt hierover: “Onbekend maakt onbemind. Zorg dat 
je zichtbaar bent. Zowel in positieve als negatieve zin.” 
Heijstek houdt actief haar facebookpagina bij en schuwt de 
publiciteit niet, zoals bij de opening van de woonvorm of bij 
het openbaar maken van de resultaten van een onderzoek. 
Ze had al voorbereidingen getroffen om Radio Flevoland in 
te schakelen toen de wooninitiatieven toeslag dreigde te 
verdwijnen. Gelukkig was het uiteindelijk niet nodig.
Het wooninitiatief in Schipluiden zoekt niet actief de publi-
citeit, mede omdat de bewoners er ook niet van houden. 
Ten aanzien van kritische zaken lossen zij het liever op in 
dialoog, op basis van rede. Voor hem staat voorop dat hij de 
opgebouwde vertrouwensband niet wil schaden.
De woordvoerder van RPSW: sluiten het opzoeken van de 
media niet uit, maar zien het wel als uiterste middel. “Je 
moet het niet te vaak inzetten. Wat ook goed werkt, is als 
ambtenaren zien dat je goed contact hebt met de wethou-
der. Als je publiciteit zoekt, zorg dan wel dat je dit vooraf 
laat weten aan de ambtenaar.” 

Aandachtspunten	voor	wooninitiatieven

 »  Wees proactief, c.q. neem zelf initiatief, anders mis je 
een slag en loop je achter met de transitie

 » Zorg voor goede kennis van zaken, bouw een dossier op
 »  Bundel de krachten, met andere wooninitiatieven of 

door deel te nemen aan de Wmo-Raad
 »  Kies het juiste moment om met de juiste personen in 

gesprek te gaan, volg daarin ook de eigen intuïtie als je 
al eerder hebt gemerkt dat dat werkt

 »  Bouw een goed contact op met alle betrokken partijen, 
bezoek raadsvergaderingen en andere relevante bijeen-
komsten van de gemeente

 »  Denk mee, ook met de gedachtegang van de gemeente 
en kom met oplossingen

 »  Goed contact met de ambtenaren heeft vaak meer 
resultaat dan media-aandacht

4.6.  Veranderingen in de zorg:  
vernieuwing en kansen

Centrumgemeenten ontwikkelden hun eigen beleid 
‘beschermd wonen’. Zowel beleidsmatig als in operationele zin 
is veel ervaring opgedaan, zijn er al wijzigingen doorgevoerd. 
Wooninitiatieven hebben volop gelobbyd. Niet alleen lokaal, 
maar ook richting de landelijke overheid. Ondertussen dienen 
nieuwe uitdagingen zich aan, zoals het ‘door-decentraliseren’, 
de afspraken over de landelijke toegang tot beschermd wonen, 
de overheveling naar de Wlz van een deel van de zzp-ggz-c 
geïndiceerden en de discussie rond de wooninitiatieven toeslag.
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Door-decentraliseren

Afgelopen jaren namen de 43 centrumgemeenten het 
voortouw voor het onderdeel Maatschappelijke Opvang en 
Beschermd Wonen binnen de Wmo. Vanuit de VNG ligt er nu 
de opdracht bij de centrumgemeenten om een volgende stap 
te zetten: het door-decentraliseren. De afspraak is dat eind 
2018 het beleid hierover op papier staat, zodat in 2020 taken 
vanuit centrumgemeenten overgeheveld worden naar de 
regiogemeenten. Voor de ambtenaren met wie gesproken is 
in het kader van deze brochure lijkt het een logische stap. Ze 
stellen wel wat vraagtekens bij de inkoopprocedure van zorg.

logisch dat gemeenten alles bij zich willen hebben. Je kan 
dan beter ontschotten tussen bijvoorbeeld ambulant en 
‘beschermd wonen. 

Deventer
Het meerjarenbeleid is om het intramurale zoveel moge-
lijk terug te dringen. Ik heb nog wel vraagtekens bij het 
door-decentraliseren. Je wilt niet dat iedere gemeente 
bijvoorbeeld een eigen intramurale instelling moet bekos-
tigen. Alles wat bovenlokaal is, kun je maar beter samen 
inkopen. Regionale samenwerking zal nodig blijven.

Landelijke	toegang

Landelijke toegang tot ‘beschermd wonen’ is geborgd in 
de Wmo 2015. Iemand die een ‘beschermd wonen voorzie-
ning’ nodig heeft kan zich tot elke Nederlandse gemeente 
wenden. Betreft het een specifieke voorziening dan kan de 
gemeente ook buiten de gemeentegrenzen een voorziening 
regelen. Gemeenten moeten hierover onderling afspra-
ken maken. Wel blijft het college waartoe de zorgvrager 
zich heeft gewend verantwoordelijk. Wil iemand verhui-
zen vanuit een bestaande voorziening, dan moet die per-
soon opnieuw een voorziening aanvragen bij de nieuwe 
gemeente.

Knelpunt
Uit de verkenning komt het beeld naar voren dat voor 
bewoners van wooninitiatieven met een beschermd wonen 
indicatie verhuizen naar een andere gemeente steeds lasti-
ger wordt. Debet hieraan zou zijn dat gemeenten onderling 
de verantwoordelijkheid voor de kosten (nog) niet goed 
geregeld hebben. 

Centrumgemeente	Amsterdam	
In Amsterdam is de woningnood groot. Dat maakt het 
per definitie lastig voor iemand om de stad in te komen. 
Wanneer een verzoek voor ‘beschermd wonen’ binnen-
komt, wordt vooral gekeken naar binding met de stad en 
iemands netwerk. Daarnaast wat iemands perspectief is op 
de woningmarkt en of hij/zij in staat is om op termijn door 
te stromen naar een zelfstandige woning. Bij een eventu-
ele overdracht gaan ambtenaren van de centrumgemeente 
Amsterdam met hun collega’s van de andere centrumge-
meente in overleg om eventuele overdracht goed te regelen.

Centrumgemeente	Deventer	
Heeft met omliggende regio’s duidelijke werkafspraken 
gemaakt over toegang tot ‘beschermd wonen’, de ver-
antwoordelijkheid en de kosten. Op basis van een aantal 
kenmerken wordt per persoon gekeken of iemand kan 
komen wonen. Zaken als het sociale netwerk en kansen op 
de arbeidsmarkt spelen daarbij een rol. De gemeente van 
herkomst betaalt als de opvang tijdelijk is. Wanneer het 
verblijf van langere duur is, zijn de kosten voor de ontvan-

gende gemeente. In Deventer is krapte op de woningmarkt, 
bij regiogemeenten minder. Dit gegeven zal ook meespelen 
bij de afweging. 

Terug	naar	de	Wet	Langdurige	Zorg

Bij de overheveling van mensen met een zzp-c pakket van 
de Awbz naar de Wmo heeft het ministerie van VWS aan-
gegeven dat in een later stadium zal worden herbezien 
welke mensen alsnog naar de Wlz kunnen. Het betreft 
mensen met een intensieve zorgvraag die passen binnen 
het WLZ-criterium van 24-uurs zorg en toezicht of zorg in 
de nabijheid. De peildatum waarop hier meer duidelijkheid 
over komt is verschoven naar 2018. 

Wooninitiatieven	toeslag

Bewoners van wooninitiatieven ontvingen tot 2015 ieder 
jaar een bedrag van rond de € 4000,- voor extra kosten 
vanwege het collectief wonen. Zij konden dit bedrag 
besteden aan kosten van de zorginfrastructuur en gemeen-
schappelijke ruimten. Na de transitie, dus vanaf 2015, 
hadden alleen nog bewoners onder de Wlz recht op deze 
toeslag. Centrumgemeenten konden zelf bepalen of zij de 
toeslag zouden toekennen. Een aantal gemeenten kende 
de wooninitiatieven toeslag toe en baseerde zich daarbij op 
het beleid van de landelijke overheid. Een ander deel van de 
gemeenten baseerde de hoogte van de toeslag op feitelijke 
extra kosten die er zijn en verlagen op basis daarvan de 
toeslag. Er zijn ook gemeenten die overwegen de toeslag 
af te schaffen en een deel heeft dit al gedaan. Dit brengt 
wooninitiatieven in de gevarenzone. Kosten zoals bijvoor-
beeld van de gemeenschappelijke ruimte moeten nu op 
een andere manier betaald worden. Dat is vrijwel onbegon-
nen werk omdat de meeste bewoners zo’n laag inkomen 
hebben dat dat er niet in zit.

Centrumgemeente	Almere
Overwoog de toeslag af te schaffen in 2017. De gemeente 
wilde de toeslag van € 3.000 per bewoner oormerken 
voor onderzoek en innovatie binnen het ‘beschermd 
wonen’. Hierop is door de voorzitter van wooninitiatief 
Het Vaarthuis met succes bezwaar aangetekend met als 
resultaat behoud van de toeslag voor ouderinitiatieven in 
Almere. Omdat de voorzitter betrokken was bij een landelij-
ke lobby vanuit Per Saldo bij VWS over de wooninitiatieven-
toeslag kon zij van binnenuit op basis van inzicht de lokale 
belangenbehartiging voeren. Hoewel van toepassing op 
Wlz-wooninitiatieven zien we dat een aantal centrumge-
meenten het landelijke beleid hierin volgen.

Eindhoven
Ik zie het door-decentraliseren wel zitten. Je maakt de 
gemeenten meer verantwoordelijk. Nu zijn ze soms wat 
passief en in afwachting van hetgeen wij ontwikkelen. 
Alleen de inkoop lijkt mij niet handig om dat afzonderlijk te 
doen. 

Amsterdam
De regiogemeenten zijn relatief klein en de problematiek 
omtrent ‘beschermd wonen’ speelt vooral in Amsterdam 
en minder in de regiogemeenten eromheen. Bovendien lig-
gen andere regelingen al bij de regiogemeenten. Het is vrij 



40 41

Hoe verder?
De resultaten van deze verkenning en de inhoud van 
deze brochure laten zien dat het gemeentelijk beleid 
‘beschermd wonen’ steeds meer zijn beslag krijgt. De 
negatieve gevolgen van dat beleid zijn in de loop van 
2016 met de blik op 2017 zichtbaarder geworden voor 
bewoners van wooninitiatieven. Dat is ook de reden 
waarom ouders en betrokkenen bij wooninitiatieven 
nu aan de bel trekken. 

Gelukkig zijn er gemeenten die open staan voor nieuwe 
informatie en overleg, willen zij nog een keer kritisch naar 
beleidsuitgangspunten kijken, zijn zij ook bereid deze te 
herzien. Het samen met de lokale partijen bouwen aan 
passende zorg is een van de belangrijkste uitgangspunten 
sinds de veranderingen in de zorg in 2015. Daarom is het 
belangrijk dat ouders en naasten betrokken bij wooninitia-
tieven de juiste weg weten te vinden naar daar waar beleid 
wordt voorbereid, beslissingen worden genomen maar ook 
de gevolgen van dat beleid kunnen worden neergelegd.

Wat doet Per Saldo Wonen?

Wooninitiatieven die hun belangen op lokaal (centrum) 
niveau willen behartigen moeten meer dan ooit goed 
beslagen ten ijs komen. Per Saldo Wonen wil hen daarbij 
ondersteunen. 

Workshop	Wmo	wooninitiatief	en	de	gemeente
Met vanaf januari 2017 een workshop voor ouders en naas-
ten betrokken bij wooninitiatieven. Om hen met hun belan-
genbehartiging c.q. lobby te ondersteunen.  
In het eerste gedeelte van deze workshop wordt de Wmo-
regelgeving en de kaders van het beschermd wonen beleid 
behandeld. Wij geven inzicht in hoe het lokale bestuur is 
georganiseerd, hoe de inspraak is geregeld en hoe andere 
wooninitiatieven de lobby en samenwerking met gemeen-
ten aanpakken. Uitgangspunt en aanknopingspunt in het 
tweede gedeelte van de workshop is steeds de eigen situ-
atie en ervaring met het beleid in de eigen gemeente. Op 
basis daarvan krijgt u handreikingen om uw eigen lobby te 
organiseren. Met als uiteindelijk doel dat deelnemers beter 
in staat zijn het gesprek met de gemeente te kunnen voe-
ren. Zie voor planning van deze workshop de website van 
Per Saldo/Wonen/cursussen en voorlichting.

Pgb-ambassadeurs
In de lobby voor een goed pgb-beleid in gemeenten zijn er 
over Nederland verspreid ambassadeurs van Per Saldo, c.q. 
Per Saldo Wonen actief. Deze ambassadeurs zijn zelf bud-
gethouder en vertegenwoordiger van een naaste, vaak een 
kind met een beperking. De pgb-ambassadeurs kennen de 
lokale situatie goed en kunnen daardoor ook voor wooni-
nitiatieven een belangrijke rol vervullen waar het lokale 
samenwerking en belangenbehartiging betreft.
Zo werken pgb-ambassadeurs samen met lokale belan-
gengroepen, de Wmo-raad of andere organisaties die zich 
bezighouden met zorg in ondersteuning vanuit de Wmo of 
Jeugdwet.
Een pgb-ambassadeur weet door zijn/haar eigen netwerk 
wat belangrijke aandachtspunten zijn voor een goede 
pgb-regeling en gaat daarover in gesprek met de gemeen-
te: met de Wmo-beleidsambtenaar, maar ook met de 
Wmo-bestuurder en de lokale politiek.
De organisatie rondom de pgb-ambassadeurs is nog in volle 
gang. Kijk voor de vorderingen op www.pgb.nl. 

Advisering	op	maat
Wooninitiatieven kunnen naast de workshop ‘Gemeente en 
wooninitiatief’, ook een advies op maat ontvangen. Voor 
één of meerdere wooninitiatieven in uw regio kan een van 
onze adviseurs de situatie in uw centrumgemeente in kaart 
brengen. Wat is het beleid, hoe pakt dit uit, wat zijn moge-
lijkheden om het gesprek aan te gaan met uw gemeente? En 
op welke manier kunt u uw lobby vormgeven, alleen of samen 
met andere wooninitiatieven? Voor meer informatie kijkt u op 
onze website pgb.nl, kies ‘Wonen’ en ‘Advies op maat’.

NAWOORD 
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Wat doet Per Saldo en  
wat doet Per Saldo Wonen?

Per Saldo is de belangenvereniging van mensen die hun 
zorg en begeleiding zelf willen regelen met een  
persoonsgebonden budget (pgb).

Per Saldo Wonen is onderdeel van Per Saldo en richt zich 
expliciet op de belangen van wooninitiatieven.

Informeren
Per Saldo informeert budgethouders en hun familie, 
naasten en vertegenwoordigers over wet- en regelgeving. 
Wij doen dit via onze website, nieuwsbrieven en magazine 
Eigenwijs, via ledenbijeenkomsten, cursussen en speciale 
workshops en adviezen op maat aangaande dit thema.

Collectieve	belangenbehartiging
Per Saldo komt daar waar nodig, gevraagd en 
ongevraagd, op voor de belangen van budgethouders en 
wooninitiatieven.

Politieke	lobby	
Daarnaast voert Per Saldo  een actieve politieke lobby, 
gericht op zowel de landelijke als lokale overheid.  
Zo maakt Per Saldo Wonen zich voor wooninitiatieven  
sterk voor 

 »  de terugkeer naar de Wlz van een groep ggz-c- 
geïndiceerden, omdat zij 24-uurs zorg en toezicht nodig 
hebben, levenslang en levensbreed

 »  aanscherping van de regeling rondom de besteding van 
de wooninitiatieventoeslag

Hierbij werkt Per Saldo Wonen samen met tal van  
partijen, zoals Ieder(in), LPGGz, Patiëntenplatform,  MEE, 
Nederlandse Vereniging voor Autisme, Regionale platforms 
van ouderinitiatieven, Netwerk Kleinschalig Wonen en  
kleine zorgaanbieders. 

Taskforce	Ggz
Per Saldo is lid van deze groep van experts, die zich inzet 
voor het beter in beeld krijgen van psychisch kwetsba-
re burgers. Het Landelijk Platform GGz, Per Saldo, GGZ 
Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie 
constateren dat er door de snelheid van de transitie nog 
onvoldoende ruimte is voor het realiseren van de echte 
transformatie. Daar werkt het project Taskforce aan door 
de verbinding tot stand te brengen tussen de gemeenten 
en de regionaal en plaatselijk actieve cliënten- en familie- 
organisaties in de ggz.

Klankbordgroep
Per Saldo Wonen heeft een klankbordgroep waarmee 
wordt samengewerkt en die wordt geraadpleegd over 
actuele thema’s die wooninitiatieven raken.

Abonnement	Wooninitiatieven
Ter ondersteuning van pgb-wooninitiatieven biedt  
Per Saldo Wonen het speciaal voor deze doelgroep  
bestemde abonnement, met:

 »  advies - telefonisch of via e-mail - over alles wat  
met wooninitiatieven te maken heeft

 »  volledige toegang tot www.pgb.nl/wonen met  
relevante, actuele documentatie voor wooninitiatieven

 »  korting op diensten van Per Saldo Wonen zoals work-
shops, landelijke wooninitiatievendag en publicaties

 »  u ondersteunt een organisatie die actief opkomt en 
strijdt voor de belangen van wooninitiatieven

Kosten
Het abonnement wordt afgesloten per wooninitiatief  
en kost € 138,50 per jaar (2017).

Aanmelden
U kunt zich als abonnee wooninitiatieven aanmelden 
via de website: www.pgb.nl, ga verder naar ‘Wonen’, 
‘Abonnement-wooninitiatieven’.

Per Saldo is de belangenvereniging 
van mensen met een beperking 
die hun ondersteuning zelf willen 
regelen met een persoonsgebonden 
budget (pgb)
T	  0900 742 4857  

(€ 0,20 per minuut)
E	 info@pgb.nl
I	 www.pgb.nl
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 »  Website NVA, www.autisme.nl/over-ons/belangenbe-
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Deze	uitgave	is	mogelijk	gemaakt	
door	een	bijdrage	van	Kansfonds
Kansfonds helpt mensen omzien 
naar de kwetsbaren in onze samen-
leving, zodat niemand buitenge-
sloten raakt. We steunen kansrijke 
initiatieven die kwetsbare mensen 
helpen om hun situatie te doorbre-
ken. Die zijn opgezet door betrokken 
mensen die iets willen doen voor de 
ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per 
jaar, versterken we met geld. Dat 
doen we met giften van betrokken 
medemensen en door kennis en 
ervaring te delen. Zo zorgen we met 
elkaar voor een samenleving waarin 
plek is voor iedereen.

COLOFON 


