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Feiten

Over wat voor aantallen hebben we het? 

De regio Alkmaar is een relatief grote GGZ-regio, door de aanwezigheid van traditioneel grote 

instellingen en GGZ-terreinen zoals Dijk en Duin in Castricum of Willibrordus in Heiloo. Ook Alkmaar 

en Heerhugowaard hebben grote GGZ-instellingen. 

Binnen de regio Alkmaar zijn er ongeveer 450 inwoners met een beschermd wonen indicatie. Er zijn 

12 zorgaanbieders gecontracteerd en er zijn enkele pgb-zorgaanbieders. De verwachting is dat 30% 

van de doelgroep uitstroomt naar de Wet langdurige zorg, op termijn 30% naar Beschermd Thuis 

(zelfstandig wonen met toezicht) en dat 40%  een beschermd wonen indicatie houdt.

Wat zijn de kosten?

Een beschermd wonen indicatie kost zo’n 50.000-70.000 euro per jaar. Voor beschermd thuis gaat 

het om een bedrag van 25.000-35.000 euro per jaar en voor ambulante begeleiding om ca. 9.000 – 

10.000,- euro per jaar.  De centrumgemeente Alkmaar ontvangt de middelen voor de bekostiging 

van beschermd wonen. 

Ik heb de indruk dat de instroom de afgelopen jaren toeneemt. Wat is de oorzaak van hogere 

instroom en kostenverhoging?

De instroom is de afgelopen jaren hoog, maar relatief stabiel. Voor ondersteuning vanuit de Wmo 

moet er wel een hulpvraag zijn. De Wmo is er niet om woonproblemen op te lossen. 

Vormen van ondersteuning

Welke vormen van ondersteuning kennen we?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychische of psychiatrische aandoening die in 

een instelling verblijven. Ambulante begeleiding is begeleiding in de thuissituatie, bijvoorbeeld voor 

administratie en post of voor het aangaan van sociale relaties. Beschermd thuis zit tussen 

beschermd wonen en ambulante begeleiding in. Beschermd thuis is bedoeld om instroom in 

beschermd wonen te voorkomen en uitstroom te bevorderen. Beschermd thuis is een vorm van 

ambulante begeleiding, in de thuissituatie, mét daarbij behorend toezicht. Dit betekent dat er 24/7, 

365 dagen per jaar, binnen 5 minuten een begeleider beschikbaar is via een telefoontje en/of 

beeldbellen. Binnen 30 minuten kan er fysiek iemand aanwezig zijn als dat nodig is. De 

indicatiestelling voor beschermd thuis doen de gemeenten in de regio Alkmaar gezamenlijk binnen 

het Regionaal IndicatieTeam (RIT).

Is de  animo groot om van beschermd wonen naar een beschermd thuis te gaan?

Aanbieders, maar ook inwoners, zijn soms terughoudend in het maken van de stap van beschermd 

wonen naar een beschermd thuis. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor terugval. Maar we zien ook 

inwoners groeien als ze de stap maken naar een zelfstandige woning. Het doet wat met mensen als 

ze iets van zichzelf hebben. Dit bevordert de eigen regie en zelfredzaamheid. Het helpt als inwoners 



gaan wonen in een wijk waar ze ook een netwerk (vrienden/familie hebben), als ze hun 

dagbesteding behouden en als ze hun vaste begeleider houden. 

Personeel en deskundigheid

Hebben kwetsbare inwoners last van wisselingen in personeel/begeleiders?

Zeker. In de inkoop hebben we hiermee rekening proberen te houden. Aanbieders van beschermd 

wonen zijn verantwoordelijk tot en met het moment dat een inwoner ambulante begeleiding krijgt 

in de thuissituatie. Idealiter is dit ook van dezelfde begeleider. In de praktijk is dat laatste niet altijd 

haalbaar. Aanbieders springen wel steeds beter in op de vragen in wijken, bijvoorbeeld door het 

inrichten van wijksteunpunten. 

Is er in onze regio sprake van personeelstekort binnen de GGZ?

Elke sector in de zorg heeft moeite met het vinden en behouden van deskundig personeel. In onze 

regio zijn nog geen tekorten waardoor wachtlijsten ontstaan. We zien steeds meer aanbieders die 

ambulante GGZ-teams gaan inrichten, om aan te sluiten bij de vraag van inwoners in de wijken. 

Hiervoor zijn meer mensen nodig dan nu beschikbaar. 

Regionale samenwerking

Waarom is regionale samenwerking noodzakelijk? Kunnen we dit als lokale gemeente ook zelf?

Er is een grote afhankelijkheid binnen de regio voor wat betreft de beschikbaarheid van de 

intramurale plekken beschermd wonen. Geen gemeente heeft voldoende voorzieningen voor de 

eigen inwoners. Daarom moet je afspraken maken over het beschikbaar houden van deze 

voorzieningen, ook na decentralisatie. Hier horen ook financiële afspraken bij. De beweging naar 

decentralisatie wordt natuurlijk niet voor niets gemaakt. Het uitgangspunt is ‘zo lokaal als mogelijk’, 

om de aansluiting met ambulante begeleiding beter te maken en inwoners zelfredzamer te laten 

zijn. Het is denkbaar om onderdelen volledig te decentraliseren en op andere onderdelen te blijven 

samenwerken. 

Kan Alkmaar als centrumgemeente verantwoordelijk blijven voor Beschermd Wonen, daar is 

expertise opgebouwd?

Zie antwoord hierboven; het is belangrijk dat er in de regio een passende samenwerkingsvorm wordt 

gevonden, vanuit die samenwerking blijft het mogelijk dat Alkmaar bepaalde taken voor de andere 

regiogemeenten gaat uitvoeren. Vanuit het Rijk is er een ‘norm voor opdrachtgeverschap’ 

ontwikkeld: de kern hiervan is dat gemeenten in een regio afspreken dat er wordt samengewerkt.

Wat is er nodig om de taak Beschermd Wonen goed uit te voeren? Wat moet een consulent aan 

inhoudelijke kennis hebben om deze taak uit te voeren?

In de regio Alkmaar heeft de centrumgemeente al gedurende de afgelopen vijf jaar expertise 

opgebouwd om indicaties beschermd wonen af te kunnen geven. De afgelopen drie jaar is regionaal 

ervaring opgedaan met beschermd thuis. Komend jaar gaan we onderzoeken hoe we de expertise zo 

goed mogelijk kunnen borgen. Kennisoverdracht en het trainen van de lokale Wmo-consulenten is 

een optie, een andere optie is om bepaalde complexe aanvragen regionaal af te handelen. Wat de 

beste optie is, wordt komend jaar duidelijk.



Wat betekent een psychiatrische instelling binnen de gemeenten Heiloo en Uitgeest?

Een aantal cliënten, die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig heeft, kan 

vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) mits voldaan wordt aan de Wlz-

toelatingscriteria. Landelijk wordt momenteel in kaart gebracht welke cliënten vanuit beschermd 

wonen doorstromen naar de Wlz. Wat dit voor onze regio betekent is nog niet geheel duidelijk. Wat 

we wel weten is dat een psychiatrische instelling waar nu bijvoorbeeld veel cliënten met een bw-

indicatie zijn, vanaf 2021 meer Wlz-cliënten gaat bedienen. De ‘opnameklinieken’  in de regio 

Alkmaar hebben een bovenregionale functie.  

Worden er nieuwe aanbieders toegelaten?

We zien dat zich in de verschillende gemeenten nieuwe aanbieders melden. Het is echter niet 

logisch om nieuwe aanbieders te contracteren als het beleid gericht is op verantwoorde afbouw van 

de intramurale capaciteit. 

Leefbaarheid in de wijk

Hoe zorgen we ervoor dat wijken leefbaar blijven? Hoe betrek je de buurt erbij?

Inwoners met een indicatie voor beschermd thuis of ambulante begeleiding zijn gewoon inwoners 

als ieder ander. Ze huren, meestal na een periode van 1 jaar, zelf hun huis. Natuurlijk kan dit wel 

effect hebben op de leefbaarheid. Vaak zien we dat inwoners zich voorstellen aan de buren, met hun 

begeleider. Op die manier is duidelijk wie de begeleider is en hoe deze te bereiken is mocht dat 

nodig zijn. Zorgaanbieders, corporaties en gemeenten hebben werkafspraken gemaakt over de 

leefbaarheid en de verantwoordelijkheden als de leefbaarheid onder druk komt te staan. 

Hoe verhoudt leefbaarheid zich tot privacy?

Als een inwoner niet wil dat zijn of haar privacygegevens gedeeld worden met een wijk of buurt, dan 

kan dat ook niet. In de praktijk is het echter vaak zo dat inwoners zelf contact maken met hun buren. 

Het ligt anders voor woongroepen waar bijvoorbeeld 2-4 inwoners samen wonen. Deze huizen 

worden gehuurd door zorgaanbieders en het is dan de praktijk om vaste samenwerkingsafspraken te 

maken met buren. 

Woningen

Zijn er wel genoeg woningen om deze beweging te realiseren?

Wij constateren dat dit een groot knelpunt is en daarmee een grote uitdaging voor alle gemeenten 

in Nederland. Er is grote vraag naar betaalbare huurwoningen in de regio Alkmaar. Daarnaast maken 

verschillende doelgroepen ook aanspraak op woningen, denk aan: ouderen, jongeren, statushouders 

en de voormalige GGZ-doelgroep. De toewijzing van woningen voor inwoners die afhankelijk zijn van 

zorg wordt gecoördineerd via het Transferpunt Wonen. Corporaties stellen woningen beschikbaar, 

het Transferpunt bemiddelt de cliënt die van beschermd wonen naar beschermd thuis gaat naar een 

woning. De woning wordt aangeboden als een ‘verdienwoning’ als de cliënt voldoende zelfredzaam 

is, gaat de verdienwoning over in een regulier huurcontract. Dit neemt niet weg dat er in de 

komende jaren honderden woningen nodig zijn die nu niet beschikbaar zijn. In de 

huisvestingsverordeningen van elke gemeenten worden afspraken gemaakt over de toewijzing van 

woningen voor ‘bijzondere’ doelgroepen. 



Kwaliteit en PGB

Hoe zorg je ervoor dat een gemeente/regio in zee gaat met bonafide zorgaanbieders om zo 

misstanden en onvoldoende zorg aan kwetsbare inwoners te voorkomen?

Dat is zeker lastig. In onze overeenkomsten weten we steeds beter te omschrijven aan welke 

kwaliteitseisen aanbieders moeten voldoen. We controleren dit door locatiebezoeken uit te voeren. 

We zetten de toezichthouder in als dat nodig is om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Voor 

aanbieders die middels een PGB leveren is het lastiger. Het is vooral belangrijk om goed te kijken 

naar het plan van aanpak PGB en samen met de inwoner te beoordelen of de kwaliteit voldoende is 

en de doelen behaald kunnen worden met de aanbieder in dit plan. 

Financieel

Ontvangt de gemeenten vanaf 1-1-2022 een vast bedrag per cli  ënt?  

Nee, er wordt gewerkt aan een objectief verdeelmodel, op basis van een aantal indicatoren ontvangt 

elke gemeente een budget (wordt toegevoegd aan de Wmo). Er kan een situatie ontstaan dat de 

middelen niet matchen met het aantal cliënten. 

Is er meer samenwerking met de Factteams van de GGZ mogelijk?

Een FACT-team van de GGZ is verantwoordelijk voor de behandeling van mensen met een ernstige 

psychiatrische aandoening, dat kan in de kliniek maar ook in de thuissituatie. Naast de behandeling 

(zorgverzekeringswet) kan er vanuit de Wmo nog  individuele begeleiding en dagbesteding 

geïndiceerd worden. In de praktijk zien we dat er vanuit de Wmo vooral dagbesteding wordt 

geïndiceerd.

Wat verandert er   voor zorgaanbieder?  

De doordecentralisatie kan meer administratieve druk geven bij de GGZ-partijen. Daarnaast worden 

aanbieders geconfronteerd met verschillende financieringsstromen en begeleidingsvormen op één 

locatie. Nu cliënten kunnen worden geïndiceerd voor de langdurige zorg, ontstaat er de situatie dat 

in een bepaalde woonvorm meer differentiatie ontstaat (cliënten die kunnen uitstromen en cliënten 

die blijven wonen. 

Welke samenwerkingsvormen zien we landelijk?

Alle gemeenten zitten nog in de voorbereidingsfase, er zijn nog geen concrete 

samenwerkingsvormen. De samenwerking kan vorm krijgen via een gemeenschappelijke regeling 

(‘light’), een convenant of een dienstverleningsmodel.  In de regio Alkmaar is een raadsvoorstel voor 

deze samenwerking gepland eind Q1/begin Q2 2021.  


