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Wat gaat er gebeuren?

Alle 355 gemeenten in Nederland 
krijgen geld voor beschermd wonen, 
in plaats van de 43 centrum-
gemeente-regio’s. Dit gaat in per 2022 
en geldt aanvankelijk alleen voor 
nieuwe cliënten.

De gemeenten hebben eerder 
besloten de doordecentralisatie van 
maatschappelijke opvang naar 2026 
uit te stellen, omdat voor deze 
voorzieningen schaalgrootte en 
regionaal beleid nodig zijn. Dat geldt 
zeker ook voor beschermd wonen. 
Valente dringt erop aan de 
doordecentralisatie in 2022 niet door 
te laten gaan omdat niet is voldaan 
aan de randvoorwaarden daarvoor. 
Meer hierover lees je hier.
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Het doel van doordecentralisatie is 
dat alle 355 gemeenten zelf de 
verantwoordelijkheid gaan nemen om 
passende woonzorg en andere 
ondersteuning te regelen voor hun 
eigen inwoners.

Bron: het advies van de commissie 
‘Toekomst Beschermd Wonen’ 
(commissie Dannenberg)
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Om hoeveel geld gaat het?

Met de doordecentralisatie is 1.5 
miljard euro gemoeid (in Wmo2015). 
Het wordt herverdeeld van 43 
centrumgemeenteregio's naar alle 
355 gemeenten.

Bron: septembercirculaire 
Gemeentefonds 2020
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Hoe wordt het geld herverdeeld?

Dat is onbekend.

Het verdeelmodel wordt ná het 
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(op 07-12-2020) bekend gemaakt.
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Wanneer begint de herverdeling 
van geld?

De herverdeling begint in 2022 en 
start met de middelen voor nieuwe 
cliënten. De herverdeling wordt in
10 jaar tijd – in stappen per jaar –
uitgevoerd.
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Over welke mensen gaat het?

'Mensen met psychische of 
psychosociale problemen die niet in 
staat zijn zich op eigen kracht te 
handhaven in de samenleving.'

Bron: Definitie uit Wmo 2015, Artikel 
1.1.1

Bijvoorbeeld Henk, die pas na
dertig jaar zoeken zijn plek in de 
maatschappij vond. Of Michel, die 
dakloos werd toen hij zichzelf 
verwaarloosde.
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Over hoeveel mensen gaat het?

De doordecentralisatie treft 22.500 
mensen.

Deze berekening is gebaseerd op: 
de cijfers uit de Monitor Sociaal 
Domein: in 2019 zijn er 37.475 
mensen – met Wmo-beschikking 
beschermd wonen (via 
www.waarstaatjegemeente.nl).

Daarvan gaan er circa 15.000 naar de 
Wlz (prognose CIZ november 2020). 
Naar verwachting zullen vanaf 2021 
ruim 22.000 mensen gebruik blijven 
maken van beschermd wonen in de 
Wmo.
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In welke gemeenten wonen deze 
mensen nu?

Aantallen per gemeente zijn niet 
bekend.

Bron: de Monitor Sociaal Domein 
heeft alleen cijfers over beschermd 
wonen per centrumgemeenteregio, 
niet per gemeente.
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Kunnen de centrumgemeenten na 
de herverdeling bestaande locaties 
in stand houden?

Dat is onbekend, hier is geen 
onderzoek naar gedaan.

Risico’s zijn er zeker: het is niet 
bekend wat het cumulatieve effect is 
van de invoering van een nieuw 
objectief verdeelmodel voor 
beschermd wonen, de 
doordecentralisatie naar alle 355 
gemeenten, de uitname uit het Wmo-
budget BW ten gunste van de Wlz, de 
verdeling van het aantal overblijvende 
Wmo-BW-cliënten per gemeente, de 
invoering van het woonplaatsbeginsel 
en de voorgenomen herijking van de 
algemene uitkering van het 
Gemeentefonds.
Ook weten we niet wat het effect is 
op de beschikbaarheid van forensisch 
beschermd wonen (door ministerie 
JenV betaald). Dit type beschermd 
wonen is vaak gekoppeld aan 
beschermd wonen in de Wmo.
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mensen gaat het?

Hebben gemeenten en 
zorgverzekeraars samen 
begeleiding en behandeling 
aan huis geregeld?

Ziet Valente alleen 
maar beren op de 
weg?

Doordecentralisatie
beschermd wonen voor
ggz-cliënten (Wmo2015)



Wordt de toegang tot zorg 
gemakkelijker te vinden voor 
cliënten?

Nee.

De kans op verwijzing naar een 
andere gemeente is groter; 
de toegang ontbreekt aan 
‘cliëntvriendelijkheid';
onafhankelijke cliëntondersteuning 
voor ggz-patiënten is in veel en zeker 
in kleinere gemeenten schaars 
beschikbaar.

Bron: Adviezen uit Praktijktoets 
woonplaatsbeginsel en 
doordecentralisatie AEF, i.o.v. VWS, 
november 2020

Over welke 
mensen gaat het?

In welke 
gemeenten wonen 
deze mensen nu?

Wat gaat er 
gebeuren?

Om hoeveel geld 
gaat het?

Wat is het doel?

Kunnen de centrum-
gemeenten na de 
herverdeling bestaande 
locaties in stand houden?

Hebben alle 
gemeenten een 
woonzorgvisie 
zoals het kabinet 
heeft gevraagd?

Hoe wordt het geld 
herverdeeld?

Krijgen cliënten straks 
meer begeleiding aan 
huis?

Stijgen de administratieve 
lasten voor aanbieders en 
gemeenten?

Hebben alle gemeenten 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor 
ggz-cliënten in de Wmo?

Wordt de toegang tot 
zorg gemakkelijker te 
vinden voor cliënten?

Heeft het 
Woonplaatsbeginsel 
risico’s voor toegang 
en continuïteit van 
zorg voor cliënten?

Wat is het 
standpunt 
van Valente?

Wanneer begint de 
herverdeling van 
geld?

Is er geleerd van de 
lessen in de 
jeugdsector?

In welke wet 
staat dat?

Als je in 2022 uit een 
ggz-kliniek komt en je 
hebt BW nodig, hoe 
gaat dat dan?

Hebben alle gemeenten 
bindende afspraken voor 
verplichte samenwerking?

Hebben alle gemeenten 
een visie en een 
uitvoeringsplan voor 
deze transformatie?

Is het wetsvoorstel 
Woonplaatsbeginsel 
goed uitvoerbaar?

Hebben alle 
gemeenten woningen 
in de wijk voor ggz-
cliënten?

Over hoeveel 
mensen gaat het?

Hebben gemeenten en 
zorgverzekeraars samen 
begeleiding en behandeling 
aan huis geregeld?

Ziet Valente alleen 
maar beren op de 
weg?
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Hebben alle gemeenten woningen 
in de wijk voor ggz-cliënten?

Nee.

Alle gemeenten signaleren een gebrek 
aan passende woningen voor deze 
doelgroep.
Dit heeft tot gevolg dat ggz-cliënten 
vaak veel langer dan nodig in een ggz-
kliniek moeten blijven, of zelfs, na 
ontslag uit de kliniek, in de 
daklozenopvang terecht komen.
Er zijn heel weinig gemeenten die 
concrete kwantitatieve afspraken 
hebben gemaakt met 
woningcorporaties over passende 
betaalbare woningen. Zorgaanbieders 
zijn nauwelijks bij wel gemaakte 
afspraken betrokken, terwijl 
corporaties woningen niet ter 
beschikking stellen als er geen 
begeleiding wordt geboden.

Bron: Staat van de Volkshuisvesting 
2019, Rijksoverheid en ‘Stand van het 
Land’ over beschermd wonen, i.o.v. 
VWS, door HHM, november 2020

Over welke 
mensen gaat het?

In welke 
gemeenten wonen 
deze mensen nu?

Wat gaat er 
gebeuren?

Om hoeveel geld 
gaat het?

Wat is het doel?

Kunnen de centrum-
gemeenten na de 
herverdeling bestaande 
locaties in stand houden?

Hebben alle 
gemeenten een 
woonzorgvisie 
zoals het kabinet 
heeft gevraagd?

Hoe wordt het geld 
herverdeeld?

Krijgen cliënten straks 
meer begeleiding aan 
huis?

Stijgen de administratieve 
lasten voor aanbieders en 
gemeenten?

Hebben alle gemeenten 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor 
ggz-cliënten in de Wmo?

Wordt de toegang tot 
zorg gemakkelijker te 
vinden voor cliënten?

Heeft het 
Woonplaatsbeginsel 
risico’s voor toegang 
en continuïteit van 
zorg voor cliënten?

Wat is het 
standpunt 
van Valente?

Wanneer begint de 
herverdeling van 
geld?

Is er geleerd van de 
lessen in de 
jeugdsector?

In welke wet 
staat dat?

Als je in 2022 uit een 
ggz-kliniek komt en je 
hebt BW nodig, hoe 
gaat dat dan?

Hebben alle gemeenten 
bindende afspraken voor 
verplichte samenwerking?

Hebben alle gemeenten 
een visie en een 
uitvoeringsplan voor 
deze transformatie?

Is het wetsvoorstel 
Woonplaatsbeginsel 
goed uitvoerbaar?

Hebben alle 
gemeenten woningen 
in de wijk voor ggz-
cliënten?

Over hoeveel 
mensen gaat het?

Hebben gemeenten en 
zorgverzekeraars samen 
begeleiding en behandeling 
aan huis geregeld?

Ziet Valente alleen 
maar beren op de 
weg?
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Hebben gemeenten en 
zorgverzekeraars samen 
voldoende begeleiding en 
behandeling aan huis geregeld?

Nee.

Bron: na 3 jaar onderhandelen over 
het Hoofdlijnenakkoord ggz is 
nauwelijks tot geen resultaat bereikt 
om voldoende ambulante zorg of 
consultatie mogelijkheden aan huis te 
regelen.

Over welke 
mensen gaat het?

In welke 
gemeenten wonen 
deze mensen nu?

Wat gaat er 
gebeuren?

Om hoeveel geld 
gaat het?

Wat is het doel?

Kunnen de centrum-
gemeenten na de 
herverdeling bestaande 
locaties in stand houden?

Hebben alle 
gemeenten een 
woonzorgvisie 
zoals het kabinet 
heeft gevraagd?

Hoe wordt het geld 
herverdeeld?

Krijgen cliënten straks 
meer begeleiding aan 
huis?

Stijgen de administratieve 
lasten voor aanbieders en 
gemeenten?

Hebben alle gemeenten 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor 
ggz-cliënten in de Wmo?

Wordt de toegang tot 
zorg gemakkelijker te 
vinden voor cliënten?

Heeft het 
Woonplaatsbeginsel 
risico’s voor toegang 
en continuïteit van 
zorg voor cliënten?

Wat is het 
standpunt 
van Valente?

Wanneer begint de 
herverdeling van 
geld?

Is er geleerd van de 
lessen in de 
jeugdsector?

In welke wet 
staat dat?

Hebben gemeenten en 
zorgverzekeraars samen 
begeleiding en behandeling 
aan huis geregeld?

Als je in 2022 uit een 
ggz-kliniek komt en je 
hebt BW nodig, hoe 
gaat dat dan?

Hebben alle gemeenten 
bindende afspraken voor 
verplichte samenwerking?

Hebben alle gemeenten 
een visie en een 
uitvoeringsplan voor 
deze transformatie?

Is het wetsvoorstel 
Woonplaatsbeginsel 
goed uitvoerbaar?

Hebben alle 
gemeenten woningen 
in de wijk voor ggz-
cliënten?

Over hoeveel 
mensen gaat het?

Ziet Valente alleen 
maar beren op de 
weg?
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Hebben alle gemeenten 
onafhankelijke cliëntondersteuning 
voor ggz-cliënten in de Wmo?

Nee.

In de meeste gemeenten is geen 
specifieke clientondersteuning voor 
ggz-cliënten.

Bron: rapport Zorgen voor Burgers, 
Nationale Ombudsman, mei 2018 en 
rapport ‘Blijvende zorg’, Nationale 
Ombudsman, september 2020
Praktijktoets Doordecentralisatie en 
Woonplaatsbeginsel, AEF, i.o.v. VWS, 
november 2020

Over welke 
mensen gaat het?

In welke 
gemeenten wonen 
deze mensen nu?

Wat gaat er 
gebeuren?

Om hoeveel geld 
gaat het?

Wat is het doel?

Kunnen de centrum-
gemeenten na de 
herverdeling bestaande 
locaties in stand houden?

Hebben alle 
gemeenten een 
woonzorgvisie 
zoals het kabinet 
heeft gevraagd?

Hoe wordt het geld 
herverdeeld?

Krijgen cliënten straks 
meer begeleiding aan 
huis?

Stijgen de administratieve 
lasten voor aanbieders en 
gemeenten?

Hebben alle gemeenten 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor 
ggz-cliënten in de Wmo?

Wordt de toegang tot 
zorg gemakkelijker te 
vinden voor cliënten?

Heeft het 
Woonplaatsbeginsel 
risico’s voor toegang 
en continuïteit van 
zorg voor cliënten?

Wat is het 
standpunt 
van Valente?

Wanneer begint de 
herverdeling van 
geld?

Is er geleerd van de 
lessen in de 
jeugdsector?

In welke wet 
staat dat?

Als je in 2022 uit een 
ggz-kliniek komt en je 
hebt BW nodig, hoe 
gaat dat dan?

Hebben alle gemeenten 
bindende afspraken voor 
verplichte samenwerking?

Hebben alle gemeenten 
een visie en een 
uitvoeringsplan voor 
deze transformatie?

Is het wetsvoorstel 
Woonplaatsbeginsel 
goed uitvoerbaar?

Hebben alle 
gemeenten woningen 
in de wijk voor ggz-
cliënten?

Over hoeveel 
mensen gaat het?

Hebben gemeenten en 
zorgverzekeraars samen 
begeleiding en behandeling 
aan huis geregeld?

Ziet Valente alleen 
maar beren op de 
weg?
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Krijgen cliënten straks meer 
begeleiding aan huis?

Onbekend.

Bron: er zijn geen plannen bekend 
waarin staat dat cliënten meer 
begeleiding krijgen.

Over welke 
mensen gaat het?

In welke 
gemeenten wonen 
deze mensen nu?

Wat gaat er 
gebeuren?

Om hoeveel geld 
gaat het?

Wat is het doel?

Kunnen de centrum-
gemeenten na de 
herverdeling bestaande 
locaties in stand houden?

Hebben alle 
gemeenten een 
woonzorgvisie 
zoals het kabinet 
heeft gevraagd?

Hoe wordt het geld 
herverdeeld?

Krijgen cliënten 
straks meer 
begeleiding aan 
huis?

Stijgen de administratieve 
lasten voor aanbieders en 
gemeenten?

Hebben alle gemeenten 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor 
ggz-cliënten in de Wmo?

Wordt de toegang tot 
zorg gemakkelijker te 
vinden voor cliënten?

Heeft het 
Woonplaatsbeginsel 
risico’s voor toegang 
en continuïteit van 
zorg voor cliënten?

Wat is het 
standpunt 
van Valente?

Wanneer begint de 
herverdeling van 
geld?

Is er geleerd van de 
lessen in de 
jeugdsector?

In welke wet 
staat dat?

Als je in 2022 uit een 
ggz-kliniek komt en je 
hebt BW nodig, hoe 
gaat dat dan?

Hebben alle gemeenten 
bindende afspraken voor 
verplichte samenwerking?

Hebben alle gemeenten 
een visie en een 
uitvoeringsplan voor 
deze transformatie?

Is het wetsvoorstel 
Woonplaatsbeginsel 
goed uitvoerbaar?

Hebben alle 
gemeenten woningen 
in de wijk voor ggz-
cliënten?

Over hoeveel 
mensen gaat het?

Hebben gemeenten en 
zorgverzekeraars samen 
begeleiding en behandeling 
aan huis geregeld?

Ziet Valente alleen 
maar beren op de 
weg?
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Als je in 2022 uit een ggz-kliniek 
komt en je hebt BW nodig, hoe 
gaat dat dan?

Eerst moet je ‘woonplaats’ bepaald 
worden door de gemeente waar je je 
meldt; die 'aanmeldgemeente’ doet 
onderzoek naar je 'herkomst-
gemeente’.
Bij de vastgestelde herkomstgemeente 
kun je dan ondersteuning aanvragen en 
mogelijk krijg je vanuit die gemeente 
Wmo-ondersteuning.
Het is niet bekend of de gemeente 
waar je je meldt, overbruggingszorg of 
onderdak biedt tot de gemeente van 
herkomst vastgesteld is.

Over welke 
mensen gaat het?

In welke 
gemeenten wonen 
deze mensen nu?

Wat gaat er 
gebeuren?

Om hoeveel geld 
gaat het?

Wat is het doel?

Kunnen de centrum-
gemeenten na de 
herverdeling bestaande 
locaties in stand houden?

Hebben alle 
gemeenten een 
woonzorgvisie 
zoals het kabinet 
heeft gevraagd?

Hoe wordt het geld 
herverdeeld?

Krijgen cliënten straks 
meer begeleiding aan 
huis?

Stijgen de administratieve 
lasten voor aanbieders en 
gemeenten?

Hebben alle gemeenten 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor 
ggz-cliënten in de Wmo?

Wordt de toegang tot 
zorg gemakkelijker te 
vinden voor cliënten?

Heeft het 
Woonplaatsbeginsel 
risico’s voor toegang 
en continuïteit van 
zorg voor cliënten?

Wat is het 
standpunt 
van Valente?

Wanneer begint de 
herverdeling van 
geld?

Is er geleerd van de 
lessen in de 
jeugdsector?

In welke wet 
staat dat?

Als je in 2022 uit een 
ggz-kliniek komt en 
je hebt BW nodig, 
hoe gaat dat dan?

Hebben alle gemeenten 
bindende afspraken voor 
verplichte samenwerking?

Hebben alle gemeenten 
een visie en een 
uitvoeringsplan voor 
deze transformatie?

Is het wetsvoorstel 
Woonplaatsbeginsel 
goed uitvoerbaar?

Hebben alle 
gemeenten woningen 
in de wijk voor ggz-
cliënten?

Over hoeveel 
mensen gaat het?

Hebben gemeenten en 
zorgverzekeraars samen 
begeleiding en behandeling 
aan huis geregeld?

Ziet Valente alleen 
maar beren op de 
weg?
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Hebben alle gemeenten een 
woonzorgvisie zoals het kabinet 
heeft gevraagd?

Tweederde van de 355 gemeenten 
heeft geen woonzorgvisie.

Bron: Nulmeting van de Taskforce 
Wonen en Zorg, juli 2020

Over welke 
mensen gaat het?

In welke 
gemeenten wonen 
deze mensen nu?

Wat gaat er 
gebeuren?

Om hoeveel geld 
gaat het?

Wat is het doel?

Kunnen de centrum-
gemeenten na de 
herverdeling bestaande 
locaties in stand houden?

Hebben alle 
gemeenten een 
woonzorgvisie 
zoals het 
kabinet heeft 
gevraagd?

Hoe wordt het geld 
herverdeeld?

Krijgen cliënten straks 
meer begeleiding aan 
huis?

Stijgen de administratieve 
lasten voor aanbieders en 
gemeenten?

Hebben alle gemeenten 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor 
ggz-cliënten in de Wmo?

Wordt de toegang tot 
zorg gemakkelijker te 
vinden voor cliënten?

Heeft het 
Woonplaatsbeginsel 
risico’s voor toegang 
en continuïteit van 
zorg voor cliënten?

Wat is het 
standpunt 
van Valente?

Wanneer begint de 
herverdeling van 
geld?

Is er geleerd van de 
lessen in de 
jeugdsector?

In welke wet 
staat dat?

Als je in 2022 uit een 
ggz-kliniek komt en je 
hebt BW nodig, hoe 
gaat dat dan?

Hebben alle gemeenten 
bindende afspraken voor 
verplichte samenwerking?

Hebben alle gemeenten 
een visie en een 
uitvoeringsplan voor 
deze transformatie?

Is het wetsvoorstel 
Woonplaatsbeginsel 
goed uitvoerbaar?

Hebben alle 
gemeenten woningen 
in de wijk voor ggz-
cliënten?

Over hoeveel 
mensen gaat het?

Hebben gemeenten en 
zorgverzekeraars samen 
begeleiding en behandeling 
aan huis geregeld?

Ziet Valente alleen 
maar beren op de 
weg?
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Is het wetsvoorstel 
Woonplaatsbeginsel goed 
uitvoerbaar?

Voor gemeenten: ja uitvoerbaar, mits 
randvoorwaarden. Randvoorwaarden 
zijn: landelijke afspraken over 
overdracht van cliënten tussen 
gemeenten, over 'de beste plek voor 
de client', over passend aanbod, over 
moment en wijze van in-
en uitstroom, en over inter-
gemeentelijk contractmanagement.

Voor aanbieders: nee, slecht 
uitvoerbaar, er ontstaan grote 
administratieve lasten.

Bron: respectievelijk Uitvoeringstoets 
Gemeenten door VNG Realisatie, 
september 2020 (niet gepubliceerd) 
en AEF rapport ‘Kostenverrekening of 
woonplaatsbeginsel beschermd 
wonen’, 06-04-2020

Over welke 
mensen gaat het?

In welke 
gemeenten wonen 
deze mensen nu?

Wat gaat er 
gebeuren?

Om hoeveel geld 
gaat het?

Wat is het doel?

Kunnen de centrum-
gemeenten na de 
herverdeling bestaande 
locaties in stand houden?

Hebben alle 
gemeenten een 
woonzorgvisie 
zoals het kabinet 
heeft gevraagd?

Hoe wordt het geld 
herverdeeld?

Krijgen cliënten straks 
meer begeleiding aan 
huis?

Stijgen de administratieve 
lasten voor aanbieders en 
gemeenten?

Hebben alle gemeenten 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor 
ggz-cliënten in de Wmo?

Wordt de toegang tot 
zorg gemakkelijker te 
vinden voor cliënten?

Heeft het 
Woonplaatsbeginsel 
risico’s voor toegang 
en continuïteit van 
zorg voor cliënten?

Wat is het 
standpunt 
van Valente?

Wanneer begint de 
herverdeling van 
geld?

Is er geleerd van de 
lessen in de 
jeugdsector?

In welke wet 
staat dat?

Als je in 2022 uit een 
ggz-kliniek komt en je 
hebt BW nodig, hoe 
gaat dat dan?

Hebben alle gemeenten 
bindende afspraken voor 
verplichte samenwerking?

Hebben alle gemeenten 
een visie en een 
uitvoeringsplan voor 
deze transformatie?

Is het wetsvoorstel 
Woonplaatsbeginsel 
goed uitvoerbaar?

Hebben alle 
gemeenten woningen 
in de wijk voor ggz-
cliënten?

Over hoeveel 
mensen gaat het?

Hebben gemeenten en 
zorgverzekeraars samen 
begeleiding en behandeling 
aan huis geregeld?

Ziet Valente alleen 
maar beren op de 
weg?
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Heeft het Woonplaatsbeginsel 
risico’s voor cliënten wat betreft 
toegang en continuïteit van zorg?

Ja.

Minder keuzevrijheid voor cliënten 
doordat gemeenten en aanbieders 
het inkopen buiten de eigen 
gemeente of regio complex of niet 
uitvoerbaar vinden, dus minder kans 
op passende zorg. Te weinig kennis 
van deze doelgroepen bij kleine 
gemeenten en daardoor geen 
passende hulp. Risico op escalatie 
omdat cliënten worden geweigerd bij 
de toegang, of omdat vaststellen 
herkomst te lang duurt. Weinig of 
geen aanbod aan ambulante 
mogelijkheden voor zorg en 
participatie in kleine gemeenten en 
daardoor risico op escalatie bij 
cliënten met ernstige psychische 
aandoeningen (‘verward gedrag’).

Bron: Praktijktoets 
woonplaatsbeginsel 
cliëntenperspectief AEF i.o.v. VWS 
(datum publicatie onbekend) en 
Rapport CPB ‘Decentrale bekostiging 
beschermd wonen’

Over welke 
mensen gaat het?

In welke 
gemeenten wonen 
deze mensen nu?

Wat gaat er 
gebeuren?

Om hoeveel geld 
gaat het?

Wat is het doel?

Kunnen de centrum-
gemeenten na de 
herverdeling bestaande 
locaties in stand houden?

Hebben alle 
gemeenten een 
woonzorgvisie 
zoals het kabinet 
heeft gevraagd?

Hoe wordt het geld 
herverdeeld?

Krijgen cliënten straks 
meer begeleiding aan 
huis?

Stijgen de administratieve 
lasten voor aanbieders en 
gemeenten?

Hebben alle gemeenten 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor 
ggz-cliënten in de Wmo?

Wordt de toegang tot 
zorg gemakkelijker te 
vinden voor cliënten?

Heeft het 
Woonplaatsbeginsel 
risico’s voor toegang 
en continuïteit van 
zorg voor cliënten?

Wat is het 
standpunt 
van Valente?

Wanneer begint de 
herverdeling van 
geld?

Is er geleerd van de 
lessen in de 
jeugdsector?

In welke wet 
staat dat?

Als je in 2022 uit een 
ggz-kliniek komt en je 
hebt BW nodig, hoe 
gaat dat dan?

Hebben alle gemeenten 
bindende afspraken voor 
verplichte samenwerking?

Hebben alle gemeenten 
een visie en een 
uitvoeringsplan voor 
deze transformatie?

Is het wetsvoorstel 
Woonplaatsbeginsel 
goed uitvoerbaar?

Hebben alle 
gemeenten woningen 
in de wijk voor ggz-
cliënten?

Over hoeveel 
mensen gaat het?

Hebben gemeenten en 
zorgverzekeraars samen 
begeleiding en behandeling 
aan huis geregeld?

Ziet Valente alleen 
maar beren op de 
weg?

Doordecentralisatie
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Is er geleerd van de lessen in de 
jeugdsector als het om het 
Woonplaatsbeginsel en/of de 
doordecentralisatie gaat?

Nee.

Bron: er zijn geen documenten 
waaruit blijkt wat gemeenten er 
precies van geleerd hebben. Sinds die 
decentralisatie (2015) hebben veel 
jeugdzorgaanbieders hun aanbod 
moeten inkrimpen, met lange 
wachtlijsten en niet passende zorg 
voor kinderen tot gevolg.

Over welke 
mensen gaat het?

In welke 
gemeenten wonen 
deze mensen nu?

Wat gaat er 
gebeuren?

Om hoeveel geld 
gaat het?

Wat is het doel?
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In welke wet staat de overgang 
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Hebben alle gemeenten een visie 
en een uitvoeringsplan voor deze 
transformatie?

Nee.

Bron: HHM onderzoek Stand van het 
Land laat zien dat 12 van de 45 regio’s 
zowel regiovisie als uitvoeringsplan 
hebben. 12 regio’s hebben regiovisie 
noch uitvoeringsplan. 12 regio’s 
hebben wel een visie maar geen 
uitvoeringsplan. Negen regio’s hebben 
visie en plan in meerdere of mindere 
mate in ontwikkeling.
Dit betekent dat er nog geen 
regionaal idee en plan ligt hoe 
mensen met een ernstige psychische 
aandoening worden ondersteund bij 
wonen en participatie. Ook is niet 
bekend op welke manier gemeenten 
in zo’n regio samenwerken om 
financiële risico’s af te dekken en hoe 
zij per gemeente voor voldoende 
passende woningen zorgen voor ggz-
cliënten.
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Stijgen de administratieve lasten 
voor aanbieders en gemeenten?

Ja.

Bron: er is beperkt draagvlak bij 
gemeenten voor een model-
overeenkomst met uniforme 
bepalingen voor de inkoop van 
beschermd wonen. Beleidsvrijheid 
van gemeenten blijft uitgangspunt. 
Gemeenten prefereren eigen 
inkoopdocumenten. Blijkt uit 
onderzoek Significant i.o.v. VNG en 
VWS (nog niet gepubliceerd).

Ook de invoering van het 
woonplaatsbeginsel leidt tot een 
grote stijging van administratieve 
lasten voor zorgaanbieders.
Bron: rapport AEF over 
kostenverrekening of 
woonplaatsbeginsel, april 2020.
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Hebben alle gemeenten
bindende afspraken voor 
verplichte samenwerking?

Nee.

Zolang er geen bindende afspraken 
zijn voor regionale financiële 
samenwerking en solidariteit, is er het 
risico dat het geld voor beschermd 
wonen dat naar kleine gemeenten 
gaat, besteed wordt aan andere 
zaken, zoals de tekorten in het sociale 
domein e.d., en dat er niet 
geïnvesteerd wordt in lokale 
ondersteuning van mensen met 
ernstige psychische aandoeningen. 
De door de VNG vastgestelde 'Norm 
voor Opdrachtgeverschap' brengt 
geen wettelijk verplichte 
samenwerking mee. Dat 
geeft onvoldoende waarborg voor 
blijvende samenwerking.

Bron: HHM onderzoek Stand van het 
Land; de Norm voor 
Opdrachtgeverschap voor regionale 
samenwerking moet nog 
geïmplementeerd worden en is een 
vorm van zelfregulering waar 
gemeenten zelf over besluiten.
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weg?
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Wat is het standpunt van Valente?

We staan achter de inhoudelijke 
beweging van de commissie Toekomst 
Beschermd Wonen (commissie 
Dannenberg) en het omvormen van 
het traditionele beschermd wonen en 
opvang naar eigentijdse en 
innovatieve vormen van beschermd 
(thuis) wonen en opvang die 
aansluiten bij de leefwereld van de 
cliënt. Deze beweging zetten de leden 
van Valente ook al jaren in.
Valente wil beschermd wonen niet 
doordecentraliseren naar niet-
centrumgemeenten, tot aan de 
voorwaarden van Dannenberg is 
voldaan, en alleen gezamenlijk met 
maatschappelijke opvang. Regionale 
schaalgrootte is onmisbaar voor de 
uitvoerbaarheid van beleid voor ggz-
cliënten, en moet wettelijk geborgd 
worden.
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Ziet Valente alleen maar beren op 
de weg? 

Nee, we zien ook kansen en goede 
voorbeelden, binnen het huidige 
stelsel van centrumgemeente-regio's. 
In een aantal regio’s werken 
gemeenten zorgaanbieders en 
woningcorporaties al goed samen om 
ggz-cliënten te laten wonen met 
begeleiding, na uitstroom uit 
beschermd wonen, ggz of detentie.

Bijvoorbeeld in Tilburg, Nijmegen en 
in meerdere regio’s.
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https://www.corpovenista.nl/dossier-mkba/project-woningcontingent-maatschappelijk-zeer-renderend/
https://www.ribw-nijmegenrivierenland.nl/Over-ons/Nieuws-voor-clienten/Samen-bouwen-aan-buurten-waar-iedereen-een-plek-heeft,-meetelt-en-wordt-gezien
https://www.platform31.nl/publicaties/factsheet-24-uurszorg-in-de-wijk
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