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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op 20 januari 2021 spreekt u met minister De Jonge en minister Van Ark over een aantal 

onderwerpen betreffende de governance in de zorg. Op de agenda staan drie onderwerpen waar wij 

uw aandacht voor willen vragen. Dat betreft de kwaliteitsnormering beschermd wonen, de 

onafhankelijke cliëntondersteuning voor ggz- en opvangcliënten en het toezicht in de Wmo2015. 

Kwaliteitsnormering beschermd wonen 

Beschermd wonen voor ggz-cliënten (langdurige ggz) komt als zorgvorm voor in meerdere wettelijke 

kaders. Er is beschermd wonen onder de Wmo2015, onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en onder de 

Wet forensische zorg (Wfz). Veel van onze leden leveren zorg aan cliënten die onder één van deze 

drie wetten vallen. Voor de Wmo2015 bestaat geen landelijk geldend kwaliteitskader, gemeenten 

zijn hier verantwoordelijk voor kwaliteitseisen en -toezicht. Er bestaat wel een handreiking van de 

VNG over kwaliteitseisen voor beschermd wonen. Voor de Wfz is een kwaliteitskader in ontwikkeling. 

Voor de Wlz is nog geen kwaliteitskader. Het type zorg dat geleverd wordt (verblijf met begeleiding, 

dagbesteding en soms ook behandeling) komt op grote onderdelen overeen in de drie wetten. Voor 

zorgaanbieders, cliënten, beroepsgroepen en financiers geldt dat er nu geen (eenduidige) eisen zijn 

als het gaat om bejegening van cliënten, kwalificaties van medewerkers, betrekken van naasten en 

familie, huisvesting, veiligheid et cetera. Voor aanbieders is het van belang dat samenhang bestaat 

tussen de kwaliteitseisen voor beschermd wonen / langdurige ggz in de drie wettelijke kaders. 

We vinden het dringend noodzakelijk dat er een kwaliteitskader langdurige ggz voor de Wlz tot stand 

komt en aanvang 2022 gereed is. Ook is een modernisering nodig van de bestaande VNG handreiking 

kwaliteitseisen beschermd wonen van de VNG, per voorjaar 2022. We sluiten ons volmondig aan bij 

de oproep van MIND over dit onderwerp. 
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Wilt u minister De Jonge (en via hem ook staatssecretaris Blokhuis die over de ggz gaat) vragen om 

middelen ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van een kwaliteitskader langdurige ggz? Wilt 

u ook vragen of de VNG handreiking kwaliteitseisen beschermd wonen gemoderniseerd kan worden, 

wellicht via het budget uit de Meerjarenagenda Beschermd Wonen? 

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor opvang- en ggz cliënten 

Ondanks de investeringen de afgelopen jaren van minister de Jonge, is onafhankelijke cliëntonder-

steuning voor mensen die te maken hebben met ggz-problematiek, met huiselijk geweld of met 

dakloosheid, in een grote meerderheid van gemeenten niet beschikbaar. Hoe ingewikkelder de 

problemen van een burger, des te moeilijker om daarbij adequate cliëntondersteuning en hulp te 

krijgen. Het Sociaal Cultureel Planbureau, de Nationale Ombudsman, de Kinderombudsman en de 

Algemene Rekenkamer hebben in meerdere rapporten beschreven dat het niet goed gaat en dat 

mensen tussen de wal en het schip belanden. 

Wilt u minister De Jonge vragen wat hij gaat doen om te zorgen dat in alle gemeenten onafhankelijke 

cliëntondersteuning beschikbaar is voor ggz en opvangcliënten en die adequaat toe te rusten voor de 

complexe vraagstukken waar deze cliënten mee worstelen? Wilt u hem ook vragen met de VNG te 

overleggen wat (alle) gemeenten nodig hebben om overal in het land onafhankelijke cliëntonder-

steuning voor deze doelgroepen van de grond te krijgen? 

Toezicht in de Wmo2015 voor opvang en beschermd wonen 

Op dit moment voeren de VNG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een project uit om 

het toezicht op beschermd wonen (Wmo2015) te verbeteren. In het voorjaar van 2021 zijn hier 

resultaten van te verwachten. Voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (beiden vallend 

onder de Wmo2015) bestaan geen toetsingskaders voor het toezicht. Het zijn intramurale vormen 

van opvang waar cliënten (soms met hun kinderen) 24/7 verblijven. Wij denken dat een toetsings-

kader voor de opvang gemeenten en aanbieders kan helpen om de inzicht te krijgen in de kwaliteit 

van verblijf en hulpverlening en die te verbeteren. 

Wilt u minister De Jonge vragen (en via hem staatssecretaris Blokhuis die verantwoordelijk is voor 

beschermd wonen ggz, voor opvang en voor de aanpak van huiselijk geweld) om middelen vrij te 

maken voor het ontwikkelen van een toetsingskader voor zowel de maatschappelijke opvang alsook 

voor de vrouwenopvang? 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink  Veronique Esman-Peeters 

directeur Valente     directeur de Nederlandse ggz 

 

 

 

 

 


