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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op 31 maart 2022 spreekt u met minister Helder en staatssecretaris van Ooijen in het debat over 

ouderenzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015). Vanuit Valente, de 

brancheorganisatie voor participatie, begeleiding en veilige opvang, willen we u aandachtspunten 

meegeven voor de uitvoering van de Wmo 2015. Het gaat dan om het besluit van de 

staatssecretaris om het wetsvoorstel voor een woonplaatsbeginsel beschermd wonen uit te 

stellen en om de inkoop in het sociaal domein.  

Uitstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen Wmo2015 

Valente steunt de keuze van de staatssecretaris om tot een zorgvuldige uitwerking en 

behandeling van het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel Wmo te komen en voldoende tijd 

daarvoor uit te trekken. Het invoeren van een woonplaatsbeginsel voor mensen met ernstige 

psychische aandoeningen kan zeer ingrijpend werken op toegang en kwaliteit van beschermd 

wonen. Het vinden van een passende plek beschermd wonen kan moeilijker worden, juist voor 

mensen die toch al moeite hebben om passende ondersteuning te vinden. Onafhankelijke 

cliëntondersteuning voor ggz cliënten, om hen de weg te wijzen, is lang niet overal beschikbaar. 

Schaalgrootte essentieel voor goede uitvoering 

Individuele gemeenten zijn te klein om voldoende aanbod en variëteit van beschermd wonen in 

huis te hebben. Voor een goede uitvoering van beschermd wonen zijn regionale en 

bovenregionale samenwerking en inkoop onmisbaar. Schaalgrootte is essentieel. Beschermd 

wonen voor ggz cliënten betreft schaarse en kostbare maatwerkvoorzieningen voor een relatief 

kleine, complexe groep cliënten. Robuuste samenwerkingsverbanden zijn nodig voor de toegang, 

de uitvoering, het toezicht en voor het noodzakelijke palet aan woonvarianten en ambulante 

voorzieningen voor inloop, activering, respijt en begeleiding. Specifieke expertise en voldoende 

mailto:cie.vws@tweedekamer.nl


 

2 
 Postbus 830 • 3800 AV  Amersfoort • 033 4615029 • KvK 76982548 • www.valente.nl  

 

ambtelijke capaciteit is nodig. Het beleid voor beschermd wonen hangt samen met onderwerpen 

als de aanpak van verward gedrag, de aanpak van dakloosheid, de regionale woon(zorg)visie, de 

openbare (geestelijke) gezondheidszorg en het beleid van zorg & veiligheidsregio’s. Het betreft 

allemaal regionaal beleid waar afstemming en samenwerking vereist zijn om resultaat te boeken. 

Valente vindt daarom dat regionale samenwerking voor beschermd wonen van zodanig belang is 

voor de continuïteit en kwaliteit, dat deze in de Wmo 2015 moet worden verankerd.  

Wilt u de staatssecretaris vragen hoe hij tegenover een dergelijke wetswijziging staat? 

Voor inkoop sociaal domein vaker naar de rechter 

Wij krijgen steeds vaker signalen van leden dat zij alleen, of met andere leden naar de rechter 

stappen vanwege onredelijke voorwaarden die bij aanbesteding van Wmo ondersteuning 

(beschermd wonen, begeleiding thuis, maatschappelijke en vrouwenopvang) gesteld worden. 

Aanbestedingen worden met enige regelmaat teruggetrokken of uitgesteld. We maken ons 

zorgen om aanbestedingen van beschermd wonen die ertoe kunnen leiden dat cliënten naar een 

woonplek van een andere zorgaanbieder moeten verhuizen. Ook zien we dat aanbieders van 

specialistische begeleiding voor mensen met een ernstige psychische aandoening, verslaving of 

huiselijk geweld zich terugtrekken uit regio’s omdat tarieven niet reëel zijn. Dit leidt tot een 

verschraling van het aanbod in de ambulante ggz.  

We zien ook dat heel veel tijd gaat zitten in het meedoen aan aanbestedingsrondes van 

gemeenten. Zowel de inkoopprocedures als de verantwoordingseisen brengen zware 

administratieve lasten mee. Tegelijkertijd zien we ook dat andere gemeenten de ondersteuning 

via subsidie financieren. Subsidieverlening brengt in het algemeen veel lagere administratieve 

lasten mee. We vragen ons af of het subsidie instrument op grotere schaal kan worden ingezet 

door gemeenten en zijn benieuwd of de staatssecretaris dat wil onderzoeken en stimuleren. 

Wij hopen dat u onze vragen wilt bespreken bij het commissiedebat. Hebt u vragen over deze 

brief, neem dan contact op met ondergetekende. 

Hoogachtend, 

 

 

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 

Directeur Valente 


