
Eindrapportage 
Proactief Toezicht:

Overbruggingszorg aan 
GGZ-cliënten in de 
gemeenten Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam

Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond
15 februari 2018

 
Toezichthouders:
Claudia Weeber
Muzaffer Yuksekyildiz
Jacqueline Kabel





SAMENVATTING 
 

In het najaar van 2017 heeft regionaal toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond (Toezicht Wmo) 

in het kader van proactief toezicht de kwaliteit van overbruggingszorg aan GGZ-cliënten 

in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam onderzocht. Hiervoor is toezicht 

uitgevoerd bij de vier aanbieders van deze vorm van Wmo-ondersteuning in deze 

gemeenten. In deze eindrapportage zijn de algemene bevindingen naar aanleiding van de 

onderzoeken opgenomen en worden aanbevelingen gedaan aan de gemeenten en de 

uitvoeringsorganisatie voor de Wmo in deze gemeenten (ROGplus). 
 

Het toezicht is uitgevoerd aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Wat is de kwaliteit 

van de Wmo-ondersteuning aan GGZ-cliënten met een indicatie voor Beschermd Wonen die 

voorafgaand of na een intramuraal verblijf zelfstandig wonen en voldoet deze ondersteuning als 

alternatief voor Beschermd Wonen? 

 

Als kaders voor de toetsing van de kwaliteit heeft Toezicht Wmo gebruik gemaakt van de eisen 

in de Wmo2015, het regionaal toetsingskader en diverse documenten van de gemeenten en 

ROGplus. Tijdens de uitvoering van het toezicht heeft Toezicht Wmo diverse 

kwaliteitsdocumenten van de zorgaanbieders ingezien en in totaal drieëntwintig cliëntendossiers 

en zestien personeelsdossiers van voornamelijk wooncoaches / individueel begeleiders 

bekeken. Daarnaast zijn medewerkers en managers van de vier zorgaanbieders, cliënten en in 

één geval een familielid van een cliënt geïnterviewd – in totaal negentwintig vraaggesprekken.  

 

Toezicht Wmo heeft grote verschillen gezien in de kwaliteit van ondersteuning die de aanbieders 

leveren aan cliënten met overbruggingszorg. Eén van de aanbieders sprong daar in positieve 

zin in uit, bij met name één andere aanbieder zijn (helaas) de nodige verbeteringen noodzakelijk. 

 

Naar aanleiding van het uitgevoerde toezicht heeft Toezicht Wmo geconstateerd dat 

ondersteuning op basis van de Wmo2015 deels financieel gedreven is en dat dit ten koste gaat 

van (kwetsbare) cliënten. Niet het aantal cliënten dat Beschermd Wonen (BW) nodig heeft is in 

de praktijk bepalend voor het aantal BW-plekken, maar het BW-budget van de drie gemeenten 

in kwestie (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis). Tegelijkertijd constateert Toezicht Wmo dat 

er cliënten zijn die mogelijk voldoende hebben aan ambulante ondersteuning (op basis van de 

ambulante budgetten) en nu nog onterecht overbruggingszorg krijgen. Deze onterechte 

overbruggingszorg drukt op het BW-budget voor BW-plekken.  

 

Toezicht Wmo heeft op basis van het onderzoek eveneens vastgesteld dat er cliënten met 

overbruggingszorg op de wachtlijst staan, waarvoor het noodzakelijk is of kan zijn dat zij spoedig 

op een BW-locatie komen te wonen. Zij lopen mogelijk het risico met betrekking tot hun 

gezondheid en/of welzijn als gevolg van een gebrek aan toezicht, (mogelijk) onvoldoende 

ondersteuning en het ontbreken van 24-uurs beschikbaarheid van begeleiding. Indien 

Beschermd Wonen echt niet mogelijk is, zou voor deze cliënten een andere 

(maatwerk)oplossing gevonden dienen te worden. Het is zaak om deze groep zo spoedig 

mogelijk met de aanbieders in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat deze mensen op korte 

termijn de juiste ondersteuning krijgen. 
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1. INLEIDING 
 

 

Sinds de inwerkingtreding van de herziene Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2015 

(hierna: Wmo2015) zijn lokale overheden verantwoordelijk voor het organiseren van 

ondersteuning aan burgers. De gemeenten hebben ook de taak gekregen toezicht te 

houden op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo2015. Voor de gemeenten in de regio 

Rotterdam-Rijnmond is dit belegd bij het regionaal toezicht Wmo (Hierna: Toezicht Wmo). 

Toezicht Wmo werkt in opdracht van het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-

Rijnmond.  

 

Het toezicht wordt uitgevoerd op zorgaanbieders waar gemeenten een contract mee 

hebben (zorg in natura), aanbieders die ondersteuning aan cliënten met een 

persoonsgebonden budget (Pgb) bieden en gemeenten zelf vanwege de ondersteuning 

en zorg die zij zelf in het kader van de Wmo aanbieden. De taken van Toezicht Wmo zijn 

beschreven in het regionaal toetsingskader1 dat door betrokken gemeenten, 

professionals en cliëntvertegenwoordigers is ontwikkeld en eind april 2016 is vastgesteld 

in het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond.  
 

Toezicht Wmo voert vier vormen van toezicht uit, te weten: 

 Structureel toezicht 

 Proactief toezicht 

 Preventief toezicht 

 Reactief toezicht 

 

Dit is verder uitgewerkt in het Toezichtmodel Rotterdam-Rijnmond. Het proactief toezicht 

vormt een belangrijke pijler van dit werkmodel.  

 

 

                                                      
1 Zie website https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/wat-doet-de-ggd/toezicht-wmo/  
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Bij proactief toezicht formuleert Toezicht Wmo in het jaarlijkse werkplan2 thema’s of 

risicogroepen die in een breder onderzoek het komende jaar worden onderzocht. Aan de hand 

van deze thema’s vindt toezicht plaats op een selectie van aanbieders, waarbij de kwaliteit van 

de door hen geleverde ondersteuning wordt getoetst. In de eerste helft van 2017 is onderzoek 

uitgevoerd naar de kwaliteit van ondersteuning die burgers in Rotterdam krijgen op basis van 

een Pgb. Reden hiervoor was dat Toezicht Wmo op dat moment van mening was dat de 

uitvoering van de Wmo2015 op basis van Pgb’s voor cliënten en gemeenten de meeste risico’s 

met zich meebracht. Het proactief toezicht werd in dat kader uitgevoerd bij acht Pgb-aanbieders 

die actief zijn in de gemeente Rotterdam3.  

 

Voor de tweede helft van 2017 is voor het proactief toezicht een keuze gemaakt tussen 6 

risicovolle doelgroepen, die door de beleidsadviseurs Wmo in de regiogemeenten in 2016 in het 

toenmalige werkplan zijn benoemd op basis van vijf risico’s4, te weten: 

1. regieverlies en machtsmisbruik; 

2. (seksueel) geweld; 

3. agressie; 

4. lage zelfredzaamheid in noodsituaties; 

5. infectieziekten.  

 

Mensen met een psychiatrische aandoening/ beperking vormen volgens de gemeenten één van 

deze doelgroepen gezien de risico’s 1 t/m 4. Mensen met verslavingsproblematiek voldoen aan 

alle vijf benoemde risico’s.  

 

Toezicht Wmo heeft gekozen voor de doelgroep mensen met een psychiatrische aandoening / 

beperking. Reden voor deze keuze waren de bezuinigingen in de GGZ en de beleidsmatige 

inzet om mensen met een psychische aandoening of beperking meer thuis te laten wonen en 

hen dáár ondersteuning dan wel behandeling te geven. Omdat verslavingsproblematiek landelijk 

ook tot een vorm van psychische problematiek wordt gerekend5, valt deze risicovolle doelgroep 

mede onder deze keuze. Hieruit volgend is als tweede thema voor proactief toezicht in het 

Werkplan 2017 benoemd: De begeleiding van GGZ-cliënten thuis. 

 

1.1 Aanleiding 
 

In de Wmo2015 staat dat “…burgers die zelf dan wel samen met personen in hun naaste 

omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep 

moeten kunnen doen op door de overheid georganiseerde ondersteuning; dat de ondersteuning 

van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, chronische 

psychische of psychosociale problemen, erop gericht moet zijn dat burgers zo lang mogelijk in 

de eigen leefomgeving kunnen blijven; dat het in de rede ligt de overheidsverantwoordelijkheid 

voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger 

te beleggen…” 6  

                                                      
2 Zie website Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond 
3 Zie voor de eindrapportage met de algemene bevindingen naar aanleiding van het uitgevoerde toezicht de website 
van Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond. 
4 Zie werkplan 2016, dat voor de start van de toezichthouders Wmo is opgesteld door de gemeentelijke 
beleidsadviseurs Wmo in de regio. 
5 Zie DSM V 
6 Wmo2015, hoofdstuk 1, paragraaf 1, art.1.1 
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Met de komst van de Wmo2015 is een grote verantwoordelijkheid bij gemeenten neergelegd 

voor wat betreft de ondersteuning aan kwetsbare mensen: burgers “met een beperking, 

chronische psychische of psychosociale problemen”.7 Gemeenten zijn onder meer 

verantwoordelijk geworden voor de inkoop van ondersteuning voor deze doelgroep, voor de 

indicatiestelling en voor de sturing op deze ondersteuning. Daarnaast hebben de gemeenten 

vanwege het overgangsrecht van de rijksoverheid een bestand met cliënten overgeheveld 

gekregen, die voor 2015 reeds een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebben 

gekregen op basis van de voorgaande Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz).  

 

Naast de verschuiving van deze verantwoordelijkheid stuurt de wet erop aan dat deze burgers, 

ondanks hun kwetsbaarheid, zo lang mogelijk zelfstandig (‘in de eigen leefomgeving’) moeten 

kunnen wonen. De GGZ-sector kreeg zelf met bezuinigingen te maken en kreeg door de komst 

van de Wmo2015 met andere eisen en verwachtingen te maken dan zij voorheen gewend 

waren.  

 

Volgend op deze verandering ontstond er landelijk discussie over de vraag of gemeenten wel in 

staat zijn om in de spelen op de behoeften van deze doelgroep.8 Daarnaast kwamen er de 

afgelopen jaren steeds meer nieuwsberichten over wachtlijsten in de zorg, over ‘verwarde 

mensen op straat’ en over burgers die van mening zijn dat er sprake is van een gebrekkige 

samenwerking in zorg.  

 

Gezien de risico’s van Wmo-cliënten met GGZ-problematiek is ervoor gekozen de focus van dit 

onderzoek te leggen op de doelgroep Wmo-cliënten met een achtergrond in de GGZ, met name 

gezien de kwetsbaarheid van deze groep wanneer zij (nog) thuis wonen. Toezicht Wmo besloot 

daarom om de ondersteuning aan deze kwetsbare groep te toetsen. 

 

1.2 Afbakening 

 

GGZ-cliënten die thuis wonen, dat wil zeggen alleen of met gezinsleden in een woning, kunnen 

daar meerdere vormen van Wmo-ondersteuning krijgen, te weten: 

  

1. Ambulante ondersteuning (extramuraal).  

2. Beschermd Wonen (d.w.z. intramurale ondersteuning in een zelfstandige woning in plaats 

van in een collectieve voorziening).  

3. Overbruggingszorg (extramurale ondersteuning aan cliënten thuis, terwijl zij een indicatie 

voor Beschermd Wonen hebben). Dit betreft twee categorieën cliënten, namelijk: 

a. Cliënten met een indicatie voor Beschermd Wonen, die nog op de wachtlijst staan voor 

een plek in Beschermd Wonen (een intramurale voorziening). 

b. Cliënten die een plek in Beschermd Wonen hebben gehad en vanwege een 

toegenomen mate van zelfredzaamheid weer thuis wonen, maar kunnen terugvallen op 

Beschermd Wonen en daarom tijdelijk nu weer op de lijst staan. 

 

Van deze drie vormen was Toezicht Wmo het meest geïntrigeerd door de term 

Overbruggingszorg. Toezicht Wmo ziet hierin de meeste tegenstrijdigheid, met name voor wat 

betreft cliënten die klaarblijkelijk dermate veel problemen dat zij Beschermd Wonen nodig 

                                                      
7 Wmo2015, hoofdstuk 1, paragraaf 1, art.1.1 
8 Zie nieuwsberichten in media in aanloop tot de decentralisatie op 1 januari 2015. 
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hebben en daarvoor een indicatie krijgen, maar tegelijkertijd in afwachting van een plek nog 

thuis ondersteuning krijgen. Toezicht Wmo was benieuwd hoe aanbieders invulling geven aan 

deze vorm van ondersteuning. Hierbij kon de overbrugging op het moment dat cliënten net uit 

Beschermd Wonen komen meegenomen worden.  

 

Toezicht Wmo heeft daarom besloten om vanuit die vraag bij aanbieders van overbruggingszorg 

de kwaliteit van deze vorm van ondersteuning te toetsen en aan de hand daarvan te 

onderzoeken wat deze vorm van ondersteuning betekent voor de cliënten. De andere twee 

vormen (Ambulante Ondersteuning en Beschermd Wonen) zijn in dit onderzoek niet 

meegenomen.  

 

Omdat in 2017 in de gemeente Rotterdam reeds proactief toezicht op de ondersteuning door 

Pgb-aanbieders was uitgevoerd en Toezicht Wmo regionaal werkt, heeft Toezicht Wmo aan de 

overige centrumgemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond gegevens over de cliënten met 

overbruggingszorg opgevraagd. De uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam (ROGplus) kon de meest geschikte data ten behoeve van de 

uitvoerbaarheid van het onderzoek leveren. Besloten is daarom om in deze gemeenten toezicht 

uit te voeren op de kwaliteit van overbruggingszorg aan GGZ-cliënten in het kader van de 

Wmo2015. 

 

De samenwerking tussen behandeling ingevolge de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) en 

ondersteuning ingevolge de Wmo2015 is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

Desalniettemin is conform het regionaal toetsingskader van Toezicht Wmo9 onderzocht in 

hoeverre de medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden in het kader van de 

Wmo2015 kennis hadden van de GGZ-problematiek van hun cliënten, hoe zij hiermee rekening 

hielden en in hoeverre er sprake was van afstemming met behandelaars van cliënten. 

 

1.3 Doel onderzoek en onderzoeksvraag 

 

Het doel van het onderzoek is als volgt: 

 
 

  Kennis en inzicht verkrijgen over de kwaliteit van Wmo-ondersteuning aan  

  GGZ-cliënten met een indicatie voor Beschermd Wonen die voorafgaand of na  

  een intramuraal verblijf zelfstandig wonen.  
 

 

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: 

 

 

  Wat is de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning aan GGZ-cliënten met een indicatie    

  voor Beschermd Wonen die voorafgaand of na een intramuraal verblijf  

  zelfstandig wonen en voldoet deze ondersteuning als alternatief voor  

  Beschermd Wonen? 
 

 
                                                      
9 Zie regionaal toetsingskader Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond, pagina 19 en 20. 
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De deelvragen zijn: 

 
 

1. Wat is de kwaliteit van de overbruggingszorg?  

2. In hoeverre wordt er specifiek op deze cliënten ingezet als alternatief voor het 

feit dat ze niet intramuraal verblijven?  

3. Wat betekent het voor cliënten dat zij deze vorm van ondersteuning krijgen in 

plaats van de ondersteuning vanuit de geïndiceerde intramurale setting?  
 

 

 

1.4 Leeswijzer 
 

In hoofdstuk 2 wordt gestart met de basis van dit onderzoek: de Wmo2015 en de kaders van 

de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en uitvoeringsorganisatie ROGplus met 

betrekking tot (de kwaliteit van) overbruggingszorg. In dit hoofdstuk is verder uiteen gezet welke 

gegevens bekend waren bij de start van het onderzoek en op welke wijze het toezicht is 

uitgevoerd bij de aanbieders.  

 

Hoofdstuk 3 geeft op basis van de genoemde kaders een nadere omschrijving van 

overbruggingszorg en van de regels en criteria op basis waarvan overbruggingszorg 

geïndiceerd wordt. Hierbij is ook beschreven wat de wijze van indicatiestelling is en hoe 

financiering van deze vorm van ondersteuning plaatsvindt. 

 

De bevindingen en oordelen over de kwaliteit van overbruggingszorg (deelvraag 1) op basis van 

het toezicht bij de vier aanbieders worden in hoofdstuk 4 behandeld aan de hand van de vijf 

wettelijke kwaliteitseisen. 

 

Hoofdstuk 5 is een weergave van de bevindingen over overbruggingszorg als vorm van 

ondersteuning los van de kwaliteit van de uitvoering ervan. De bevindingen zijn gedaan aan de 

hand van constateringen over de indicaties van cliënten afgestemd aan hun 

ondersteuningsbehoefte, de mate waarin de beleidsregels van de gemeenten en de 

uitvoeringsregels van ROGplus hiervoor werkelijk een kader vormen, de (kenmerken van de) 

wachtlijsten voor Beschermd Wonen (BW) en de wijze van prioritering bij de plaatsing van 

cliënten in Beschermd Wonen. Hiermee heeft Toezicht Wmo het benodigde inzicht verkregen 

om de deelvragen 2 en 3 te kunnen beantwoorden. 

 

Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag en 

deelvragen door middel van een eindconclusie. Hierbij worden enkele aanbevelingen gedaan 

aan de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en ROGplus voor wat betreft de 

beleidsvorming, -implementatie en uitvoering van de Wmo2015 inzake cliënten met GGZ-

problematiek die een beroep doen op overbruggingszorg als alternatief voor Beschermd Wonen. 
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2. METHODE VAN ONDERZOEK 
 

 

De Wmo2015 vormt het uitgangspunt voor het toezicht. Daarnaast vormden het regionaal 

toetsingskader en diverse documenten van de gemeenten en ROGplus de kaders voor de 

toetsing van de kwaliteit van overbruggingszorg. Tijdens de uitvoering van het toezicht 

zijn drieëntwintig cliëntendossiers en zestien personeelsdossiers van voornamelijk 

wooncoaches / individueel begeleiders ingezien. Daarnaast zijn medewerkers en 

managers van de vier zorgaanbieders, cliënten en in één geval een familielid van een 

cliënt geïnterviewd – in totaal negentwintig vraaggesprekken. Cliënten werden bij 

voorkeur in de woonsituatie ondervraagd om een compleet beeld te verkrijgen.  
 

Per zorgaanbieder is vervolgens een rapport opgemaakt waarin de bevindingen van - en 

de beoordeling door Toezicht Wmo staan beschreven. Deze rapporten zijn eveneens 

voorzien van verbetermaatregelen die Toezicht Wmo van de betreffende aanbieders 

verwacht en van adviezen met oog op de kwaliteit van de uitvoering van 

overbruggingszorg. De rapporten zijn in het kader van hoor- en wederhoor voorgelegd 

aan de zorgaanbieders, zodat zij konden reageren op eventuele feitelijke onjuistheden. 

 

2.1 Kaders voor het toezicht 
 

Toezicht Wmo heeft gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

 

- het Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam;10 

- de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 

2015; 

- de ontwikkelovereenkomsten en resultaatovereenkomsten Inkoop Beschermd Wonen 2015 

Centrumgemeente Vlaardingen met de zorgaanbieders; 

- het regionaal toetsingskader toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond;  

- de Beleidsregels en nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen 

en Schiedam 2015;  

- de uitvoeringsregels ROGplus Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2016.  

 

De meest relevante passages over overbruggingszorg worden met oog op de daarin gestelde 

criteria deels in hoofdstuk 3 besproken en zijn verder in bijlage 2 opgenomen. 

 

Daarnaast is in voorbereiding op het onderzoek, gedurende het onderzoek en achteraf  

meerdere malen gesproken met uitvoeringsorganisatie ROGplus en de gemeente Vlaardingen. 

Doel hiervan was om inzicht te krijgen in de kaders, de wijze van uitvoering en daarmee gepaard 

gaande knelpunten en om bepaalde bevindingen te verifiëren of te bespreken.  

 

  

                                                      
10 Gemeenteblad Gemeente Vlaardingen, Nr. 121754, 17 december 2015. 



  

 

11 
 

2.2 Selectie zorgaanbieders en cliënten met overbruggingszorg 

 

Volgens de gegevens van ROGplus ontvingen op 6 juni 2017 in totaal 51 cliënten 

overbruggingszorg van vijf zorgaanbieders in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam, te weten: 

 

1. Aanbieder met 17 cliënten, tevens aanbieder van Beschermd Wonen 

2. Aanbieder met 21 cliënten, tevens aanbieder van Beschermd Wonen 

3. Aanbieder met 5 cliënten 

4. Aanbieder met 4 cliënten 

5. Aanbieder met 4 cliënten. 

 

ROGplus heeft op verzoek van Toezicht Wmo informatie gegeven over de indicaties en de data 

waarop deze afgegeven zijn. Indien ROGplus ook beschikte over rapportages11 en andere 

informatie inzake de cliënten heeft ROGplus dit eveneens op verzoek van Toezicht Wmo 

verstrekt. 

 

Op het moment van de start van de serie onderzoeken bleek de vijfde aanbieder nog maar aan 

twee cliënten overbruggingszorg te geven. Deze overbruggingszorg betrof alleen dagbesteding, 

aangezien de resterende overbruggingszorg door één van de andere aanbieders werd geleverd. 

Om die reden is er geen toezicht uitgevoerd bij de vijfde aanbieder. 

 

In het kader van de voorbereiding van het onderzoek, bespreking van de bevindingen en de 

resultaten van het onderzoek heeft Toezicht Wmo vijf keer gesproken met ROGplus en drie keer 

met de gemeente(n). 

 

2.3 Uitvoering van het toezicht 

 

Toezicht Wmo heeft bij de vier resterende aanbieders het toezicht per brief aangekondigd. In 

deze brief is de kern en de aanpak van het onderzoek uiteengezet en is aangekondigd welke 

documenten Toezicht Wmo wenste in te zien bij het locatiebezoek aan de aanbieder. Dit betrof 

de kwaliteitsdocumenten, de cliëntdossiers, de personeelsdossiers en de verslagen van 

intervisiemomenten dan wel overleggen tussen medewerkers inzake de ondersteuning aan 

cliënten. 

 

In totaal heeft Toezicht Wmo op basis van de gestelde indicaties drieëntwintig cliëntdossiers 

specifiek op naam opgevraagd en onderzocht. Daarbij was het streven om een zo breed 

mogelijke groep te onderzoeken - dat wil zeggen: zowel cliënten met weinig ondersteuning als 

cliënten met veel ondersteuning, cliënten op de wachtlijst en cliënten die reeds in Beschermd 

Wonen hadden gezeten. 

 

Ook zijn zestien personeelsdossiers ingezien en onderzocht. Dit betroffen dossiers van 

voornamelijk wooncoaches of individueel begeleiders die verantwoordelijk zijn voor de 

begeleiding aan cliënten. Een deel van deze medewerkers is tevens geïnterviewd.  

 

                                                      
11 ‘Rapportages’ zijn in dit geval documenten met de omschrijving van de situatie van de cliënt op het moment van 
indicatiestelling en de ondersteuningsvraag van de cliënt. 
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De kwaliteitsdocumenten - zoals protocollen, werkinstructies en richtlijnen - zijn (voor zover 

beschikbaar) geanalyseerd en (mede) als input gebruikt voor de interviews. 

  

Op basis van gestructureerde vragenlijsten zijn door Toezicht Wmo negenentwintig interviews 

gehouden met: 

- cliënten; 

- één familielid van een cliënt; 

- medewerkers in de functie van wooncoach / woonbegeleider / individueel begeleider, 

zorgcoördinator of psychiatrisch verpleegkundige, teamleider, manager of bestuurder. 

 

Om een goede indruk te krijgen van de woon-en leefsituatie van cliënten zijn de interviews met 

de cliënten zoveel mogelijk bij hen thuis afgenomen. De afspraken met de cliënten zijn op 

verzoek van Toezicht Wmo door de zorgaanbieders gepland. Toezicht Wmo heeft voor deze 

wijze van werken gekozen gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep en het effect dat een 

(onverwacht of onvoorbereid) bezoek van een toezichthouder op een GGZ-cliënt kan hebben. 

Daarom is ook met de aanbieders afgestemd bij welke cliënten ook de begeleider bij het gesprek 

aanwezig zou zijn. 

 

 

Zorgaanbieder A B C D 
 

Totaal 

 
 

 
Dossiers cliënten 

 

 
8 

 
7 

 
4 

 
4 

 
23 

 
Dossiers personeel 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

 
Interview cliënten 

(waarvan 1 x familielid) 
4 
 

3 
 

3 
 

2 
 

 
12 

 
Interview medewerker 2 3 3 3 

 
10 

 
Interview teamleider 1 1 0 0 

 
2 

 
Interview manager/ 

bestuurder 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

Locatiebezoek 
 

 
2 
 

1 
 

1 
 

2 
 

 
6 
 

 

 

2.4 (Deel)rapporten proactief toezicht 
Per zorgaanbieder is een rapport opgemaakt waarin de bevindingen van - en de beoordeling 

door Toezicht Wmo staan beschreven. Deze rapporten zijn eveneens voorzien van 

verbetermaatregelen die Toezicht Wmo van de betreffende aanbieders verwacht en van 

adviezen met oog op de kwaliteit van de uitvoering van overbruggingszorg. De deelrapporten 

zijn in het kader van hoor- en wederhoor voorgelegd aan de zorgaanbieders om te reageren op 

feitelijk onjuistheden. Twee zorgaanbieders hebben hiervan gebruik gemaakt en een reactie 

gegeven. Vervolgens zijn de deelrapporten definitief vastgesteld en toegestuurd aan de 

zorgaanbieders, de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de 

uitvoeringsorganisatie ROGplus.  
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Gedurende het onderzoek heeft Toezicht Wmo verschillende algemene bevindingen opgedaan 

over de uitvoering van overbruggingszorg. Daarom is besloten om deze bevindingen te 

verwerken in dit eindrapport en hierbij aanbevelingen te doen. Doel hiervan is dat alle 

gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond (en daarbuiten) de mogelijkheid krijgen om te leren 

van dit onderzoek en indien nodig verbetermaatregelen te kunnen treffen met oog op de levering 

en de kwaliteit van overbruggingszorg in hun gemeenten.  
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3. KENMERKEN VAN OVERBRUGGINGSZORG IN MAASSLUIS, 
VLAARDINGEN EN SCHIEDAM 

 

 

Zoals het voorgaande hoofdstuk aangaf, is overbruggingszorg een vorm van extramurale 

Wmo-ondersteuning die wordt gegeven aan twee soorten cliënten, te weten: 

 

1. Cliënten, die nog op de wachtlijst voor een plek in Beschermd Wonen staan en 

daarom in de tussentijd ‘thuis’ (extramuraal) ondersteuning ontvangen.  

2. Cliënten die reeds intramurale ondersteuning (Beschermd Wonen) hebben 

ontvangen, maar inmiddels dermate zelfredzaam zijn dat zij (weer) thuis (extramuraal) 

kunnen wonen, maar tijdelijk de BW-indicatie behouden met oog op eventuele 

terugval in de mate van zelfredzaamheid.  

 

De term Overbruggingszorg staat niet in de Wmo2015 omschreven. Ook het regionaal 

toetsingskader Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond behandelt deze vorm van 

ondersteuning niet. Het meest nadrukkelijk komt overbruggingszorg aan bod in de 

uitvoeringsregels van ROGplus. 

 

3.1 Overbruggingszorg: definities en voorwaarden 

 

Aangezien overbruggingszorg een (tijdelijke) vervanging voor Beschermd Wonen is, geven de 

uitvoeringsregels van ROGplus12 de volgende opdracht aan medewerkers bij het indiceren van 

ondersteuning: 

 
 
Overbruggingszorg 
 

a. Instroom. Wanneer er een wachtlijst is, dan beschermd wonen in losse functies 
indiceren. 

b. Uitstroom: als cliënt vanuit beschermd wonen weer zelfstandig gaat wonen en er 
gevaar is op terugval kan beschermd wonen indicatie gehandhaafd blijven en ter 
overbrugging 3 maanden in losse functies geïndiceerd worden.” 

 

 

Omdat de cliënten in dit onderzoek overbruggingszorg ontvangen als alternatief voor 

Beschermd Wonen, stelt Toezicht Wmo vast dat zij voldoen aan dezelfde kenmerken als cliënten 

die wél Beschermd Wonen ontvangen. 

 

De Wmo2015 (artikel 1.1.1, lid 1) omschrijft cliënten die in aanmerking komen voor Beschermd 

Wonen als “personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op 

eigen kracht te handhaven in de samenleving”.  

 
De Memorie van Toelichting voegt daaraan toe: “(…) Een deel van de mensen is afkomstig uit 

een psychiatrisch ziekenhuis, anderen stromen in vanuit een instelling voor maatschappelijke 

opvang. Voor het bieden van beschermd wonen kan aanleiding bestaan indien iemand er niet 

                                                      
12 Uitvoeringsregels ROGplus Maassluis Vlaardingen Schiedam, paragraaf 2.7. 
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in slaagt om zelfstandig te wonen zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of 

ondersteuning. Een deel van de populatie zal, op termijn, in staat zijn een min of meer regulier 

leven op te bouwen, maar een ander deel zal levenslang afhankelijk zijn van de begeleiding en 

soms ook medicatie.(…)”  

 
Gezien de kenmerken van deze cliënten omschrijft de Wmo2015 de ondersteuning in de vorm 

van Beschermd Wonen als volgt13: 

 

“(…) wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en 

begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en 

psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van 

verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of 

anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat 

zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.” 

 

De Memorie van Toelichting specificeert dit nader: 

 

“(…)Tot nu toe wonen veel mensen die zich vanwege psychische problemen niet zelfstandig 

kunnen handhaven, in beschermde woonvormen, bijvoorbeeld bij regionale instellingen voor 

begeleid wonen (RIBW). Overigens zijn deze ‘instellingen’ niet altijd als zodanig herkenbaar 

maar wonen mensen alleen of gezamenlijk in reguliere huizen, in een ‘normale’ woonwijk. Bij 

gezamenlijke bewoning van een huis of appartement is overigens geen sprake van een 

gezamenlijke huishouding in de zin van dit wetsvoorstel. In deze woonvormen woont een 

gedifferentieerde populatie, zowel wat betreft de ‘zwaarte’ van de problematiek (en het 

perspectief op zelfredzaamheid en participatie) als wat betreft de herkomst.”  

 

De cliënten in dit onderzoek betreffen cliënten met GGZ-problematiek die overbruggingszorg 

krijgen. Toezicht Wmo constateert daarmee dat deze cliënten corresponderen met de 

beschrijving van de doelgroep voor BW in de Wmo2015: cliënten met (soms ernstige) 

psychische of psychosociale problematiek en/ of psychiatrisch ziektebeeld met (risico’s op) 

verminderde zelfredzaamheid of participatie, verwaarlozing, veroorzaken van maatschappelijke 

overlast en/of gevaar voor zichzelf of anderen. 

 

Conform de wet en de Memorie van Toelichting zou de ondersteuning aan cliënten met 

overbruggingszorg moeten bestaan uit een vorm van wonen waarbij is sprake is van “de directe 

nabijheid van 24 uur per dag toezicht of ondersteuning”. Doel van deze ondersteuning moet het 

verminderen van risico’s voor de gezondheid en het welzijn van deze cliënten zijn, zodat deze 

burgers in staat worden gesteld zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, al zal 

een deel levenslang afhankelijk zijn van de begeleiding en soms ook medicatie. 

 

Kortom, Toezicht Wmo heeft de omschrijvingen van de doelgroep en de verwachte 

ondersteuning aan deze doelgroep in de Wmo2015 toegepast als kader voor de toetsing van de 

kwaliteit van overbruggingszorg. 

 

 

 

                                                      
13 Wmo2015, hoofdstuk 1, artikel 1.1.1. 
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3.2 Financiering van overbruggingszorg 

 

Overbruggingszorg wordt in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gefinancierd  

vanuit het budget voor Beschermd Wonen. Dit budget wordt verstrekt door de rijksoverheid op 

basis van cijfers uit het verleden. In tegenstelling tot de budgetten voor ambulante ondersteuning 

wordt het budget beheerd door de centrumgemeente Vlaardingen, die namens de drie 

gemeenten verantwoordelijk is voor de beleidsvorming en de inkoop van Beschermd Wonen. 

 

Het budget voor Beschermd Wonen kan, naast de financiering van Beschermd Wonen en 

overbruggingszorg, ook aangewend worden voor een derde variant van ondersteuning: het 

Volledig Pakket Thuis. Deze variant van ondersteuning staat evenmin in de Wmo2015 of in de 

Memorie van Toelichting van de Wmo2015 genoemd. Het is oorspronkelijk een vorm van 

ondersteuning in het kader van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz).  

 

In de Beleidsregels en nadere regels Maatschappelijke ondersteuning van de drie gemeenten 

wordt het Volledig Pakket Thuis omschreven als:  

“voorliggend op plaatsing in een instelling voor beschermd wonen”(…) “De geboden 

ondersteuning heeft bij het Volledig Pakket Thuis het karakter van ‘extramurale 
begeleiding’.”  

 

Hierbij wordt een parallel getrokken met overbruggingszorg14. De Wmo-ondersteuning op basis 

van het Volledig Pakket Thuis is niet door Toezicht Wmo onderzocht, aangezien deze vorm van 

ondersteuning in de voorgesprekken ten behoeve van de formulering van de onderzoeksvraag 

niet aan bod was gekomen en Toezicht Wmo het beeld had dat dit een vorm van ondersteuning 

is die uitsluitend nog vanuit de Wlz wordt geïndiceerd.15  

 

3.3 Indicatiestelling 

 

De uitvoeringsorganisatie ROGplus voert in opdracht van de drie gemeenten de inkoop van 

Wmo-ondersteuning uit en is verantwoordelijk voor de indicatiestelling in het kader van de 

Wmo2015. Medewerkers van ROGplus bepalen of burgers van Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam in aanmerking komen voor Beschermd Wonen. Deze medewerkers kunnen als 

alternatief voor Beschermd Wonen een indicatie afgeven voor overbruggingszorg. Hierbij stellen 

de medewerkers vast welke variant van overbruggingszorg nodig is en hoeveel uren een 

zorgaanbieder hiervoor mag inzetten.  

 

De onderzochte cliënten met overbruggingszorg tijdens het proactief toezicht hadden 

overwegend “Begeleiding individueel speciaal bij BW”. Andere mogelijke varianten zijn:  

 “Dagbesteding bij BW.  

 Vervoer dagbesteding niet rolstoel-gebonden bij BW.  

 Vervoer dagbesteding rolstoel-gebonden bij BW. 

 Persoonlijke verzorging bij BW. 

 Verpleging somatiek bij BW (alleen bij BW 4 t/m 6)”.  

                                                      
14 Beleidsregels en nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2015, art.2.7 
15 Gaandeweg het onderzoek werd duidelijk dat het Volledig Pakket Thuis een vorm van Wmo-ondersteuning is. Het 
toezicht Wmo heeft besloten het onderzoek voort te zetten op de afgebakende doelgroep van cliënten met 
overbruggingszorg. 
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Op het moment dat een medewerker van ROGplus voor een cliënt de indicatie voor Beschermd 

Wonen afgeeft, wordt met de cliënt de keuze gemaakt voor de zorgaanbieder van wie de cliënt 

deze vorm van ondersteuning gaat ontvangen. Cliënten kunnen hierin een voorkeur hebben 

omdat ze al eerder van één van de aanbieders ondersteuning hebben ontvangen, in de buurt 

wonen van een locatie voor Beschermd Wonen of omdat ze goede verhalen over een aanbieder 

of locatie hebben gehoord. Tot slot kan de wijk of gemeente bepalend zijn, omdat een cliënt 

daarvoor een voorkeur heeft. 

 

Wanneer cliënten een BW-indicatie krijgen en er is op dat moment géén BW-plek beschikbaar, 

dan komt de cliënt op de wachtlijst van de betreffende zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan bij 

het vrijkomen van een BW-plek zelf bepalen aan welke cliënt ze deze plek toebedelen.  

  



  

 

18 
 

4. BEVINDINGEN KWALITEIT VAN ONDERSTEUNING AAN 
CLIENTEN MET OVERBRUGGINGSZORG 

 

In de uitvoering van het proactief toezicht heeft Toezicht Wmo de kwaliteit van 

overbruggingszorg door de vier aanbieders beoordeeld aan de hand van de vijf wettelijke 

kwaliteitseisen16 en de verwachtingen uit het regionaal toetsingskader toezicht Wmo 

Rotterdam-Rijnmond.   

 

In dit hoofdstuk wordt per paragraaf een van de vijf kwaliteitseisen behandeld. Hierbij 

wordt toegelicht wat aan de hand van de betreffende kwaliteitseis de bevindingen en de 

oordelen zijn van Toezicht Wmo over de overbruggingszorg door de vier aanbieders in 

de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gezamenlijk. Toezicht Wmo hanteert 

de volgende vijf opeenvolgende oordelen: ‘voldoet niet, voldoet grotendeels niet, voldoet 

deels, voldoet grotendeels, voldoet’. 

 

4.1 Geboden ondersteuning: doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht 

 

Toezicht Wmo heeft de cliëntdossiers onderzocht op bovenstaande verwachtingen. Naar 

aanleiding daarvan heeft Toezicht Wmo geconstateerd dat er veel verschillen zijn in de wijze en 

mate waarop aanbieders van overbruggingszorg doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht te werk 

gaan. In sommige gevallen zijn hiervoor belangrijke elementen, zoals de notering van de mate 

van zelfredzaamheid, afwezig. Soms zijn zaken niet duidelijk geformuleerd opgenomen en in 

een aantal gevallen ontbreekt er voldoende scherpte in de formulering van de doelstellingen, 

acties en rapportering. Slechts één aanbieder voldeed vrijwel volledig aan de verwachtingen, 

één aanbieder dient een aantal verbeteringen door te voeren, bij twee aanbieders zijn meerdere 

verbeteringen hoogst noodzakelijk. 

 

Toelichting  
Alle aanbieders beschikken over cliëntdossiers. Bij twee aanbieders zijn de dossiers digitaal. 

Echter, bij één van deze twee aanbieders wordt gebruik gemaakt van een nieuw systeem, dat 

                                                      
16 Zie Wmo2015, hoofdstuk 3, artikel 3.1 

 

Wettelijk kader:  

‘De voorziening is doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht. (art. 3.1, tweede lid sub a, Wmo)  

 

Toetsingskader Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond (werkgroep regionaal toezicht 2016): 

Er is een plan waaruit blijkt wat de kansen/mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften zijn van de 

cliënt en welke voorziening wordt geboden. De cliënt (en eventueel het sociale netwerk) is betrokken 

bij het opstellen van het plan, wat zijn/haar instemming heeft. De geboden ondersteuning sluit aan op 

de reële behoefte en mogelijkheden van de cliënt en zijn/haar sociale netwerk (waaronder eventuele 

mantelzorgers). De ondersteuning is afgestemd op andere vormen van geboden hulp en zorg. Ook 

wordt de ondersteuning regelmatig besproken en zo nodig bijgesteld. In geval van meervoudige, 

complexe problematiek is één regisseur of coördinator aangewezen die de nodige samenhang en 

continuïteit bewaakt.  
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nog niet ten volle door medewerkers wordt benut en waarin historische gegevens (uit het oude 

systeem) ontbreken. Bij één aanbieder wordt een overgang gemaakt van papier naar digitaal, 

maar zijn de huidige (papieren) dossiers ongestructureerd en onoverzichtelijk. Bij de vierde 

aanbieder liggen er papieren dossiers bij de cliënten thuis, maar is er ook een digitaal dossier 

waarin driemaandelijks evaluaties kunnen worden genoteerd.  

 

Toezicht Wmo heeft onderzocht in hoeverre de aanbieders nagaan in welke mate cliënten 

zelfredzaam zijn. Uitkomst hiervan was dat twee aanbieders hiervoor een methodiek toepassen. 

Bij één van deze twee aanbieders is de score op de mate zelfredzaamheid op basis van deze 

methodiek echter niet altijd geactualiseerd. Bij een derde aanbieder is een methodiek wel 

aanwezig, maar wordt deze in praktijk niet toegepast. Tot slot lijkt bij één aanbieder er helemaal 

geen methodiek geïmplementeerd te zijn. 

 

Toezicht Wmo heeft bij de aanbieders eveneens onderzocht wat de kwaliteit van de 

geformuleerde doelen is met oog op de ondersteuning van de cliënten en in hoeverre hieraan 

acties, logmomenten en evaluaties zijn gekoppeld. Met behulp van de interviews heeft Toezicht 

Wmo getoetst hoe in de praktijk aan de doelstellingen gewerkt wordt.  

 

 Alle aanbieders formuleren met hun cliënten (op een individuele uitzondering na) doelen en 

hebben deze doelen opgenomen in de begeleidingsplannen van cliënten.  

 

 Voor wat betreft de twee aanbieders die gebruik maken van een methodiek om de mate van 

zelfredzaamheid te bepalen: bij de ene aanbieder sluiten de doelen aan op de mate waarin 

de onderzochte cliënten zelfredzaam zijn. Bij de andere aanbieder sluiten de doelen niet 

(meer) aan op de zelfredzaamheidscore vanwege het achterblijven van de actualisatie van 

deze score. In praktijk blijkt dat de meeste begeleiders met hun cliënten werken aan meer 

zelfredzaamheid.  

 

 De mate waarin de vier aanbieders doelen SMART17 formuleren, varieert per aanbieder en 

soms ook per cliënt. Bij twee aanbieders ontbreekt met name het aspect ‘Tijdsgebonden’. 

Eén van deze aanbieders geeft aan dat de evaluatiedatum in dat geval de datum is waarop 

het doel behaald moet zijn. Bij een andere aanbieder staan alle doelen voor een jaar 

gepland. Bij een derde aanbieder is dit zorgvuldiger geformuleerd. 

 

 In veel dossiers is de prioritering van de doelen niet altijd duidelijk. Twee van de vier 

aanbieders hebben aangegeven dat zij bewust meerdere doelen formuleren en in de praktijk 

aan drie van deze doelen tegelijkertijd werken met oog op de effectiviteit. Daartoe 

benoemen zij op dat moment subdoelen. In de meeste onderzochte dossiers zijn (kleinere) 

doelen aangetroffen om stappen te nemen die in praktijk tot meer zelfredzaamheid kunnen 

leiden, zoals meer dagritme of het kunnen ordenen van een administratie.  

                                                      
17  SMART staat voor: 
 Specifiek  - Is de doelstelling eenduidig? 
 Meetbaar  - In welke mate is het bereikte doel te meten ten opzichte van de huidige situatie; hoe kan de  

    vooruitgang concreet inzichtelijk worden gemaakt? 
 Acceptabel  - Is het doel acceptabel voor de cliënt en de ondersteuner met oog op te in te zetten ondersteuning? 
 Realistisch  - Is het doel haalbaar? 
 Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 
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Voor wat betreft de formuleringen van de benodigde acties om de doelen te behalen, het loggen 

van deze activiteiten en de inhoud van deze logs / dagrapporten heeft Toezicht Wmo grote 

verschillen geconstateerd voor wat betreft kwaliteit (bijvoorbeeld acties die gericht zijn op de 

doelen, duidelijkheid van rapportering) en kwantiteit. Bij de ene aanbieder is het voldoende, bij 

twee andere aanbieders zijn er hier en daar aandachtspunten, bij de vierde aanbieder was de 

kwaliteit niet op orde. 

 

Toezicht Wmo is van oordeel dat er grote verschillen tussen de aanbieders van 

overbruggingszorg zijn in de kwaliteit van de evaluaties en de actualiteit van de aanwezige 

begeleidingsplannen. Sturing op de kwaliteit van ondersteuning gebeurt bij drie van de vier 

aanbieders door een coördinator18, doordat deze ook de evaluaties uitvoert. Bij één van deze 

aanbieders voert de zorgcoördinator ook een duidelijke controlerende rol uit op onder meer de 

formulering van de doelstelling.  

 
 
Zorgcoördinator: “Nu ook jullie onze dossiers controleren kan ik zeggen tegen de 
medewerkers: ‘zie je wel dat het belangrijk is om alles goed bij te houden.’” 
 

 

Bij een andere aanbieder is niet altijd geheel duidelijk welke functionaris deze 

verantwoordelijkheid precies heeft. Bij deze aanbieder is het wel de bedoeling om te sturen op 

de uitvoering, maar blijkt dat in praktijk nog niet altijd te gebeuren. Tijdens het doorlopen van de 

dossiers met Toezicht Wmo heeft de aanwezige functionaris diverse aantekeningen gemaakt 

ten behoeve van verbetering van de dossiers. 

  

Bij de vierde aanbieder is de sturing belegd in de teams zelf, maar heeft Toezicht Wmo 

vastgesteld dat er onvoldoende sprake is van borging van kwaliteit. Er zijn bij deze aanbieder 

zeer beperkt evaluatieverslagen (van de evaluaties die medewerkers zelf moeten uitvoeren) 

aangetroffen. 

 

Voor wat betreft de verwachtingen over afstemming met het (sociale) netwerk van de cliënt, 

heeft Toezicht Wmo bij twee aanbieders kunnen vaststellen dat in de cliëntdossiers zorgvuldig 

informatie is opgenomen over de opbrengst van deze afstemming, zoals de situatie van de 

cliënt. Ook contactgegevens van het netwerk zijn opgenomen. Bij de twee andere aanbieders 

ontbreekt de registratie hiervan, ondanks dat uit het onderzoek naar voren kwam dat er in de 

praktijk wel afstemming kan zijn met partijen in het netwerk. 

 

Toezicht Wmo heeft in de meeste gevallen niet kunnen toetsen of de doelstellingen in de 

begeleidingsplannen van cliënten overeenkomen met die van het indicatie-stellend orgaan (het 

CIZ of ROGplus), omdat het CIZ geen documenten met doelstellingen heeft overgedragen aan 

ROGplus of aan de zorgaanbieders. ROGplus heeft nog geen heronderzoek naar deze CIZ-

indicaties uitgevoerd. Waar ROGplus zelf de indicaties heeft gesteld, is er in de meeste gevallen 

wel een rapportage opgemaakt. Daarin ontbreken over het algemeen ook concrete doelen. 

 

 

                                                      
18 Zorgcoördinator, arrangeur of sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
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4.2 Geboden ondersteuning: afstemming   

 

Toezicht Wmo heeft tijdens de interviews getoetst in hoeverre er sprake is van afstemming 

tussen: 

 medewerkers intern; 

 medewerkers en cliënten over de invulling van de ondersteuning; 

 de verantwoordelijk begeleider en externe partijen, zoals ROGplus, de GGZ en de 

huisarts.  

 

Ook hierbij zijn verschillen per aanbieder geconstateerd. Bij twee aanbieders is de afstemming 

(relatief) op orde, de twee overige aanbieders dienen de nodige verbeterslagen te maken. 

Voornaamste aandachtspunt voor de doelgroep in dit onderzoek is de afstemming tussen 

betrokken partijen over de prioritering bij plaatsing van cliënten op de wachtlijsten in 

Beschermd Wonen. 

 

Toelichting 
Aanbieders zeggen wel eens afstemming met ROGplus te hebben inzake de hoogte van 

indicaties voor extramurale ondersteuning. Voor het aanmelden van cliënten voor een BW-

indicatie, wanneer cliënten nog geen Wmo-ondersteuning of alleen ambulante ondersteuning 

hebben, nemen aanbieders contact op met ROGplus. Voor wat betreft de situatie van cliënten 

met overbruggingszorg heeft toezicht Wmo geconstateerd dat afstemming met ROGplus niet 

altijd voldoende plaatsvindt. 

 
Over de inhoud en vorm van de GGZ-problematiek van cliënten zijn medewerkers deels 

afhankelijk van hetgeen cliënten zelf vertellen. Afstemming met de GGZ of partijen als de 

huisarts of praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk is echter zeer van belang.  

Er zijn verschillen in de mate waarin deze informatie door deze partijen wordt gedeeld. Het 

initiatief voor afstemming lijkt voornamelijk bij de aanbieders van de overbruggingszorg te liggen, 

maar regie blijft in sommige gevallen onduidelijk: soms wordt het initiatief hiertoe aan de Wmo-

kant genomen, soms wordt vanuit de Wmo-kant juist de GGZ als regiehouder gezien. Bij alle 

aanbieders van overbruggingszorg is de registratie over de afstemming met de GGZ niet altijd 

volledig – en bij een aantal zelfs afwezig. 

 

Onderlinge afstemming tussen medewerkers verschilt ook per aanbieder. De algemene indruk 

is dat begeleiders hun ‘eigen’ cliënten hebben. Om hierover informatie te delen, bijvoorbeeld in 

 

Wettelijk kader:  

’De voorziening is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en andere vormen van zorg of hulp.’ 

(art. 3.1, tweede lid sub b, Wmo) 

 

Toetsingskader Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond: 

De aanbieder zorgt ervoor dat de continuïteit van de geboden voorziening is gewaarborgd. Tot slot 

verloopt de ondersteuning naar wens en tevredenheid van cliënt en de aanbieder in het licht van de 

beoogde zelfredzaamheid en participatie. 
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het kader van afwezigheid, overdracht of het willen bespreken van knelpunten, zijn er 

mogelijkheden als het registreren in logs, overleggen en intervisiemomenten.  

 

Opvallend is dat bij de ene aanbieder overleggen en intervisiemomenten actief worden 

georganiseerd, bij de andere wordt dit aan teams zelf overgelaten. Bij één aanbieder worden 

cliënten door twee medewerkers begeleid, die zo beiden zicht hebben op de situatie en 

ontwikkeling van de cliënt. Zij hebben onderling korte lijnen, zelfs als ze ziek zijn of verlof 

hebben. Bij een andere aanbieder is de sociaal psychiatrisch verpleegkundige op de hoogte of 

zijn cliënten bij andere medewerkers bekend, omdat de cliënten op de dagbesteding komen. 

 

Afstemming tussen aanbieders over plaatsing van cliënten op vrijgekomen BW-plekken 
Toezicht Wmo heeft geconstateerd dat de aanbieders zonder BW-plekken sterk afhankelijk zijn 

van de aanbieders met Beschermd Wonen als het gaat om de plaatsing van hun cliënten met 

overbruggingszorg,19 zodra er een BW-plek bij de betreffende aanbieders vrijkomt. De 

aanbieders van Beschermd Wonen kunnen namelijk op dat moment zelf bepalen voor wie zij de 

plek het meest noodzakelijk achten. 

 

Er is geen gestructureerd overleg tussen de betreffende aanbieders over de situatie van cliënten 

met oog op eventuele plaatsing. Ook is niet duidelijk wie hier de regie op voert. ROGplus is in 

de veronderstelling dat de BW-aanbieders deze rol vervullen. De BW-aanbieder die cliënten van 

andere aanbieders op de wachtlijst heeft staan, staat wel in contact met de cliënten, maar een 

echte regierol heeft Toezicht Wmo niet kunnen vaststellen.20 Ook kwam naar voren dat 

aanbieders zonder BW-plekken ROGplus onvoldoende informeren over de situatie van 

sommige cliënten. ROGplus had daarom gedurende het onderzoek geen zicht op de huidige 

situatie van betreffende cliënten met overbruggingszorg.21  

 

In praktijk betekent dit dat de begeleiders van cliënten, die elders op de wachtlijst staan, zelf 

proactief het contact moeten opzoeken met de betreffende aanbieder van Beschermd Wonen 

om de situatie van hun cliënten onder de aandacht te brengen. Soms moet worden aandrongen 

op een geschikte BW-plek en er is zelfs verteld dat er soms geëscaleerd moet worden. Dit 

laatste gebeurt overigens pas op het moment dat er sprake is van een crisissituatie, hetgeen 

duidelijk maakt dat er niet voldoende wordt aangedrongen / geëscaleerd of dat er onvoldoende 

wordt geluisterd door de betreffende aanbieder van Beschermd Wonen.  

 

Tijdens het onderzoek bleek dat medewerkers van overbruggingszorg bij de aanbieders zonder 

Beschermd Wonen de wachtlijst soms als een ‘gegeven’ beschouwen en afstemming over hun 

cliënten op dit punt hebben opgegeven. Toezicht Wmo acht dit een ongewenste ontwikkeling 

met oog op het bieden van ondersteuning aan kwetsbare mensen. 

 

                                                      
19 Opmerkelijk gegeven is dat één cliënt overbruggingszorg krijgt zonder nog een BW-indicatie te hebben.  
20 De onderzochte cliënten met overbruggingszorg die bij een andere aanbieder op de wachtlijst staan, stonden 
allemaal op de wachtlijst bij dezelfde aanbieder. De regierol is met name onderzocht in relatie tot deze ene aanbieder 
van Beschermd Wonen. 
21 Tijdens het onderzoek van het toezicht Wmo is ROGplus gestart met het uitvoeren van heronderzoeken. 
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4.3 Geboden ondersteuning: veiligheid 

 

Het in beeld hebben en analyseren van veiligheidsrisico’s dient bij de aanbieders meer te 

worden geborgd door de uitkomst te registreren. Daarnaast stelt de Wmo2015 dat het beperken 

van risico’s door onder meer ‘toezicht’ van belang is. Als dit bij aanbieders is georganiseerd, is 

dit in de vorm van een bereikbaarheidsdienst, waar (een deel van de) cliënten met 

overbruggingszorg gebruik van kunnen maken. Dit is het geval bij drie aanbieders, al is de 

bereikbaarheidsdienst bij twee aanbieders niet volledig geborgd voor alle cliënten met 

overbruggingszorg. 

 

Toelichting 
Zorgaanbieders dienen inzichtelijk te hebben gemaakt welke (veiligheids)risico’s hun cliënten 

lopen en op welke de wijze medewerkers kunnen reageren zodra dit risico zich openbaart. Alle 

aanbieders hebben een methodiek om de risico’s in kaart te brengen. Dit gebeurt in de vorm 

van een risico-inventarisatie of risicokaart dat onderdeel is van het begeleidingsplan of er wordt 

een signaleringsplan opgesteld. Bij drie aanbieders wordt de methodiek niet structureel 

toegepast; de risico’s (of het afwezig zijn van risico’s) zijn niet altijd benoemd in de dossiers van 

de cliënten. Bij één van deze drie aanbieders waren de risico-inventarisaties relatief meer 

afwezig dan bij de andere twee. Dit heeft de maken met de overgang van een oud naar een 

nieuw systeem, waarbij er eveneens sprake is van ‘oude’ papieren dossiers. Toezicht Wmo is 

van oordeel dat een dergelijke overgang geen belemmering moet vormen voor de ondersteuning 

aan cliënten. Dit is daarom in het rapport over deze aanbieder als aandachtspunt benoemd. 

 

Bij de vierde aanbieder lijkt er met oog op de ondersteuning in het kader van de Wmo2015 

helemaal geen risico-inventarisatie of iets vergelijkbaars te zijn uitgevoerd.  

 

In een aantal gevallen is tijdens de onderzoeken naar voren gekomen dat medewerkers in 

praktijk wel rekening houden met risico’s, zoals terugval in alcoholgebruik of veranderingen in 

de relationele sfeer, waardoor de situatie van een cliënt kan verslechteren en een cliënt 

(opnieuw) meer beroep met doen op ondersteuning of zorg. Met name de borging hiervan is dus 

nog onvoldoende.  

 
Medewerker over de ingebruikname van een nieuw registratiesysteem: “Maar die overgang 
is een dingetje...” 
 

 

Wettelijk kader:  

‘De voorziening is veilig.’ (art. 3.1, tweede lid sub a, Wmo) 

 

Toetsingskader Wmo toezicht Rotterdam-Rijnmond: 

In het kader van de geboden voorziening wordt de veiligheid van de cliënt gewaarborgd. Om dit te 

bereiken is de fysieke en sociale veiligheid van cliënt in kaart gebracht. Bij de geboden voorziening 

wordt hiermee voldoende rekening gehouden. Om dit te bereiken, heeft de beroepskracht eventuele 

veiligheidsrisico’s gesignaleerd en geanalyseerd en zijn deze besproken met de cliënt en zijn/haar 

sociale netwerk.  
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Alle aanbieders beschikken over een calamiteitenprotocol, waarin is omschreven hoe bij 

calamiteiten en incidenten dient te worden gehandeld.  

 

Toezicht  
Paragraaf 3.1 behandelde de beschrijvingen van Beschermd Wonen en de doelgroep die dat 

nodig heeft, zoals dat in de Wmo2015 en de Memorie van Toelichting van de Wmo2015 is 

verwoord. Dit is gebruikt als kader voor de toetsing van de kwaliteit van overbruggingszorg. Eén 

van de elementen in dit kader is het ‘toezicht’ dat moet worden uitgevoerd met oog op de risico’s 

die de betreffende cliënten lopen. Toezicht Wmo heeft daarom bij de aanbieders onderzocht 

hoe het toezicht op cliënten met overbruggingszorg is geregeld en of dit voldoende is. 

 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat toezicht bij de vier aanbieders niet altijd of niet 

volledig is georganiseerd en dat het vaak (soms sterk) verschilt met het toezicht zoals dat wèl 

op cliënten met Beschermd Wonen wordt uitgeoefend. Wanneer er sprake is van toezicht, dan 

is dit in de vorm van een bereikbaarheidsdienst. Hierbij vraagt Toezicht Wmo zich af of dit 

toezicht is zoals de Wmo2015 dit heeft bedoeld. 

 

 

 
 

 

Bij één van de aanbieders van overbruggingszorg (zonder Beschermd Wonen) geldt dat alle 

cliënten ongeacht de indicatie dag en nacht een telefoonnummer voor noodsituaties tot hun 

beschikking hebben, dus zowel cliënten met overbruggingszorg als cliënten met ambulante 

ondersteuning. De telefonische dienst neemt alle gesprekken aan, maakt een inschatting van 

de urgentie van de situatie en bepaalt welke interventie daarvoor noodzakelijk is. Voor zeer 

urgente gevallen is een medewerker 24 uur per dag beschikbaar. 

 

Een andere aanbieder heeft in het kader van toezicht een bereikbaarheidsdienst voor alle 

cliënten die Beschermd Wonen ontvangen en zelfstandig wonen. Voor cliënten met 

overbruggingszorg maakt deze aanbieder per cliënt de inschatting of de bereikbaarheidsdienst 

nodig zou kunnen zijn. Deze aanbieder is namelijk van mening dat niet alle cliënten in deze 

doelgroep terecht nog een indicatie voor overbruggingszorg / Beschermd Wonen hebben.  
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Voor de onderzochte cliënten heeft de aanbieder voldoende verklaring kunnen bieden waarom 

de cliënten geen gebruik hoeven te maken van de bereikbaarheidsdienst. Toezicht Wmo heeft 

bij deze aanbieder echter aangegeven wel van oordeel te zijn dat de indicaties leidend zijn en 

dat toezicht op cliënten met overbruggingszorg daarom voldoende methodisch moet zijn 

geborgd. 

 

De derde aanbieder heeft wel een bereikbaarheidsdienst voor cliënten die Beschermd Wonen 

hebben en zelfstandig wonen, maar geen standaardprocedure voor cliënten met 

overbruggingszorg. In praktijk krijgen cliënten bij uitzondering een telefoonnummer.  

 

Voor de vierde aanbieder (zonder Beschermd Wonen) geldt volgens de eigen website een 

optimale bereikbaarheid die wordt gegarandeerd door een 24-uurs bereikbaarheid per telefoon. 

Maar dit blijkt in de praktijk niet geregeld te zijn voor geen enkele cliënt. Daar is geen toezicht. 

 

4.4 Geboden ondersteuning: de beroepskracht 

 

De vakbekwaamheid van alle onderzochte medewerkers is grotendeels op orde. Ook de inhoud 

van de kwaliteitsdocumenten (protocollen en dergelijke) voldoet bij de aanbieders. Wel ziet 

Toezicht Wmo verbeterpunten bij met name één aanbieder, deels bij een andere aanbieder, als 

het gaat om het zicht op het functioneren van medewerkers, de sturing daarop en 

opschalingsmogelijkheden bij knelpunten in de werkzaamheden. 

 

Toelichting 
Bij drie aanbieders beschikken de medewerkers over een opleiding op minimaal MBO3 niveau. 

Bij deze aanbieders ontvingen de medewerkers de afgelopen jaren ook voldoende bijscholing, 

al ontbreekt bij één aanbieder hiervan een zorgvuldige registratie. 

Bij de vierde aanbieder zijn nog medewerkers op niveau 2 in dienst; in de uitvoering van de 

werkzaamheden worden deze medewerkers gekoppeld aan een begeleider met niveau 3 of 4. 

Deze organisatie geeft aan geen medewerkers meer aan te nemen met MBO2 en de huidige 

medewerkers met dit opleidingsniveau te stimuleren om zich om te scholen naar niveau 3. Op 

andere terreinen is er lange tijd geen scholing aangeboden; daarom wordt bij deze aanbieder 

hierop een inhaalslag gemaakt.  

 

 

Wettelijk kader: ‘De voorziening wordt verstrekt in overstemming met de op de beroepskracht 

rustende verantwoordelijkheid op basis van de professionele standaard.’ (art 3.1, tweede lid sub c, 

Wmo). 

 

Toetsingskader Wmo toezicht Rotterdam-Rijnmond: 

De beroepskracht is vakbekwaam. De aanbieder draagt daarvoor zorg voor passend beleid op het 

punt van kwaliteitszorg, personeelsbeleid, waaronder een verantwoorde inzet van vrijwilligers, 

opleiding en scholing, omgang met en de uitwisseling van (gevoelige) persoonsgegevens. Ook 

beschikt de aanbieder over een kwaliteitsmanagementsysteem of voldoet hij aan de in de branche 

vigerende certificaten. en kwaliteitskeurmerken. 
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De medewerkers zijn zich allemaal voldoende bewust van hun taken en de rol die zij voor de 

GGZ-cliënten vervullen. Bij twee aanbieders wordt niet meer op de uitvoering van deze taken 

gestuurd door middel van een functionering- en beoordelingscyclus, mede vanwege van de 

doorvoering van het concept van ‘zelfsturende teams’. Bij deze aanbieders mist Toezicht Wmo 

een methodische aanpak dat als alternatief het functioneren en de vakbekwaamheid van 

medewerkers voldoende borgt. 

 

Bij één van de twee aanbieders houdt de geïnterviewde manager wel enig zicht op de uitvoering, 

met desgewenst de benodigde bijsturing door veel aanwezig te zijn op de locatie en zo zichtbaar 

te zijn voor medewerkers. Bij een andere aanbieder vindt Toezicht Wmo de zelfsturing te ver 

doorgevoerd: het management heeft daar onvoldoende zicht op de uitvoering en daardoor 

onvoldoende mogelijkheden om bij te sturen. Wanneer medewerkers worden geconfronteerd 

met knelpunten, waarvoor escalatie nodig is, blijven ze zelf doormodderen. Bovendien was het 

management niet op de hoogte van het feit dat de organisatie nog cliënten in overbruggingszorg 

heeft.  

 

Bij de laatstgenoemde organisatie zijn medewerkers in de uitvoering eveneens verantwoordelijk 

voor managementtaken, zoals de zorgcoördinatie en de analyse van incidenten. De 

medewerkers zijn echter onvoldoende in staat of worden onvoldoende in staat gesteld deze 

taken te combineren. Bovendien beschouwen zij die taken als een extra last. 

 

Bij de drie andere aanbieders was de taakverdeling duidelijker: de medewerkers zijn 

voornamelijk woonbegeleider of individueel begeleider van de cliënten. Alleen wanneer 

medewerkers ambities en voldoende potentie hebben, wordt hen in het kader van persoonlijke 

groei extra verantwoordelijkheden toegekend. 

 

Tot slot zijn de aanbieders zelf allemaal voorzien van een keurmerk / kwaliteitsmanagement-

systeem. De gecheckte protocollen zijn bij alle aanbieders van voldoende kwaliteit. Alle 

onderzochte medewerkers beschikken over een Verklaring omtrent het gedrag (Vog).  

 

4.5 Geboden ondersteuning: respect en rechten 

 

Alle aanbieders scoren positief op deze kwaliteitseis.  

 

 

 

Wettelijk kader: ‘De voorziening wordt verstrekt met respect en inachtneming van de rechten van de 

cliënt.’ (art. 3.1, tweede lid sub d, Wmo) 

 

Toetsingskader Wmo toezicht Rotterdam-Rijnmond 

De bejegening door de beroepskracht is passend en correct en cliënt voelt zich op zijn gemak. De 

aanbieder heeft een klachtenregeling en cliënten kunnen deelnemen in een cliëntenraad of 

vergelijkbaar platform. Gegevensuitwisseling van (gevoelige) persoonsinformatie vindt plaats met 

instemming van cliënt en conform geldende wet- en regelgeving.  
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Toelichting  
Bij de vier aanbieders zijn de geïnterviewde cliënten tevreden over de ondersteuning. Zij vinden 

het contact met de medewerkers laagdrempelig en prettig. Het was voor Toezicht Wmo - op 

basis van de interviews en de eigen waarneming tijdens de gesprekken met de cliënten in 

aanwezigheid van medewerkers - duidelijk dat medewerkers betrokken zijn bij hun cliënten.  

 

Medewerkers gaan op professionele en respectvolle wijze met cliënten om, ongeacht de 

indicaties die cliënten hebben. Hierbij wordt vanuit de behoefte van de cliënten gedacht. Alle 

zorgpartijen beschikken over een bruikbare klachtenregeling en een cliëntenraad. 
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5. OVERIGE BEVINDINGEN 
 

Tijdens de uitvoering van het toezicht op de kwaliteit van overbruggingszorg bij de vier 

aanbieders, heeft Toezicht Wmo enkele zaken geconstateerd die los staan van de directe 

ondersteuning van zorgaanbieders aan cliënten. Op meerdere momenten zijn uitspraken 

gedaan of heeft Toezicht Wmo aanleiding gezien om door te vragen over onder andere 

de indicaties van cliënten afgemeten aan hun behoefte aan Beschermd Wonen en aan het 

feit dat er een wachtlijst is. Deze constateringen komen in dit hoofdstuk aan bod met het 

doel om regionaal een bijdrage te kunnen leveren aan de beleidsontwikkeling en 

uitvoering ten aanzien van overbruggingszorg en de daarvoor geldende voorwaarden. 

 

5.1 Onvoldoende zicht op wachttijden door fictieve wachtlijsten 

 

Een klein gedeelte van de indicaties voor Beschermd Wonen en daaruit volgend 

overbruggingszorg is na 2015 afgegeven door ROGplus op basis van de Wmo2015. De overige 

(het merendeel van de) indicaties zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

De CIZ-indicaties zijn ‘oude’ indicaties op basis van de voorgaande Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (Awbz), waarvoor nog het overgangsrecht geldt.  

 

Veel van deze CIZ-indicaties zijn voor lange tijd afgegeven; sommige indicaties zijn zelfs nog 

tot 2026 of 2028 geldig.  

 

In praktijk blijkt dat een deel van deze cliënten22 geen behoefte meer heeft aan de BW-indicatie. 

In de meeste gevallen redden zij zich al (soms zelfs geruime tijd) relatief zelfstandig en 

ontvangen ze nog in beperkte mate overbruggingszorg. In die gevallen zou alleen ambulante 

ondersteuning kunnen volstaan. Eén aanbieder gaf aan een cliënt te hebben die helemaal geen 

ondersteuning meer nodig heeft. In één geval is de werkelijke Wmo-ondersteuning al beëindigd. 

  

 

 
 

                                                      
22 Gebaseerd op gesprekken met cliënten, één van de aanbieders en ROGplus 
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Hieruit valt te concluderen dat er nog onterecht cliënten met een BW-indicatie zijn die 

overbruggingszorg ontvangen en daardoor op de (wacht)lijst staan. Hierdoor is de lijst van 

cliënten met overbruggingszorg in feite fictief. Dit vertroebelt het zicht van gemeenten, ROGplus 

en de zorgaanbieders op het aantal cliënten dat werkelijk nog Beschermd Wonen nodig heeft.  

 
De verklaringen voor de fictieve wachtlijst zijn als volgt: 

 

- ROGplus heeft nog geen heronderzoeken verricht.  
 

Cliënten met een CIZ-indicatie hebben wettelijk het recht om deze indicatie te behouden tot 

2020, tenzij een cliënt zelf voor die tijd van dit recht af ziet en hiervoor tekent. Vanaf 2020 

mag ROGplus zonder akkoord op basis van een heronderzoek de indicatie herzien. Uit de 

onderzoeken is gebleken dat ROGplus de indicaties administratief heeft omgezet naar de 

Wmo2015, maar nog niet heeft getoetst aan de huidige ondersteuningsbehoefte van 

cliënten. Volgens ROGplus willen sommige van deze mensen nog niet af van hun ‘recht’ op 

een BW-indicatie. 

 

 
 

 

Tijdens het onderzoek heeft Toezicht Wmo echter cliënten gesproken die wel bereid lijken 

afstand te willen doen van hun BW-indicatie, zolang ze nog maar wel ambulante begeleiding 

krijgen. Zo was één cliënt er trots op inmiddels zelfredzaam te zijn. Een andere cliënt vond 

het prima bij diens moeder thuis.  

 
 
Cliënt: “Ik woon nog prima bij mijn moeder thuis. Ik wil niet in beschermd wonen.” 
 

 

Het is niet duidelijk geworden of zorgaanbieders dergelijke gevallen expliciet bij ROGplus 

melden. Eén medewerker gaf aan dat de zorgaanbieder de heronderzoeken van ROGplus 

afwacht; volgens een manager zijn er wel signalen afgegeven richting ROGplus.  
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Ten tijde van de totstandkoming van dit rapport is ROGplus in gesprek is gegaan met enkele 

van deze cliënten en heeft als resultaat van deze gesprekken een aantal indicaties omgezet 

(zeven van de zeventien gesproken cliënten).  

 

- De behoefte van cliënten aan ondersteuning kan in tijd variëren.  
Met het oog op de psychische problematiek van cliënten en de daarmee gepaard gaande 

kans op terugval, zijn aanbieders soms huiverig om een BW-indicatie om te laten zetten, 

terwijl het goed gaat met de cliënt. Aanbieders laten deze cliënten liever ‘voor de zekerheid’ 

nog een tijdje overbruggingszorg behouden. Soms duurt dit zelfs één of twee jaar, terwijl de 

uitvoeringsregels hiervoor drie maanden stellen.  

 

Eén aanbieder zonder BW-plekken is extra terughoudend in het om laten zetten van 

indicaties, omdat deze aanbieder denkt dat betreffende cliënten bij een eventuele her-

aanmelding voor een BW-plek onderaan de wachtlijst komen te staan en het vervolgens 3 

jaar kan duren, voordat cliënt terecht kan in een BW-voorziening. Dit is opmerkelijk, omdat 

de BW-aanbieder, die in dit onderzoek cliënten van andere aanbieders op de wachtlijst 

heeft, heeft aangegeven niet in volgorde van aanmelding plekken toe te kennen, maar in 

volgorde van urgentie.  

 

Kortom, er staan cliënten langdurig op de wachtlijst, terwijl het relatief goed met hen gaat. 

 

 
Aanbieder: “Een cliënt behoudt nu diens indicatie voor Beschermd Wonen tot die verloopt, 
ook als deze cliënt tijdelijk voor behandeling in een ziekenhuis of instelling verblijft. Het zou 
een gedoe zijn om de indicatie Beschermd Wonen opnieuw in te stellen als deze is 
stopgezet.” 
  

 

5.2 Bestaan van werkelijke wachtlijsten 
Wanneer uit de fictieve wachtlijst de cliënten worden gefilterd die geen indicatie voor Beschermd 

Wonen meer nodig hebben, blijft er nog steeds een wachtlijst. Toezicht Wmo vindt het zorgelijk 

dat er cliënten met een BW-indicatie zijn die geen Beschermd Wonen ontvangen, maar dit wel 

nodig hebben of bij terugval hierop (snel) aanspraak moeten kunnen maken. Daarom heeft 

Toezicht Wmo de verklaringen voor de werkelijke wachtlijst hieronder op een rij gezet.  

 

In hoofdstuk 6 zijn over een aantal van deze punten aanbevelingen opgenomen met het doel 

gemeenten en ROGplus handvatten te bieden om de werkelijke wachtlijst te beperken. 

 

- Het aantal ‘plekken’ voor Beschermd Wonen. 

Er is een wachtlijst vanwege het budgetplafond dat de gemeenten Maassluis, Vlaardingen 

en Schiedam voor Beschermd Wonen hanteren.23 Dit heeft te maken met het budget dat 

hen hiervoor door de Rijksoverheid is toegekend. Anderzijds wordt dit ‘BW-budget’ nu ook 

besteed aan cliënten met overbruggingszorg (waaronder de cliënten, die mogelijk zonder 

overbruggingszorg kunnen) en kan theoretisch gezien ook Volledig Pakket Thuis hieruit 

worden gefinancierd.  

 
                                                      
23 Eén aanbieder heeft hierdoor in 2017 aan 33 BW-plekken, de andere aanbieder is dit jaar begrensd op een aantal 
van 145 cliënten.  
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Om de wachtlijst te verkorten is ook doorstroom van cliënten naar zelfstandig wonen met 

ambulante begeleiding van belang. Volgens een aanbieder is er echter een ‘granieten 

bestand’ van cliënten voor wie het nooit mogelijk zal zijn om door te stromen naar zelfstandig 

wonen24. Hiermee wordt het aantal beschikbare plekken voor nieuwe BW-cliënten 

permanent beperkt. 

 

Volgens één aanbieder kunnen mensen ook in Beschermd Wonen geplaatst worden 

vanwege het feit dat zij anders op straat komen te staan. Dit gaat bijvoorbeeld om cliënten 

die uit de maatschappelijke opvang komen, wel enige mate van zelfredzaamheid hebben, 

maar in het verleden schulden opgebouwd of woonoverlast hebben veroorzaakt. 

Woningcorporaties willen hen geen woning bieden zonder een BW-indicatie / -

ondersteuning.  

 

Vanwege de focus van het onderzoek heeft Toezicht Wmo dit niet nader kunnen 

onderzoeken en vast kunnen stellen, maar wordt het hier benoemd met het doel hierover 

het gesprek tussen gemeenten en aanbieders tot stand te brengen.  

 

- Cliënten blijven op de wachtlijst vanwege moeilijke toegang tot Beschermd Wonen in 

gemeenten buiten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.  

Voor 2015 werden indicaties voor Beschermd Wonen landelijk afgegeven. Hierdoor konden 

burgers met een BW-indicatie ook aanspraak maken op een BW-plek elders, vanwege hun 

voorkeur van wonen of omdat de daar geleverde ondersteuning beter aansluit op hun 

problematiek of ondersteuningsbehoefte. In theorie is dat nog steeds mogelijk, maar de 

ervaring van de aanbieders is dat dit in de praktijk moeilijk is. Sommige gemeenten zijn hier 

afhoudend in, werpen administratieve voorwaarden op en weigeren een cliënt met het 

excuus ‘geen binding’ (woonplaatsbeginsel).  

 

Andere gemeenten zitten niet te wachten op BW-cliënten, omdat deze cliënten ook 

aanspraak kunnen maken op andere gemeentelijke voorzieningen, zoals een 

bijstandsuitkering. Daarnaast kunnen andere gemeenten ook een wachtlijst voor 

Beschermd Wonen hebben. Hierdoor heeft een inwoner van Maassluis, Vlaardingen of 

Schiedam langer overbruggingszorg nodig, wachtend op de plek in een andere gemeente.  

 
 
Zorgaanbieder: “Woningcorporaties doen moeilijk over cliënten met een GGZ achtergrond, 
terwijl de buurman zonder zorg misschien nog wel gekker is.” 
 

 

- Sommige cliënten willen niet uit Beschermd Wonen, zodra zij ‘erin’ zitten. 

Volgens een aanbieder willen enkele cliënten in Beschermd Wonen niet dat hun indicatie 

wordt omgezet naar overbruggingszorg of ambulante ondersteuning, omdat ze er dan 

financieel op achteruit gaan. Deels klopt dit, deels wordt het voor die cliënten gewoonweg 

meer zichtbaar welk deel van hun te besteden budget aan huur en dagelijkse 

levensonderhoud opgaat. Bij één van de aanbieders moeten deze cliënten ook nog 

verhuizen naar een andere woning en daarvoor zelf voor inrichting zorgen/betalen.  

                                                      
24 Omdat het toezicht Wmo in dit onderzoek op één cliënt na geen BW-cliënten heeft onderzocht, heeft het toezicht dit 
niet zelf vastgesteld. Wel heeft het toezicht Wmo tijdens een andere toezichtsactiviteit dergelijke cliënten aangetroffen, 
die deze stelling onderbouwen.  
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Voor de doelgroep in dit onderzoek is het vaak ondoenlijk om een woning direct volledig 

ingericht te krijgen. Een groot deel heeft schulden, laat staan dat er sprake is van spaargeld. 

Bij de BW-aanbieder, waar cliënten wél in dezelfde woning mogen blijven (omdat de woning 

wordt ‘ontlabeld’25) kan het zijn dat de inboedel nog niet volledig door het BW-budget was 

gedekt. In dat geval worden er nog inrichtingskosten met de cliënt verrekend. 

 
 
Toezichthouder: “Ik heb één cliënt gesproken die inmiddels uit Beschermd Wonen was en 
zelfstandig woonde: die was laaiend en wilde terug. Hij had geen bank om op te zitten en het 
leven was hem te duur.” 
 

 

Van belang is in ieder geval cliënten voldoende worden begeleid in de overgang van 

Beschermd Wonen naar een (meer) zelfstandige woonvorm.26 

 
 
Zorgaanbieder: “De gemeente geeft soms zeer beperkt een lening voor bijvoorbeeld 
vloerbedekking en een bed. Dat is zo minimaal dat je een geldkunstenaar moet zijn om daar 
iets leuks van te maken.” 
  

 

 

5.3 Het ontbreken van regie en samenhang in de plaatsing van cliënten in Beschermd 

Wonen 
 

Een aanvullende constatering die Toezicht Wmo heeft gedaan, is de onduidelijkheid die er 

bestaat in de prioritering bij plaatsing van cliënten op de wachtlijst voor een BW-plek. Momenteel 

zijn er meerdere wachtlijsten voor Beschermd Wonen die per BW-aanbieder worden beheerd. 

Volgens deze aanbieders vindt toekenning van een vrijgekomen BW-plek aan een cliënt plaats 

op basis van urgentie en de geschiktheid van de plek voor een cliënt. Sommige BW-plekken zijn 

bijvoorbeeld meer geschikt voor cliënten met bepaalde problematiek (zoals met de aandoening 

Korsakov). Er is geen regie over de plaatsing van cliënten op de wachtlijsten tezamen. Ook vindt 

er geen ‘uitwisseling’ van cliënten plaats tussen BW-aanbieders als er plekken vrijkomen. Ook 

al is een cliënt soms bewust ‘toegewezen’ aan een bepaalde aanbieder, het bestaan van 

separate wachtlijsten zonder afstemming of regie beperken de mogelijkheid om de meest 

urgente cliënten tijdig geplaatst te krijgen. 

 

Daarnaast is geconstateerd dat de aanbieders van overbruggingszorg zonder BW-plekken zeer 

afhankelijk zijn van de BW-aanbieders voor plaatsing van hun cliënten. In paragraaf 4.2 is reeds 

geconstateerd dat er nauwelijks tot geen afstemming plaatsvindt tussen de BW-aanbieders en 

de aanbieders van overbruggingszorg zonder BW-aanbod.  

 

                                                      
25 Bij deze aanbieder draagt een woning het label BW; op het moment dat een cliënt geen BW meer nodig heeft, 
wordt het label ‘omgeklapt’. Of in andere woorden: de woning wordt ontlabeld. Het BW-label wordt aan een andere 
woning toegekend ten behoeve van een andere cliënt.  
26 Karin Obbink, medewerkster bij RIBW K/AM heeft hiervoor op de website van de VNG hierover een aantal adviezen  
gepubliceerd. 
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Volgens ROGplus zijn de BW-aanbieders verantwoordelijk voor de regie en afstemming over de 

plaatsing van cliënten als de cliënten de overbruggingszorg van een andere aanbieder krijgen. 

Toezicht Wmo constateert dat er nergens afspraken of eisen over regie zijn vastgelegd en dat 

deze afstemming en regie onvoldoende plaatsvindt. Toezicht Wmo vraagt zich daarom af of er 

altijd de juiste keuzes worden gemaakt bij het plaatsen van cliënten van de wachtlijst op 

vrijgekomen BW-plekken.  

 

Meer afstemming of regie op de plaatsing van cliënten op alle wachtlijsten voor Beschermd 

Wonen kunnen ervoor zorgen dat de meest urgente gevallen het eerst kunnen worden 

geholpen. 

 

 

5.4 Zorgelijke consequenties voor cliënten 

 

Toezicht Wmo heeft in het onderzoek cliënten gesproken voor wie het urgent lijkt dat zij een 

BW-plek krijgen, zodat er sprake is van (meer) toezicht en indien nodig meer ondersteuning 

mogelijk is met oog op hun gezondheid en het welzijn. Deze cliënten lijken onvoldoende in staat 

tot zelfstandig wonen en voldoende voor zichzelf te zorgen. Dit betreft cliënten die bij aanbieders 

ondersteuning krijgen (of kregen), maar elders op de wachtlijst staan.  

 
 
Cliënt: “Ik heb nergens zin meer in. Ik zie niets meer zitten. Ik heb vaak momenten waarop ik 
mij afvraag of het leven nog zin heeft.” 
  

 
 
Begeleider: “Cliënt rookt heel veel en aan één stuk door. Cliënt laat regelmatig sigaretten 
vallen op de vloer en zijn bankstel. Ik ben heel erg bang dat de woning (van cliënt, red.) een 
keer afbrandt.” 
 

 

Toezicht Wmo constateert dat ‘overbruggingszorg’ onvoldoende is gezien de verwachtingen die 

worden gesteld aan ondersteuning aan dit soort cliënten met een BW-indicatie. Deels lag dit 

aan de uitvoering van de ondersteuning (bijvoorbeeld op het gebied van toezicht), deels aan de 

indicatie en deels aan wensen van cliënten zelf (het niet willen verlaten van hun eigen woning). 

 
 
Cliënt: “Ik zou dan (red: in beschermd wonen) elke dag eten, nu eet ik vaak helemaal niet. Ik 
heb mezelf in leven gehouden met slaatjes, maar die lust ik nu niet meer.”  
 

 
Toezicht Wmo acht het van belang dat de ondersteuning aan cliënt meer risico-gestuurd dient 

te zijn. 
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5.5 Indicaties sluiten niet (meer) volledig aan op de werkelijke behoefte van cliënten 

 

Een aantal cliënten in het onderzoek heeft - afgezet tegen de problematiek en de ondersteuning 

die zij volgens de Wmo2015 zouden moeten hebben (zoals behandeld in hoofdstuk 3) - een 

indicatie met een te laag aantal uren overbruggingszorg,   

 

De verklaringen die daarvoor in het onderzoek werden gegeven, acht Toezicht Wmo voldoende 

logisch: 

 

 Cliënten hebben reeds Beschermd Wonen ontvangen en krijgen nu overbruggingszorg als 

afbouw naar ambulante ondersteuning, kortom: zij hebben minder uren ondersteuning 

nodig. 

 Gedurende de tijd dat sommige cliënten op de wachtlijst staan is hun persoonlijke situatie 

verbeterd. Daarom hebben ze nu minder ondersteuning nodig. 

 

Desalniettemin acht Toezicht Wmo het van belang dat er voor deze cliënten wel toezicht is 

geregeld. Toezicht Wmo heeft dit ook zo naar de zorgaanbieders aangegeven. 

 

Ten aanzien van een andere verklaring is Toezicht Wmo wat kritischer: 

 

 De cliënten die dermate weinig uren ondersteuning krijgen en waar voldoende toezicht op 

een andere manier is geregeld (bijvoorbeeld door familie), hebben geen BW-indicatie nodig. 

Dus dan is overbruggingszorg ook niet nodig. Ambulante ondersteuning is dan voldoende. 

Op het moment dat de cliënt wèl Beschermd Wonen nodig heeft, kan deze hiervoor een 

indicatie aanvragen. 

 

In de optiek van Toezicht Wmo is Beschermd Wonen meer dan de mate van ondersteuning in 

termen van uren: waar sommige cliënten in ons onderzoek werkelijk behoefte aan hebben, is 

een woonsituatie in een beschermde setting met voldoende toezicht, waar ze niet eenzaam zijn 

en waar gestuurd wordt op een goed dag- en nachtritme, voldoende wordt gegeten en waar 

laagdrempelige dagbesteding beschikbaar of nabij is. De vraag is of dit voldoende te 

ondervangen is met overbruggingszorg, ongeacht het aantal uren dat hiervoor gerekend wordt. 

 

In dit rapport kwam eerder aan de orde dat er cliënten zijn waarvoor de overbruggingszorg 

onvoldoende lijkt te voldoen aan de ondersteuningsbehoefte. Toezicht Wmo vraagt zich af 

waarom voor een aantal cliënten in het onderzoek geen gebruik gemaakt is van de mogelijkheid 

om Volledig pakket thuis te indiceren. De uitvoeringsregels van ROGplus noemen een Volledig 

Pakket Thuis als alternatief voor Beschermd Wonen en uit de voorwaarden van een Volledig 

Pakket Thuis blijkt dat dit een meer intensieve vorm van ondersteuning is dan 

overbruggingszorg.  

 

Tijdens het onderzoek meldden ROGplus en één van de aanbieders dat het Volledig Pakket 

Thuis nog nauwelijks wordt geïndiceerd. Een inhoudelijke verklaring hiervoor heeft Toezicht 

Wmo niet kunnen vaststellen.  
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5.6 Verschillen binnen Beschermd Wonen en tussen Beschermd Wonen en      

      overbruggingszorg 
 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat Beschermd Wonen op verschillende manieren aan 

cliënten geleverd kan worden. Cliënten kunnen wonen in de zogenoemde ‘traditionele’ variant 

van Beschermd Wonen, dat wil zeggen op een groepslocatie, waarbij soms voorzieningen 

worden gedeeld en waar sprake kan zijn van 24-uurs aanwezigheid van een medewerker. Maar 

cliënten met Beschermd Wonen kunnen ook zelfstandig wonen op een plek die in de buurt ligt 

van een thuishaven van de aanbieder of dagbestedingslocatie, waardoor een medewerker van 

de aanbieder overdag en/of ‘s nachts nabij is.  

 

Ondanks het feit dat de Memorie van Toelichting van de Wmo2015 dit als variant noemt, vraagt 

Toezicht Wmo zich af in het laatste geval nog wel werkelijk sprake kan zijn van Beschermd 

Wonen of dat de ondersteuning meer overeenkomt met een vorm van ambulante extramurale 

begeleiding of overbruggingszorg.  

 

In het geval van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vindt Toezicht Wmo de kaders in de 

beleids- en uitvoeringsregels hiervoor niet geheel duidelijk. Dit heeft ook zijn weerslag in de 

interpretatie van de verwachtingen aan overbruggingszorg: er is een aanbieder die 

overbruggingszorg gelijk stelt aan ambulante ondersteuning in plaats van aan Beschermd 

Wonen. 

   

Volgens de aanbieders van Beschermd Wonen die ook overbruggingszorg leveren, omvatten  

de verschillen tussen Beschermd Wonen en overbruggingszorg:  

 de betaling van huur (in geval van Beschermd Wonen levert de aanbieder de woning, bij 

overbruggingszorg betaalt de cliënt huur aan de verhuurder); 

 de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de woning (in geval van Beschermd Wonen 

is de aanbieder hiervoor verantwoordelijk); 

 het daggeld dat cliënten in Beschermd Wonen krijgen. 

  

Daarnaast indiceert ROGplus bij overbruggingszorg (en bij reguliere ambulante ondersteuning) 

vaste uren, bij Beschermd Wonen is dat meer vrij en kunnen de aanbieders op basis van een 

indicatie voor Beschermd Wonen en het daaraan gekoppelde bedrag27 naar eigen inzicht uren 

leveren en declareren. 

  

Met oog op de veiligheid van cliënten acht Toezicht Wmo het ‘toezicht’ op de cliënten het meest 

van belang: dit zou theoretisch gezien moeten verschillen, maar wordt in de praktijk wel 

verschillend door aanbieders ingevuld voor cliënten met Beschermd Wonen dan wel voor 

cliënten met overbruggingszorg. In paragraaf 4.3 zijn de verschillen in de mate en vorm van 

toezicht op cliënten met Beschermd Wonen respectievelijk cliënten met overbruggingszorg 

nader aan bod geweest. 

 

  

                                                      
27 ROG-plus kan BW1, BW2, BW3, BW4 en BW5 indiceren, hieraan zijn bedragen per etmaal gekoppeld.  
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Bij de eerste aanbieder kan een BW-woning fysiek dezelfde zijn als een zelfstandige woning 

van een cliënt met overbruggingszorg. In dat geval gaat het uitsluitend om het “label” dat de 

woning op dat moment draagt: ‘Beschermd Wonen’ of ‘zelfstandig’. Het gevolg is dat een BW-

cliënt bij een verbetering van diens situatie niet hoeft te verhuizen, maar in dezelfde woning kan 

blijven wonen. De woning wordt administratief ‘ontlabeld’ of ‘omgeklapt’.  

 

Andersom kan de woning van een cliënt met overbruggingszorg het label ‘Beschermd Wonen’ 

krijgen op het moment dat één van de 30 ‘plekken’ voor Beschermd Wonen vrijkomt. De woning 

en de inhoud van de ondersteuning verandert niet voor de cliënt, alleen de huurbetaling en de 

mate van toezicht.  

 

Toezicht Wmo kan zich voorstellen dat de methode van labelen en ontlabelen van BW-woningen 

een positief effect op het welzijn van GGZ-cliënten kan hebben, mits de kwaliteit van 

ondersteuning en de mate van toezicht geborgd blijft. 

 

BW-cliënten bij de tweede BW-aanbieder moeten op het moment dat de BW-ondersteuning 

overgaat in overbruggingszorg, de BW-woning verlaten. Deze aanbieder erkent dat het 

omklappen van woningen zeer vaak het meest effectief voor een cliënt is, maar ziet er vanaf 

vanwege de investering die de aanbieder elke keer moet doen als een nieuwe cliënt een BW-

woning betrekt (opknappen en inrichten van de woning). Voor de aanbieder is dit een “vorm van 

kapitaalverlies.” 
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5.7 BW-budget Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 

 

Toezicht Wmo heeft in het onderzoek geconstateerd dat ondersteuning op basis van de 

Wmo2015 deels financieel gedreven is en dat gaat ten kosten van (kwetsbare) cliënten. Niet het 

aantal cliënten dat Beschermd wonen nodig heeft is in de praktijk bepalend voor het aantal BW-

plekken, maar het BW-budget van de drie betrokken gemeenten.  

 

Tegelijkertijd constateert Toezicht Wmo dat er cliënten zijn die mogelijk voldoende hebben aan 

ambulante ondersteuning (op basis van de ambulante budgetten) en nu nog onterecht 

overbruggingszorg krijgen. Deze onterechte overbruggingszorg drukt op het BW-budget voor 

BW-plekken. Kortom, zoals eerder gesteld: zicht op het aantal cliënten dat Beschermd Wonen 

nodig heeft is van belang en het budget dient voor hen worden ingezet. 
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6. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidde: 

 

Wat is de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning aan GGZ-cliënten met een indicatie voor 

Beschermd Wonen die voorafgaand of na een intramuraal verblijf zelfstandig wonen en 

voldoet deze ondersteuning als alternatief voor Beschermd wonen? 

 
Deelvragen waren: 

 

1. Wat is de kwaliteit van de overbruggingszorg?  

2. In hoeverre wordt er specifiek op deze cliënten ingezet als alternatief voor het feit 

dat ze niet intramuraal verblijven? 

3. Wat betekent het voor cliënten dat zij deze vorm van ondersteuning krijgen in 

plaats van de ondersteuning vanuit de geïndiceerde intramurale setting? 
 

Paragraaf 6.1 vat de bevindingen uit hoofdstuk 4 samen tot een eindoordeel over de kwaliteit 

van overbruggingszorg in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en geeft 

daarmee antwoord op deelvraag 1. Waar gemeenten en / of ROGplus kunnen bijdragen aan het 

verbeteren van de prestaties van aanbieders, doet Toezicht Wmo aanbevelingen. 

 

Deelvragen 2 en 3 zijn beantwoord in hoofdstuk 5. Naar aanleiding van de antwoorden doet 

Toezicht Wmo in paragraaf 6.2 een aantal aanbevelingen, die gericht zijn aan de gemeenten in 

de regio Rotterdam-Rijnmond, ROGplus en de aanbieders. 

 

6.1 De kwaliteit van ondersteuning door aanbieders aan cliënten met overbruggingszorg 
 

Toezicht Wmo heeft grote verschillen gezien in de kwaliteit van ondersteuning die de aanbieders 

leveren aan cliënten met overbruggingszorg. Eén van de aanbieders sprong daar in positieve 

zin in uit, bij met name één andere aanbieder zijn (helaas) de nodige verbeteringen noodzakelijk. 

 

De mate en wijze van ‘toezicht’ (genoemd in de Wmo2015 en de Memorie van Toelichting) op 

cliënten met overbruggingszorg, heeft Toezicht Wmo als extra aandachtspunt in het onderzoek 

meegenomen.  

 

Naar aanleiding van het proactief toezicht dat bij de vier aanbieders is uitgevoerd, zijn de 

volgende oordelen geveld over de kwaliteit van overbruggingszorg op basis van de vijf 

kwaliteitseisen (zie schema). 

Aanbieder Doelmatig, 
doeltreffend 
en 
cliëntgericht 

Afstemming Veiligheid De 
beroeps-
kracht 

Respect 
en 
rechten 

Eindoordeel

 A voldoet voldoet deels grotendeels voldoet voldoet 

 B grotendeels 
niet 

grotendeels grotendeels 
niet 

grotendeels voldoet deels 

 C grotendeels 
niet 

grotendeels 
niet 

deels deels voldoet grotendeels 
niet 

 D deels grotendeels grotendeels voldoet voldoet voldoet  
grotendeels 
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Doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht 
Voor wat betreft de eerste kwaliteitseis zijn er veel verschillen tussen de aanbieders. Een aantal 

aanbieders dient verbeteringen door te voeren op het gebied van dossiervorming, het 

formuleren van (SMART)doelen, de koppeling van de doelen aan de actuele mate van 

zelfredzaamheid van cliënten, de uitvoering van een toets op de mate van zelfredzaamheid, het 

loggen van activiteiten en het uitvoeren van evaluaties.  

 

Hierin kan ROGplus een rol spelen, namelijk door in de indicatie of de daarbij behorende 

rapportage ook consequent doelen op te nemen. ROGplus neemt bij de indicatiestelling in de 

rapportage wèl de mate van zelfredzaamheid van cliënten op. Maar dit is niet bij alle aanbieders 

in cliëntdossiers terug te vinden.  

 

Daarnaast voeren niet alle aanbieders tussentijds een toets uit op de mate van zelfredzaamheid 

van cliënten, hetgeen van belang is voor het bijstellen van doelen en het vernieuwen (verlengen, 

verhogen of verlagen) van indicaties voor cliënten. Daarom is het van belang dat hierover 

afspraken worden gemaakt. 

 

Afstemming 
Toezicht Wmo acht het van belang dat aanbieders van Wmo-ondersteuning voldoende 

afstemming hebben over de GGZ-problematiek van cliënten met partijen als de GGZ. Het 

initiatief hiervoor lijkt vooral aan de kant van de Wmo-aanbieders te liggen, maar mag door deze 

aanbieders beter worden opgepakt en met name beter worden geregistreerd. De mate en wijze 

van interne afstemming van medewerkers verschilt per aanbieder. 

 

De afstemming tussen aanbieders van Beschermd Wonen en aanbieders die uitsluitend 

overbruggingszorg leveren is een punt van verbetering. Paragraaf 6.3 gaat hier nader op in en 

doet hierover een aantal aanbevelingen. 

 

Veiligheid  
Met oog op de veiligheid van cliënten hebben alle aanbieders een methodiek om de risico’s in 

kaart te brengen. Bij drie aanbieders wordt de methodiek niet structureel toegepast of wordt de 

uitkomst niet altijd opgenomen in de dossiers van de cliënten. Bij één aanbieder is dit in het 

geheel niet in de dossiers van cliënten aangetroffen.  

 

‘Toezicht’ met oog op de veiligheid van cliënten met overbruggingszorg is bij drie van de vier 

aanbieders georganiseerd in de vorm van een telefonische bereikbaarheidsdienst. Indien nodig 

kan een medewerker dan langsgaan bij de cliënt. Bij één aanbieder is dit voor een deel van de 

cliënten georganiseerd, bij een andere aanbieder kunnen medewerker niet altijd direct ter plekke 

zijn. De vierde aanbieder heeft op geen enkele wijze toezicht georganiseerd.  

 

Toezicht Wmo vraagt zich af of de invulling van toezicht door middel van een 

bereikbaarheidsdienst aansluit bij de bedoeling van de Wmo2015 wanneer het gaat om cliënten 

met een BW-indicatie.  
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In de beleidsregels van de gemeenten is opgenomen dat Beschermd Wonen noodzakelijk is 

voor cliënten “met noodzaak tot permanent toezicht onder meer door het ontbreken van 

vermogen om te beoordelen of er zorg nodig is”.28 Verder is de invulling van ‘permanent toezicht’ 

niet nader in de beleids-en uitvoeringsregels van de gemeenten en ROGplus gedefinieerd.  

 

Toezicht Wmo acht het raadzaam dit wel te definiëren en in regels op te nemen. Gemeenten en 

ROGplus kunnen daarmee aangeven hoe zij de Wmo2015 op dit punt interpreteren en de 

zorgaanbieders hiermee een kader bieden bij het verlenen van overbruggingszorg (en 

Beschermd Wonen). 

 

Beroepskracht 
De vier aanbieders beschikken alle over een keurmerk of kwaliteitsmanagementsysteem. De 

gecheckte protocollen bij de aanbieders zijn van voldoende kwaliteit. De vakbekwaamheid van 

de onderzochte medewerkers is grotendeels op orde. De medewerkers zijn geschoold en krijgen 

scholing, waarvan bij één aanbieder dit een recente ontwikkeling betreft. Twee aanbieders is 

aangeraden om sturing op kwaliteit beter te borgen. 

 

Respect en rechten 
De rechten van cliënten zijn bij alle aanbieders geborgd en alle geïnterviewde cliënten worden 

met respect behandeld. 

 

6.2 Aanbevelingen met betrekking tot overbruggingszorg als vorm van Wmo- 

ondersteuning 

 

Toezicht Wmo moet een eenduidig oordeel geven over de kwaliteit van ondersteuning aan de 

doelgroep in dit onderzoek. Dit is tijdens de uitvoering van het toezicht en het formuleren van de 

algemene bevindingen in dit eindrapport niet altijd gemakkelijk gebleken om de volgende 

redenen: 

 

 Kwaliteitseisen of verwachtingen over ondersteuning in de vorm van Beschermd Wonen zelf 

zijn niet voldoende scherp geformuleerd in de beleids- en uitvoeringsregels en daardoor zijn 

meerdere vormen van Beschermd Wonen mogelijk. 

 Hieruit volgend is het onvoldoende duidelijk aan welke eisen of verwachtingen 

overbruggingszorg moet voldoen. 

 Volledig Pakket Thuis wordt in de uitvoeringsregels als alternatief voor Beschermd Wonen 

genoemd, maar in praktijk niet (meer) geïndiceerd, zonder dat écht inhoudelijk helder is 

waarom. 

 Bij sommige aanbieders toont overbruggingszorg meer overeenkomsten met ambulante 

ondersteuning dan met Beschermd Wonen, terwijl overbruggingszorg als alternatief voor 

Beschermd Wonen wordt ingezet. Bij één aanbieder zijn er juist (op de facilitaire zaken na) 

nauwelijks verschillen tussen Beschermd Wonen en overbruggingszorg. 

 Er ontbreekt zicht op de wachtlijst voor Beschermd Wonen (aantal wachtenden en de 

wachttijden). Dit komt mede door het feit dat mensen op de wachtlijst staan, die op dit 

moment overbruggingszorg krijgen, maar om meerdere redenen niet meer op die wachtlijst 

thuis horen en zelfs geen overbruggingszorg meer nodig hebben.  

                                                      
28 Beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, par. 2.7 
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Eerste prioriteit 
Naast deze bevindingen heeft Toezicht Wmo op basis van het onderzoek kunnen concluderen 

dat er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam cliënten op de wachtlijst staan voor wie het 

noodzakelijk is of kan zijn dat zij spoedig op een BW-locatie komen te wonen.  

Deze cliënten met overbruggingszorg lopen mogelijk het risico met betrekking tot hun 

gezondheid en / of welzijn als gevolg van een gebrek aan toezicht, (mogelijk) onvoldoende 

ondersteuning en het ontbreken van 24-uurs beschikbaarheid van begeleiding. Indien 

Beschermd Wonen echt niet mogelijk is, zou voor deze cliënten een andere 

(maatwerk)oplossing gevonden dienen te worden.  

 

Omdat niet alle cliënten met overbruggingszorg zijn onderzocht, weet Toezicht Wmo niet voor 

hoeveel cliënten met overbruggingszorg dit risico geldt. Daarom is de belangrijkste aanbeveling 

van Toezicht Wmo momenteel als volgt: 

 
 
Aanbeveling 1: Breng zo spoedig mogelijk met de aanbieders in kaart welke cliënten met 
overbruggingszorg momenteel in hun huidige situatie een risico lopen in hun gezondheid en 
welzijn en zorg ervoor dat deze mensen op korte termijn de juiste ondersteuning krijgen. 
 

 

Kaders 
Dit betekent dat in eerste instantie de voorwaarden voor Beschermd Wonen helder moeten zijn. 

Toezicht Wmo is van oordeel dat de Wmo2015, de beleidsregels van de gemeenten, de 

uitvoeringsregels van ROGplus en de ontwikkelovereenkomsten tussen ROGplus en de 

aanbieders wel een beschrijving van Beschermd Wonen geven, maar momenteel nog te weinig 

(concrete) richtlijnen bieden voor het leveren van deze vorm van ondersteuning. In lijn hiervan 

zouden de richtlijnen over overbruggingszorg eveneens aangescherpt kunnen worden, waarbij 

er wel voldoende ruimte blijft voor maatwerk. 

 

In de uitvoeringsregels van ROGplus wordt naast Beschermd Wonen en overbruggingszorg ook 

het Volledig Pakket Thuis als vorm van intramurale ondersteuning genoemd. Het Volledig 

Pakket Thuis wordt in praktijk echter nauwelijks geïndiceerd. Toezicht Wmo heeft niet duidelijk 

kunnen krijgen welke inhoudelijke reden hieraan ten grondslag ligt, behalve dat ROGplus en de 

BW-aanbieders deze vorm van ondersteuning als onwenselijk beschouwen.  

 

Op basis van de huidige regels lijkt voor Toezicht Wmo de levering van een Volledig Pakket 

Thuis voor sommige cliënten op dit moment mogelijk een beter alternatief dan 

overbruggingszorg, omdat in de regels over het Volledig Pakket Thuis het toezicht beter is 

geborgd. Daarom adviseert Toezicht Wmo de gemeenten, ROGplus en de zorgaanbieders om 

hierover het overleg aan te gaan en te bespreken welke voorwaarden ten grondslag zouden 

moeten liggen aan de verstrekking van een Volledig Pakket Thuis, aan welke eisen de uitvoering 

van het Volledig pakket Thuis moet voldoen en in hoeverre dit verschilt van Beschermd Wonen 

en overbruggingszorg.  

 

De belangrijkste voorwaarde bij het formuleren van concrete richtlijnen zou het ‘toezicht’ op de 

cliënten met een BW-indicatie moeten betreffen: wat wordt hieronder verstaan en welke mate 

van toezicht nodig wordt geacht voor hen wanneer zij op een BW-plek verblijven of wanneer zij 

thuis wonen en daar overbruggingszorg of het Volledig Pakket Thuis ontvangen? 
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In dit rapport stellen wij vast dat sommige aanbieders cliënten langdurig op de wachtlijst laten 

staan voor Beschermd Wonen met oog op een eventuele persoonlijke terugval en de vrees dat 

er dan geen BW-plek beschikbaar is. De ondersteuning wordt dan gefinancierd vanuit het BW-

budget, terwijl ambulante ondersteuning afdoende is. De uitvoeringsregels bieden hiervoor ook 

de mogelijkheid, al is dat formeel maar voor drie maanden.  

 

Naar oordeel van Toezicht Wmo is het voor ROGplus van belang om de overbruggingszorg tijdig 

om te zetten naar reguliere ondersteuning, zodat deze cliënten ook niet meer op de wachtlijst 

staan, tenzij dat in de praktijk de gestelde termijn van 3 maanden nadelen oplevert. 

 

 

 

Aanbeveling 2: Ga in overleg met elkaar (gemeenten, ROGplus en aanbieders) en zorg voor 

concrete criteria (in de uitvoeringsregels of beleidsregels) ten behoeve van de uitvoering van 

Beschermd Wonen en de uitvoering van overbruggingszorg en Volledig Pakket Thuis als 

alternatieven voor Beschermd Wonen. 

 

Daarbij: 

 Formuleer specifiek de vereisten voor ‘toezicht’ bij Beschermd Wonen, bij Volledig 

Pakket thuis en bij overbruggingszorg. 

 Stel vast of de duur van 3 maanden voor overbruggingszorg na verblijf in Beschermd 

Wonen in de praktijk uitvoerbaar is en pas zo nodig hiervoor de criteria aan. 

 Onderzoek in hoeverre dit kan worden geborgd bij aanbieders (in termen van 

financiering en uitvoerbaarheid) en zorg dat er voldoende ruimte blijft voor maatwerk.

 Leg de criteria en de afspraken hierover vast en zorg ervoor dat dit binnen ROGplus 

en bij de zorgaanbieders wordt geïmplementeerd. 
 

 

Indicaties 
Als aanbeveling 2 wordt uitgevoerd, wordt duidelijker welke cliënten terecht een BW-indicatie 

nodig hebben en op basis waarvan cliënten overbruggingszorg (of Volledig Pakket Thuis) dienen 

te krijgen. De fictieve wachtlijst kan hiermee worden omgezet in een werkelijke wachtlijst. Dit 

betekent dat het huidige bestand van cliënten heronderzocht zou moeten worden. Hiervoor zou 

onder meer het gesprek gevoerd moeten worden met bijvoorbeeld cliënten die nog in het kader 

van het overgangsrecht een BW-indicatie hebben, maar inmiddels al geruime tijd zonder 

kunnen. Cliënten zouden hierbij niet het idee moeten krijgen dat hen iets ‘afgepakt’ wordt, maar 

op positieve wijze inzicht moeten krijgen in hun werkelijke situatie en de voortuitgang die zij 

hebben geboekt. Begeleiders kunnen hierbij een rol spelen. 
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Aanbeveling 3a: Doe (her)onderzoek naar de overige cliënten met een BW-indicatie en:  

 Zorg ervoor dat de cliënten terecht in Beschermd Wonen zitten. 

 Zorg ervoor dat de cliënten terecht overbruggingszorg krijgen. 

 Check of de huidige indicatie voor overbruggingszorg voldoende is als alternatief 

voor Beschermd Wonen. 

 Indien niet het geval: zet Volledig Pakket Thuis in. 

 Indien van toepassing en mogelijk: zet BW-indicaties om naar ambulante 

ondersteuning. 

 

Aanbeveling 3b: Bij problemen in de uitvoering van bovenstaande: ga na hoe in andere 

gemeenten de bestanden zijn beperkt tot alleen cliënten met ‘terecht’ overbruggingszorg en 

Beschermd Wonen. 

 

Aanbeveling 3c: Zorg ervoor dat overbruggingszorg na verblijf in Beschermd Wonen in de 

toekomst sneller wordt omgezet naar ambulante ondersteuning, tenzij langere 

overbruggingszorg echt nodig blijkt.  
 

 

 

Wachtlijsten 
Een werkelijke wachtlijst voor Beschermd Wonen in combinatie met de huidige BW-populatie 

geeft meer inzicht in de benodigde BW-plekken binnen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen 

en Schiedam en daarmee meer mogelijkheid om daar beleidsmatig op in te spelen. Toezicht 

Wmo heeft echter geconstateerd dat BW-aanbieders hun eigen wachtlijsten hebben en 

daarbinnen zelf prioriteren. Uitwisseling van cliënten vindt niet plaats, terwijl dit in sommige 

situaties van wezenlijk belang kan zijn.  

 

Daarnaast verkeren de aanbieders zonder BW-plekken in een afhankelijkheidspositie ten 

opzichte van de aanbieders met BW-plekken. Tussen hen ontbreekt nog aan voldoende 

afstemming. Dit is ongewenst, gezien de urgentie die voor cliënten met overbruggingszorg kan 

gelden. In dit onderzoek is gebleken dat dit mis kan gaan: cliënten hebben ten tijde van de 

overbruggingszorg letsel opgelopen.29 Naast het feit dat de zorgaanbieders hier gezamenlijk 

een verantwoordelijkheid hebben, is Toezicht Wmo van oordeel dat het bij iedereen duidelijk 

moet zijn wie de regie heeft. Bovendien is Toezicht Wmo van oordeel dat ROGplus zelf ook 

inzichtelijk moet hebben wat de actuele ondersteuningsbehoefte van cliënten die 

overbruggingszorg krijgen.  

 

Bij prioritering van cliënten voor plaatsing in Beschermd Wonen dient de urgentie van plaatsing 

en de zorgbehoefte van cliënten leidend te zijn in plaats van de aanbieder bij wie een plek 

vrijkomt. Meer regie en overzicht bieden bovendien meer mogelijkheden voor maatwerk. Ook 

kan het ertoe leiden dat een cliënt op een BW-plek wordt geplaatst bij een andere aanbieder, 

dan in eerste instantie is verondersteld. Het belang van cliënt dient hierbij voorop te blijven staan.  

 

 

                                                      
29 De relatie tussen de (mate van) ondersteuning en genoemde letsels (nog) niet vastgesteld. Toezicht Wmo heeft 
hierover ook nog geen melding ontvangen.  
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Omdat er vanuit moeten worden gegaan dat overbruggingszorg voor korte tijd geldt, zou de 

communicatie over een cliënt op de wachtlijst bevorderd kunnen worden als de cliënt de 

overbruggingszorg reeds krijgt van de BW-aanbieder. Dit bevordert ook de overdracht tussen 

begeleiders. Het kan zelfs mogelijk zijn dat een cliënt diens begeleider kan behouden. Hierop 

zijn natuurlijk uitzonderingen denkbaar. 

 

Kortom, ten behoeve van de prioritering binnen de werkelijke wachtlijsten doet Toezicht Wmo 

de volgende aanbevelingen: 

 

 
Aanbeveling 4a: Zorg voor meer regie op en afstemming over de wachtlijsten (bijvoorbeeld 

een gezamenlijke wachtlijst of vast overlegplatform). Stel de behoefte van de cliënt hierin 

centraal. Overweeg een coördinerende rol voor ROGplus. 

 
Aanbeveling 4b: Ruim indien nodig ook een rol in voor de aanbieders van 

overbruggingszorg of indiceer overbruggingszorg bij aanbieders die zelf Beschermd Wonen 

leveren. 

 

Aanbeveling 4c: Breng de belemmeringen in kaart waar cliënten tegenaan lopen als zij in 

een andere gemeente in Beschermd Wonen willen en los dit met andere gemeenten op.  
 

 

Kwaliteit inhoud indicaties 
Toezicht Wmo verwacht dat met uitvoering van bovenstaande aanbevelingen de wachtlijst  meer 

zal gaan bestaan uit cliënten die werkelijk Beschermd Wonen nodig hebben of hierop terug 

moeten kunnen vallen. Tevens kan het proces rond plaatsing van cliënten in de juiste BW-

voorzieningen hiermee worden verbeterd, zal er minder overbruggingszorg nodig zijn en kunnen 

meer cliënten de ondersteuning krijgen die zij werkelijk nodig hebben. Cliënten kunnen meer de 

zorg krijgen, die zij nodig hebben. 

 

Om de juiste zorgbehoefte (Beschermd Wonen, Volledig pakket Thuis of overbruggingszorg) en 

de hoogte daarvan goed te kunnen vaststellen en indien nodig een herindicatie te doen, is het 

van belang dat ROGplus inzicht behoudt in de situatie en ontwikkeling van cliënten. Hiervoor 

dragen de zorgaanbieders een grote verantwoordelijkheid, al komt in dit onderzoek naar voren 

dat op een aantal vlakken bij sommige aanbieders verbeterpunten zijn.  

 

Om als ROGplus hierop meer te kunnen sturen, doet Toezicht Wmo de volgende aanbevelingen 

ten behoeve van het proces van indicering: 

 
 

Aanbeveling 5a: Voorzie indicaties van doelen, zodat de (SMART)doelen die de aanbieders 

met de cliënten formuleren hieraan kunnen worden getoetst. 

 

Aanbeveling 5b: Maak afspraken over het uitvoeren van evaluaties en het uitvoeren van 

een (tussentijdse) meting van de mate van zelfredzaamheid (ROGplus of aanbieder) en maak 

hiervan gebruik bij herindicaties. 
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BIJLAGE 1 TOEZICHT WMO ROTTERDAM-RIJNMOND 
 

De gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben het toezicht Wmo op basis van de 

Wmo2015 georganiseerd via de GGD Rotterdam-Rijnmond. Dit zijn de gemeenten 

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, 

Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, 

Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. Daarnaast is het toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond 

verantwoordelijk voor het toezicht op de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in de 

gemeenten in de Hoekse Waard.  

 

Taken toezichthouder Wmo 

De toezichthouders Wmo voeren het toezicht uit bij zorgaanbieders waar gemeenten een 

contract mee hebben, aanbieders die zorg aan cliënten met een persoonsgebonden budget 

(Pgb) bieden en bij gemeenten zelf vanwege de ondersteuning en zorg die zij zelf in het kader 

van de Wmo aanbieden. De taken van het toezicht Wmo zijn beschreven in het regionaal 

toetsingskader dat door betrokken gemeenten, professionals en cliëntvertegenwoordigers is 

ontwikkeld en eind april 2016 is vastgesteld. 

 

De uitvoering van het toezicht 

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop het toezicht kan worden uitgevoerd. Ten eerste 

bezoekt het toezicht Wmo gecontracteerde aanbieders (zorg in natura) in het kader van 

‘structureel toezicht’. Naar aanleiding van deze bezoeken wordt geen oordeel geveld. ‘Proactief 

toezicht’ betekent dat de toezichthouders per jaar vaststellen welke aanbieders zij zullen 

bezoeken en waarop zij gaan toetsen. Signalen over de kwaliteit van ondersteuning door een 

aanbieder kunnen ertoe leiden dat de toezichthouders ‘preventief toezicht’ uitvoeren. Tot slot 

vindt er ‘reactief toezicht’ plaats naar aanleiding van calamiteiten in het kader van de Wmo; 

aanbieders van Wmo-ondersteuning zijn wettelijk verplicht calamiteiten bij het toezicht Wmo te 

melden. 

 

Bezoeken in het kader van proactief, preventief en reactief toezicht kunnen aangekondigd, maar 

ook onaangekondigd plaatsvinden. Tijdens een bezoek spreken de toezichthouders met 

bijvoorbeeld management, medewerkers en cliënten. Ook kunnen de toezichthouders 

documenten (zoals protocollen) en dossiers van personeel en cliënten opvragen om deze in te 

zien. De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Naar aanleiding van het toezicht 

kan de toezichthouder Wmo de aanbieder adviseren of stimuleren tot het nemen van 

maatregelen. Ook kan de toezichthouder de betreffende gemeente adviseren om corrigerende 

maatregelen te nemen, bijvoorbeeld in het kader van contract- en/of subsidieafspraken. 

Klachten of onderzoeken naar rechtmatigheid vallen niet onder het regionaal toezicht Wmo. 

 

Bevoegdheden 

Het wel of niet meewerken aan een verzoek van de toezichthouder is voor een zorgaanbieder 

niet vrijblijvend. De toezichthouders hebben bevoegdheden volgens de Wmo en de Algemene 

Wet Bestuursrecht, zoals het betreden van een instelling of het vorderen van gegevens. 

 

Voor meer informatie over het toezicht Wmo: 

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/wat-doet-de-ggd/toezicht-wmo/ (nieuwe link) 

Voor het melden van calamiteiten of afgeven van signalen: regionaaltoezichtwmo@rotterdam.nl   
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BIJLAGE 2  RELEVANTE PASSAGES IN WETGEVING EN  
BELEIDSDOCUMENTEN 

 
In deze bijlage zijn opeenvolgend de documenten met de voor dit onderzoek relevante passages 

opgenomen over Beschermd Wonen, overbruggingszorg en het Volledig Pakket Thuis: 

 

1. Beschermd Wonen 

 

Wmo 2015, hoofdstuk 1, artikel 1.1 

Beschermd wonen: wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende 

toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het 

psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het 

voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de 

cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet 
in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving;   

 

Wmo 2015, hoofdstuk 1, paragraaf 2, art. 1.2.1, lid 2 

Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in 

aanmerking voor een maatwerkvoorziening, bestaande uit: (…) beschermd wonen, te 

verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, voor zover hij in verband 

met psychische of psychosociale problemen niet in staat is zich op eigen kracht, met 

gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te 

handhaven in de samenleving. 
 

Wmo 2015, hoofdstuk 2,  paragraaf  3, Art. 2.3.5 

Het college beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening ter compensatie van de 

problemen bij het zich handhaven in de samenleving van de cliënt met psychische of 

psychosociale problemen en de cliënt die de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband 

met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, voor zover de cliënt deze 

problemen naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met 

mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking 

van algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, 

rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 2.3.2 bedoelde onderzoek, een passende 

bijdrage aan het voorzien in de behoefte van de cliënt aan beschermd wonen of opvang en aan 

het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld zich zo snel mogelijk weer 

op eigen kracht te handhaven in de samenleving. 

 

Memorie van Toelichting van de Wmo2015:  

Tot nu toe wonen veel mensen die zich vanwege psychische problemen niet zelfstandig kunnen 

handhaven, in beschermde woonvormen, bijvoorbeeld bij regionale instellingen voor begeleid 

wonen (RIBW). Overigens zijn deze ‘instellingen’ niet altijd als zodanig herkenbaar maar wonen 

mensen alleen of gezamenlijk in reguliere huizen, in een ‘normale’ woonwijk. Bij gezamenlijke 

bewoning van een huis of appartement is overigens geen sprake van een gezamenlijke 

huishouding in de zin van dit wetsvoorstel. In deze woonvormen woont een gedifferentieerde 

populatie, zowel wat betreft de ‘zwaarte’ van de problematiek (en het perspectief op 

zelfredzaamheid en participatie) als wat betreft de herkomst. Een deel van de mensen is 

afkomstig uit een psychiatrisch ziekenhuis, anderen stromen in vanuit een instelling voor 
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maatschappelijke opvang. Voor het bieden van beschermd wonen kan aanleiding bestaan 

indien iemand er niet in slaagt om zelfstandig te wonen zonder de directe nabijheid van 24 uur 

per dag toezicht of ondersteuning. Een deel van de populatie zal, op termijn, in staat zijn een 

min of meer regulier leven op te bouwen, maar een ander deel zal levenslang afhankelijk zijn 

van de begeleiding en soms ook medicatie. 

  
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam30, artikel 5: 

“Beschermd wonen is het wonen in een accommodatie van een instelling met toezicht en 

begeleiding. Dit is bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet 

in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Het is gericht op het 

bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, 

stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of 

maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen. Deze 

maatwerkvoorziening wordt geïndiceerd in etmalen per week”.  
 

Ontwikkelovereenkomsten Inkoop Beschermd Wonen 2015 Centrumgemeente Vlaardingen, 

artikel 1, 1.1: 

“Beschermd wonen: het bieden van intramurale of extramurale begeleiding en ondersteuning 

aan burgers met een langdurige psychische aandoening die op 24-uurszorg zijn aangewezen. 

Dagbesteding kan hier onderdeel van uitmaken. Indien het om intramurale zorg gaat valt 

hieronder ook de huisvesting, de huishoudelijke verzorging en de maaltijdvoorziening.” 
 

Resultaatovereenkomsten Inkoop Beschermd Wonen 2015 Centrumgemeente Vlaardingen, 

artikel 1:  

“Beschermd wonen: het bieden van intramurale of extramurale begeleiding en ondersteuning 

aan burgers met een langdurige psychische aandoening die op 24-uurszorg zijn aangewezen. 

Het gaat hierbij om de ondersteuning die wordt geboden aan burgers met een GGZ-C indicatie. 

Indien het om intramurale zorg gaat valt hieronder ook de huisvesting, de huishoudelijke 

verzorging en de maaltijdvoorziening.” 
 

 

  

                                                      
30 Gemeenteblad Gemeente Vlaardingen, Nr. 121754, 17 december 2015. 
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2. Overbruggingszorg 

 

Beleidsregels en nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam 2015, artikel 2.7: 

“Cliënt is geïndiceerd voor beschermd wonen inclusief huisvesting maar er is nog geen 

huisvestingsplaats beschikbaar, zodat “overbruggingszorg” geboden totdat er een plek vrij 

komt”. 

 

Uitvoeringsregels ROGplus Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2016, art. 2.7, waaronder met 

name, punt 4 en 6: 

“Is het aantal etmalen per week een, twee of drie: dan is er geen indicatie beschermd wonen. 

Dan is iemand aangewezen op zelfstandig wonen met sociaal en persoonlijk functioneren 
eventueel gecombineerd met dagbesteding”.  

 

“Overbruggingszorg: 

 a. Instroom. Wanneer er een wachtlijst is, dan beschermd wonen in losse functies indiceren 

b. Uitstroom: als cliënt vanuit Beschermd Wonen weer zelfstandig gaat wonen en er 

gevaar is op terugval kan beschermd wonen indicatie gehandhaafd blijven en ter 
overbrugging 3 maanden in losse functies geïndiceerd worden.” 

 

“Extramuraal  

Als een cliënt Beschermd Wonen wil ontvangen thuis, dan wordt het pakket vertaald naar losse 

BW-functies. Je indiceert alleen de functies die nodig zijn. 

 

Omdat er in de regio onvoldoende intramurale plaatsen zijn, komt de extramurale ondersteuning 

in losse BW-functies veel voor. Er zijn verschillende situaties waarin deze extramurale 

ondersteuning wordt ingezet. Een aantal voorbeelden:  

o Cliënt beschikt over een indicatie die valt onder het overgangsrecht (tot uiterlijk 31-12-

2019):  

o Cliënt woont thuis en staat op de wachtlijst voor een intramurale plaats (= 

overbruggingszorg): de indicatie Beschermd Wonen blijft geldig en daarnaast indiceer 

je de losse extramurale functies die uitgenut worden;  

o Cliënt woont intramuraal en gaat weer zelfstandig wonen (= overbruggingszorg in het 

kader van de extramuralisering): om ervoor te zorgen dat cliënt, bij een terugval, de 

mogelijk heeft om weer intramuraal te gaan wonen blijft de BW- indicatie geldig. 

Daarnaast indiceer je de losse extramurale functies die uitgenut worden in de 

thuissituatie. Als het overgangsrecht eindigt zal bepaald worden of de ondersteuning 

valt onder Beschermd Wonen of dat deze cliënt onder de ‘normale’ Wmo komt te vallen;  

o Cliënt krijgt een nieuwe indicatie en er is geen intramurale plaats beschikbaar:  

o Cliënt woont thuis en wordt op de wachtlijst geplaatst voor een intramurale plaats (= 

overbruggingszorg): de indicatie Beschermd Wonen wordt afgegeven en daarnaast 

indiceer je de losse extramurale functies die uitgenut worden;”  
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3. Volledig Pakket Thuis 

 

Beleidsregels en nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam 2015, artikel 2.7: 

 
 
Beleidsregel 2.7.2 Volledig Pakket Thuis is voorliggend: 
Uit oogpunt van goedkoopst adequaat is het aanbod van een Volledig Pakket 
Thuis voorliggend op plaatsing in een instelling voor Beschermd Wonen. 

Wet- en regelgeving: Verordening artikel 7 lid 7 

 
 
Waar mogelijk wordt de noodzakelijke ondersteuning voor de cliënt verstrekt in de vorm van het 

‘Volledig Pakket Thuis’. Met deze beleidsregel wordt ook het streven benadrukt naar een zo 

groot mogelijke mate van zelfstandigheid en participatie. De geboden ondersteuning heeft bij 

het Volledig Pakket Thuis het karakter van ‘extramurale begeleiding’. Dat is ook het geval 

wanneer: 

 

 de cliënt is geïndiceerd voor beschermd wonen inclusief huisvesting maar er is nog geen 

huisvestingsplaats beschikbaar, zodat ‘overbruggingszorg’ geboden totdat er een plek vrij 

komt; 

 de cliënt al voor verstrijken van de geldigheid van de indicatie in staat om door te stromen 

naar meer zelfstandige vorm van huisvesting met extramurale begeleiding. 

 

Genoemde extramurale vormen van ondersteuning vallen voor de financiering binnen de 

indicatie beschermd wonen (budget centrumgemeente Vlaardingen). 

 

Uitvoeringsregels ROGplus Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2016, art 2.7: 

Volledig Pakket thuis  
De naam is verwarrend, omdat het nog steeds als een intramurale vorm gezien wordt.  

Bij inzet van het Volledig Pakket Thuis is de inhoud van de zorg gelijk aan de zorg die de cliënt 

in de instelling zou krijgen. Enige verschil is dat de cliënt de woning huurt van de aanbieder. 

Levering van het Volledig Pakket Thuis is niet af te dwingen bij de aanbieder. Het Volledig 

Pakket Thuis stimuleert het scheiden tussen wonen en zorg, doordat de cliënt zelf de 

woonkosten betaalt.  

 

Om de uitvoering van bovenstaande aanbevelingen te realiseren heeft Toezicht Wmo de nodige 

adviezen met betrekking tot de cliënten in Beschermd Wonen (zie bijlage 3) 
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BIJLAGE 3  ADVIEZEN MET BETREKKING TOT CLIENTEN IN                   
BESCHERMD WONEN 

 

Toezicht Wmo heeft bij de uitvoering van het toezicht de focus gelegd op de uitvoering van 

overbruggingszorg. Desalniettemin is het onderwerp Beschermd Wonen veelvuldig aan bod 

gekomen zonder dat Toezicht Wmo het doel had hierover een oordeel te vellen. Het was nodig 

om inzicht te krijgen in de wijze waarop overbruggingszorg als alternatief dient voor Beschermd 

Wonen. De uitspraken heeft Toezicht Wmo in dit rapport verwerkt om ook de lezer dit inzicht te 

bieden. 

 

Naar aanleiding van deze uitspraken geeft Toezicht Wmo de volgende adviezen mee aan 

gemeenten met het oog op hun bestand met cliënten die Beschermd Wonen ontvangen: 

 

 Onderzoek hoe de overgang van Beschermd Wonen naar overbruggingszorg of ambulante 

ondersteuning aanlokkelijker wordt voor een cliënt. Kijk daarbij naar de mogelijkheden voor 

aanbieders cliënten in BW-woningen te laten wonen, maar deze te ‘ontlabelen’ zonder dat 

dit negatieve neveneffecten heeft. 

 

 Zorg ervoor dat burgers met schulden of andere problematiek, die niet noodzakelijk 

Beschermd Wonen nodig hebben, maar op dit moment nergens anders kunnen wonen, wel 

terecht kunnen in voor hen geschikte woningen. 

 

 Breng in kaart hoe groot het granieten bestand is, wat dit betekent voor de wachtlijst in de 

gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wat andere consequenties zijn. 

Gebruik deze concrete informatie als input voor de beleidsvorming, waaronder de 

gesprekken met de Rijksoverheid. 

 



GGD Rotterdam-Rijnmond
Toezicht Wmo
Postbus 70012  3000 KP Rotterdam
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/wat-doet-de-
ggd/toezicht-wmo/ 
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Gemeente Rotterdam
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