
 
 

    
 

Fysieke Overlegtafel Beschermd wonen  verslag  
besluitenlijst 

   
 

vergadering  van 02 april 2019, om 10.00 uur, locatie: Huis van de Stad 

   

aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afwezig  

 Aanbieders: 
Edgar Grijzen (Kwintes) 
Jan Scherrenburg (Eleos) 
Martijn Frans (SoZorg) 
 
Vanuit de regio:  
Marisa van Marwijk (Contractmanager RDS, voorzitter) 
Stefanie Noorlandt (Beleidsmedewerker regio Midden-Holland) 
Kimberly Matters, (Contractbeheerder RDS, notulist) 
 
 
Simon Wittenbols (Leger des Heils) 
 

 

1. Welkom en mededelingen 
Marisa van Marwijk opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Simon Wittenbols 
van het Leger des Heils heeft zich afgemeld.  
 
De volgende mededelingen worden gedaan: 

 - Aanvullingen ZorgKeuzeModule 
De diensten binnen de overeenkomst Beschermd wonen zijn niet in opgenomen in de ZorgKeuzeModule 
omdat verwijzing loopt via de plaatsingscommissie. Er wordt op de infopage op de website van de 
ZorgKeuzeModule aangegeven hoe plaatsingen met betrekking tot Beschut Wonen en Beschermd 
Wonen in zijn werk gaan. De Lijst van Partijen met wie welke diensten levert, zal hier ook aan 
toegevoegd worden. Specifiek voor Beschut Wonen geldt: als er meer duidelijkheid is over het 
werkproces, en wie de indicaties afgeeft, kan eventueel de keuze worden gemaakt om Beschut Wonen 
wel op dienstenniveau in de ZorgKeuzeModule weer te geven. 
 
- Wijziging artikel Innovatiefonds 
In het artikel (39) over het Innovatiefonds is per abuis een jaartal opgenomen. In het artikel staat het 
jaartal 2018, maar er is nog steeds een Innovatiefonds en wat dus ook geldt voor 2019 en eventueel 
verder. Daarom is het voorstel om het jaartal weg te halen. De Fysieke Overlegtafel gaat hiermee 
akkoord. De RDS zal deze aanpassing doorvoeren. Actie RDS. 

  

2. Kennismaking 
 Stefanie Noordlandt stelt zich voor als beleidsmedewerker van de regio. Zij vervangt Judith Willemen. 

Kimberly Matters stelt zich voor als nieuwe Contractbeheerder van Beschermd Wonen. Zij vervangt 
Danielle Jungbacker. Conny Kelly stelt zich voor als de nieuwe coördinator van het team 
Contractmanagement van de RDS. Martijn Frans stelt zich voor als bestuurder van de Beschut Wonen 
partij SoZorg. Jan Scherrenburg stelt zich voor als regiomanager bij Eleos, hij is verantwoordelijk voor 
Beschermd Wonen en Begeleiding Thuis. Edgar Grijzen stelt zich voor als accountmanager bij Kwintes. 

  
 

3. Verslag FO BW d.d. 9 oktober 2018 
 Verslag wordt definitief gemaakt. 

 
De regio attendeert de zorgaanbieders op het actiepunt n.a.v. de mededelingen in het vorige verslag. De 
regio hoort graag nog  hoe zorgaanbieders staan tegenover vervroegde herindicatie van cliënten die 
betrekking hebben  op het overgangsrecht voor Beschermd Wonen dat tot 2021 van toepassing is, her 
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indiceren is niet verplicht, maar we zouden deze indicaties wel alvast om kunnen zetten naar de huidige, 
regionale codes. Actie aanbieders. 
 
Eleos attendeert de regio op het actiepunt n.a.v. agendapunt 4,De regio  is benieuwd welke plannen de 
aanbieders  hebben in 2019, met een uitloop in 2020, die gevolgen hebben voor het aantal Beschermd 
Wonen plekken in de regio Midden-Holland. De aanbieders willen benadrukken dat dit geen actie is 
alleen voor de zorgaanbieders maar ook voor de gemeente, omdat zij graag willen weten hoe de 
gemeente de Beschut Wonen plekken wil indelen. Er zal dus in gezamenlijkheid opgetreden moeten 
worden. Actie regio/aanbieders. 
 
Kwintes attendeert de regio op een punt het ‘Draaiboek (voorkomen van) crisis in het BW’, namelijk stap 
2 punt 3:  als het crisis betreft, het wel spoed is. Actie regio. 

  

4. Verlenging Basisovereenkomst 
Zie bijlagen van de agenda voor een notitie over de verlenging van de Basisovereenkomsten, een 
overzicht van de voorgestelde wijzigingen, de Basisovereenkomst met en zonder bijgehouden 
wijzigingen. De looptijd van de Basisovereenkomst eindigt op 31 december 2019. Partijen kunnen de 
Basisovereenkomst zes maanden voor het aflopen van de overeenkomst verlengen. De gemeente stelt 
voor om de Basisovereenkomst voor 1 juli 2019 te verlengen. De verlenging zal gaan via een 
addendum. De Basisovereenkomst en het Addendum worden gezamenlijk in gescand en toegestuurd. 
Hierbij hoeft alleen het laatste blad ondertekend te worden. Tevens doet de Gemeente een voorstel voor 
actualisatie van de Basisovereenkomst. 
Artikel 10.4: de Fysieke Overlegtafel gaat akkoord met deze wijziging. 
Artikel 13.3: de Fysieke Overlegtafel gaat akkoord met deze wijziging. 
Er zal ook nog een mail worden gestuurd met de wijzigingen. Als de aanbieders voor een bepaalde 
periode niet reageren gaat de regio er vanuit dat iedereen akkoord is. Tenslotte volgt interne 
besluitvorming. 
 

5. Voortgang Gewoon Thuis en Innovatiefonds 
 A.s. vrijdag (5 april) staat er een afspraak gepland met aanbieders over het Innovatiefonds. Het 

voornemen van de regio is om voor de zomer, eind juni begin juli, een platformbijeenkomst te 
organiseren voor alle partijen in de regio. Dit zal gaan over Innovatie maatschappelijke opvang, Beschut 
Wonen en Gewoon Thuis.  
 
De regio wil tevens plannen maken hoe er  vanaf 2021 gewerkt gaat worden als het gaat op beschermd 
wonen. Er wordt tot en met de zomer uitgewerkt welke voorzieningen en taken er regionaal of lokaal 
worden belegd. Tijdens de bijeenkomst in juli zal er al wat meer informatie gegeven kunnen worden.  
 
 
De regio geeft aan dat er wordt gekeken of het projectplan t.b.v. het innovatiefonds 2019-2020 
aangepast kan worden naar aanleiding van een aanbevelingsrapport vanuit Kwintes. Hierin zal dan 
worden verwerkt dat er één Gewoon Thuis team met één flexibele schil komt. De aanbieders delen deze 
aanbeveling en willen hierbij graag betrokken blijven. Hierover zal worden doorgesproken op 30 april. De 
regio geeft aan dat er vorig jaar veel geld is blijven liggen en dat zij de ambitie heeft om dit jaar samen 
concrete plannen uit te werken om Gewoon thuis structureel vorm te geven. 
 
Er wordt over de openstelling van de Wlz en het nieuwe verdeelmodel voor BW en MO gesproken.  
De consequenties van het nieuwe verdeelmodel lijkt mee te vallen voor deze regio. De definitieve 
uitkomsten zijn pas medio 2020 bekend.  
 
De regio is ongeveer 25 procent van het budget aan WLZ kwijt. Daarover zal een regionaal overleg 
opgestart worden met andere centrum gemeenten, CIZ en zorgverzekeraars. In dit overleg zal worden 
gekeken waar de cliënten zitten en wat de consequenties zijn.  
De regio wil samen met aanbieders graag zicht krijgen op de populatie die naar verwacht naar de Wlz 
uitstroomt, 
of bijvoorbeeld een hele locatie WLZ wordt en welke locaties er Beschut Wonen kunnen worden. De 
regio zal uitnodigen voor een gesprek zodra er meer bekend is. Actie regio. 
 
Vorig jaar is er een sessie over het zorglandschap geweest. Hierop is nog geen vervolg gekomen. 30 
april staat er een overleg gepland met zes partijen over Gewoon Thuis.  
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6. Nieuwe partijen en Beschut Wonen 
Er zijn vanuit de regio verschillende zaken uitgevraagd t.b.v. Beschut Wonen. Het doel is te komen tot 
een goed werkend werkproces Beschut Wonen, waarin de werkwijze omtrent de toewijzing wordt 
beschreven en veel voorkomende vragen worden beantwoord. Ook is er een inventarisatie gedaan naar 
de verschillende locaties Beschut Wonen en de voorzieningen aldaar. Zodat het ook duidelijk is om wat 
voor een type woning het gaat (bijvoorbeeld een kamer of zelfstandig appartement) Er zal met de 
regiogemeenten nog goed naar het proces gekeken worden, specifiek naar de toegang. . De regio 
vraagt om input vanuit de praktijk mee te geven aan Stefanie Noorlandt. Voorbeelden hiervan zijn hoe 
het gaat met de nieuwe cliënten Beschut Wonen, de plaatsing en de indicering. Actie zorgaanbieders. 
 
De regio zal een overzicht met alle locaties delen met de aanbieders. Actie regio. 
 

7. Flexibel declareren 
 Er zijn signalen ontvangen over Gewoon Thuis over indicaties op Begeleiding Intensief. Deze dienst is 

ook aangewezen voor flexibel beschikken. Het volume wordt binnen de geldigheidsduur van de 
beschikking afgeven. Kwintes geeft aan dat dit in de vijf gemeenten anders is toegepast. Bij Gouda is 
hier heel makkelijk in. Bij Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Krimpenerwaard en Waddinxveen kan dit 
alleen als er flexibel beschikt is. Dit is lastig omdat de doelgroep nooit een stabiel beeld heeft. Het is op 
indicatieniveau niet duidelijk of er flexibel gedeclareerd mag worden. De regio gaat uitzoeken of er is 
afgesproken dat er lokaal of regionaal flexibel gedeclareerd mag worden. Actie regio.  
 

  

8. W.v.t.t.k. 
 Kwintes geeft aan veel aanvragen te ontvangen voor plaatsing van IFZO cliënten (ex-gedetineerden) en 

vraagt zich af hoe dit aansluit op het sociale domein. Meestal lopen de indicaties af en vindt  daarna 
soms uitstroom plaats naar beschermd wonen vanuit de plaatsing. Voor een ex-gedetineerde is het 
meestal niet goed om in zijn eigen regio te gaan wonen. Daarnaast zijn er ook afspraken met justitie 
gemaakt op landelijk niveau. De regio zal contact opnemen met Kwintes en het Leger des Heils dit punt 
te bespreken. Actie regio. 
 

 Eleos geeft aan dat er met 1/3 van de behandelingen GGZ in Dordrecht wordt afgeschaald en dit wordt 
overgezet naar Gouda. Zij hebben een nieuw pand gehuurd en zullen in mei beginnen met hun GGZ-
behandelingen voor wat betreft Jeugd. Er wordt een officieel moment gepland in juni en de gemeente zal 
hiervoor ook worden uitgenodigd. De regio zal het Contractmanagementteam GGZ hierover informeren. 
Actie regio. 
 
 

9. Rondvraag en sluiting 
 Zorgaanbieder vraagt hoe het zit met de planning van de Contractmanagementgesprekken. Een collega 

vanuit de regio zal deze gesprekken in gaan plannen. De regio zal intern nagaan wat de status hiervan 
is. Actie regio.  
 
Er zijn signalen ontvangen dat op het moment dat een cliënt bij Beschermd Wonen uitstroomt, dit pas 
laat gemeld wordt. Er moet dan snel een indicatie komen. De vraag is of dit sneller kan worden 
doorgegeven. De gemeente heeft minimaal drie weken tot een maand hiervoor nodig. Ook het verzoek 
aan de aanbieders om dit uit te zoeken en na te gaan hoe snel dit kan. Actie aanbieders. Dit punt zou 
ook eventueel in de contractmanagementgesprekken besproken kunnen worden.  
 
De volgende Fysieke Overlegtafel vindt plaats op 29 oktober 2019. 
 
De vergadering wordt om 11.20 uur gesloten. 

 


