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Conceptverslag 2e Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 

      

  

   

 

vergadering van 29 oktober 2019, om 10.00 uur, locatie: Huis van de Stad te Gouda 

   

aanwezig Jan Scherrenburg (Eleos) 

   Johanna van den Andel (Leger des Heils) 

   Maya Cornelisse (Kwintes) 

   Martijn Frans (SoZorg) 

   Stefanie Noorlandt (gemeente Gouda) 

   Marisa van Marwijk (RDS) 

   Kimberly Matters (RDS) 

 

   

    

afwezig  - 

   

notulist  Kimberly Matters (RDS) 

 

 

 

 

1. Welkom en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 

 

Mededelingen vanuit Leger des Heils 

Johanna van den Andel is sinds twee weken de nieuwe regio manager van Leger des Heils. Simon 

Wittenbols is niet meer werkzaam bij het Leger des Heils. 

 

Mededelingen vanuit de RDS 

- Marisa van Marwijk stopt per 01 december 2019 met werken voor de regio. Zij heeft een 
nieuwe baan. Er zal zo snel als mogelijk gecommuniceerd worden richting de aanbieders wie 
haar definitieve vervanger zal zijn. Frank Feliks neemt haar taken tijdelijk over. 

- Wijziging van eenheid naar minuten (ter informatie) 

Er is besloten om voor de Jeugdhulp de diensten die nu nog in eenheid uren worden geïndiceerd 

vanaf 2020 te indiceren in de eenheid minuten. Voor Wmo was dit al zo. Bij Beschermd Wonen en  

de ambulante diensten Wmo verandert er niets. Er komt een nieuw administratieprotocol die 

aansluit bij het landelijke standaard administratieprotocol.  

 

2. Verslag FO BW d.d. 02 april 2019  

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag van de FO van 2 april. Het verslag wordt 

vastgesteld en zal worden gepubliceerd op de website. 
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3. Projectgroep Kwaliteit 

Vorig jaar is  er geconstateerd dat een van onze gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders niet voldeed 

aan de kwaliteitseisen. Het contract met deze aanbieder is toen opgezegd. In het kader van de 

opzegging moesten 35 cliënten worden overgezet. Tijdens dit proces kwam de regio erachter dat 

andere aanbieders ook niet voldeden aan de kwaliteitseisen. Daarom is er een projectgroep kwaliteit 

opgezet. Tijdens de intekening vullen aanbieders een Eigen Verklaring in die ook  ondertekend dient 

te worden. Wij hebben toen niet bij alle aanbieders doorgevraagd omdat de regio uitging van 

vertrouwen en professionaliteit.  

 

4. Voorlopig voorstel m.b.t. aanpassingen Deelovereenkomst 

Het voorstel met betrekking tot aanpassingen van de Deelovereenkomst is grotendeels tekstueel van 

aard. De aanpassingen zijn meer om te verhelderen. Dit zijn wijzigingen die in de loop van de tijd zijn 

bijgehouden. Het zijn ook een aantal wijzigingen die vorig jaar op de Fysieke Overlegtafels zijn 

besloten. De Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen is akkoord. Hiermee worden de wijzigingen 

vastgesteld. 

 

5. Verlenging Deelovereenkomsten en evaluatie van de inkoop 2018 

De Deelovereenkomsten lopen 31 december 2020 af. Er kan tweemaal met twee jaar worden 

verlengd, dus tot en met 2024. De regio moet voor 1 juli 2020 doorgegeven aan de aanbieders of de 

contracten verlengd zullen worden voor 2021 en 2022.  

 

De raad heeft aan het college gevraagd of de Inkoop van 2018 kan worden geëvalueerd. De 

ambtenaren hebben de intentie om door te gaan met de huidige Deelovereenkomst maar het college 

van de vijf gemeenten moeten hierover beslissen. Bij de stukken over de verlenging van de 

Deelovereenkomst zit ook de evaluatie van de inkoop 2018. Tijdens de Fysieke Overlegtafels in het 

voorjaar van 2020 wordt er meer over de eventuele verlenging van de Deelovereenkomsten verteld. 

 

6. Ontwikkelingen Beschut Wonen 

Stefanie heeft het afgelopen jaar veel gesprekken gevoerd. De ambities zijn om Beschut Wonen te 

realiseren voor de  regio Midden-Holland. Er zijn verzoeken van andere aanbieders binnen gekomen 

die nog niet zijn gecontracteerd. Er zijn nog geen nieuwe plekken bijgekomen, ondanks dat de regio 

wel 80 plekken wil realiseren. Er is een projectleider wooninitiatieven aangenomen. Zij gaat in januari 

2020 starten. Stefanie is benieuwd naar de ervaringen van de aanbieders met betrekking tot Beschut 

Wonen. 

 

SoZorg 

SoZorg moet nog een beslissing maken met welke gemeente ze verder in zee gaan. De gemeente 

Zuidplas heeft geen woonruimten. SoZorg werkt liever niet met kamers maar met kleine 

appartementen voor de doelgroep. Zij hebben net een aanbieding gehad om een aantal 

appartementen in de binnenstad van Gouda te krijgen. Stefanie geeft aan dat het de bedoeling is om 

vooral in de regiogemeenten te kijken. Nu is het allemaal nog regionaal geregeld maar als dat straks 

niet meer zo is, heeft Gouda een te grote capaciteit ten opzichte van de andere gemeenten in de 

regio. 
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Leger des Heils 

Vorige week is er een gesprek geweest binnen Leger des Heils over de verbouwing van het Veerhuis 

en het Kompas. Zij willen in het Kompas extra plekken op de bovenverdieping realiseren, de invulling 

daarvan is nog vrij. Hier moet nog wel verbouwd worden. In het gesprek van vorige week is niet per 

se genoemd om in het Veerhuis Beschut Wonen te realiseren. Zij willen daar plekken voor de 

doelgroep met dubbele diagnose realiseren. Cliënten met gebruiksproblematiek én  verstandelijke 

beperking. Van de 30 plekken willen zij 20 Wmo, 5 IFZO en 5 dubbele diagnose (Wlz). Eerder is er met 

Leger des Heils wel gesproken om met de verbouwing ook Beschut Wonen te realiseren. Stefanie en 

Leger des Heils zullen binnenkort nog in gesprek gaan over de verbouwingen. 

 

Kwintes 

Kwintes is met alle gemeenten in gesprek over het creëren van Beschut Wonen plekken. Vooral 

Zuidplas geeft aan geen plekken te hebben. Voor alle gemeenten is het lastig om plekken te vinden. 

Kwintes is intern aan het nagaan welke huidige Beschermd Wonen plekken omgezet kunnen worden 

in Beschut Wonen plekken. Binnenkort is er een Heidag waarin wordt besproken wat zij met alle 

plekken willen en hoe zij dit gaan vormgeven. 

 

Eleos 

Eleos heeft twee verouderde locaties in Gouda voor Beschermd Wonen maar deze voldoen niet meer 

volledig aan de huidige standaard. De ambitie is om een nieuwe locatie te bouwen waar je de 

mogelijkheid hebt om de cliënten (WLZ, beschermd en beschut) een goede huisvesting en 

begeleiding te bieden. Dit is tevens een stukje onzekerheid voor Eleos omdat zij een 

identiteitsgebonden organisatie zijn. Cliënten kiezen bewust voor Eleos. Eleos geeft aan dat zij bij alle 

gemeenten tegen hetzelfde probleem aanlopen, dat goede locaties moeilijk te vinden zijn. 

 

Stefanie geeft aan dat cliënten die in een KTC zitten die de behoefte hebben aan een beschutte 

woonvorm maar, op dit moment  niet kunnen doorstromen , omdat er geen plekken beschikbaar 

zijn. Stefanie vraagt aan de tafel of zij denken dat een innovatiefonds voor Beschut Wonen eventueel 

zou kunnen bijdragen aan het versnellen van het proces, aangezien de regio in 2022 80 plekken 

gerealiseerd wil hebben.  

 

Kwintes geeft aan dat een eventuele projectleider die het trekt in gezamenlijk overleg met 

aanbieders heel handig zou kunnen zijn. Zij geven ook aan dat zij een risico zien als op de 

Bernhardhof Beschut Wonen plekken worden gecreëerd. De vraag is wie het dan gaat huren.  

Eleos geeft aan dat als er grond vrijkomt wat betaalbaar is voor Beschermd Wonen, Beschut Wonen 

en WLZ dan zou Eleos wel het risico durven nemen. Het idee is dan om moderne en uitwisselbare 

woningen te realiseren die voor meerdere functies gebruikt kunnen worden. Eleos geeft ook aan dat 

een projectleider een goed idee zou zijn. Er is op dit moment te weinig capaciteit bij Eleos om zelf 

rond te kijken welke plekken beschikbaar zijn. Zij willen ook graag zicht hebben op welke cliënten 

voor Eleos zouden kiezen.  

  

 

Er worden over dit onderwerp afzonderlijke gesprekken gepland uit opdracht van Stefanie. Er wordt 

ook een nieuwe sessie over het zorglandschap gepland. 
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7. Voortgang Gewoon Thuis en Innovatiefonds 

Er is een innovatiefonds voor Beschermd Wonen algemeen maar dit is in de praktijk het 

Innovatiefonds voor Gewoon Thuis geworden. Er wordt vanaf 2020 kritischer gekeken welke 

onderdelen onder de beschikking kunnen vallen en welke onderdelen onder het innovatiefonds. Het 

jaar is bijna voorbij en er is nog heel veel geld over. Stefanie wil andere aanbieders ook de kans 

geven om een beroep te kunnen doen op het Innovatiefonds.  

 

8. WLZ-zorg 

Er is een brede sessie geweest met de regio, CIZ en VGZ. Er is voorlichting gegeven over wat precies 

te doen. Stefanie is benieuwd welke stappen alle aanbieders hiervoor zetten. 

 

Eleos 

Eleos geeft aan volop bezig te zijn met het voorsorteren, informatie verzamelen en kennis te 

vergroten. Er worden al eerste stappen gezet met cliënten die vrijwel zeker onder de WLZ vallen. 

Eleos streeft ernaar om alle aanvragen voor de zomer verwerkt te hebben. Anders kan er niet 

worden begroot voor 2021.  

 

Kwintes 

Kwintes geeft aan dat zij ongeveer zo ver zijn als Eleos. Zij zijn flink aan het oriënteren. Binnenkort 

komt het CIZ langs op de Fluelensingel waar veel potentiele WLZ bewoners wonen. Zij gaan dan 

samen naar de inschatting kijken. Er is gestart met de dossiers  op orde krijgen.  

 

Leger des heils 

Alle cliënten worden door een profiel gehaald en er wordt gekeken hoeveel voor WLZ in aanmerking 

komen. Het CIZ  heeft gevraagd of Leger des Heils een opleiding wil aanbieden aan de medewerkers 

in het Veerhuis. Er komen een stuk of tien medewerkers van het CIZ  een ochtend meelopen om te 

kijken welke cliënten er nou precies zitten.   

 

Stefanie vraagt of het mogelijk is om op 17 maart tijdens de volgende fysieke overlegtafel voor elkaar 

te krijgen dat er bij iedereen duidelijk is voor welke cliënten aan WLZ aanvraag wordt gedaan. Actie 

aanbieders.  

 

 

9. Inschrijving adres en CAK 

Bij het Wmo-loket merken ze steeds vaker dat cliënten nog niet ingeschreven staan op het adres van 

de BW-locatie. Als het CAK doorkrijgt dat een cliënt gaat starten maar een cliënt staat nog niet 

ingeschreven op het adres dan stuurt het CAK het weer terug. De regio wil graag dat er pas wordt 

geïndiceerd (met begindatum van die dag) als cliënt ook echt op dat adres staat ingeschreven.. 

Kwintes geeft als voorbeeld dat een  cliënt van hen die autistisch is, het moeilijk vindt om al in zijn 

woning te gaan wonen, maar in die tussentijd zijn zij wel veel tijd aan hem kwijt. Hoe wordt dit 

opgelost? Over casuïstiek waarbij de instroom langer duurt, moet worden doorgesproken over een 

passende oplossing in het contractmanagementgesprek.  
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10. Data FO’s 2020 

De regio heeft twee voorstellen met betrekking tot de data voor de Fysieke Overlegtafels voor 2020. 

Deze twee data lopen gelijk met de Fysieke Overlegtafels Jeugd en Wmo. De data zijn 17 maart 2020 

en 13 oktober 2020 van 10.00 – 11.30 uur. De Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen is hiermee 

akkoord. Kimberly zal een vergaderverzoek versturen voor beide data. Actie Kimberly. 

 

11. W.v.t.t.k. 

Geen. 

 

12. Rondvraag en sluiting 

Geen rondvragen. De vergadering wordt om 11.20 uur gesloten. 


