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1. Welkom  
De aanwezigen worden welkom geheten. 
 
2. Mededelingen 
Vanochtend is er een stuk ter stemming ingebracht in de Fysieke Overlegtafel Jeugd over een 
verlenging van de stop op toetreding van nieuwe zorgaanbieders. Dit stuk zal ook tijdens de Fysieke 
Overlegtafel Wmo volgende week worden ingebracht. Dit stuk wordt in deze Fysieke Overlegtafel niet 
ter stemming gebracht, zorgaanbieders mogen wel voor volgende week woensdag op dit stuk 
reageren via (aanbieders die zijn aangesloten bij) de Fysieke Overlegtafel Wmo.  
 
3. Verslag FO BW vorige overleg 
Het conceptverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
4. Wachtlijsten 
De wachtlijsten voor Beschut Wonen en Beschermd Wonen zijn hoog. Dit kan te maken hebben met 
het feit dat de uitstroom stagneert. De wachtlijst bij de Wlz schijnt ook hoog te zijn. De regio is 
benieuwd hoe de zorgaanbieders omgaan met het onderscheid tussen het aantal plekken voor de Wlz 
en Wmo en of men ideeën heeft over hoe om te gaan met de wachtlijstproblematiek.   
 
SoZorg 
Heeft geen ideeën. SoZorg levert alleen Beschut Wonen. Bij SoZorg is de doorstroom best oké. Er zijn 
regionaal 80 plekken, het is belangrijk dat die plekken er blijven anders zou de doorstroom vastlopen.  
 
Unieck Zorg 
Uniek Zorg levert Beschermd Wonen aan cliënten binnen de Wmo en Wlz. De Wmo indicatie wordt 
vaak omgezet en cliënten blijven dan bij Unieck Zorg wonen. De doelgroep Beschermd Wonen wordt 
pittiger, de cliënten stromen vaak door naar de Wlz. Er is weinig doorstroom vanuit Beschermd Wonen 
naar zelfstandig wonen. De regio is benieuwd hoe het zit met de wachtlijst voor de Wmo en Wlz. 
Unieck Zorg geeft aan dat zij dicht op het zaaksysteem zitten. Als de casuïstiek helder is en de plek 
voor de Wmo cliënt is passend wordt de Wlz cliënt niet voorgetrokken. Het is wie het eerst komt wie 
het eerst maalt. De regio is benieuwd hoe Unieck Zorg ermee omgaat als er een Wmo en Wlz cliënt 
tegelijkertijd een plek nodig hebben. Unieck Zorg geeft aan daarin de balans te zoeken. De verschillen 
vullen elkaar op de groep mooi aan. Er is geen wachtlijst voor de Wlz. 



 

 

Leger des Heils 
Het Leger des Heils heeft drie financieringen en begroot op een verdeling daar tussen. Wlz, Wmo en 
forensisch. Het plaatsingsbureau houdt zich aan de afgesproken aantallen. Als er bijvoorbeeld een 
plek vrij is voor de Wmo, wordt die weer opgevuld met iemand vanuit de Wmo. Sommige Wmo 
plekken worden omgezet naar Wlz plekken. De regio is benieuwd wat Leger des Heils merkt bij de 
uitstroom. Leger des Heils geeft aan dat zij weinig uitstroom hebben, de plekken worden eerder 
omgezet naar de Wlz. In de Wmo is er een beperkte uitstroom richting Beschut Wonen of Gewoon 
Thuis, de meeste worden omgezet naar de Wlz of gaan richting detentie. Er is geen wachtlijst voor de 
Wlz. 
 
Eleos 
Eleos geeft aan 40 procent van de plekken Wmo plekken te hebben en de rest is omgezet naar de 
Wlz. Er stromen wel Wlz cliënten in. In de maanden november, december en januari is een aantal 
cliënten uitgestroomd vanuit de Wmo. Deze plekken worden weer ingevuld door grotendeels Wmo 
cliënten. Er is een extra woning gehuurd waardoor er 2 extra plekken kunnen worden gerealiseerd, dit 
is wel tijdelijk. Eleos is bezig met nieuwbouwplannen, aangezien zij naar een nieuwe locatie willen 
omdat de faciliteiten van het huidige pand niet meer voldoen. Heel soms zijn er wat plekken leeg en 
wordt er geen passende cliënt gevonden. Er is geen wachtlijst voor de Wmo of Wlz.  
 
Kwintes 
Kwintes hanteert ook een vaste verdeling voor de Wmo en Wlz en houden zich daar ook aan. Als er 
een Wmo plek vrij komt wordt er ook een Wmo cliënt geplaatst. De doorstroom blijft lastig. De locatie 
waar de meeste doorstroom was, was met jongere mensen maar die komen nu in deze tijd lastiger 
aan een eigen woning. Kwintes heeft hoge verwachtingen van het Beschut Wonen wat betreft 
uitstroom. Het gaat om de mensen die Beschermd Wonen, omdat het overgrote deel daarvan naar 
zelfstandig wonen met ambulante begeleiding gaat. Er is een wachtlijst voor de Wlz bij Kwintes.  
 
5. Personeelstekort 
De regio geeft aan signalen te hebben ontvangen van zorgaanbieders dat vacatures moeilijk op te 
vullen zijn. Twee van de aanwezige aanbieders herkennen dit signaal. Een van de aanbieders licht toe 
aan de slag te zijn gegaan met het inhuren van ZZP’ers en is aan het onderzoeken waar dit 
personeelstekort mee te maken kan hebben. Wellicht zou dit aan de CAO kunnen liggen. Een andere 
zorgaanbieder geeft aan geen ZZP’ers in te hoeven te zetten maar dat er op de vacatures wel minder 
aanmeldingen komen, veel zij instromers en weinig geschoold personeel. 
 
6. Stand van zaken Beschut Wonen 
De regio geeft aan nu ruim een jaar te werken met de Beschut Wonen all-in dienst en is benieuwd 
naar ervaringen van de zorgaanbieders, ook als het gaat om bijvoorbeeld de zwaarte van de 
doelgroep. 
 
Eleos 
De doelgroep Beschut Wonen is vrij stabiel. Veel cliënten zijn naar de WLZ gegaan. Er is een forse 
doorstroom geweest en er zijn een paar nieuwe cliënten geplaatst. Eleos heeft van medewerkers niet 
gehoord dat zij het zwaarder ervaren dan normaal.  
 
SoZorg 
Voor alle cliënten die zijn overgezet naar Beschut Wonen is de ondersteuning passend. Cliënten met 
minder begeleiding kunnen een heel eind komen. Er zijn wel problemen als er verslaving bij zit, dan is 
het niet toereikend. Er is bereikbaarheid in de avond en in het weekend. Alleen bij crisis is er ook 
beschikbaarheid. Er zijn wel gezamenlijke dagopeningen etc. 
 
7. Middelengebruik 
Dit punt staat op de agenda van vandaag, maar hierover wordt nog een aparte afspraak ingepland 
omdat er (ook) andere medewerkers van de verschillende aanbieders bij aanwezig moeten zijn dan de 
deelnemers aan de fysieke overlegtafel. Het middelengebruik is echt een probleem. Veel cliënten die 
op de wachtlijst staan, zijn bekend met middelengebruik. Verslavingsproblematiek is wel vaak 
onderdeel van de doelgroep waar Beschut Wonen/Beschermd Wonen voor bedoeld is. Er is begrip 
dat niet zomaar iedereen met verslavingsproblematiek in een groep geplaatst kan worden omdat dit 
nadelig kan zijn voor de mensen die er al wonen.  
 



 

 

SoZorg geeft aan dat je cliënten met een contra-indicatie niet in een Beschut Wonen locatie kunt 
zetten omdat er dan grote problemen ontstaan. Eleos ervaart hetzelfde. Leger des Heils geeft aan dat 
verslavingsproblematiek sowieso hun doelgroep is en dat dit op de verschillende locaties ook geen 
probleem is. Als andere zorgaanbieders aangeven cliënten met verslavingsproblematiek niet aan te 
kunnen nemen worden deze cliënten automatisch op de wachtlijst bij bijvoorbeeld Kwintes geplaatst. 
Dit is een punt wat goed is om te bespreken.  
 
Een nuance in deze discussie is dat middelengebruik niet per definitie een knelpunt hoeft te zijn, maar 
dat dit nog per cliënt kan verschillen. Soms is er sprake van gereguleerd gebruik of gaan cliënten wel 
gewoon nog naar hun werk en vormt het middelengebruik geen belemmering voor de ondersteuning. 
Pas als het middelengebruik gepaard gaat met gedragsproblematiek en andere bijkomende 
vraagstukken, kan het voor aanbieders lastig zijn passende ondersteuning te bieden. Het 
middelengebruik kan ook beginnen of toenemen na plaatsing en is daarom niet altijd op voorhand 
goed in te schatten.  
 
8. W.v.t.t.k. 
De regio geeft aan dat consulenten graag op werkbezoek willen komen op Beschut Wonen locaties 
om meer een beeld te kunnen krijgen hoe het er precies aan toe gaat. De zorgaanbieders geven aan 
dit prima te vinden. De zorgaanbieders worden hier binnenkort over benaderd.  
 
9. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen rondvragen. De vergadering wordt om 14.45 uur gesloten.  
 
 
 
 
 
  



 

 

Presentielijst 

 

Organisatie Naam Aanwezig/afwezig 

Eleos Jan Scherrenburg Aanwezig 

Kwintes Meya Cornelisse Aanwezig 

Leger des Heils Johanna van den Andel Aanwezig 

SoZorg Martijn Frans Aanwezig 

Unieck Zorg Vincent Revet Aanwezig 

GGZ De Hoop Stef Rijkaart Afwezig 

Stichting TanMar Pedro Bourguinon Afwezig 

Siriz Paul Moerdijk Afwezig 

   

Namens de gemeenten Félicité Adams Aanwezig 

 Hanneke van der Hoek Aanwezig 

 Anja Nobel Aanwezig 

 Kimberly Matters Aanwezig 

 

 
 
 
 
 

 


