Informatiebijeenkomst gemeenteraden
Wonen en Zorg
Transitie Beschermd Wonen

4 oktober 2017

Vragen uit de zaal:
•
•

Welke vragen hebben jullie op voorhand?
Welke thema’s willen jullie besproken hebben?

Inleiding en inhoud
-

Wonen en Zorg: korte schets van dit thema;
Wat is Beschermd Wonen?
Kenmerken doelgroep
Transitie Beschermd Wonen per 1-1-2020: hoe bereiden de
regiogemeenten zich hier op voor?
Planning
Vragen / opmerkingen

Woonzorgopgave

Ontwikkelingen
1. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang blijven
tot 1-1-20120 een centrumtaak, daarna worden alle
gemeenten verantwoordelijk.
2. Doelgroep jongeren 17 – 23 jaar vraagt de nodige
aandacht: voorbereiding uitbreiding meer plekken
woontraining.
3. Ouderen: bestaande aanbod Wmo (huishoudelijke hulp,
vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen)
doorontwikkelen en uitbreiden.

Beschermd Wonen
• Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van
onderdak en begeleiding aan personen met een
psychische/psychiatrische aandoening (huidige ZZP
GGZ categorie C).

• Het gaat om personen bij wie op participatie gerichte
ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving
centraal staat: accommodatie zorginstelling met het
daarbij behorende toezicht en begeleiding.

Beschermd Wonen is gericht op:
•
•
•
•
•
•

het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie;
het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren;
stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld;
het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast;
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.

Beschermd Wonen in de Regio Alkmaar
•
•

•
•
•
•

Alkmaar is één van de 43 centrumgemeenten
Centrumgemeente Alkmaar: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard,
Heiloo en Langedijk. (Uitgeest valt nog onder Haarlem, vanaf 1-1-2018
onder de regio Alkmaar).
Landelijke toegankelijkheid
Budgettair kader van het Rijk
Budgetplafonds
Overgangsrecht – maximaal tot 1-1-2020

Aantal cliënten BW per gemeente

November 2016
Zomer 2017

Regionale aanbieders Beschermd
Wonen (van groot naar klein)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GGZ NHN
Stichting NiKO
RIBW KAM
Esdégé Reigersdaal
Stichting NehemiaZorg
Parnassia B.V.
Stichting Heliomare
Leger des Heils
Stichting DNO Doen
Kop-Zorg
De Waerden
De Noorderhoeve
‘s Heeren Loo
Viva! Zorggroep Thuiszorg
Zorgcirkel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Philadelphia Zorg
Stichting Evean Thuiszorg
De Pieter Raat Stichting
Raphaelstichting
Stichting SIG
Actiezorg bv
Voorzet
AZA BV
Landzijde

•
•

ZIN: 518 cliënten
PGB: 54 cliënten

N.B. De grootte van de aanbieders verschilt
per gemeente.

Kenmerken doelgroep
• Er is sprake van een gediagnosticeerd psychiatrisch probleem.
• Cliënten zijn niet in staat om zelfstandig te wonen, hebben ongeplande en
geplande zorg nodig, meerdere contactmomenten per dag.
• Beschermd Wonen is bedoeld om zelfstandigheid te bevorderen door o.a.
(woon) vaardigheden aan te leren.
• Beschermd Wonen is niet levenslang, maar tijdelijk. Doel: uitstromen naar
meer zelfstandigheid, vaak met ambulante ondersteuning.
• Cliënten hebben vaak meerdere stoornissen tegelijk, denk aan:
angststoornissen, depressies, psychoses, persoonlijkheidsstoornissen.
• Soms ook combinatie van een stoornis + laag IQ (licht-verstandelijk
beperking) en/of verslaving.
Een cliënt in beeld: https://www.youtube.com/watch?v=FzRU5QgpDfA

Transitie Beschermd Wonen
•
•
•

Visie: Commissie Dannenberg: van Beschermd Wonen naar Beschermd
Thuis
Overheveling (financiële) verantwoordelijkheid BW van centrumgemeenten
naar alle gemeenten per 1-1-2020
Regionale aanpak in 4 programmalijnen:
•
•
•
•

Nieuwe producten/diensten (meer resultaatgericht)
Regionale woonzorgopgave
Wachtlijstbeheer en samenwerkingsafspraken Toegang
Regionale samenwerking en besluitvorming

• Intensieve samenwerking met zorgaanbieders, woningcorporaties, Wmoraden en cliënten(vertegenwoordigers)

1. Nieuwe producten / diensten
(meer resultaatgericht)
Uitgangspunt:
Aansluiten Beschermd Wonen bij Resultatenmatrix Begeleiding
• Nu: 6 Zorgzwaartepakketten GGZ-C (ZZP 1 = licht, ZZP 6 = zwaar)
• Huidige pakketten komen niet altijd overeen met specifieke hulpvraag van
cliënt.
• Resultaatgerichter maken van BW biedt meer regie voor gemeenten om te
kunnen sturen op de te behalen ontwikkelingen en doelen cliënt.
• Het punt dat de reguliere Wmo onderscheidt van Beschermd Wonen is de
mate van toezicht en de wooncomponent.
De behoefte aan en de mate van toezicht + de behoefte aan een
beschermde woonomgeving bepalen in principe of de cliënt een indicatie
Beschermd Wonen nodig heeft. Bij BW is geen sprake van een huurrelatie.
• Goede aansluiting tussen BW en ambulante begeleiding maakt betere
doorstroom naar meer zelfstandig wonen mogelijk.

2. Woonzorgopgave
Uitgangspunten:
• Om doorstroom van beschermd wonen naar ‘beschermd thuis’ mogelijk te
maken, zijn er voldoende plekken ‘begeleid zelfstandig wonen’ nodig.
• Eerste inventarisatie zorgaanbieders Beschermd wonen: minimaal 30% van
de cliëntengroep kan naar begeleid zelfstandig wonen. Concretere inzichten
door onderzoek Bureau HHM, resultaten binnenkort bekend.
• Deze ambitie/transformatieopgave is vervolgens per gemeente en per
zorgaanbieder in beeld gebracht.
• Meer gemeentelijke regie op Transferpunt Wonen wenselijk.

3. Wachtlijstbeheer en
samenwerkingsafspraken Toegang
Instellen Centraal Wachtlijstbeheer
• Van losse wachtlijsten per aanbieder naar één wachtlijst voor Beschermd
Wonen voor de regio Alkmaar.
• Gemeenten meer in controle, grip op aantal cliënten, prioritering en
matching van cliënten mogelijk, geen dubbelingen meer.
• Veel steun van zorgaanbieders
Samenwerkingsafspraken tussen consulenten BW Alkmaar en Wmo Regio
• Gezamenlijke uitstroomgesprekken door BW Alkmaar en Wmo
regiogemeenten bij uitstroom uit BW naar zelfstandig wonen met Wmobegeleiding.

4. Regionale samenwerking en besluitvorming
• Diverse scenario’s voor samenwerking na 1-1-2020 mogelijk.
• Lokale verkenning: elke gemeente verkent in september/oktober de
gewenste samenwerking vanaf 1-1-2020.
Thema’s, o.a.
•
•
•
•
•

Toegang/indicatiestelling
Wachtlijstbeheer
facturatie/declaratie
inkoop & contractbeheer
financiële verantwoordelijkheid

• Bestuurlijke conferentie op 1 november.
• Informatie over de verdeling van gelden over diverse gemeenten wordt in
mei 2018 verwacht.

Periode

Activiteiten

Oktober 2017

-

Informatiebijeenkomst gemeenteraden
Centraal wachtlijstbeheer inregelen
Transformatieopgave beschermd wonen per
gemeente en aanbieder bekend

November 2017

-

Bestuurlijke conferentie: wat kan en wil elke
gemeente zelf t.a.v. BW na 1-1-2020?

December 2017

-

Opstellen regionaal afsprakenkader
Bijpraatsessie zorgaanbieders BW
Besluitvorming over verruiming werkwijze
Transferpunt (PORA)

Vervolgtraject

Vanaf januari 2018

-Voorbereidende activiteiten overheveling:
• Samenwerking Wmo-loketten
• ‘Pilot’ nieuwe werkwijze
• Opstellen gezamenlijke besluiten en regelgeving
• Financieel verdeelmodel toetsen
• Inregelen bedrijfsvoering gemeenten en aanbieders
- Uitvoering acties/agenda Woonzorgopgave

Vanaf januari 2019

-

Implementatiewerkzaamheden t.b.v. Transitie

Vragen?

