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‘Voorkom dat cliënten onterecht 
levenslang in een instelling wonen’

Hoe bereiden gemeenten zich voor op 2021, het jaar dat beschermd wonen en maatschappelijke opvang de 
verantwoordelijkheid worden van alle gemeenten? Hoe werken ze samen met andere gemeenten en met alle 
betrokken maatschappelijke organisaties? 

De VNG volgt Ellen Krijnen, projectleider beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Breda.

De afgelopen maanden gaf je in deze rubriek het 
podium aan Inge Maas (Moerdijk) en Ton van de 
Vossenberg (Oosterhout). Wij hebben elkaar lang 
niet gesproken. Hoe gaat het in Breda?
We hebben wat personele wisselingen gehad in de 
ambtelijke organisatie en natuurlijk raadsverkiezingen. Het 
was een periode van opnieuw oriënteren. Ook tegen de 
achtergrond van de landelijke discussie over het verdeel-
model en de Wlz. 

Hoe zijn de verkiezingen gegaan? Heb je nog 
dezelfde wethouder?
De politieke verhoudingen zijn veranderd, het college is 
iets naar rechts opgeschoven. De SP doet niet meer mee, 
de VVD is wat groter geworden. De nieuwe wethouder 
voor beschermd wonen, is van de PvdA. In de vorige 
periode deed zij al de Wmo begeleiding en jeugd, nu 
komen beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
erbij in haar portefeuille. In de regio is ongeveer de helft 
van de wethouders nieuw op het onderwerp beschermd 
wonen. We moeten goed nadenken hoe we de nieuwe 
bestuurders meenemen. Je ziet ook politieke accentver-
schuivingen. 

Wat verandert er?
In Breda verwacht ik dat er strenger zal worden gestuurd 
op het budget. De discussie op de verschillende tafels 
begint bij de vraag wat de opdracht is voor beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang. Nu is er nog een 
tekort op beschermd wonen, het college wil binnen twee 

jaar een sluitend meerjarenper-
spectief hebben. Dat betekent 
dat we de transformatie goed 
tegen het licht moeten houden. 
De afgelopen jaren is er van alles 
ontwikkeld: nieuwe typen 
woonvoorzieningen en vormen 
van Wmo-begeleiding. Deson-
danks komen er nog steeds nieuwe cliënten beschermd 
wonen bij, terwijl het geld hetzelfde blijft. 

Moet je daarom harder aansturen op uitstroom?
In onze regio doen we al heel veel ambulant, de transfor-
matie heeft voor een groot deel al zijn beslag gekregen. Ik 
verwacht discussie over participatie. In het collegeakkoord 
is afgesproken dat mensen in de bijstand een tegenpresta-
tie moeten leveren. Dat krijgt allicht gevolgen voor onze 
doelgroep. De vraag is wat verantwoord is. Ik ken een 
cliënte zich in de wijkt redt dankzij de begeleiding van de 
GGZ. Het is wankel evenwicht, maar ze doet de dagelijkse 
dingen, ze brengt zelf haar kind naar school en ze bege-
leidt het huiswerk. Die vrouw krijgt van ons een brief over 
het leveren van een tegenprestatie. Dat is het gesprek dat 
we nu in de organisatie voeren, wat is haalbaar? Hoe 
kunnen we dit op een goede manier met cliënten bespre-
ken?

Hoe nemen jullie de nieuwe wethouders mee in 
de transformatie beschermd wonen?
De collega’s van de gemeenten in de regio zijn daarvoor 



   

zelf  verantwoordelijk. We organiseren wel weer een aantal 
werkbezoeken aan de hand van verschillende doelgroepen en 
thema’s. Zo kunnen bestuurders zich zelf een beeld vormen, dat 
werkt beter dan stukken lezen. Of er in de regio ook politieke 
accentverschuivingen spelen, weet ik niet precies. In Brabant is 
veiligheid een groot onderwerp. Het zal me niet verbazen als 
ook rond beschermd wonen en maatschappelijke opvang de 
focus verschuift naar de veiligheid van de omwonenden. Maar 
de veiligheid van cliënten zelf is ook van belang. De keerzijde 
van een sterk accent op veiligheid is afnemende verdraagzaam-
heid en stigmatisering van de doelgroep. Aan de ene kant zijn 
we nog maar net op weg met de transformatie en nu al komen 
er signalen van afnemend draagvlak. Ambulantisering moet wel 
iets opleveren voor cliënten, je kunt het niet rücksichtslos doen.  

Speelt de landelijke discussie over de Wlz een rol?
We hebben nu best nog veel mensen die langdurig begeleiding 
nodig hebben. Dat betekent dat we meer cliënten hebben, en 
er stroomt niemand uit. Zo raak je snel door je budget heen. De 
vraag is of we goed genoeg in staat zijn mensen lange tijd goed 
genoeg te begeleiden. De Wmo is gericht op herstel, dat is 
inhoudelijk en financieel iets anders dan mensen een woonvoor-
ziening bieden. Houden we voldoende geld over voor 24-uurs 
begeleiding als een derde van het budget voor beschermd 
wonen naar de Wlz wordt overgeheveld? Ik vind het belangrijk 
dat gemeenten iets in de melk te brokkelen houden. Met een 
groter budget word je in het veld als gesprekspartner serieus 
genomen.

Cliënten van wie men geen herstel verwacht, zouden 
per 2021 overgaan naar de Wlz. Hoe pakt dat in jouw 
regio uit, denk je?
Het is een diffuus beeld. Ik heb het hier en daar aan aanbieders 
gevraagd, zij komen met hele kleine aantallen. Cliënten met 
zware psychiatrische ziekten zoals schizofrenie zullen in de Wlz 
komen, en ook de mensen met meervoudige problematiek die 

nu vaak in verpleeghuizen wonen. Maar het is nog een zwarte 
doos, dat maakt de uitwerking van het regionale project lastiger. 
Als je geen woonvoorzieningen meer hoeft te decentraliseren, 
dan wordt het heel anders dan we eerst dachten. De impact is 
groot, maar ik sta nog honderd procent achter de gedachte van 
de transformatie, de focus op herstel. 

Waarom?
Ik denk aan een bepaalde cliënt. Dat is een jongeman met 
autisme, een begaafde jongen. Hij heeft een geschiedenis van 
ggz-opnames achter de rug en nu woont hij nog verzorgd. Met 
begeleiding doet hij het nu zo goed dat hij op weg is naar 
zelfstandig wonen. Als je dat een tijd geleden aan de begelei-
ders had gevraagd, zouden ze het nooit gedacht hebben. Het is 
belangrijk dat je blijft geloven in herstel, je moet voorkomen dat 
mensen onnodig hun leven lang onterecht in een instelling 
wonen. Ik vraag me af hoe het CIZ die nuance er straks in kan 
brengen bij de indicatiestelling.

Best veel zorgen, alles bij elkaar. Heb je nog iets 
positiefs om mee te eindigen?
Jazeker! Ik ben blij dat we een deadline hebben voor de 
doordecentralisatie van het budget, dat geeft weer wat druk op 
de ketel. Het is leuk om zorgaanbieders uit te dagen met een 
plan te komen voor de vernieuwing. Nu de nieuwe wethouders 
ingewerkt raken, gaan we ook de planning voor de regionale 
samenwerking afstoffen. De afspraken over de toegang, de 
samenwerkingsvorm, de financiën en de inkoop. Inhoudelijk heb 
ik ook nog goed nieuws. Met de zeven Brabantse gemeenten 
hebben we hele goede afspraken gemaakt over GHB-verslaaf-
den in de maatschappelijke opvang. Dat is een groep waarbij 
het vaak raadzaam is dat ze een poos uit hun eigen omgeving 
worden gehaald. We hebben afgesproken dat we met gesloten 
beurzen over en weer GHB-verslaafden kunnen overplaatsen, 
zodat zij buiten de invloed van slechte vrienden kunnen afkic-
ken.


