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Inleiding
Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als 
passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. De ambitie is om samen met alle belanghebbenden 
een duurzame beweging in gang te zetten om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp te borgen dichtbij 
mensen; van beschermd wonen naar een beschermd thuis.
Met dit breed omarmde advies van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen startten gemeenten en Rijk in 
samenwerking met partners zoals cliëntenorganisaties, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties in 2015  aan de 
bredere beweging voor sociale inclusie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
De ambitie is helder: mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen zoveel mogelijk in wijken met ondersteuning 
aan huis, vanuit een toegankelijk palet aan lokale voorzieningen. Dat vraagt om een proces van ombouw, afbouw en 
opbouw van de voorzieningen zoals we die kennen. Het betreft groot en langdurig transformatieproces; in stenen en 
financiële middelen, maar vooral ook in de manier van samenwerken, organiseren en denken. Dat vraagt van ons 
allen inclusief de samenleving wat. Kenmerkend voor een dergelijke transformatie zijn een grote mate van 
onzekerheid en wederzijdse afhankelijkheden. Vanzelfsprekend roept dat vragen op bij alle betrokkenen en gaat het 
gepaard met de nodige ‘groeipijn’. Alleen met krachtige en aanhoudende samenwerking zowel regionaal als landelijk 
met partners komen we verder om de beweging van sociale inclusie voor mensen met psychische kwetsbaarheid een 
stap verder te brengen.
Sinds 2015 zijn hiervoor de nodige stappen gezet. In het hele land ontstaan steeds meer ‘tussenvormen’ waarbij 
cliënten met flexibele opschaalbare ambulante hulp thuis wonen. Landelijk zijn ook de nodige stappen gezet om deze 
bredere beweging vanuit financieel oogpunt en wet- en regelgeving mogelijk te maken. Met de aanstaande 
besluitvorming van het objectief verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen komen we in de 
laatste fase van de landelijke besluitvorming die ervoor moet zorgen dat alle kaders geschept zijn zodat gemeenten in 
staat worden gesteld om de gezamenlijke ambitie te realiseren in samenwerking met partners.

Het doel van dit stuk is gemeenten en partners mee te nemen in de ontwikkelingen van de brede beweging van
beschermd wonen naar beschermd thuis. 



Aanleiding: rapport ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’  

Advies Commissie Dannenberg over de 
toekomst van BW (november 2015)

Centraal staat sociale inclusie voor 
iedereen. 

Juiste zorg en ondersteuning zoveel 
mogelijk in de eigen omgeving. “wonen is 
een grondrecht en een voorwaarde voor 
maatschappelijk herstel en participatie”

Gezamenlijke ambitie met gedragen visie

https://vng.nl/files/vng/van-beschermd-wonen_20151109.pdf


Stip op de horizon: Commissie Dannenberg  (2015)
• “een lange overgangsperiode is 

nodig om wonen en 
ondersteuning voor deze uiterst 
kwetsbare groep anders te 
organiseren”

• per 2017 nieuwe cliënten MO en 
BW de verantwoordelijkheid van 
alle gemeenten 

• Gewenste verdeling van 
financiële middelen vereist 
overgangsperiode 

• Bij verhuizing betaalt gemeente 
van herkomst mee aan de kosten

• “Realisatie van inclusieve 
condities in de samenleving en 
maatschappelijke ondersteuning 
én van ambulantisering van de 
meest kwetsbare groep van de 
huidige bewoners is een proces 
van lange termijn”

• Cie Dannenberg: daarom 
invoering met overgangsperiode 
vereist!  
• (destijds werd gezegd: 

stapsgewijs in 15 jaar)  



Condities voor sociale inclusie

1. Versterken van zelfmanagement, 
ervaringsdeskundigheid en informele 
zorg

2. Garanderen van langdurige 
begeleiding met flexibele intensiteit

3. Ondersteuningscontinuüm voor herstel 
en participatie

4. Een breed arsenaal van 
woonvarianten

5. Beschikbare en betaalbare 
wooneenheden

6. Laagdrempelige toegang tot 
zorgfuncties

7. Duurzaam samenwerken tussen 
gemeenten en zorgverzekeraars

8. Borgen van kwaliteit en 
vraaggerichtheid van ondersteuning



Terugblik op ontwikkelingen
• Brief aan TK van 5 juli 2016: In 

BO VWS-BZK-VNG op 2 juni 
2016 is afgesproken dat Rijk en 
gemeenten zich gaan inspannen 
voor het realiseren van de 
toekomstvisie Dannenberg.

• Plan was: herverdeling middelen 
over alle gemeenten, start 
objectief verdeelmodel per 1 
januari 2020 voor BW en MO. 

• Later is de startdatum 
verschoven naar 1 januari 2021

• Medio 2019 – is op basis van het 
advies van het door VNG 
ingestelde Expertiseteam MO-
BW-BG – de startdatum van de 
herverdeling van middelen 
verschoven naar 1 januari 2022.

• MO vooralsnog niet herverdeeld.

• Met het aannemen van dit advies 
hebben Rijk en Gemeenten een 
nieuw fundament gelegd voor de 
doordecentralisatie binnen de 10 
bouwstenen. 



Bouwstenen Expertiseteam
MO - BW - BG

Cluster 
Financiële uitwerkingsvragen

Verdeelmodel en 
ingroeipad  
(1 EVSD)

Overgangs-
situatie voor 

nieuwe cliënten: 
(3 EVSD)

Landelijke inkoop 
van enkele 

specialistische
voorzieningen

(6 EVSD)

Uitname Wlz
(4)

Woonplaats-
beginsel BW

(5)

Cluster 
Regionale samenwerking

Verplichte 
regionale 

samenwerking 
(2)

Nieuwe regio’s
(10)

Cluster 
Landelijke 
afspraken

Landelijke 
afspraken

(7)

Cluster 
Doorontwikkeling

Taskforce
(8)

Monitoring & 
evaluatie 

(9)



VNG: Evaluatie bouwstenen Expertiseteam 2020
2019 en 2020 zijn alle bouwstenen uitgewerkt 
Evaluatie VNG met conclusies: 

• het is complex maar we durven dit aan 
omdat de progressie op alle bouwstenen 
duidelijk is èn omdat het traject dat we 
verder ingaan een grote mate van 
geleidelijkheid kent 

• We erkennen hiermee onze rol en 
verantwoordelijkheid als gemeenten voor 
de zaken waarvoor wij ‘aan de lat’ staan op 
het gebied van bijvoorbeeld de nog te 
maken aanvullende uitvoeringsafspraken 
van de NvO. 

• Met een aanhoudende stevige 
samenwerking komen we verder in deze 
complexe beweging. 

• Stevig implementatie- en 
uitvoeringstraject met aanvullende 
bestuurlijke afspraken.

• We staan niet stil maar gaan nadrukkelijk 
door met het Woonplaatsbeginsel BW, de 
NvO en alle andere zaken die we verder 
kunnen brengen. 

• Na publicatie verdeelmodel trekken we daar 
conclusies uit

• Bij de ‘finale’ afweging zal ingegaan 
worden op de voortgang van de gemaakte 
aanvullende afspraken op het BO van 7 
december 2020.

https://vng.nl/sites/default/files/2021-01/vng-evaluatie-bouwstenen-expertiseteam.pdf


Samenvatting BO Rijk – VNG (7 december 2020)
• Op het BO Rijk-VNG van 7 december zijn 

gezamenlijk de volgende conclusies
getrokken:
• Er is voldoende invulling gegeven aan de 

bouwstenen uit het advies van het 
expertiseteam. 

• Uitzondering is verdeelmodel die niet in 
consultatie is gegaan en daarom uitstel naar 
2023, ook voor woonplaatsbeginsel;

• volle kracht doorgaan op de ingeslagen 
weg en per 1 januari 2022 te starten met de 
(inhoudelijke) doordecentralisatie van 
beschermd wonen. 

• elke regio heeft voor 1 januari 2022 
regionale samenwerkingsafspraken 
conform de NvO vastgesteld en de 
governance op een goede manier 
georganiseerd. 

• Vanaf 1 januari 2022 zullen de gemeenten in 
een regio beslissingen rond de in de NvO 
genoemde onderwerpen inzake beschermd 
wonen samen nemen. 

• Er komt een stevig implementatietraject d.m.v. 
instelling transitieteam 

• Verplichte regionale samenwerking conform NvO:
• regio’s volgen en bijsturen bij regio’s waar de 

gemaakte afspraken niet worden nagekomen en 
cliënten niet op een goede manier worden geholpen. 

• VWS, BZK en VNG gaan de komende periode 
verkennen welke instrumenten hiervoor ingezet 
kunnen worden. 

• Budgetten BW blijven volgbaar: Gezien de 
belangrijke financiële wijzigingen is afgesproken de 
budgetten voor beschermd wonen tenminste nog tot 
het moment van evaluatie in 2025 apart zichtbaar te 
houden, opdat de wijzigingen transparant zijn. 
Handhaven bestaande integratie-uitkering in het 
gemeentefonds

• Woonplekken: Gezien het belang van het realiseren 
van voldoende woonplekken is besloten tot de 
tijdelijke inrichting van een landelijk expertteam Weer 
Thuis. Dit team ondersteunt gemeenten vraaggericht 
bij het maken van en uitvoering geven aan 
prestatieafspraken, (meerjarige) samenwerking en 
monitoring van de lokale woonzorgopgave

https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/voortgangsrapportage-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang.pdf


Update 2021: Financieel

• BZK heeft gemeenten via de 
septembercirculaire geïnformeerd over 
de actuele budgetten voor Beschermd 
Wonen per gemeente. Inclusief:
• definitieve uitname als gevolg van de 

openstelling van de Wet langdurende 
zorg (Wlz) 

• Nieuw verdeelmodel BW en 
overgangsregeling gepubliceerd: 
actueel rekenbestand met inzicht in de 
uitkomsten van het beoogde nieuwe 
verdeelmodel BW en de bijbehorende 
overgangsregeling per gemeente. Het 
gaat dan om de uitkomsten ná verwerking 
van de nacalculatie van de Wlz-uitname. 
• Die nacalculatie heeft geen gevolgen voor 

het aandeel per gemeente in het nieuwe 
verdeelmodel, maar is wel van invloed op 
het tempo waarin gemeenten hiernaar 
toegroeien (de overgangsregeling).

• Bestuurlijk netwerk BW-MO 8 oktober: 
conclusie dat we de ingeslagen weg met z’n 
allen ondersteunen en stappen voorwaarts 
blijven zetten waarbij we collectief blijven 
leren. 

• Advies ROB over herverdeling 
gemeentefonds is opgeleverd. 
• In tussenadvies wel vragen van ROB over BW. 

In eindadvies geen kritiek op verdeelmodel BW.

• VNG start consultatie verdeelmodel BW 
(november) met besluit in VNG bestuur op 9 
december

• Beoogde invoering objectief verdeelmodel 
BW 2023

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/circulaires/2021/09/21/septembercirculaire-gemeentefonds-2021?utm_medium=email
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/circulaires/2021/09/21/uitwerking-overgangsregeling-integratie-uitkering-beschermd-wonen-versie-september-2021-incl-nacalculatie-wlz
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/actueel/nieuws/2021/10/19/nieuwe-verdeling-gemeentefonds-slechts-onder-voorwaarden-en-voor-beperkte-tijd-aanvaardbaar


Update 2021: Woonplaatsbeginsel BW 

• In de zomer van 2020 heeft een 
internetconsultatie plaatsgevonden over 
het (ambtelijk) concept-wetsvoorstel.

• Op basis daarvan is het wetsvoorstel 
aangepast en aangevuld.

• In het voorjaar 2021 heeft de Raad van 
State advies uitgebracht over het 
wetsvoorstel; dat is in deze fase niet 
openbaar. 

• Het is aan het nieuw kabinet om het 
wetsvoorstel en het nader rapport in te 
dienen bij de Tweede Kamer. 

• Voorbereidingen implementatie op 
stoom:
• Oplevering routekaart en handreiking 

woonplaatsbeginsel BW 2021 (fase 1) 
- november

• Implementatieplan voor 2022 en 
nazorg 2023 (fase 2) door 
Ketenbureau i-Sociaal Domein 

• Overlegbepaling gemeenten ter 
besluitvorming VNG-commissie ZJO 25 
november 2021



Update 2021: vangnetregeling voor cliënten 
waarvan de woonplaats niet is vast te stellen 
Belangrijk onderdeel van de implementatie van het 
advies van de Commissie Dannenberg vormt - naast de 
invoering van een nieuw objectief verdeelmodel voor 
beschermd wonen - de voorgenomen invoering van het 
woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen per 1 januari 
2023. Dat betekent – kortweg - dat gemeenten 
verantwoordelijk worden voor verstrekking van 
beschermd wonen aan de eigen inwoners. Naar 
verwachting zal voor een klein deel van de nieuwe 
cliënten gelden dat het niet mogelijk is de woonplaats (en 
daarmee de verantwoordelijke gemeente voor het 
verstrekken van beschermd wonen) vast te stellen. 
In het concept-wetsvoorstel woonplaatsbeginsel BW 
(consultatieversie van zomer 2020) is geregeld dat 
cliënten, waarvan de woonplaats niet is vast te stellen, 
zich bij elke gemeente kunnen aanmelden en dat die 
gemeente vervolgens verantwoordelijk is voor het 
verstrekken van beschermd wonen. Op voorhand is niet 
in te schatten tot welke gemeenten deze cliënten zich 
zullen wenden, maar het is aannemelijk dat deze cliënten 
niet gelijkmatig over het land zullen zijn verdeeld. Het 
nieuwe en objectieve verdeelmodel voor beschermd 
wonen, zoals de fondsbeheerders dat voorstellen, kan 
daarom niet in de bekostiging van deze cliënten voorzien. 
Bestuurlijk is daarom tussen VNG, BZK en VWS in mei 
2020 afgesproken dat er voor deze gevallen een 
financieel vangnet komt.

Ambtelijk zijn in goede samenwerking door VWS, BZK en 
VNG de hoofdlijnen van het vangnet uitgewerkt. De 
contouren luiden als volgt:
• Gemeenten ontvangen een bijdrage voor dit type 

cliënten van het Rijk. 
• Daarbij wordt uitgegaan van een (nog vast te stellen) 

genormeerd bedrag/tarief per maand dat aan de cliënt 
beschermd wonen is geleverd.

• De inzet is dat de middelen door BZK worden 
verstrekt in de vorm van een decentralisatie-uitkering 
(DU) uit het gemeentefonds. De benodigde middelen 
worden onttrokken aan het bestaande macrobudget 
beschermd wonen. De DU is te beschouwen als een 
aanvulling op het objectief verdeelmodel beschermd 
wonen.

• Gemeenten ontvangen hun bijdrage met 
terugwerkende kracht, nadat de gegevens over het 
aantal maanden geleverde zorg bekend zijn. 
Uitgaande van de voorgenomen invoering van het 
woonplaatsbeginsel in 2023 betekent dit dat de 
betreffende gemeenten voor het eerst in 2024 een 
bijdrage ontvangen die betrekking heeft op de 
geleverde zorg in 2023.  

• Het bovenstaande is ambtelijk afgestemd met de 
ministeries van VWS en BZK en de Cie ZJO van de 
VNG heeft er op 11 maart 2021 mee ingestemd. 



Update 2021: landelijke inkoop specialistische 
voorzieningen

• De zeer specialistische BW wordt landelijk 
georganiseerd. 

• Als in de toekomst iemand een beroep moet doen 
op een van de specialistische vormen van BW is 
er duidelijkheid over het aanbod en de 
voorwaarden waaronder de zorg geboden wordt. 
Dat geeft rust en duidelijkheid voor gemeenten, 
aanbieders én cliënten.

• We voorkomen hiermee dat zeer bijzondere 
voorzieningen en specialistische functies niet 
effectief worden gecontracteerd en aanbieders te 
maken krijgen met administratieve lasten.

• De Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
(BALV) van de VNG stemde op 12 februari in 
(97,62%) met het voorstel om hiertoe aan de VNG 
het mandaat te verlenen voor 5 jaar (2023 t/m 
2027) landelijke raamcontracten BW af te sluiten.

• Voorjaar 2022 vindt de feitelijke inkoop plaats

De 5 zeer specialistische voorzieningen:
1. Fier. In Leeuwarden, richt zich op mensen die te 

maken hebben gehad met internationale 
mensenhandel.

2. Fonteynenburg. In Rijswijk en Zoetermeer, 
richt zich op mensen met een combinatie van 
GGZ-problematiek en een auditieve beperking.

3. De Parelhoenderhoeve. In Slootdorp, richt zich 
op mensen met het velocardiofaciaal syndroom.

4. Lister. In Utrecht, biedt een woon- en 
ontwikkelplek aan mensen die een eetstoornis 
en langdurige klinische opname hebben gehad.

5. De Compound. In Assen, biedt zorg voor 
veteranen.

https://vng.nl/nieuws/balv-stemt-in-met-landelijke-inkoop-specialistische-zorg-bw


Update 2021: verplichte regionale 
samenwerking - NvO 

• Om de regionale samenwerking en 
implementatie NvO te volgen en bij te sturen 
waar nodig is op initiatief van de VNG 
routekaart gemaakt en een dashboard
gebouwd. 

• In het kader van zelfregulering is binnen VNG-
verband een escalatieladder afgesproken als 
de implementatie van de NvO (te) traag 
verloopt, bestuurlijke patstellingen zijn ontstaan 
of gemeenten er onderling niet uitkomen.

• Er zijn regioadviseurs die de implementatie 
ondersteunen. Daarnaast bestuurlijke 
ambassadeurs (4 vml wethouders) die 
ondersteuning kunnen bieden in bestuurlijke 
trajecten. 

• Introductie dashboard NvO in juli 2021
• Maandelijkse verversing dashboard
• Per maand rapportage over voortgang
• Stand van zaken 1 november 2021:

• 19 regio’s gereed met implementatie
• 25 regio’s nog ín ontwikkeling

• Toetsing NvO door Valente en Mind

Thema’s NvO BW-MO

Ø Regiovisie
Ø Samenwerking
Ø Toegang
Ø Zorgcontinuïteit
Ø Governance
Ø Bovenregionale inkoop en plaatsing
Ø Administratieve lasten
Ø Contractering

• Ondersteuning beschikbaar via
Transitieteam Beschermd Thuis

&
• Richtlijn  regionale afspraken 

Tussenvormen BW vastgesteld door VNG-
commissie ZJO

https://vng.nl/artikelen/norm-voor-opdrachtgeverschap-mo-bw-routekaart
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2RiNmUzNGItM2JiMi00NjI1LThkZWYtMWYxZjkwZjZmZGI3IiwidCI6IjBlZTU4OGQxLTM5MTMtNGFjYy1hNzg0LTcyZGRmZDliOTljYiIsImMiOjl9&pageName=ReportSectionae409b0d754695ed9010
https://vng.nl/nieuws/ondersteuning-bij-implementatie-beschermd-thuis
https://vng.nl/nieuws/richtlijn-beschikbaar-voor-tussenvormen-beschermd-wonen


Update 2021: Expertteam Weer Thuis én 
Transitieteam Beschermd Thuis van Start
Het Expertteam Weer Thuis (BW, MO, GGZ, VO) helpt 
gemeenten, corporaties, zorgaanbieders bij:
• het maken van prestatieafspraken,
• samenwerking,
• monitoring passende huisvesting,
• Hobbels in de uitvoering.

En wat daarvoor nodig is (in omgekeerde volgorde):
• het activeren van het plan van aanpak (‘van plan naar 

aanpak’);
• het opzetten van een woonzorgvisie en beleidsplan;
• inzicht in de lokale opgave (analyse, prognoses).

Het Transitieteam Beschermd Thuis bestaat uit experts die op 
verzoek bij gemeenten kunnen worden ingezet voor vragen over 
de verschillende thema’s die gepaard gaan met de transitie van 
beschermd wonen naar beschermd thuis:
• Inhoudelijke doorontwikkeling van het zorglandschap met 

aandacht voor regionale en lokale taken.
• Afspraken over toegang tot het zorglandschap en wie 

waarvoor verantwoordelijk is, onderlinge financiële afspraken 
en solidariteit.

• De werking van het objectieve verdeelmodel en het ingroeipad 
(inclusief de gevolgen van de uitstroom naar de Wlz).

• Afspraken met aanbieders die de transitie daadwerkelijk vorm 
en inhoud geven.

• Afspraken met woningcorporaties.
• Vragen over het inrichten van een regionale governance, 

samenwerking met de GGZ (behandelorganisaties) over de 
samenwerking met de zorgverzekeraar en zorgkantoor (Wlz).

• Samenwerkingsprocessen waarbij partijen (nader) tot elkaar 
gebracht moeten worden.

• Elke regio kan in beginsel gebruikmaken van maximaal 15 
dagen ondersteuning door het Transitieteam. Bij uitzondering 
kan hiervan worden afgeweken.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/ewt
https://vng.nl/nieuws/ondersteuning-bij-implementatie-beschermd-thuis


Regio

1 Zeeland

2 Delft

3 Midden-IJssel 

4 Noordoost-Brabant Oost

5 Kop van Noord-Holland

6 Groninger Gemeenten

7 Breda

8 Friesland

9 Waterland

10 Combinatie van regio’s ‘boven het 
Noordzeekanaal’

11 Noord- en Midden Limburg

12 Dordrecht

13 Parkstad

14 Helmond

15 Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland 
en IJmond

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

Het Transitieteam Beschermd Thuis heeft 
inmiddels 15 ondersteuningsverzoeken 
ontvangen (d.d. 1 november 2021). 
Onderstaand de thema’s waarop 
ondersteuning wordt gevraagd:

• Updaten van de regiovisie of het 
operationaliseren van de regiovisie in 
lokale uitvoeringsplannen

• Interpreteren van het objectieve 
verdeelmodel en het maken van 
financiële afspraken in een regio

• Organiseren van samenwerking in de 
regio en het maken van bijbehorende 
samenwerkingsafspraken en governance 
structuur

• Ontwikkelen van stuurinformatie 
(dashboarding) ten behoeven van 
regionale samenwerking

• Vormgeven van regionale 
inkoopafspraken en partnerschappen 
met aanbieders

• Inrichten van de toegang tot 
voorzieningen 

• Inzicht bieden in vraagstukken omtrent 
de spreiding en concentratie van 
voorzieningen

15

#



Update 2021: inning eigen bijdrage BW 
Het berichtenverkeer tussen gemeente en het CAK voor het eigen 
bijdrageproces wordt aangepast op aanstaande veranderingen 
met betrekking tot implementatie van het voorgenomen objectief 
verdeelmodel en woonplaatsbeginsel BW. Per 1 oktober 2022 
gaat er door de centrumgemeenten gewerkt worden met de iEB 
standaard (dezelfde standaard als voor het abonnementstarief 
Wmo). 
De verplichte nieuwe vorm van aanlevering van (de dan 
bestaande!) cliënten BW start 1 oktober 2022 (met de release 
iWmo2.0). Vanaf dat moment start (in een periode van 6 weken) 
de initiële aanlevering van centrumgemeenten van de dan 
bestaande cliënten aan het CAK. Het gebruik van iEB voor het 
eigen bijdrage proces is een randvoorwaarde om bij de 
doordecentralisatie van de middelen voor Beschermd Wonen en 
de invoering van het woonplaatsbeginsel, het eigen bijdrage 
proces (inclusief de juiste afdracht naar de juiste gemeente) goed 
te laten verlopen.
Als per oktober 2022 de centrumgemeenten via de iEb-/iWmo-
berichtenstandaard gaan werken, ligt er een basis voor alle 
andere gemeenten als zij per 1 januari 2023 via de iEb gaan 
aanleveren (voor de dan per 1 januari 2023 nieuwe cliënten BW): 
Groot voordeel van de nieuwe werkwijze is dat het CAK bij 
bovenregionale plaatsingen de afdracht naar de juiste gemeente 
kan ondersteunen. Het zorgt voor een minder complex, minder 
foutgevoelige gegevensuitwisseling in de keten, met minder 
administratieve lasten. 

HOE ORGANISEREN DE LANDELIJKE PARTIJEN HET? 
• Het ministerie van VWS, de VNG, het CAK en het 

Ketenbureau iSociaal Domein bereiden de invoering van het 
iWmo berichtenverkeer en het inningsproces eigen bijdrage 
Beschermd Wonen voor. 

• Door met elkaar tijdig te starten met de voorbereiding voor het 
gaan werken met de gegevensuitwisseling via de iEb/iWmo 
berichtenstandaard, kan de feitelijke overgang, met de initiële 
aanlevering van de dan bestaande cliënten BW, tussen 1 
oktober en 15 november 2022  plaatsvinden. 

• Gemeenten kunnen gebruikmaken van verschillende soorten 
ondersteuning van o.a. het  Transitieteam Beschermd Thuis, 
Q&A en VNG Forum.



Update 2021: Wonen-zorg
Gemeenten beseffen dat alleen een nauwe verbinding tussen fysiek (wonen) en sociaal 
(zorg) structureel tot verbetering leidt. Eind december 2020 heeft de VNG daarom een landelijke visie vastgesteld die 
bestuurlijk wordt gedragen door zowel de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs als de commissie Ruimte, Wonen 
en Mobiliteit. Diverse doelgroepen die zorg en ondersteuning nodig hebben dienen volgens deze landelijke visie in 
2030 passende woningen te verkrijgen en daarna zijn gemeenten samen met andere partijen aan zet om de 
balans van vraag en aanbod uit diverse doelgroepen vast te houden. Met het ministerie van VWS is afgesproken dat elke 
gemeente een inhoudelijke woonzorgvisie opstelt. De woonzorgvisie wordt vertaald naar de woon- en bouwstrategie en sociaal 
beleid, en leidt tot concrete prestatie- en samenwerkingsafspraken met woningcorporaties, coöperaties, zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars, marktpartijen en inwoners.

De Interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen heeft in de zomer van 
2021 het adviesrapport 'Een thuis voor iedereen' over de huisvesting van aandachtsgroepen gepubliceerd 
met aanbevelingen om meer integraal naar het huisvestingsvraagstuk te kijken. Door naar het huisvestingsvraagstuk te kijken in 
combinatie met de sociale vraagstukken waar aandachtgroepen mee te maken hebben wordt versnippering en verdringing 
voorkomen. De werkgroep pleit dan ook onder meer voor een brede set urgente maatregelen in een spoedpakket om de 
hoogste nood qua woonzorgvraagstukken aan te pakken.

Per aandachtsgroep lobbyen en programmeren zet geen nieuwe stenen op de stapel. Dus ook 
voor Beschermd Thuis is aansluiten op deze beweging cruciaal. Gemeenten en Rijk hebben tussen juli en november gewerkt 
aan een structuur om opvolging geven aan de aanbevelingen van werkgroep Ter Haar. In de komende maanden zullen we met 
partners in gesprek gaan en de basis voor een nationaal programma om structureel volume woningen te verhogen voor 
aandachtsgroepen. Belangrijk is dat er lokaal projectmatige vastgoedprogramma’s starten om beschikbaarheid woonvormen te 
vergroten.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/08/een-thuis-voor-iedereen


Update 2021: opzet samenwerkingsagenda ‘Een 
thuis voor iedereen’


