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PROGRAMMA

• 10:30 Even voorstellen + aanleiding zoektocht

• 11:10 Discussie rondom wenselijkheid

• 11:25 Vervolgstappen



EVEN VOORSTELLEN

Marloes Edelenbos 

Beleidsadviseur Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 

Gemeente Groningen

Baukje Besling

Programma-manager Kwetsbare personen

Oost-Groninger gemeenten (Stadskanaal, Oldambt, Westerwolde, Pekela & 

Veendam)



AANLEIDING ZOEKTOCHT

Betrokkenheid Inkoop 
Beschermd Wonen vanaf 2023

Zoektocht naar mogelijkheden 
tot afschaling en snijvlak Wmo

Vormgeven beweging 
Beschermd Wonen naar 

Beschermd Thuis



PROGRAMMA 
WORKSHOP

Doel: Brainstormen en uitwisselen

o Inventariseren: wat kan en wat gebruiken we al?

o Waarom (in welke situaties) zouden we dit willen 

gebruiken?

o Welke cliënten (doelgroepen/profielen) zouden 

hiervan profiteren?

o Wat is wenselijk?

o Wat voor ontwikkelingsvragen brengt dit met zich 

mee? (Wat vraagt het om dit verder te brengen?)



WAAROM, WANNEER GEBRUIKEN?

Meningen vanuit de zaal



‘NOODZAAK’ DIGITALE VORMEN VAN 
TOEZICHT

Vanuit oogpunt transformatie

Vormgeven beweging naar Beschermd Thuis

Afschaling Wmo – grensvlakken

Vanuit praktisch oogpunt

Krapte op de arbeidsmarkt

Mogelijkheden om variabelere tarieven te 
gebruiken



WELKE MOGELIJKHEDEN KENNEN WE 
EN WAT GEBRUIKEN WE AL?

Meningen vanuit de zaal



MOGELIJKE INSTRUMENTEN

• Whatsapp

• Signal

• Beeldbellen/video communicatie

• Camera toezicht

• Mobiele persoonsalarmering zoals halszender of polshorloge met 

spreekluisterverbinding (voorbeelden uit ouderenzorg)



DIGITALE 
TOEZICHTSVORMEN: 

WAAROM & WANNEER

Doel

• Inzetten voor cliënten die gewend zijn aan een dergelijke wijze 
van communiceren

• Oefenen met verdergaande mate van zelfstandigheid (doelgroep 
18-27)

Wanneer

• Inzetten voor cliënten die gewend zijn aan een dergelijke wijze 
van communiceren

• Oefenen met verdergaande mate van zelfstandigheid (doelgroep 
18-27)

• Buiten kantooruren

• Landelijk gebied met lange aanrijtijden

Randvoorwaarde(n)

• Fysieke opvolging volgende dag

• Achterwacht (hoe dit dan te organiseren/financieren)



WELKE CLIËNTEN (CLIËNTPROFIELEN) 
KOMEN HIERVOOR IN AANMERKING? 

Welke cliënten profiteren hiervan? En welke cliënten juist 

niet?

Meningen vanuit de zaal?



WELKE CLIËNTEN 
PROFITEREN HIERVAN EN 
WELKE CLIËNTEN JUIST 

NIET?

Wel doen bij: 

• Jongeren?

• Inzetten voor cliënten die toe zijn aan zelfstandig wonen? En 

die dus in staat zijn om meer de hulpvraag uit te stellen? 

Cliënten met autisme?

Niet doen bij:

- LVB-gedragsproblemen?

- Combi verslaving en psychische problematiek?

Of is het altijd maatwerk? Elke keer inschatting maken?



WAT IS WENSELIJK?

Meningen uit de zaal:

➢Vanuit Clientperspectief

➢Vanuit transformatie

➢Vanuit samenlevingsperspectief

➢Vanuit financiën

➢Vanuit krapte formatie



WAT VOOR ONTWIKKELINGSVRAGEN 
BRENGT DIT MET ZICH MEE?

Vanuit de wet zijn er geen belemmeringen, maar….:

• Zijn er risico’s? 

• Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot verantwoordelijkheden aanbieder op 

gebied van veiligheid? 

• Kunnen we dit nu al gaan toepassen?

• Is het nodig om kwaliteitsgaranties hieraan te stellen?

• …..



BEDANKT VOOR JULLIE 
AANWEZIGHEID!!!


