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Deze workshop
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Wat willen we 
met elkaar 
bereiken?

Wat gaat 
daarvoor 

veranderen?

Wat betekent dat 
voor wie?
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Wat willen we met 
elkaar bereiken?



Streven: inclusieve maatschappij 
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Wat willen we met elkaar bereiken?

Buitensluiting Scheiding

Integratie Inclusie



Wat hebben we dan te doen?
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Wat willen we met elkaar bereiken?

O.a.:

▹Verergering van problematiek wordt veel 
vaker voorkomen

▹Hulp wordt integraler en samenhangender 
geboden

▹Cliënten kunnen vaker en sneller 
(maatschappelijk) herstellen, o.a.

▹doordat naasten en mantelzorgers vaker en 
beter kunnen helpen

▹doordat cliënten vaker thuis of in hun 
eigen omgeving kunnen blijven wonen
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Wat gaat daarvoor 
veranderen?



▹ Mensen met een 
psychosociale 
hulpbehoefte… 

▹ …kunnen soms meer 
ondersteund worden door 
hun naasten…

▹ …of anders door een 
professional bij een 
instelling of gemeente 
wanneer dat niet volstaat.

▹ Het stelsel kan hen weer 
faciliteren om het goede te 
doen

De rol van het stelsel
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Wat gaat daarvoor veranderen?



Wie middelen ontvangt en hoe 

deze verdeeld worden

Hoe je met cliënten omgaat die 
in een andere gemeente of 
regio beschermd gaan wonen

Op welk niveau wordt de 
verantwoordelijkheid voor 
cliënten belegd.

Wat is een stelsel?
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Wat gaat daarvoor veranderen?

Welke extra waarborgen er 

getroffen worden voor  

aandachtspunten



Middelen: Centrumgemeenten

via een historisch verdeelmodel

Verhuizingen: Landelijke 
toegankelijkheid, beste plek 
voor herstel moet leidend zijn.

Verantwoordelijkheid: 
Gemeenten (Wmo) – mandaat 
aan centrumgemeenten.

Het huidige stelsel
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Wat gaat daarvoor veranderen?

Extra waarborgen: O.a. 

Convenant landelijke 

toegankelijkheid



Hoe doet het huidige stelsel het?
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Wat gaat daarvoor veranderen?

▹Verergering van problematiek wordt veel 
vaker voorkomen

▹Hulp wordt integraler en samenhangender 
geboden

▹Cliënten kunnen vaker en sneller 
(maatschappelijk) herstellen, o.a.

▹doordat naasten en mantelzorgers vaker en 
beter kunnen helpen

▹doordat cliënten vaker thuis of in hun 
eigen omgeving kunnen blijven wonen

Niet aantrekkelijk voor gemeenten

Geen eenduidige 
verantwoordelijkheidsverdeling i.c.m. 
statische verdeling. 

Lastig voor gemeenten



▹Verergering van problematiek wordt veel 
vaker voorkomen

▹Hulp wordt integraler en samenhangender 
geboden

▹Cliënten kunnen vaker en sneller 
(maatschappelijk) herstellen, o.a.

▹doordat naasten en mantelzorgers vaker en 
beter kunnen helpen

▹doordat cliënten vaker thuis of in hun 
eigen omgeving kunnen blijven wonen

Hoe doet het huidige stelsel het?
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Wat gaat daarvoor veranderen?



Aanpassingen aan stelsel (1/4)
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Wat gaat daarvoor veranderen?

Gemeenten blijven verantwoordelijk op grond 
van de Wmo 2015.



Aanpassingen aan stelsel (2/4)
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Wat gaat daarvoor veranderen?

Loskoppelen verantwoordelijke gemeente en 
gemeente waar cliënt beschermd gaat wonen:
• Er komt een woonplaatsbeginsel om 

verantwoordelijke gemeente op een 
eenduidige manier vast te stellen. 

• Beste plek voor herstel blijft leidend voor 
waar te wonen.

• Overlegbepaling tussen gemeenten moet 
daarbij helpen.  

Rijk

Gemeente A Gemeente B



Aanpassingen aan stelsel (3/4)

14

Wat gaat daarvoor veranderen?

Middelen gaan op objectieve 
gronden verdeeld worden: 
• voldoende om eigen inwoners 

te ondersteunen
• Rekening houdend met 

verschillen tussen gemeenten
×

×

×

Waarde maatstaf 1 per 
inwoner gemeente A

Waarde maatstaf 2 per 
inwoner gemeente A

…

Uitkomsten
verdeling 

voor  
gemeente A 

Gewicht



Aanpassingen aan stelsel (3/4)
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Wat gaat daarvoor veranderen?

Middelen gaan op objectieve 
gronden verdeeld worden: 
• voldoende om eigen inwoners 

te ondersteunen
• Rekening houdend met 

verschillen tussen gemeenten



Aanpassingen aan stelsel (3/4)
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Wat gaat daarvoor veranderen?

Er komt een tweeledig ingroeipad (continuïteit voor cliënten)
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Aanpassingen aan stelsel (4/4)

17

Wat gaat daarvoor veranderen

Bestond al:
• Regionale samenwerking: norm voor 

Opdrachtgeverschap: thema’s voor 
afspraken.

• Financiële continuïteit: ingroeipad 
middelen.

Aanvullingen (juni ’22):
• Wettelijk verplichte regionale 

samenwerking (inkoop)
• Aantal mogelijke aanvullende waarborgen 

(niet wettelijk verplichtend) 



1818

Wat vraagt dat van 
wie?



▹Wetgeving (in voorbereiding)

▹Nieuwe verdeling, in toekomst herijken op 
feitelijke uitgaven

▹Vinger aan de pols houden voor mogelijke 
onverwachte neveneffecten en ingrijpen waar 
nodig.

Rijk

19

Wat betekent dat voor wie?



▹Transformeren: lichter aanbod ontwikkelen, dat 
kan meebewegen met de cliënt.

▹Contracten aangaan met andere gemeenten

▹meer de verbinding maken met 
wijkvoorzieningen, zelfregie centra, etc.

▹…

Aanbieders
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Wat betekent dat voor wie?



▹Preventief aanbod organiseren

▹Verbinding met andere voorzieningen realiseren

▹Aanbod organiseren (in regionaal verband), o.a. tussenvormen.

▹Soms opbouw, soms afbouw en soms ombouw t.o.v. huidige situatie.

▹Toegang organiseren (in regionaal verband)

▹Afspraken met andere gemeenten (en regio’s) maken over, o.a.:

▹Beperken van administratieve lasten

▹Bovenregionaal aanbod

▹Etc.

Gemeenten
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Wat betekent dat voor wie?



▹VNG: 
Handreikingen: o.a. tussenvormen, 
woonplaatsbeginsel.

▹Ketenbureau i-sociaal domein: 
ondersteuning implementatie 
woonplaatsbeginsel

▹Transitieteam beschermd wonen: 
regio’s op aanvraag ondersteunen bij 
allerhande onderwerpen.

Gemeenten hoeven dit niet 
alleen te doen
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Wat betekent dat voor wie?
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Gesprek: wat zou jou helpen 
voor de beoogde transformatie? 
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Wat betekent dat voor wie?



(030) 236 30 30

Andersson Elffers Felix

Mail@aef.nl

www.aef.nl

Meer 
weten?
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