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Geachte raadsleden, 
 
Inleiding 
Tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2015 is de Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst 
Beschermd Wonen 2015 t/m 2016 behandeld. U hebt ingestemd met het afsluiten van deze 
overeenkomst waarin de samenwerkende gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den 
IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk en Rotterdam afspreken dat de transitie 
Beschermd Wonen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.  
 
Onder 4.8 van de bestuurlijke overeenkomst wordt aangegeven dat de samenwerkende gemeenten de 
afspraken zoals beschreven in 4.2 t/m 4.7 vastleggen in een uitvoeringsplan. De wethouder heeft de 
toezegging gedaan dat het Uitvoeringsplan Beschermd Wonen aan u zou worden toegezonden. 
 
Kernboodschap 
De gemeente Rotterdam is als centrumgemeente verantwoordelijk voor het gehele klantproces inzake 
cliënten Begeleid Wonen. In het uitvoeringsplan wordt het proces beschreven van toegang/Wmo-melding 
tot en met het besluit op de indicatiestelling. De indicatiebeschikking aan de cliënt en de 
leveringsopdracht aan de gecontracteerde zorgaanbieder wordt vanuit de backoffice van de gemeente 
Rotterdam geregeld.  
Het uitvoeringsplan gaat verder op de volgende onderwerpen in. 
 
Monitor 
Het uitvoeringsplan vermeldt eveneens dat er door de gemeente Rotterdam wordt gemonitord op de 
uitvoering van het integrale ondersteuningsarrangement, zowel financieel als zorginhoudelijk. 
Het is de opzet om deze monitor op te nemen in de kwaliteitsmonitor sociaal domein  voor 
Albrandswaard. 
 
Communicatie 
Verder gaat het uitvoeringsplan in op: 
- communicatie: een eenduidige communicatieaanpak met alle partners in het veld  
  zodat de cliënt helder wordt geïnformeerd; communicatiemedewerkers van de 
  regiogemeenten betrokken bij communicatie uitingen zoals informatiebladen voor 
  professionals en cliënten.   



  
  
 
 
 
  
Betreft: Uitvoeringsplan Beschermd Wonen  
 
 
- ICT: 1 applicatie voor de frontoffice en 1 applicatie voor de backoffice; 
- eigen bijdrage: Vaststelling van de eigen bijdrage is een bevoegdheid van het CAK. Wel informeert de 
  indicatiesteller van de gemeente de cliënt van welke factoren de hoogte van de eigen bijdrage 
  afhankelijk is.  
- deskundigheidsbevordering: door de gemeente Rotterdam is er o.a. een workshop  
  georganiseerd voor de betrokken medewerkers uit de regiogemeenten. 
 
Consequenties 
Een cliënt uit Albrandswaard is voor zijn/haar aanvraag Beschermd Wonen en de afhandeling daarvan 
aangewezen op de gemeente Rotterdam. Hieraan ligt een wettelijke verplichting ten grondslag.    
 
Vervolg 
Het uitvoeringsplan kan jaarlijks worden bijgesteld op grond van de samenwerkingsagenda die staat 
genoemd in de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst (die u reeds in uw bezit heeft). 
Via het bestuurlijk overleg kunnen de bestuurders van de samenwerkende gemeenten  
hun visie hierop geven (evenals op de overige punten van de samenwerkingsagenda). 
 
Bijlagen 
Uitvoeringsplan Beschermd Wonen regio Rotterdam – Afstemming regiogemeenten (190215) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats Marco Goedknegt 
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Disclaimer 

Het uitvoeringsplan BW is een ambtelijk plan dat uitvoering geeft aan de bestuurlijke 

samenwerkingsovereenkomst tussen centrumgemeente Rotterdam en de regiogemeenten 

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Ridderkerk en per 1-1-

2015 ook voor de gemeente Lansingerland. Het plan heeft geen formele status en is niet voor 

verspreiding of publicatie bedoeld. 
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1. Aanleiding 
 

Rotterdam is sinds jaar en dag vanuit de doeluitkering Maatschappelijke Opvang 

centrumgemeente. Dit houdt in dat Rotterdam verantwoordelijk is voor de opvang van dak- en 

thuislozen (leeftijd 18+) voor het gehele centrumgemeente gebied. Rotterdam krijgt hiervoor 

als 1 van de 43 centrumgemeenten een specifieke uitkering van het Rijk. Deze wordt 

overigens aangevuld uit eigen / gemeentelijke middelen. Rotterdam is centrumgemeente van 

de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, 

Ridderkerk en per 1-1-2015 ook voor de gemeente Lansingerland.   

 

'Beschermd wonen' gaat per 2015 over naar centrumgemeenten. Beschermd wonen is in de 

Wmo 2015 als volgt omschreven: “wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij 

behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en 

participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch 

ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of 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” (art 1.1.1 Wmo). De 43 centrumgemeenten maatschappelijke opvang zijn dan 

materieel verantwoordelijk. Per 1 januari 2015 wordt Rotterdam onder meer ook 

verantwoordelijk voor de intramurale GGZ c (zonder behandeling) in het kader van haar 

centrumgemeentefunctie.  Het betreft hier naar alle verwachting zo’n 2.000 tot 2.500 mensen / 

indicaties, zo’n 15 (regionale) zorgaanbieders en een overkomend budget van € 98 mln om 

een omvangrijke transitie voor zowel cliënten, zorgaanbieders als de gemeente Rotterdam 

zelf, als voor bovengenoemde regiogemeenten.  

 

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) wil naar een breed gedragen plan per centrumgemeente: 

'bestuurlijk vastgesteld met de regiogemeenten, in goed overleg voorbereid en afgestemd met 

vertegenwoordigers van cliënten en hun familie, aanbieders, woningcorporaties, zorgkantoor 

en zorgverzekeraars.' Dit uitvoeringsplan is hier onderliggend aan en is een “los” / ambtelijk 

document. Het uitvoeringsplan kan jaarlijks worden bijgesteld op grond van de 

samenwerkingsagenda.  

 

In de samenwerkingsagenda staat primair het gezamenlijk regelen van de toegang tot 

Beschermd Wonen en het waarborgen van de continuïteit van Beschermd Wonen. Deze 

thema’s zijn het meest urgent en hebben voorrang in het overleg en de hieruit voortvloeiende 

praktische aanpak.  Secundair worden diverse thema’s onderscheiden, waaronder 

medezeggenschap, landelijke toegankelijkheid, informatievoorziening en voorkomen 

administratieve lasten; en wachtlijstbeheer.  

 

Scope 

Vooralsnog beperkt dit uitvoeringsplan zich tot de doelgroep beschermd wonen (GGZ 

intramuraal). Dit is vanaf 18 jaar, dus inclusief de zwerfjongeren. Daarnaast zijn er ook andere 

functies die overkomen naar de centrumgemeenten vanuit de AWBZ, te weten: 

• Middelen die binnen de functie begeleiding (individueel en groep, AWBZ) specifiek 

worden ingezet voor opvanginstellingen. Hierop is de korting op begeleiding van 

toepassing. 
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• Middelen voor persoonlijke verzorging (AWBZ) die samenhangt met en in het 

verlengde van begeleiding in/door opvanginstellingen wordt geleverd. Dit is 

ondersteuning bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) voor mensen met 

zintuiglijke beperking, verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek, niet 

zijnde verpleging. Het totale budget dat aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd 

komt neer op 5% van het budget van de totale persoonlijke verzorging. De 

afgesproken taakstelling uit het Regeerakkoord is ook op dit bedrag van toepassing. 

• Middelen die binnen de inloopfunctie GGZ (AWBZ) specifiek worden ingezet voor 

opvanginstellingen. Hierop is geen korting toegepast. (NB: het gaat dus niet om alle 

middelen voor inloop-GGZ, maar alleen voor zover het wordt ingezet voor 

opvanginstellingen. Het overige gedeelte van de gelden voor de inloop-GGZ wordt 

aan het budget van alle gemeenten toegevoegd). 

 

Vanuit VWS is er op dit moment nog geen duidelijkheid over de aantallen mensen 

respectievelijk de financiële middelen waar het precies om gaat (het lijkt om een beperkt 

aantal cliënten cq kleine budgetten te gaan). Ook inhoudelijk gezien is het  lastig om de grens 

scherp te trekken: wanneer is er b.v. sprake van begeleiding in het kader van 

maatschappelijke opvang (centrumgemeentelijke taak) en wanneer gaat het om reguliere 

begeleiding (reguliere gemeentelijke taak). Voor het Uitvoeringsplan vallen deze funcites 

daarom vooralsnog buiten de scope. Vanuit de Inkoop gemeente Rotterdam wordt er sowieso 

in gesprek gegaan met zorginstellingen in de regio  waar dit speelt.  

 

Doelgroep Beschermd Wonen 

Beschermd Wonen is bedoeld voor kwetsbare mensen (18+) met ernstige beperkingen in het 

persoonlijk, sociaal en maatschappelijk functioneren, die daardoor niet of nog niet in staat zijn 

zonder begeleiding zelfstandig te wonen. er is sprake van een beschermde woonomgeving 

met 24 uurs begeleiding en toezicht. Vanuit de AWBZ diende er sprake te zijn van een GGZ c 

indicatie. Er kan daarbij een overlap zijn met de zogeheten OGGZ doelgroep: mensen, met 

(O)GGZ problematiek en problemen op meerdere levensgebieden (waarvoor geen 

voorliggende voorzieningen beschikbaar zijn) en die (nog) niet in staat zijn zich op eigen 

kracht te handhaven in de samenleving; en de afwezigheid van een adequate hulpvraag . 

 

De volgende kenmerken zijn van toepassing op de doelgroep (O)GGZ: 

• Dak- en of thuisloos of op de drempel van dakloosheid; 

• waarbij sprake is van psychische stoornissen (waaronder verslavingsproblemen), of 

ernstige psychosociale problemen; 

• en waar tegelijkertijd aanwezigheid van meerdere problemen op andere leefgebieden 

speelt; 

• die onvoldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien 

(huisvesting, inkomen, sociale contacten, zelfverzorging, etc.); 

• gebrek aan mogelijkheden hebben om de problemen op te lossen; 

• en waar een adequate hulpvraag afwezig is. 
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2. Procedure voor cliënten Beschermd Wonen (BW) 
 

Vooraf  

De gemeente Rotterdam is in haar rol van centrumgemeente verantwoordelijk voor het gehele 

klantproces inzake cliënten BW: het proces van toegang / WMO-melding tot en met het besluit 

op de indicatiestelling. De indicatiebeschikking aan cliënt en de leveringsopdracht aan de 

gecontracteerde zorgaanbieder wordt vanuit de back office van de gemeente Rotterdam 

geregeld.  

 

1. Intake / melding  

De stedelijke toegang Centraal Onthaal Volwassenen en Centraal Onthaal Jongeren (COV en 

COJ)
1
 in Rotterdam is er voor de Maatschappelijke Opvang (MO), maar zal ook als een soort 

“vindplaats” gaan fungeren voor cliënten BW. Verzoeken voor plaatsing in BW zullen 

voornamelijk plaatsvinden via huisarts, klinieken, vraagwijzers en WMO loketten, zo is de 

verwachting. Voor cliënten BW is er daarnaast de mogelijkheid dat zij vanuit de WMO loketten 

van hun regiogemeente direct worden doorverwezen voor vraagverheldering en 

indicatiestelling. In bijlage II worden de criteria verder uitgewerkt.  

 

Het proces leidt tot beschikking voor toegang BW (net zoals nu de toegangsbeschikking MO) . 

Tegen deze beschikking toegang BW is bezwaar te maken, dat geldt niet voor advies en 

zorgtoewijzing. Het proces is zoveel mogelijk afgestemd op de uniforme werkwijze van MO 

(zie bijlage I). Aanvragen voor Beschermd Wonen kunnen (op verzoek van de burger) alleen 

ingediend worden door erkende verwijzers uit centrum- en regiogemeenten. Dit zijn: (a) 

aanbieders gespecialiseerde GGz, inclusief PAAZ, (b) Aanbieders RIBW (inclusief MO 

instellingen die BW aanbieden), (c) GGD, dwz hulpverleners van de geïntegreerde 

voorzieningen en (d) beroepsbeoefenaren basis- of gespecialiseerde GGz via de 

gemeentelijke WMO loketten. 

 

De gemeente Rotterdam, i.c. de afdeling Stedelijke Zorg waar ook Centraal Onthaal onder 

valt, organiseert de administratieve intake van al deze vragen, verzoeken, aanmeldingen. Dit 

om onnodige bureaucratie te voorkomen. De eerste bij is de start van de onderzoek / melding 

fase inde nieuwe WMO (max 6 weken). Dit benadrukt de noodzaak van snelle doorverwijzing 

doorverwijzing vindt plaats via een (nog in ontwikkeling) contactformulier / format. 

doorverwijzing vindt plaats op grond gezamenlijk vastgestelde criteria.  De beschrijvingen uit 

het Rotterdamse indicatieprotocol is hiervoor het eerste aanknooppunt.  

Wel moet daarbij vooraf duidelijk worden gesteld dat iemand dient mee te werken aan de 

brede vraagverheldering. De ZRM (zelfredzaamheidsmatrix, bijlage III) is hierin een van de 

instrumenten.  

 
Landelijke toegankelijkheid 

Beschermd Wonen is evenals andere Wmo-functies gebonden aan landelijke toegankelijkheid. 

De inzet van Rotterdam als centrumgemeente hierin is dat wij regiobinding blijven hanteren 

conform gedragscode regiobinding en convenant MO. Daarnaast zal Rotterdam, samen met 

de G4, VNG en VWS oproepen een landelijk dekkend systeem hiertoe te implementeren.  

                                                      
1
 Zie ook bijlage I voor een beknopte toelichting op de huidige procedure voor cliënten MO 

(volwassenen , 23+) inclusief de criteria van Centraal Onthaal Volwassenen .  
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 2. Indicatiestelling en besluitvorming  

De uitkomst van de vraagverheldering leidt binnen 6 weken tot een ondersteuningsplan en 

aanvraag voor indicatiestelling
2
. De WMO geeft dan 2 weken de tijd om tot een indicatiebesluit 

te komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een indicatieprotocol inzake de 2
e
 lijns 

ondersteuningsarrangementen WMO. Dit indicatieprotocol is ook gedeeld met de 

regiogemeenten. Om te komen tot een goed inhoudelijk indicatieadvies, is er soms een 

multidisciplinaire bespreking van het concept ondersteuningsplan met relevante 

zorginstellingen, gezien hun inhoudelijke expertise. De daadwerkelijke besluitvorming op de 

indicatiestellingen is apart gesteld.  Er komt daarmee een scherpe scheiding tussen de 

inhoudelijke bespreking van het ondersteuningsplan en het formele besluit voor de indicatie 

voor een integraal ondersteuningsarrangement. De gemeente neemt het formele besluit voor 

indicatie, onafhankelijk van de marktpartijen.   

 

Juist hier is het van belang om tot heldere afspraken te komen voor de indicatiecriteria voor 

BW. Er zijn anders perverse prikkels beide kanten op: enerzijds kan de centrumgemeente uit 

financiële overwegingen er op inzetten zo min mogelijk intramurale indicaties af te geven, 

anderzijds is er voor de regiogemeenten een financiële prikkel om zsm door te zetten naar 

indicatie voor intramuraal. 

 

De cliënt krijgt een indicatiebeschikking voor diens 2
e
 lijns  integrale ondersteunings-

arrangement, waarin inzichtelijk is op de zeven resultaatgebieden wat is beoogd. De 

resultaatgebieden (zie ook bijlage IV) waarvoor een indicatie afgegeven kan worden, zijn: 

 
1. Sociaal en persoonlijk functioneren cliënt 
2. Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden  
3. Financiën 
4. Dagbesteding 
5. Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid 
6. Huisvesting 
7. Mantelzorgondersteuning waarbij verblijf aan de orde is 

 

Afgesproken is om een kopie van het indicatiebesluit van cliënten BW ook naar de gemeente 

van herkomst te sturen, dit kan binnen de huidige privacy wetgeving.  

 

Werkwijze bij bezwaarprocedure 

Het nemen van besluiten in het kader van het behandelen van bezwaar of beroep is op 

juridische gronden (artikel 10:3 derde lid Awb) niet mogelijk. Deze bevoegdheid blijft dus bij de 

afzonderlijke (regio)gemeenten. Ten behoeve van eenduidige uitvoering worden aanvullende 

afspraken gemaakt tussen de samenwerkende gemeenten. Dit betreft de feitelijke 

administratieve afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, het horen en laten uitbrengen 

van advies op bezwaarschriften door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente 

Rotterdam voor zover dat betreft de in mandaat genomen beschikkingen inzake Beschermd 

Wonen.  

 

                                                      
2
 Begin 2015 wordt door de VNG een screeningsmodel ontwikkeld om centrumgemeenten te helpen bij 

het screenen  van burgers voor een plek BW of andere, meer passende vorm van begeleiding. 
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Overbruggingszorg  

Gezien de beperkte capaciteit is intramurale zorg helaas niet altijd direct voorhanden op het 

moment van indicatie. De indicatiestelling beziet alleen welke ondersteuning er nodig is, en 

houdt geen rekening met de vraag of de benodigde ondersteuning aanwezig is of niet.   

Als de intramurale zorg niet beschikbaar is, wordt door de gemeente Rotterdam als 

indicatiesteller met de cliënt en zorgaanbieder (die is aangewezen voor de intramurale zorg) 

besproken hoe  de wachttijd verantwoord te overbruggen. De zorg die de cliënt  dan krijgt, 

heet 'overbruggingszorg'. Deze overbruggingszorg kan worden aangeboden door de eerder 

genoemde zorgaanbieder of bij een andere zorgaanbieder. in veel gevallen betreft de 

overbruggingszorg extramurale zorg. De financiering van deze extramurale zorg valt dan ook 

onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente aangezien het overbruggingszorg 

betreft.  

 

NB.  Er is geen sprake van overbruggingszorg als de cliënt een indicatie heeft voor 

intramurale zorg maar geen gebruik wenst te maken van dit verblijf. In dit geval kiest 

de cliënt er voor om thuis te blijven en de zorgfuncties thuis te ontvangen. in die 

gevallen is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de financiering daarvan.  

 

Forensische plekken BW 

Centrumgemeenten kopen plekken BW in en de Dienst Justitie en Veiligheid koopt ook 

plekken BW in voor forensische zorg. Echter de titel forensische zorg kan zeer snel vervallen 

en dan moet de forensische plek BW worden omgezet naar een gemeentelijke plek BW. Dit 

gaat buiten eventuele gemeentelijke wachtlijsten om. Hiervoor wordt in overleg met de VNG 

een procedure ontwikkeld. 

 

Herindicatie  

De herindicatie voor de doelgroep BW wordt meegenomen in het geheel van de 

indicatiestelling voor de cliëntgroep GGZ / MO Intramuraal door de directie PGW&Z van de 

gemeente Rotterdam, er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde indicatieprotocol. Belangrijk 

voor de herindicatie is dat alle klanten BW ruim voorafgaand aan het aflopen van hun huidige 

AWBZ indicatie duidelijk in kaart zijn gebracht op cliëntniveau, o.g.v. de gegevens van CIZ en 

de eigen gegevens (e-Vita), opdat helder is welke klanten er per 1 januari  2015 met een 

AWBZ GGZ-C  indicatie zijn en tot wanneer die indicatie loopt.  

 

 

3. Beschikken op arrangement en betalen  

Tegelijkertijd met de beschikking aan de cliënt, krijgt de zorginstelling een leveringsopdracht 

om de zorg en ondersteuning te gaan leveren.  De betaling van deze zorg vindt ook door de 

gemeente Rotterdam plaats aan de zorgaanbieder en wordt niet gefactureerd aan de 

gemeente waarvan de klant vandaan komt. Dit vanwege het feit dat de gemeente Rotterdam 

hiervoor ook de middelen van het Rijk ontvangt. Dit betekent dat er geen berichtenverkeer 

nodig is tussen Rotterdam en de regiogemeenten op cliënten / arrangementen niveau als het 

om betalingen en facturatie gaat. . 
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4. Monitoren en trajectregie 

Er wordt door de gemeente Rotterdam gemonitord op de uitvoering van het integrale 

ondersteuningsarrangement, zowel financieel (check op de facturatie) als zorginhoudelijk 

(voortgang ondersteuningsplan). De inhoudelijke monitoring ligt in de huidige situatie bij de 

trajectregisseurs. Qua monitoring is afgesproken in het convenant dat een monitor Beschermd 

Wonen wordt ingericht in die de volgende variabelen omvat: 

•               Aanvragen en beschikkingen Beschermd Wonen 

•               Voortgang op integrale Ondersteuningsarrangementen 

•               Uitstroom uit Beschermd Wonen 

•               Verwijzingen (en eventuele terugverwijzingen) tussen de gemeenten 

 

In het kader van inkoop en contractmanagement wordt deze monitor ingericht en beheerd door 

Rotterdam. Op deze factoren zal vanaf 1 juli 2015 halfjaarlijks een managementrapportage 

aan de Colleges worden verstrekt. Op onderdelen zal de monitor nog moeten worden 

ontwikkeld: 

•               Wachttijd en wachtlijst Beschermd Wonen 

•               Beschikbare capaciteit en bezettingsgraad Beschermd Wonen 

 

De opzet van de monitor wordt nu uitgewerkt. De informatie zal uit verschillende 

registratiesystemen dienen te komen. De inzet is begin 2015 met een concrete opzet te komen 

om te bespreken.  
 

3. Communicatie  

 

De gemeente Rotterdam heeft een deelcommunicatieplan ‘Zorg dichtbij’ opgesteld dat inzet op 

de communicatie met cliënten en professionals voor overgang van de  AWBZ naar de nieuwe 

WMO. In deze notitie staan de stappen in het proces om te komen tot een eenduidige 

communicatieaanpak met alle partners intern en in het veld. Hiermee streven we ernaar om de 

cliënt eenduidig, helder en op tijd te informeren in samenwerking met de betrokken 

zorgaanbieders.  Communicatie met cliënten en professionele spelers zijn specifiek en worden 

ingevuld en opgepakt door afzonderlijke programma’s. De burger denkt niet in de scheidslijnen 

van onze organisatie en decentralisaties. Daarom zorgen we ervoor de communicatie op 

elkaar aansluit en met elkaar samenhangt. Voor de doelgroepen genoemd in dit 

Uitvoeringsplan Beschermd Wonen is het wenselijk om een communicatiewerkgroep in te 

richten met de communicatieadviseurs uit de betrokken regiogemeenten, met als doel het 

opstellen van een gezamenlijk deelcommunicatieplan.  

 

De achterliggende visie bij de communicatiestrategie beknopt samengevat: “Veel gemeenten, 

zo ook Rotterdam, zijn bezig met het vernieuwen van hun zorg en welzijn. Het gaat om een 

landelijk vraagstuk. De ondersteuning die mensen krijgen, wordt meer vraaggericht en 

effectiever georganiseerd. De decentralisatie van een aantal zorgtaken van het Rijk naar de 

gemeenten en bezuinigingen maken dat meer noodzakelijk. Steeds meer mensen doen een 

beroep op de zorg. Om Rotterdammers die het nodig hebben, zorg en ondersteuning te 

kunnen blijven bieden, moet de gemeente de zorg anders organiseren. Hierbij is de eigen 

kracht en het eigen netwerk van de cliënt het uitgangspunt. Op het moment dat hier geen 

oplossing in te vinden is, wordt gezocht naar oplossingen binnen algemene of collectieve 
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voorzieningen of door inzet van medewerkers uit het wijkteam. Pas als dit alles geen volledige 

oplossing biedt, zal inzet van een maatwerkvoorziening aan de orde kunnen zijn.”  

 

Aan de hand van de analyse van de cliënten en de boodschappen die zij dienen te ontvangen 

zullen doelgroepen (cliënten en hun familie, zorgaanbieders, mantelzorgers, netwerkpartners, 

medewerkers, etc.) onderscheiden worden en zal bepaald worden welke boodschap en via 

welk(e) communicatiemiddel(en) er naar hen gecommuniceerd gaat worden. Ook in 

afstemming met de betrokken zorgaanbieders.  

Hiervoor wordt een aparte communicatiewerkplan opgesteld is samenspraak met de 

communicatieadviseurs uit de regiogemeenten.  

 

Voor de communicatiestrategie zijn de volgende hoofddoelen geformuleerd: 

• Cliënten zijn helder, eenduidig en op tijd geïnformeerd over de veranderingen en wat 

de gevolgen hiervan zijn voor henzelf bij ondersteuningsvragen die ze hebben nu, al 

ontvangen of nog gaan krijgen. 

• Cliënten zijn op de hoogte van het feit dat de gemeente per 1 januari 2015 

verantwoordelijk is voor begeleiding van mensen met een beperking en dat daar 

minder geld voor beschikbaar is.  

• Cliënten weten dat zelfredzaamheid en meedoen de uitgangspunten zijn van het 

nieuwe beleid.  

• Stakeholders en professionals die werken of betrokken zijn bij de doelgroepen/clienten 

zijn geïnformeerd over de veranderingen.  
 
 
4. ICT  
 

Vanuit het programma 1 Informatieplatform van de gemeente Rotterdam is gestart met het 

vormen van een duidelijk beeld van het toekomstige bedrijfsmodel, het bijbehorende 

procesmodel en de informatiehuishouding i.h.k.v. de 3D. Voor de decentralisatie AWBZ is het 

belangrijkste dat voor eind 2014 geregeld moet zijn dat indicaties kunnen worden afgegeven 

op de nieuwe producten. Concreet houdt het in dat het mogelijk moet zijn om te indiceren, 

herindiceren, beschikken, betalen en een eigen bijdrage te heffen. Hierop worden de huidige 

informatiesystemen en applicaties aangepast en waar nodig worden nieuwe applicaties 

ontwikkeld.  Voor wat betreft BW zijn 2 applicaties hierin van belang: 

 

- Front office applicatie  

Er wordt 1 nieuwe applicatie voor front office taken ontwikkeld, onder de naam toegang en 

casusregie. Naar verwachting zal deze pas eind 2015 beschikbaar komen. Tot die tijd wordt 

gewerkt met een tijdelijke applicatie door Vraagwijzer en Wijkteams. Voor wat betreft de 

stedelijke keten, wordt er tot nader orde gewerkt met e-Vita het cliëntvolgsysteem voor onder 

andere de MO / OGGZ doelgroep, dat al enige jaren in gebruik is. Dit systeem is web-based 

en modulair. Dit systeem wordt daarom ook gebruikt voor het registreren van de toegang / 

melding en indicatiestelling  van cliënten BW, zowel voor de huidige cliënten (overgangsrecht) 

als voor de nieuwe BW cliënten / indicaties / arrangementen  per 2015. In de loop van 2014 is 

e-Vitameerdee malen “geschoond” en wordt nu klaar gemaakt en aangepast voor de 

conversie van de gegevens bestanden van het CIZ. Hierin zal dan ook de vertaalslag moeten 

worden meegenomen van wat de vraag van de regiogemeenten is ihkv 
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managementinformatie. Verder zal er geen directe relatie zijn tussen deze applicatie en 

applicaties van de regiogemeenten.  

 

- Back office applicatie 

Er komt ook 1 applicatie voor alles inzake beschikken en betalen, de back office functies. Hier 

is al wel een keuze gemaakt voor een systeem, te weten Socrates. Momenteel wordt Socrates 

door Wigo4it doorontwikkeld hiertoe, niet alleen voor Rotterdam maar ook voor Utrecht en Den 

Haag. Ook hier zal er geen directe relatie zijn tussen Socrates en applicaties van de 

regiogemeenten, maar ook hier zal wèl moeten worden bezien van wat de vraag van de 

regiogemeenten is ihkv managementinformatie en in hoeverre Socrates daar informatie voor 

kan leveren.  

 

 

5. Eigen bijdrage 

 

Gebruikers van voorzieningen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang hebben 

sinds jaren een eigen bijdrage (ook wel gedeeltelijke onkostenvergoeding of tegemoetkoming 

in de verblijfskosten genoemd). Deze praktijk is ontstaan onder de oude Welzijnswet. De 

zorginstellingen voor MO en VO  stelden over het algemeen zelf de hoogte van de bijdrage 

vast – meestal in overleg met de gemeente. De ontstane praktijk bij het heffen van bijdragen in 

de MO en VO  door de zorginstellingen was na de inwerkingtreding van de eerste Wmo 

doorgegaan. Dit wordt met de nieuwe WMO 2015 gerepareerd / gelijk getrokken in de WMO 

verordening van de gemeente Rotterdam.  

 

De eigen bijdragesystematiek voor maatwerkvoorzieningen borduurt voort op de 

systematiek in de huidige Wmo. De Algemene maatregel van bestuur die bepalingen 

bevat over de eigen bijdrage moet echter nog worden vastgesteld. Voor  beschermd wonen 

geldt een andere eigen bijdragesystematiek. Per saldo komt dit voor de meest cliënten er op 

neer, dat deze de beschikking houden over een inkomen ter hoogte van de bijstandsnorm zak- 

en kleedgeld. 

 

De cliënt wordt tijdens het opstellen van het ondersteuningsplan cq de aanvraag voor een 2
e
 

lijns ondersteuningsarrangement geïnformeerd over de financiële bijdrage die hij is 

verschuldigd als er gebruik wordt gemaakt van een ondersteuningsaanbod van de gemeente.  

Aangezien de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening 

niet tot de bevoegdheid behoort van de gemeenten maar van het CAK, kan de indicatiesteller 

ten aanzien hiervan slechts globaal en onder voorbehoud informatie verstrekken en zo nodig 

verwijzen naar (de website van) het CAK. In ieder geval wordt wel door de indicatiesteller 

duidelijk gemaakt voor welke voorzieningen er een eigen bijdrage verschuldigd is en waar de 

hoogte van de eigen bijdrage van afhankelijk is
3
. 

 

 

                                                      
3
 De VNG heeft geïnventariseerd dat nu onduidelijk is hoe de Eigen Bijdrage moet worden bepaald en 

waar de eigen bijdragen neerslaan. Inmiddels is bekend dat er een nieuwe AMvB komt over de eigen 

bijdrageregeling voor BW 
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6. Training en opleiding, deskundigheid bevordering 
 

De komst van de nieuwe WMO  2015 brengt nieuwe taken met zich mee 

maar ook een verandering in de huidige taken en manier van organiseren. Ook zal de 

omgeving waarin de WMO wordt uitgevoerd in Rotterdam veranderen door de komst van het 

nieuwe toegangsmodel met daarin een verbrede Vraagwijzer en Integrale Wijkteams. Voor de 

medewerkers van de gemeente Rotterdam brengt de nieuwe WMO grote veranderingen met 

zich mee. Nieuwe doelgroepen zullen een beroep doen op WMO-voorzieningen, in de 

indicering zal samengewerkt worden met nieuwe partners, administratieve processen zullen 

veranderen. Deze veranderingen gelden net zo zeer bij de regio gemeenten, vaak kennen zij 

al hun eigen opleidingen en trainingen. Daarom is afgesproken dat zij niet zullen aansluiten bij 

het opleidingsplan van de gemeente Rotterdam. Wel is in december 2014 door de gemeente 

Rotterdam een workshop georganiseerd voor de relevante betrokkenen in de regiogemeenten, 

bijv. voor de uitvoerende medewerkers van de loketten. Ook worden de communicatie 

medewerkers van de regiogemeenten geconsulteerd bij communicatie uitingen van Rotterdam 

inzake Beschermd wonen, zoals informatiebladen voor professionals en cliënten.  



 

 12 

BIJLAGE I Huidig klantproces MO  
 

 

Het proces voor BW zal in grote  lijnen overeenkomen met de nieuwe “WMO proof “ proces 

voor cliënten MO in Rotterdam. Ook daar is immers al  sprake van een regiofunctie.  Ter 

illustratie en op hoofdlijnen de huidige procedure voor de MO :  

 

1. Aanmelding: iemand die (naar zijn oordeel) is aangewezen op de MO kan zich 

hiervoor melden bij de intake Centraal Onthaal (CO). Ook derden, zoals veldwerkers 

of cliëntvertegenwoordigers, kunnen iemand aanmelden. Zorginstellingen hebben 

altijd het recht om een klant tot de eerstvolgende werkdag een bed te geven (het 

zogeheten crisisbed), indien zij dat in die specifieke situatie noodzakelijk achten. Deze 

klant dient de volgende werkdag zich te melden cq. te worden aangemeld bij CO. 

 

2. Toestemming CO: Om toegelaten te kunnen worden tot de voorzieningen van de MO 

dient een klant te voldoen aan een aantal criteria (zie hieronder). Daarnaast is er een 

zogeheten “hardheidsclausule”. In bijzondere gevallen kan een beroep worden 

gedaan op de hardheidsclausule. CO kan, in afwijking van de toelatingscriteria a, c en 

d, toegang tot de MO verlenen, als dat gelet op alle omstandigheden voor betrokkene 

(zeer) dringend noodzakelijk is. 

 

3. Zorgvraagverduidelijking: Na toelating tot de keten MO, krijgt de cliënt een CO en 

beschikking (voor de toelating). Daarna wordt door de zorginstelling binnen vier tot zes 

weken de zorgvraagverduidelijking van die cliënt gemaakt en wordt een integraal 

trajectvoorstel opgesteld. Dit trajectvoorstel behelst de leefgebieden: huisvesting, 

inkomen, financiën (schulden), sociaal functioneren, psychisch functioneren, praktisch 

functioneren, lichamelijk functioneren, verslaving en activering / dagbesteding (het 

leefgebied zingeving is facultatief).  

 

4. Trajectplan: Dit trajectvoorstel wordt aangeleverd bij CO en wordt besproken in de 

TrajectToewijzingsCommissie (TTC). De TTC staat onder voorzitterschap van de 

gemeente en bestaat uit gemandateerde vertegenwoordigers van de GGZ-, VZ- en 

MO-instellingen; en een “kwaliteitszetel” voor cliëntvertegenwoordiging. In de TTC 

worden per leefgebied afspraken vastgelegd over de tijdsduur van het voor de cliënt 

benodigde traject en de daaruit voortvloeiende verplichtingen zowel voor de cliënt als 

de begeleidende instelling. Op die manier leidt het trajectvoorstel tot een vastgesteld 

trajectplan, dat meetelt voor de targets van het PvA MO. De cliënt wordt aan een 

instelling toegewezen, de zogenaamde hoofddossierhouder. Bij de toewijzing van een 

hoofddossierhouder is huisvesting vaak leidend. Deze hoofddossierhouder wijst 

binnen zijn eigen organisatie een cliëntmanager aan. 

 

5. Trajectregie:  De trajectvoortgang van de cliënt is neergelegd bij de 

hoofddossierhouder, welke een cliëntmanager aanstelt. De monitoring van die 

voortgang is neergelegd bij de trajectregisseur. De trajectregisseur werkt bij de 

gemeente. De hoofddossierhouder is verantwoordelijk voor het organiseren, 

informeren en betrekken van derden die nodig zijn bij het traject van de cliënt. De 

hoofddossierhouder / cliëntmanager en trajectregisseur evalueren in hoeverre de 
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doelstellingen (m.b.t. een cliënt) zijn gehaald en of er een aangepast traject kan 

worden vastgesteld of dat continuering of bijstelling van de doelstellingen nodig is. . 

Doel is, indien mogelijk, een continue doorstroom en ontwikkeling van de cliënt naar 

een maximaal niveau van zelfredzaamheid.  

 
 

Criteria Centraal Onthaal Volwassenen (intake cliënten MO) 

 

• Leeftijd: 23 jaar of ouder zijn. Mensen tussen de 18 en 23 jaar worden verwezen naar 

Centraal Onthaal Jongeren (Jongerenloket).  

 

• Rechtmatig verblijf in Nederland hebben: om tot de MO te worden toegelaten dient 

men Nederlander te zijn of een verblijfsvergunning te hebben op grond waarvan 

aanspraak gemaakt kan worden op voorzieningen, verstrekkingen en uitkeringen 

(koppelingsbeginsel). Indien een persoon de nationaliteit heeft van een lidstaat van de 

Europese Unie en korter dan drie maanden in Nederland verblijft, kan deze persoon 

geen gebruik maken van de MO. Deze persoon verblijft wel rechtmatig in Nederland, 

maar kan onder toepassing van artikel 24, tweede lid, van Richtlijn 2004/38/EG geen 

aanspraak maken op bijstand of maatschappelijke opvang. Bij verblijf langer dan drie 

maanden is (gemeentelijk) onderzoek naar de rechtmatigheid van verblijf nodig. Van 

rechtmatig verblijf is meestal geen sprake als betrokkene, tijdens zijn verblijf in 

Nederland geen of onvoldoende economische activiteit (heeft) verricht.  

 

• Regiobinding:  Een klant heeft regiobinding als hij gedurende de laatste drie jaar 

minimaal twee jaar aantoonbaar in Rotterdam of in de regio, waar Rotterdam 

centrumgemeente voor is, zijn hoofdverblijf heeft gehad. Dit moet blijken uit 

inschrijving bij de burgerlijke stand, of uit bekendheid (en registratie daarvan) bij de 

zorginstellingen in deze regio.  

 

• Noodzakelijkheidcriterium: Personen kunnen alleen gebruik maken van de 

maatschappelijke opvang indien zij behoren tot de doelgroep zoals beschreven in 

artikel 1, eerste lid, onder c, van de WMO: "… personen die, door een of meer 

problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn 

zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving".  

 

OGGz-problematiek: De klant voldoet aan het criterium OGGz-problematiek, dat 

omschreven is als “een vermoeden van beperkte zelfredzaamheid als gevolg van een 

verslavings-, psychisch of psychosociaal probleem danwel een combinatie van deze 

problemen”. Er moet met andere woorden een duidelijke zorgvraag aanwezig zijn, naast 

de opvangvraag, de zorgvraag is hierbij leidend.  
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BIJLAGE II   Criteria aanmelden voor indicatie voor BW 
 
 
Inleiding 
Voordat beschermd wonen in beeld komt, moet er door de regiogemeente  goed 
geïnventariseerd zijn of iemand niet ambulant ondersteund kan worden in de eigen 
(regio)gemeente.  Tevens dient er gekeken te worden naar andersoortige voorzieningen zoals 
de Wet Langdurige zorg of de zorgverzekeringswet. Het verdient daarom de voorkeur alle 
meldingen vanuit de regiogemeente zoveel mogelijk lopen via het Wmo loket 2015 van die 
gemeente zelf.  
 
Daar wordt een eerste inschatting gemaakt op basis van de criteria hieronder beschreven.  
Als iemand dan aangewezen blijkt op beschermd wonen, kan iemand door middel van een 
formulier “melding nieuwe aanvraag Wmo 2015” aangemeld worden bij het stedelijk loket van 
de gemeente Rotterdam die het Wmo onderzoek verder zullen voortzetten en indiceren. 
 
Criteria Beschermd wonen 

• Leeftijd 18+ 

• Nederlander of een status gelijkgesteld daaraan 

• Regiobinding (zie ook bijlage I in dit plan voor een concrete uitwerking)  

• Geen alternatieve voorzieningen die vanuit andere financieringsbronnen (bijv. WLz,  
Zorgverzekeringswet) beschikbaar is en beter passend bij de aard van de 
problematiek van de cliënt.  

• Problematiek (GGZ) zodanig dat intramurale begeleiding noodzakelijk is, zie hieronder 
de uitwerking van dit criterium.   

 
 
Uitwerking criterium Problematiek (GGZ) 
De meeste criteria spreken voor zich, het criterium “Problematiek (GGZ) zodanig dat 
intramurale begeleiding noodzakelijk is” behoeft wel enige uitwerking. De tekst in het 
indicatieprotocol van de gemeente Rotterdam luidt: Verblijf wordt geïndiceerd als de 
ondersteuning voor de cliënt noodzakelijkerwijs samen gaat 
met een beschermde woonomgeving en/of een therapeutisch leefklimaat en/of permanent 
toezicht. het betreft hier psychische en/of psychiatrische problematiek, waar mogelijk 
onderbouwd met een formele DSM diagnose.  
 

• Een beschermde woonomgeving is een veilige en afgeschermde woon- en 
             leefomgeving voor cliënten die door hun beperkingen niet in staat zijn zelfstandig te  
             leven en/of een mogelijk gevaar voor zichzelf of anderen vormen. 
 

• In een therapeutisch leefklimaat zijn therapie- en zorgfuncties aanwezig in de vorm 
van specifieke voorzieningen (oefenruimtes, behandelkamers) omdat er vaak, 
intensief of specifiek zorg geleverd moet worden, een specifiek woon- en leefklimaat; 
en een structurerende omgeving. 

 

• Permanent toezicht kan verschillende doelen hebben en verschillen in intensiteit. 
Afhankelijk daarvan kan de toezichtfunctie op verschillende manieren vorm krijgen. 
Het toezicht kan bijvoorbeeld gericht zijn op: 

            - het verlenen van ondersteuning op ongeregelde en/of frequente tijden, omdat de  
              cliënt zelf niet (meer) in staat is om hulp in te roepen; 
            - het ingrijpen bij gedragsproblemen: 
            - therapeutisch: gericht op verbetering van de gedragsstoornis of aanleren van ander 
              gedrag; of 
            - preventief: voorkomen van escalatie en gevaar. 
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BIJLAGE III Korte toelichting op de ZRM 
 

 

Wat meet ik met de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM)?  

Met de ZRM meet je hoe zelfredzaam iemand is. Alle gegevens over het functioneren van een 

persoon druk je op de ZRM uit in een oordeel over de mate van zelfredzaamheid van die 

persoon op dat moment. 

 

Wat is zelfredzaamheid?  

Zelfredzaamheid is het zelf realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op de 

belangrijke domeinen van het dagelijks leven. Indien nodig door de juiste hulp te organiseren 

op het moment dat een daling van je functioneringsniveau dreigt of plaatsvindt, die je niet zelf 

kan voorkomen of verhelpen. 

 

Welke niveaus van zelfredzaamheid en welke domeinen heeft de ZRM?  

De ZRM is ingedeeld in vijf niveaus van zelfredzaamheid. Het laagste niveau op de schaal is 

minimale zelfredzaamheid. Het hoogste niveau is maximale zelfredzaamheid. De ZRM heeft 

11 domeinen: Financiën, Dagbesteding, Huisvesting, Huiselijke relaties, Geestelijke 

gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Verslaving, Activiteiten van het dagelijks leven, Sociaal 

netwerk, Maatschappelijke participatie, en Justitie 

 

Hoe scoor ik cliënten met de ZRM?  

Je beoordeelt de mate van zelfredzaamheid van een cliënt. Dit oordeel druk je uit in een score 

op de ZRM. De domeinen en indicatoren van de ZRM schrijven voor welke informatie je nodig 

hebt om een oordeel te vormen maar niet hoe je die informatie verzamelt. 

 

Waarmee houd ik rekening bij uitleg van de score?  

Bij het waarderen van de ZRM-score moet je een aantal zwaartefactoren meewegen. De 

zwaartefactoren bij de ZRM zijn: het hebben van een zorgverzekering; het cognitief vermogen; 

beheersing van de Nederlandse taal; en de verantwoordelijkheid voor kinderen. 

 

Welke cliënten kan ik beoordelen met de ZRM?  

De ZRM kun je volledig beoordelen voor alle personen in Nederland met een leeftijd tussen de 

18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Voor deze groep (‘volwassenen’) zijn altijd alle 

domeinen van toepassing. Bij minderjarigen en 65-plussers kun je ZRM niet zonder meer 

toepassen. 

 

Wat kan ik met de score op de ZRM?  

Wat je kunt met de score is afhankelijk van hoe je de ZRM gebruikt. De mogelijkheden 

variëren van verheldering van de hulpvraag tot het bepalen van de effectiviteit van de 

behandeling. 
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Bijlage IV Resultaatgebieden 

 

Per resultaatgebied zijn er intensiteitstreden vastgesteld. Deze staan hieronder in de tabel 

beschreven. Ook wordt er per resultaatgebied aangegeven of er voor bepaalde cliëntgroepen 

uitzonderingen in de intensiteitstreden. Indien er geen opmerking bij staat, dan zijn de 

intensiteitstreden voor iedere cliëntgroep gelijk.  

 

Resultaatsgebieden Onderverdeling treden 
 

1. Sociaal en persoonlijk functioneren - Beperkt 
- Beperkt/midden 
- Midden  
- Midden/intensief 
- Intensief 

2. Ondersteuning en regie bij het voeren van 
een huishouden 

7 budgettreden  
 
Dit resultaatgebied is niet van toepassing bij 
cliëntgroep GGZ/MO intramuraal 

3. Financiën - Beperkt 
- Midden 
- Tijdelijk intensief 

4. Dagbesteding - Beperkt 
- Midden 
- Intensief/volledig  
 
Intensief/volledig is niet van toepassing bij 
cliëntgroep Ouderen 
 
Tarieven voor vervoer verschillen per 
cliëntgroep  

5. Ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid - Beperkt 
- Midden 
- Intensief 
 
Dit resultaatgebied is niet van toepassing bij 
cliëntgroepen Ouderen en Lichamelijk 
Beperkten 

6. Huisvesting - Tijdelijk licht 
- Begeleid wonen 
- Beschermd wonen 
 
Dit resultaatgebied is alléén van toepassing 
voor de cliëntgroep GGZ MO intramuraal 

7. Mantelzorgondersteuning zodat de cliënt 
langer thuis kan wonen 

- Beperkt 
- Midden 
- Intensief 
 
Dit resultaatgebied is niet van toepassing bij 
de cliëntgroepen GGZ MO extramuraal en 
GGZ MOG intramuraal 
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