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Werkwijze Regionaal Expertise team Beschermd Wonen  
__________________________________________________________________________ 

Vanaf 1 september 2019 gaat het Regionaal Expertise team Beschermd Wonen van start. In deze 
memo wordt uitgelegd waarom dit team is opgezet, wat haar rol wordt en hoe de samenwerking 
verloopt met wijk- en gebiedsteams en zorgaanbieders.  

Aanleiding 
Beschermd Wonen is vanaf 2015 een taak van de centrumgemeenten. In Friesland is de uitvoering 
van deze taak belegd bij belegd bij Sociaal Domein Fryslân. De wijk- en gebiedsteams van alle Friese 
gemeenten spelen een belangrijke rol als verwijzer naar Beschermd Wonen. Vóór 2018 gaven de 
wijk- en gebiedsteams advies aan de gemeente Leeuwarden, waarna  r een inhoudelijke toetsing 
plaats vond voordat de gemeente een beschikking gaf. Vanaf 2018 zijn alle wijk- en gebiedsteams 
verantwoordelijk voor het ‘besluit’ en vindt er geen inhoudelijke toetsing meer plaats. De gemeente 
Leeuwraden neemt het besluit over en geeft de beschikking af. Vanaf 2018 is in de inkoop ook een 
nieuw product opgenomen; ThuisPLUS: Beschermd Wonen in een thuissituatie.  

We komen jaarlijks niet uit met het budget wat we vanuit het Rijk ontvangen. In 2018 zagen we een 
forse toename van de uitgaven. Het tekort steeg van 1.6 miljoen naar 5 miljoen euro. Dit kan onder 
andere verklaard worden door een toename van het aantal intramurale cliënten en ThuisPLUS- 
cliënten door het afgeven van zwaardere pakketten en het afgeven van beschikkingen voor de een 
langere periode. We zien dat de expertise en ervaring op dit terrein bij de wijk- en gebiedsteams heel 
wisselend is en dat ze het lastig vinden om een goede afweging te maken of iemand wel of niet moet 
instromen in Beschermd Wonen.  

Vanaf 2021 wordt het landelijk budget voor beschermd Wonen herverdeeld en worden alle 
gemeenten financieel verantwoordelijk. Elke Friese gemeente ontvangt vanaf die datum een eigen 
budget. We weten dat we als Fryslân dan 6 miljoen minder geld ontvangen. Dit betekent vanaf 2021 
een tekort van 11 miljoen euro als we de huidige werkwijze niet veranderen.  

De gemeente Leeuwarden heeft op 14 mei 2019 namens alle Friese besloten om kennis, expertise en 
ervaring over Beschermd Wonen te bundelen in een Regionaal Expertise team Beschermd Wonen. 
Dit team krijgt de regie op de toegang. Hierdoor wordt meer regie verkregen op de toegang en 
hiermee op de kosten.  

Naast deze instrumenten wordt ook ingezet op het in Fries verband maken van afspraken over het 
beschikbaar stellen van woningen om de uitstroom uit Beschermd Wonen te bevorderen. Dit gebeurt 
door aansluiting bij het landelijk actieprogramma ‘Weer Thuis’. Daarnaast worden ontwikkeltafels 
georganiseerd met aanbieders over de uitvoering van Beschermd Wonen en ThuisPLUS in de praktijk.  

Taken regionaal expertise team en samenwerking met wijk- en gebiedsteams 
Het team krijgt de regie op de toegang tot Beschermd Wonen en ThuisPLUS. Zij besluiten of iemand 
kan instromen. Naar aanleiding van hun besluit wordt door de gemeente Leeuwarden een 
beschikking af gegeven.  
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Het team gaat de volgende taken uitvoeren: 

• beoordelen nieuwe instroom 

• beoordelen herindicaties  

• beoordelen niet-verzilverde indicaties. 

Bij het uitvoeren van het onderzoek trekken ze samen op het betreffende wijk- en gebiedsteam. De 

samenwerking is essentieel om hierdoor werkenderwijs te werken aan overdracht van kennis en 

expertise voor de toekomst.   

Nieuwe instroom 
Wanneer een inwoner zich meldt bij een wijk- en gebiedsteam en er blijkt sprake van een behoefte 

aan Beschermd Wonen of ThuisPLUS dan schakelt het gebiedsteam het expertiseteam in. Het 

inhoudelijk onderzoek wordt samen met het betreffende wijk- en gebiedsteam uitgevoerd. Indien 

daadwerkelijk sprake is van Beschermd Wonen, dan zorgt het expertiseteam voor invulling en 

verzending van het Besluitformulier. Dit doet het wijk- en gebiedsteam niet meer.  

Het regionaal expertiseteam is ook verantwoordelijk voor het deel van het onderzoeksverslag waarin 

ze motiveren waarom iemand wel of niet toegang krijgt tot Beschermd Wonen of ThuisPLUS. Hier 

maken ze afspraken over met het betreffende wijk- en gebiedsteam.  

Het gebiedsteam blijft wel de regisseur van de inwoner gedurende de looptijd van de beschikking om 

te kijken hoe het gaat. Zijn er wijzigingen in de situatie van de cliënt, dan vult het wijk- en gebieds-

team het besluitformulier in en mailt dit naar wmo-jeugd@leeuwarden.nl. Deze werkwijze is niet 

gewijzigd. 

Beoordelen herindicatie 

Het regionaal expertiseteam heeft inzicht in de looptijd van de beschikkingen. Zij maken ruim voor 

het aflopen van een beschikking een afspraak met de cliënt over het doen van onderzoek naar de 

vervolgondersteuning. Het team neemt ook contact op met het desbetreffende wijk- en gebiedsteam 

zodat ze weer samen met onderzoek kunnen doen. Indien daadwerkelijk sprake is van Beschermd 

Wonen of ThuisPLUS, dan zorgt het expertiseteam voor invulling en verzending van het Besluit-

formulier. Dit doet het wijk- en gebiedsteam niet meer. Het expertiseteam maakt in dit geval het 

verslag van het onderzoek.  

Het gebiedsteam blijft wel de regisseur van de inwoner gedurende de looptijd van de beschikking om 

te kijken hoe het gaat. Zijn er wijzigingen in de situatie van de cliënt, dan vult het wijk- en gebieds-

team het besluitformulier in en mailt dit naar wmo-jeugd@leeuwarden.nl. Deze werkwijze is niet 

gewijzigd. 

Beschikkingen die niet worden verzilverd 

Het team zoekt contact met cliënten die hun beschikking Beschermd Wonen of ThuisPLUS niet 

verzilveren en indien nodig voeren ze, weer samen met het betreffende wijk- en gebiedsteam, 

onderzoek uit.  

De functie van regionaal expert en de uitvoering van de steekproeven vervallen door het instellen 
van een regionaal expertiseteam.  
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Samenwerking met zorgaanbieders 

Net zoals nu het geval is, verloopt een aanvraag voor Beschermd Wonen of ThuisPLUS via het 

betreffende wijk- en gebiedsteam. De zorgaanbieder kan niet via het expertise team een aanvraag 

doen.  

Het expertise team zal bij het onderzoek de betreffende zorgaanbieder betrekken. Maar het 

regionaal expertiseteam besluit of een cliënt een beschikking Beschermd Wonen of ThuisPLUS krijgt.  

Wanneer een beschikking Beschermd Wonen of ThuisPLUS is afgegeven, ontvangt de zorgaanbieder 

via het berichtenverkeer een startbericht.  

Leden regionaal expertise team 

De volgende mensen maken onderdeel uit van het team: 

• Dineke Bos 

• Christhy Fels 

• Jan Roelof van der Werff 

• Esther Hobman 

• Lydia Meesters 

• Etie Kolthof 

• Jolanda Kamphuis.  

De leden zijn een mix van mensen vanuit de wijk- en gebiedsteams die veel ervaring en kennis 

hebben van Beschermd Wonen, de regionaal expert en de uitvoerders van de steekproeven.  

De contactgegevens zullen nog gecommuniceerd worden.  

Periode 

Het regionaal expertiseteam start per 1 september 2019 en zal doorlopen tot 31 december 2020. Per 

2021 worden Beschermd Wonen door gedecentraliseerd naar alle Friese gemeenten en ontstaat er 

mogelijk een nieuw zorglandschap.  

Mochten er naar aanleiding van deze memo vragen zijn, dan kun je contact opnemen met:  

Irene Gaspers (irene.gaspers@sdfryslan.nl / 058-2336170)  


