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In een open dialoog is in vier sessies gesproken met aanbieders om informatie te delen en input op te 
halen voor de inkoop 2022. De kern van de beweging binnen BW is de verdere ambulantisering in de 
regio Friesland (zie hieronder).

Drie Friese uitgangspunten voor invulling Beschermd Wonen:
1. ondersteuningsbehoefte van de cliënt wordt gevolgd;
2. lokale ondersteuning, tenzij…;
3. hoogwaardige specialistische voorzieningen moeten in voldoende mate beschikbaar zijn.

Ambulantisering
Zorgpartijen hebben volop ingezet op ambulante zorg en vragen naar een duidelijke visie. Ze willen 
graag langetermijnplannen maken en investeren om zo aan de (toekomstige) vraag te voldoen.

SDF inventariseert momenteel, op basis van vrijwilligheid van gemeenten, of er animo is om 
gezamenlijk producten in te kopen. Dat overleg bevindt zich in de verkenningsfase. SDF zal de zorg 
die partijen hebben over een goede continuering van de zorgverlening, delen met gemeenten.

Wat zorgpartijen betreft, moeten gemeenten gezamenlijk vaststellen wanneer een cliënt uitstroomt. 
Dat voorkomt het voeren van discussies. Gevraagd wordt de toegang regiobreed op dezelfde manier 
te organiseren met gelijke eisen (bijv. schuldenvrij) om geen schotten te creëren.

Lokale varianten ThuisPlus
De aanbieders roepen op te voorkomen dat gemeenten alles ‘dichttimmeren’ in technische zin in de 
aanbesteding. Anders kunnen producten niet worden toegevoegd en vallen cliënten tussen wal en 
schip. SDF benadrukt dat er onderling overleg is tussen de gemeenten om diensten goed te laten 
aansluiten. Naast de onderlinge afstemming zal er echter ook sprake zijn van ‘couleur locale’.

Een centrale organisatie heeft voordelen; SDF heeft kennis en ervaring rondom BW. Die kennis en 
kunde hebben gemeenten nog niet, ze moeten dit ‘erbij doen’. Dat kan een vloeiende overgang in de 
weg zitten. Naar cliënten toe willen zorgpartijen duidelijkheid bieden. Voor zorgpartijen is het duidelijk 
dat gemeenten afspraken moeten maken over lokale varianten om het lokale aanbod te laten slagen.

Oproep aan gemeenten: geef SDF de ruimte om de voor- en achterkant van het traject identiek te 
laten zijn.
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Mogelijke tussenvarianten/ producten
Tussen lokaal en regionaal in; een tussenproduct introduceren om uitstroom mogelijk te maken.

•  Ambulant wonen, zorg gepland en ongepland in 24-uurs setting, dichtbij de 24-uurs locatie.
Een mooie stap naar zelfstandigheid terwijl cliënten gebruik kunnen maken van 24-uurs zorg.

•  Wijzigen hotelmatige voorzieningen. Nu is het verplicht inclusief. Dat maakt de
verzelfstandiging lastig. Voor cliënten die zelfstandig willen wonen is dit niet de juiste prikkel.

•  Vaardigheidstraining bekostigen binnen het tarief.
•  Gepleit wordt voor product: ‘observatie’. Eerste twee maanden bekijken wat passende zorg is. 
•  Voorbeeldproject in Bolsward – zelfstandig wonen (Eigen Regie Friesland).

Zelfstandig wonen (afgeven beschikking)
Op het moment dat cliënten weer zelfstandig kunnen wonen, is er behoefte aan een beschikking.
Aanbieders willen graag dat het eerste halfjaar zelfstandig wonen regionaal wordt geregeld. Als dat 
goed gaat, kan daarna gemeentelijke toegang worden aangevraagd. Zo verloopt het proces naar 
zelfstandigheid sneller.

Samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders
Diverse ervaringen zijn gedeeld in de vier sessies. Het blijkt dat de samenwerking met ambtenaren
niet altijd goed verloopt, specifiek daar waar het gaat om indicaties. Ambtenaren zijn niet altijd bekend 
met de zorg en de dynamiek in een wooninstelling. Ook wordt er gesproken over sturing door SDF. 
Over het algemeen zijn de zorgpartijen tevreden met zowel hun lokale gemeentelijke team als SDF.

Het vertrouwen in gemeenten is in de afgelopen jaren gedaald door de druk op uitstroom (financiële 
prikkel). Soms wordt in het gesprek over herindicatie aangestuurd op afschaling. Bij gelijkblijvende 
problematiek schalen gemeenten geregeld af van pakket B naar A. Er zijn zorgaanbieders die hun 
begroting hebben moeten aanpassen (bijgesteld naar opbrengsten pakket A) om te kunnen overleven. 
Ze gaan de strijd hierover niet aan met gemeenten maar blijven zich richten op de zorg aan cliënten.

Kleinere zorgpartijen
Er worden hoge eisen gesteld aan personele bezetting en kundigheid. Voor kleine zorgaanbieders is 
het lastig wat personeelsbezetting betreft. Ze zoeken duidelijkheid, willen overleven in de markt.

Samenwerking tussen gemeenten (verhuizing cliënt)
Zorgaanbieders hopen op een goede onderlinge samenwerking tussen gemeenten. Gemeenten willen 
nu soms opnieuw indiceren als een cliënt uit een andere gemeente komt. Die kritische houding is 
ontstaan onder de druk van de financiële tekorten. De oproep aan gemeenten is onderling een 
gezamenlijk uitgangspunt te formuleren bij verhuizing van cliënten.

Bestemmingsplanproblemen
Zorgpartijen lopen tegen kolommen binnen de gemeente aan. Gemeenten zien het in één huis wonen 
door een groep cliënten als veredelde kamerverhuur (bestemmingsplan pand) en worstelen hier mee.

Huisvesting/ uitstroom
Duidelijk is dat uitstroom een enorme uitdaging is. Huisvesting vinden is een groot probleem. 
Gemeenten zijn, samen met zorgaanbieders, al geruime tijd in gesprek met woningbouwcorporaties. 
Het is een moeizaam en lang proces. De wachttijd voor een woning is lang en gemeenten kampen 
met de door de provincie opgelegde woningquota. Het is bijna ondoenlijk om plaats te vinden voor 
jongvolwassenen. Alle regio’s kampen met dit probleem. Een voorbeeld wordt genoemd: Utrecht had 
een aanjaagteam dat gemeenten helpt bij transformeren van kantoren naar appartementen. Maar ook 
hiervoor is een verruiming van woonquota nodig.

Een wooncomponent voor tijdelijk zelfstandig wonen wordt gemist om de doorstroom te bevorderen; 
een BW light variant. Een ‘huurtoeslag’ of ‘sponsoring’ kan een cliënt helpen de stap naar zelfstandig 
wonen te maken.

Doelrealisatie
Doelrealisatie zorgt voor druk bij bepaalde cliënten (‘ik mag geen terugval hebben, want anders….’). 
Een cliënt stabiel houden kan ook een doel op zich zijn. Een BW indicatie geldt voor 1-2 jaar, maar 
sommige cliënten hebben meer tijd nodig.
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Over een manier om tussentijds vast te stellen of resultaten worden behaald, wordt nu onvoldoende 
gesproken. Ook wordt overleg over de taakverdeling gemist (bijv. wie doet Wlz-aanvraag).

Een inhoudelijke check op de zorg zou onafhankelijk moeten zijn van de financiering van de zorg.

Gebiedsteammedewerkers kunnen zich coulant opstellen als een zorgpartij aantoont binnen een 
casus op de goede weg te zijn. Het is goed om met elkaar in gesprek te blijven en onderling 
vertrouwen op te bouwen. Een gezamenlijke sessie zoals vandaag helpt wederzijds begrip en 
vertrouwen te bewerkstelligen. Zorgpartijen willen graag na de aanbesteding en inkoop op een 
laagdrempelige wijze in overleg blijven met SDF over inhoudelijke zaken.

Pleidooi: houd de afstemmingsmomenten en administratieve lasten in het oog.

Zorgkosten
Zorgpartijen voelen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kosten (gemeenschapsgeld). 
Gemerkt wordt dat er vanuit SDF en gemeenten sterk op kosten wordt gestuurd. Zorgpartijen missen 
begrip en willen graag inhoudelijk kunnen praten met iemand die bekend is in het werkveld.

Kwaliteit producten
Het is van belang dat partijen het eens zijn over de kwaliteit van producten. Partijen vullen dit nu 
verschillend in. Zorgpartijen zouden hierin graag meer lijn willen zien. Ze kijken met een kritische blik 
naar de onderlinge verschillen in kwaliteit. Voorbeelden worden genoemd waarbij partijen geen 
slaapdiensten hebben, terwijl dit wel vereist is. Ook de aanwezigheid van een gedragswetenschapper 
wordt genoemd, terwijl tegelijkertijd wordt benadrukt dat dat niet persé iets zegt over de kwaliteit van 
geboden zorg.

Zorgpartijen zien dat verbetering zeker mogelijk is (bijv. in plannen, kwaliteitskaders vanuit SDF en via 
horizontaal toezicht).

Borging kwaliteit
Kwaliteit wordt geborgd in de evaluatie (cliënttevredenheid) en zorgplannen. Bij de intake worden 
doelen gesteld (beoogde resultaten) en het perspectief op uitstroom geschetst. Gedurende het proces 
is het belangrijk in gesprek te blijven zonder dat dit zorgt voor administratieve lasten.

In de kwaliteit van de toegang kan een stap worden gezet, bijv. door onafhankelijke toetsing van de 
hulpvraag. Het zou goed zijn om uitgangspunten te benoemen waaraan minimaal moet worden 
voldaan. Kortom: uitgangspunten vaststellen om kwalitatief goede zorg te omschrijven en 
randvoorwaarden opstellen.

Kwaliteitseisen
Een aantal uitspraken:

• Er is geen noodzaak voor meer kwaliteitseisen. Bij inkoop zijn die al geborgd.
• Als aan de ISO eisen (zorgkantoor) wordt voldaan, zijn organisatie en cliëntniveau op orde en

worden er jaarlijks interne audits uitgevoerd.
• In de Wlz-eisen is de kwaliteit meer dan voldoende geborgd.

Gedragscode
Een gedragscode stelt eisen aan beroepskrachten, diensten, resultaat, cliënttevredenheid, definities 
doorstroom en uitstroom. Genoemde voorbeelden:

•  Twente hanteert een gedragscode voor BW. Is als kwaliteitskader opgesteld. Een nieuwe
aanbieder wordt geauditeerd om zorg te mogen leveren.

•  Externe visitatie biedt uitwisseling met collega-aanbieders en draagt bij aan een lerende
organisatie en kwaliteitsverbetering.

Het vervolg
⇒ Eventuele vragen n.a.v. deze sessie mailen naar: aanbesteding@sdfryslan.nl. 
⇒ Een sessie over de bekostigingssystematiek wordt gepland.
⇒ De planning is dat SDF in januari spreekt met (vertegenwoordiging van) cliënten.
⇒ De planning is dat in maart de inkoopdocumenten beschikbaar worden gesteld

(doorlooptijd 3-4 maand).
⇒ Meer informatie op: www.sdfryslan.nl.
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