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Facts & figures 

Hoe kijkt de buitenwereld naar ons

Hoe kijken we naar onszelf 

Doorkijk naar de toekomst



Facts & figures (I)

– Bestuurlijk akkoord ggz 2014-2017 van 

overheid en veldpartijen

Afbouw beddencapaciteit tot 2020 met een derde ten 

opzichte van 2008: van 30.000 naar 20.000

– Substitutie naar ambulante zorg

Betere zorg en ondersteuning, betere kwaliteit van 

leven en sociale inclusie van mensen met ernstige 

psychische aandoeningen (EPA)
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Facts & figures (II)

– Nederland; 280.000 mensen met EPA:

Grootste deel woont op zichzelf met ambulante zorg

Kleine groep woont in een instelling of beschermende     

woonvorm

– Nederland en België Europese koplopers aantal bedden:

NL tussen 2002 en 2012 constant, 

vanaf 2012 daling 6% per jaar
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Facts & figures (III)

.
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ZvW klinische     

opname bedden

AWBZb klinische                  AWBZc Beschut     

Verblijfsbedden Wonen plaatsen 



Facts & figures (IV)

Aantal personen in BW 

8

ZZP1 en ZZP2 uitgestroomd naar een eigen thuis met ambulante begeleiding



Hoe kijkt de buitenwereld naar ons?

– Algemeen beeld is dat de ambulantisering en doorstroom 

niet goed op gang komt

1 op de 7 cliënten stromen door in 2012 /2013

– Citaat: ‘ RIBW’s zetten hekken om mensen heen’

RIBW’s ondersteunen al jaren zoveel mogelijk in de 

thuissituatie 

– Wetenschappers vrezen voor hospitalisatie als BW 

cliënten met zwaarste zorgvraag naar de Wlz gaan

RIBW’s werken met evidence based methodieken, 

herstelvisie en ervaringsdeskundigheid
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Kijken we kritisch naar onszelf
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Of hebben we gerust op de louweren van de    

wet van de remmende voorsprong?!

Een kritische zelfreflectie



- Een derde van de RIBW cliënten (zowel in het 

beschermd wonen als ambulante woonbegeleiding) 

hebben gelijke functioneringsproblemen

Deze groep zou de overstap kunnen maken naar      

ambulante woonbegeleiding indien wordt voldaan   

aan randvoorwaarden. (Utopia Charlotte de Heer e.a. RUG 2012) 
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Onderzoek ZZP3:

• 59% woonwens van BW naar AW

• 19% doorstroom naar AW 2013-2015 

• +14% woonwens van BW naar AW in 2013-2015

( MOVE, Charlotte de Heer e.a., Lectoraat Hanze Hogeschool Groningen 2013-2015)

Bewustwoording en gesprek zorgden voor 

ambulantisering van de BW wachtlijst (RIBW 

Brabant) 
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3 rehabilitatiebenaderingen van Dröes 1992:

• Probleemgericht

• Milieugericht

• Ontwikkelingsgericht
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Beweging van integratie naar inclusie komt moeizaam op gang



• Van Beschut Wonen naar beschut thuis wonen

15Kwintes 2015

Doorkijk naar de toekomst =
De agenda van vandaag



De agenda van vandaag

Randvoorwaarden sociale inclusie:

• Geschikte en betaalbare woningen

• Versterken van eigen regie, ervaringsdeskundigheid en 

informele zorg

• Vakmanschap 

• Garanderen van begeleiding met flexibile intensiteit

• Ondersteuningscontinuum voor herstel en participatie

• Laagdrempelige zorg en ondersteuningsfuncties

• Samenwerken tussen gemeenten en zorgverzekeraars

• Borgen van kwaliteit en vraaggerichtheid
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De agenda van vandaag

Aanbevelingen vanuit cliëntperspectief:

• Ga met cliëntenraden in gesprek (‘met ons’ ipv ‘over ons’)

• Het vinden van een goede woonplek is voor veel cliënten 

een groot knelpunt; er zijn te weinig betaalbare en 

beschikbare woningen

• Dagactivering is van groot belang voor cliënten

• De sociale wijkteams vormen een belangrijke schakel, 

zorg voor voldoende kennis/aandacht voor mensen met 

psychosociale problematiek

• Voorkom stigma, dit heeft veelal te maken met 

vooroordelen en onbekendheid met psychosociale 

problematiek
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Een breder perspectief

→Huidige beweging rond de ambulantisering→

Van binnen naar buiten 
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Ambulante

Begeleiding
Beschut

Wonen

Klinisch

Verblijf
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Beweging naar sociale inclusie

Beschermd

Wonen

BW als

uitvalsbasis niet

als schuilplaats

Klinisch Beschut

Wonen

Ward in a House, 

HIC, Art-Psy

Ambulante

Begeleiding

Thuis

Housing First  

Herstelcentra Ervaringsdeskundigen

Naastbetrokkenen Werk Mobiele Teams

Ontspanning Gezondheid          Moester

FACT                  Poco Loco      Sport 

Activiteiten Dagbehandeling Ontspanning

Cliënten Bureau            Werk

Cultuur Geloof Stigma

Van buiten naar binnen



Het einde van Beschut Wonen?

Het begin van wonen en inclusie!
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Bedankt voor uw aandacht
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