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Beschermd wonen zo dichtbij mogelijk bij het netwerk van de inwoner, waar de kans op 
herstel het grootste is. Hoe doe je dat? 

a. Ik begrijp de ambitie. Waar ligt het gezonde evenwicht tussen de wens tot meer 
spreiding en een gezonde exploitatie. 

b. Heb realistische verwachtingen hierbij. Door het eigen netwerk van de client te 
betrekken investeer je feitelijk ook al in spreiding. Hiermee start je al het traject voor 
een duurzame uitstroom. 

c. Cliënten zijn ook heel flexibel en willen ook best nieuwe relaties opbouwen. Belangrijk 
is wat de client wil in plaats van waar hij vandaan komt. 

d. Het is ook belangrijk om de kleinschaligheid te blijven behouden. 
e. Samenwerking tussen aanbieders onderling biedt ook vele mogelijkheden. Zo zou je 

ook met meerdere aanbieders een locatie kunnen exploiteren.  
f. Uiteindelijk bepaalt de client waar hij wil wonen en bepaalt nu vooral het aanbod. 

Samenwerking daarbij is van belang. 
g. Hou er ook rekening mee dat BW echt specialistische zorg is voor in principe een 

relatief korte duur.  
h. Spreiding is een ontwikkeldoel voor de iets langere termijn.  

 
Maatwerk bij alle BW cliënten (non-exclusie) door samenwerking tussen aanbieders en met 
lokale netwerkpartners. We willen naar 3 tot 5 combinaties van aanbieders. Hoe kunnen we 
samen werken om de ontwikkeldoelstelling te bereiken? 

a. Wat gaan jullie doen als er maar 1 combinatie inschrijft? 
Antw: wij willen geen monopolie en dus minimaal 3 combinaties. We verwachten niet 
dat er maar 1 combinatie gaat inschrijven. 

b. Komt er een minimum en een maximum aan het aantal cliënten? 
Antw: dat is wel onze wens. Een combinatie moet in ieder geval bestaan uit minimaal 
2 zorgaanbieders. Daarnaast kan een combinatie ook nog werken met 
onderaannemers. Je kunt ook onderaannemer zijn bij meerdere combinaties of 
onderdeel van de ene combinatie en onderaannemer bij de andere combinatie. 

c. Non-exclusie vraagt wel veel van de aanbieders, dat wordt best een puzzel. 
d. Gaan jullie nog eisen stellen aan nieuwe aanbieders BW? 

Antw: alle aanbieders moeten voldoen aan dezelfde eisen. 
e. BAFO is onderdeel van het aanbestedingsproces. Hoe gaat dat precies? En hoe kan 

BAFO gecombineerd worden met een kostprijs onderzoek?  



Antw: Naar aanleiding van de onderhandeling of presentatie kan aan de aanbieder 
gevraagd worden een best-and-final-offer in te dienen waarbij een aanbieder 
gevraagd kan worden op zijn offerte op één of meerdere punten een te passen. 

f. Onduidelijkheid over het kostprijsonderzoek en welk proces daarbij wordt gelopen. 
Antw: De MGR zal dit nader uitwerken en zo snel mogelijk toevoegen aan de 
verslagen over deze marktconsultatie.  

 
Beschermd wonen is tijdelijk en leidt tot duurzaam herstel en verhoogde participatie in de 
samenleving.  

- Duur van opname in BW instelling voor 75 procent van de cliënten maximaal 2 jaar.    
- Minimaal 80 procent duurzame uitstroom, dus binnen twee jaar geen terugval in BW 

of MO. 
Hoe kunnen we samen werken om de ontwikkeldoelstelling te bereiken? 

a. Denk ook aan de LVG cliënten, die hebben nog maar weinig mogelijkheden voor 
ontwikkeling en kunnen voor een deel niet doorstromen naar de WLZ. Voor hen is het 
niet mogelijk zo snel uit te stromen. Reactie: daarom hebben wij opgenomen dat het 
om 75 procent van alle diverse groepen cliënten van de combinatie gaat. 

b. Door de uitname van de Wlz is een nieuwe groep Wmo-BW ontstaan. Wat zijn hier 
de ontwikkelmogelijkheden van? Voor een succesvol traject zijn ook vele andere 
factoren van belang zoals de beschikbaarheid van woningen en het lokale 
voorzieningenniveau. Het is dus van belang om KPI’s gezamenlijk op te pakken met 
alle partijen (aanbieders, behandeling, gemeenten, voorliggend veld en 
woningbouwverenigingen). 

c. Ondanks een succesvol traject kan iemand toch nog terugvallen door een life-event. 
Reactie: met een BW traject stuur je op het weerbaarder maken (met sociaal en 
professioneel netwerk) bij life-events om terugval te verminderen of te voorkomen. 

d. Moeilijk om zo strak te sturen op percentages en KPI’s. Hoe zorg je dat je oog houdt 
voor het totaal plaatje. 

e. Je zou daarnaast moeten kijken naar de totale kosten van het hele cliënttraject en 
niet alleen het onderdeel beschermd wonen. 

 
Goed werkende inzet van ervaringsdeskundigheid. Hoe kunnen we samen werken om de 
ontwikkeldoelstelling te bereiken? 

a. Maak duidelijk welk doel je hiermee nastreeft. 
b. Enkele organisaties hebben hele positieve ervaringen met de inzet van 

ervaringsdeskundigen. Vanuit hun ervaring kunnen zij beter contact leggen en een 
spiegel voorhouden. 

c. Hoe wil je dit in je aanbesteding meenemen? Heb aandacht voor het blijven scheiden 
van WAT en HOE. 

d. Ga niet teveel als gemeente invullen HOE wij als aanbieders dit moeten gaan 
invullen. 

 
 

 
 
 

 
 


