
Gemeente Amersfoort 
Aan de heer D. Verhoeven, Extern Senior beleidsregisseur en 
de heer N. van Dijk Beleidsmedewerker WMO  
Stadhuisplein 1 
Amersfoort 

Leusden, 5 januari 2018  
Uw kenmerk:  
Onderwerp: Brandbrief PGB beschermd wonen en 24 uurszorg  
Bijlage(n): Wmo 2015: eisen beschermd wonen van gemeenten in strijd met de wet? 

Geachte heren, 

Per 1 januari 2015 is de transitie van de financiering van veel zorgprojecten van AWBZ naar WMO in 
gang gezet. De Nederlandse Gemeenten zijn daarbij voor de taakstelling geplaatst om breedvoerig 
met beleidsvoorstellen te komen om aan de zorgvragen vanuit de vele mensen die op AWBZ–
voorzieningen aangewezen waren, tegemoet te komen. 

Binnen de regio Amersfoort bestaan sinds geruime tijd enkele ouderinitiatieven welke specifiek zijn 
gericht op de problematiek van jongvolwassenen met een stoornis in het autismespectrum. Deze 
ouderinitiatieven zijn beter bekend als De Grasboom(-projecten) en Ef5. De Grasboomprojecten 
bevinden zich in Amersfoort, Leusden en Veenendaal en maken deel uit van een groter verband van 
ouderinitiatieven, allen bekend als Grasboomproject. Ef5 staat voor Efese5, een ouderinitiatief op 
Christelijke grondslag in Veenendaal. In deze initiatieven wonen ongeveer vijftig jongvolwassenen. 

Binnen Grasboom Amersfoort, Leusden en Veenendaal zijn er op dit moment grote zorgen met 
betrekking tot de continuïteit van de zorg voor de aan ons toevertrouwde jongvolwassenen. 

Op 13 december 2017 vond het laatste overleg plaats tussen de heren Verhoeven en Van Dijk van 
centrumgemeente Amersfoort en een afvaardiging van Grasboom Amersfoort en Grasboom Leusden. 
Door wat tijdens dat overleg ter tafel kwam, zijn er bij de Grasboomouders grote zorgen ontstaan over 
het toekomstige bestaansrecht van onze Grasboom Ouderinitiatieven. 

Na de overlegrondes bij de gemeente Amersfoort met vertegenwoordigers van de drie Grasboom-
ouderinitiatieven in 2016, is initieel beleid geformuleerd in samenwerking met de heer H. Vleugel. De 
specifieke kenmerken van de Grasboom Ouderinitiatieven werden in dat beleid onderscheiden van de 
grotere zorgorganisaties die op basis van Zorg In Natura zorg verlenen. 

Dit beleid voor de Grasboom Ouderinitiatieven Amersfoort, Leusden en Veenendaal is medio 2017 in 
rook opgegaan toen de beleidsvoorstellen werden afgeserveerd door de gemeente Veenendaal op 
basis van "andere administratieve systemen". 
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Daarna volgde een lange periode van radiostilte en bleef een eventueel nieuw beleidsvoorstel voor 
onze Grasboom Ouderinitiatieven "in de lucht hangen". De bestaande regelingen inclusief de 
Wooninitiatieventoeslag (Wit) zouden blijven gelden voor 2018 en 2019. 

Bij de laatste informatiebijeenkomst in september 2017 over het Beschermd Wonenbeleid van de 
gemeente Amersfoort werd het "drie arrangementensysteem" uitgelegd. Daarbij werd duidelijk een 
aantal uitgangspunten geformuleerd: 
• beschermd wonen is een dure vorm van zorg; 
• er moet kritisch en behoedzaam mee worden omgegaan; 
• er worden hoge eisen gesteld aan de toegang tot deze zorg-organisaties en de specifieke 

zorgproducten. 

De drie arrangementen zijn tot stand gekomen na breedvoerig overleg met de bestaande "Zorg In 
Natura”-organisaties. 

Het is ons duidelijk geworden dat juist uit gebrek aan specifiek cq maatwerkbeleid voor onze drie 
Grasboom Ouderinitiatieven, het "drie arrangementenbeleid" in stelling wordt gebracht als 
maatwerkvoorziening; ook voor de ouderinitiatieven. Dat betekent dat de Grasboom Ouderinitiatieven 
als het ware naast de meetlat van dit systeem worden geplaatst en dat die criteria ook voor ons van 
toepassing zouden zijn. Deze criteria zijn afgemeten op basis van Zorg In Natura- georganiseerde 
zorgpartijen. 

Het reduceren tot slechts 3 arrangementen heeft tot gevolg dat door de Centrumgemeente Amersfoort 
voorbij wordt gegaan aan de specifieke kenmerken van onze ouderinitiatieven. Het is ook precies om 
die reden, waarom in 2016 door Centrumgemeente Amersfoort is besloten om specifiek beleid voor 
ouderinitiatieven te ontwikkelen. 

1 Zorgvraag staat centraal 
De zorg voor Grasboombewoners concentreert zich op intensieve begeleiding op HBO- en MBO-niveau, 
zowel op de werkdagen als in de weekeinden. Daarmee komen we op een gemiddeld aantal 
begeleidingsuren van 10 tot 12 uur per week per bewoner. Op basis daarvan kunnen we de zorg van 7 
uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds organiseren. 

De Grasboom Ouderinitiatieven bestaan ruim 10 jaar. Er is sindsdien veel ervaring opgedaan. Die 
ervaring leert ons dat de nachtopvang op de door ons georganiseerde wijze -met behulp van de 
ouders en de telefonische hulpdienst- prima voldoet. Specifiek aan de Grasboom Ouderinitiatieven is 
de autistische problematiek van de jongeren op sociaal-emotioneel en maatschappelijk vlak. Hierdoor 
heeft de jongere intensieve begeleiding nodig om in kleine stapjes vooruitgang te kunnen boeken. De 
langetermijndoelstelling is uitstroom naar begeleid wonen dan wel zelfstandig wonen. Deze intensieve 
zorg kunnen wij op een kosten-efficiënte wijze inrichten; juist doordat de nachtopvang door de ouders 
zelf wordt geregeld. 

De 24 uurs zorg zoals deze bij de Grasboom Ouderinitiatieven is geregeld, wordt niet erkend als 
"professionele opvang” door Centrumgemeente Amersfoort. Dat betekent dat de ouders van de 
jongeren die nu in gezamenlijk overleg met elkaar de nachtopvang regelen al dan niet via een 
nachtelijke telefonische hulpdienst, als onvoldoende passend wordt beoordeeld binnen Arrangement 2. 

Het niet beschikken over deze "professionele slaapwacht" betekent nu automatisch dat 
men bij dit arrangementensysteem er vanuit gaat, dat er dus ook veel minder zorg 
noodzakelijk is. En dus worden onze jongeren automatisch onder Arrangement 1 geplaatst. 

Het gevolg hiervan is dat onze bewoners hun geïndiceerde, complexe zorgvraag niet meer toereikend 
kunnen financieren met hun PGB. Dit staat haaks op een van de uitgangspunten van de WMO, 
namelijk dat het PGB toereikend moet zijn voor het leveren van kwalitatief goede en intensieve 
begeleiding. 

Een berekening van de consequentie voor onze Grasboom Ouderinitiatieven leert ons tevens dat een 
automatische indeling van onze jongvolwassenen in Arrangement 1, een verlies oplevert van ongeveer 
25% van onze zorginkomsten. Het door de Centrumgemeente Amersfoort stringent vasthouden aan 
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het “drie arrangementensysteem" betekent dus niet alleen dat de juiste, geïndiceerde zorg niet meer 
kan worden geleverd aan de bewoners, maar vormt tevens een grote bedreiging voor het 
voortbestaan van onze ouderinitiatieven.  

De heer Verhoeven stelt voor: "Voor de personen woonachtig in de Grasboom met een arrangement 2 
of 3 zal de heer Van Dijk contact opnemen met de betrokken behandelaar om te adviseren over het 
aanwezige toezicht in relatie tot de zorgvraag van zijn/haar cliënt. Mocht er geen behandelaar 
betrokken zijn dan wordt een externe behandelaar geconsulteerd". 

Met andere woorden: alle Grasboombewoners moeten worden beoordeeld op de vraag in hoeverre zij 
een slaapwacht nodig hebben! 

Bij deze stellingname komt de vraag naar voren waarom de heer Van Dijk zich niet kan baseren op het 
oordeel van de ouders en de persoonlijk begeleiders. Het zogenaamde "Keukentafelgesprek" is per 
definitie het moment waarop de zorgvraag -inclusief de vraag over de nachtopvang- aan de orde 
komt. De grootste deskundigheid ligt naar ons oordeel bij de ouders en de persoonlijk begeleiders van 
de betreffende jongvolwassenen. Er wordt kennelijk getwijfeld aan de deskundigheid van de ouders en 
de persoonlijk begeleiders maar ook aan de deskundigheid van de door de Gemeente geselecteerde 
WMO-consulenten. Een externe behandelaar is doorgaans een klinisch psycholoog, psychiater of 
gekwalificeerd arts. Deze hebben een beroepsgeheim op basis van de Wet big artikel 3 en artikel 14, 
en zullen niet zomaar antwoord kunnen geven op vragen van derden. De psychiater of klinisch 
psycholoog moet deskundig zijn op het gebied van autisme en tegelijkertijd moet deze zich uitvoerig 
inlezen in de bestaande dossiers. Dit zal een kostenpost van jewelste vormen. Maar nog belastender is 
het voor de jongvolwassene die door een vreemde behandelaar zal moeten worden beoordeeld!! Naar 
ons idee een zeer onwenselijke situatie. 

2 Participatie-beginsel 
Ouderinitiatieven zijn het schoolvoorbeeld voor datgene wat de doelstelling van de overheid is bij het 
van kracht worden van de participatiewetgeving: alle zorg rondom de jongeren wordt door de ouders 
zelf georganiseerd op basis van betrokkenheid en op basis van onbezoldigde vrijwilligheid. Dat 
betekent dat ouderinitiatieven relatief goedkoop zijn omdat gemiddeld 95 % van de PGB- 
zorginkomsten wordt besteed aan daadwerkelijk ingekochte zorg. Vanuit de bekende 
driehoeksbenadering van Egberts –zie ook de website www.degrasboom.org– blijven ouders, 
persoonlijk begeleider en jongvolwassene in gezamenlijk overleg de zorg organiseren. Daarin 
onderscheiden ouderinitiatieven zich positief ten opzichte van Zorg In Natura-organisaties waar een 
deel van de zorginkomsten verloren gaat aan overheadkosten.  

Het initiatief voor participatie door ouders zou juist omarmd moeten worden door de overheid als 
invulling van de participatie-wetgeving!! 

3 Toelating en doorstroming 
De Grasboom Ouderinitiatieven hebben een geheel eigen centrale toegang van jongeren, waarbij 
essentieel is dat jongvolwassenen altijd samen met hun ouders deelgenoot worden van de organisatie. 

De zorg voor de jongvolwassenen van de zijde van de ouders houdt niet op wanneer een jongere bij 
ons komt wonen: van de ouders wordt participatie gevraagd en deelname aan werkgroepen. Er wordt 
een actieve bijdrage gevraagd aan alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van 
het initiatief en het bewaken van de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de zorg. 

Klemmende vraag 
De Grasboominitiatieven en Ef5 willen met klem door centrumgemeenten Amersfoort ondersteund 
worden met Maatwerkbeleid welke recht doet aan de specifieke kenmerken en tegemoet komt aan de 
daadwerkelijke zorgbehoeften van onze jongvolwassenen. Centrumgemeente Amersfoort heeft er een 
groot belang bij dat wij met de PGB ’s voldoende begeleiding kunnen inkopen, gezien de complexe 
zorgvraag van onze bewoners en de continuïteit van de begeleiding. Dit vraagt zorgvuldige omgang 
met de berekening van PGB voor indicaties met deze complexe zorgvraag en begeleiding. Hierbij 
wordt zoals eerder gememoreerd de 24 uurszorg in nauwe samenspraak met de zorgaanbieder en de 
betrokken ouders georganiseerd.  
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De argumenten en problemen zoals wij deze met deze brief naar voren hebben gebracht, worden 
juridisch ondersteund en bekrachtigd in het artikel van de heer Matthijs Vermaat dd. 4 januari 2018. 
Dt artikel is als bijlage toegevoegd. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en zijn uiteraard altijd bereid mondeling toelichting te 
geven. 

Hoogachtend, 
Namens de Grasboom Organisaties cq Ef5 ouderinitiatieven Veenendaal, Amersfoort en Leusden 

P.M. Oudejans  
Voorzitter Grasboom Leusden. 

CC: College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraadsleden van de gemeenten Amersfoort, 
Veenendaal en Leusden;  
De heer B. Harmsen; 
De heer G. Kusters. 
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Wmo 2015: eisen beschermd wonen van 
gemeenten in strijd met de wet? 
04-01-2018 
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mr. Matthijs Vermaat 

info@woudegraaf.nl 
• beschermd-wonen 
• maatwerkvoorzieningen 

Share Twitter Google+ Facebook LinkedIn  

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen aan 
burgers die niet in staat zijn om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Niet de 
gemakkelijkste doelgroep. Het betreft (grofweg) mensen met psychische en/of verstandelijke 
problematiek die niet onder de Wlz (verstandelijk beperkt) of de Zorgverzekeringswet 
(behandeling GGZ) vallen maar ook niet genoeg hebben aan ambulante begeleiding. Er lijkt 
een ontwikkeling gaande te zijn dat gemeenten de maatwerkvoorziening beschermd wonen 
alleen nog maar toe willen kennen als de betrokkene 24/7 uur toezicht nodig heeft. De vraag 
is echter of dit zich wel verdraagt met de Wmo 2015. 

!  

De wettelijke definitie (artikel 1.1.1 Wmo 2015) van beschermd wonen luidt aldus: 

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.  

https://www.sociaalweb.nl/blogs/wmo-2015-eisen-beschermd-wonen-van-gemeenten-in-strijd-met-de-wet?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Sociaalweb+nieuwsbrief+04-01-2018
https://www.sociaalweb.nl/zoeken?filter=beschermd-wonen
https://www.sociaalweb.nl/zoeken?filter=maatwerkvoorzieningen
https://www.addtoany.com/share#url=https%253A%252F%252Fwww.sociaalweb.nl%252Fblogs%252Fwmo-2015-eisen-beschermd-wonen-van-gemeenten-in-strijd-met-de-wet%253Futm_source%253DMailing%252BLijst%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253DSociaalweb%252Bnieuwsbrief%252B04-01-2018&title=Sociaalweb%2520-%2520Wmo%25202015%253A%2520eisen%2520beschermd%2520wonen%2520van%2520gemeenten%2520in%2520strijd%2520met%2520de%2520wet%253F
https://www.sociaalweb.nl/#twitter
https://www.sociaalweb.nl/#google_plus
https://www.sociaalweb.nl/#facebook
https://www.sociaalweb.nl/#linkedin


Zoals uit de wettelijke definitie van beschermd wonen duidelijk blijkt, kan de eis dat er 24 uur 
per dag op de locatie begeleiding aanwezig moet zijn, niet worden gesteld. Het gaat om ‘het 
daarbij behorende toezicht’. Dat er een noodzaak tot 24 uurs toezicht moet zijn is ook niet 
logisch, omdat er dan ook al snel sprake zal zijn van een Wlz indicatie of in geval van 
psychiatrische problematiek, van een opname op grond van de Zvw. 

Dat de tot 24 uur per dag aanwezige begeleiding in strijd is met de Wmo 2015 blijkt nog 
duidelijker als de toelichting op de wet er op na wordt geslagen (TK 33 841 nr. 3 p. 112). 
Daar staat (onderstreping toegevoegd): 

Bij «beschermd wonen» gaat het, net als bij «opvang» om het bieden van onderdak en 
begeleiding van personen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving. Het tekstelement «niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving» is voor beschermd wonen en opvang van belang. Slechts wanneer wordt 
vastgesteld dat iemand (blijvend of tijdelijk) niet in staat is zich op eigen kracht in de 
samenleving te handhaven, is er aanleiding voor de gemeente om die persoon te 
ondersteunen. Gewoonlijk zal ook enige vorm van begeleiding zijn aangewezen. Bij 
beschermd wonen gaat het om mensen bij wie onderdak, toezicht en begeleiding niet 
afhankelijk zijn van op genezing gerichte zorg. Achter een «accommodatie van een instelling» 
kan een veelheid van variëteiten schuilgaan. 

Kortom, enige vorm van begeleiding maar zelfs niet altijd en 24 uur aanwezig. 

Het komt ook voor dat gemeenten wel de indicatie beschermd wonen af willen geven, maar 
dan toch weigeren omdat het zal worden besteed bij een aanbieder die geen 24/7 toezicht 
biedt. Dit is niet de juiste benadering. Eerst zal moeten worden bepaald wat de zorgbehoefte is 
van iemand. Dat is de behoefte aan beschermd wonen. Die maatwerkvoorziening kan ook in 
de vorm van een PGB worden toegekend. De vraag of het PGB juist besteed gaat worden, en 
welke voorwaarden eventueel kunnen worden gesteld, komt pas daarna. Uit de 
wetsgeschiedenis (TK 33 841, nr. 133) volgt dat er vanuit de gemeente eisen mogen worden 
gesteld ten aanzien van de kwaliteit van de in te kopen hulp/beschermd wonen maar dat de 
eisen voor ZIN (zorg in natura) niet 1-op-1 kon worden toegepast op de met PGB in te kopen 
hulp. Dit gekoppeld aan het feit dat de wetgever zelf al heeft vastgesteld dat er achter een 
‘accommodatie van een instelling’ voor beschermd wonen een veelheid van variëteiten schuil 
kan gaan, maakt duidelijk dat de gemeente niet al te scherpe eisen kan stellen. Die mogen niet 
in strijd met de wet zijn. Sommige gemeenten lijken zich daar niet van bewust. 
https://www.sociaalweb.nl/partners/van-der-woude-de-graaf-advocaten 
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