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Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  In gesprek met Kwintes over transformatie beschermd wonen. 

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
21-03-19 Portefeuillehoudersoverleg Bespreken  

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
Kwintes is voor de gemeenten Gooi en Vechtstreek de aanbieder met de meeste Beschermd Wonen 
plekken (circa 200). Tijdens de vorige bestuursperiode werd circa een keer per jaar met de 
verantwoordelijke portefeuillehouders een bestuurlijk gesprek gevoerd over de voortgang en  
ontwikkelingen.  
 
Beschermd Wonen is een voorziening voor inwoners die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. In 
het beleidsplan Echte betrokkenheid, wederzijdse afhankelijkheid zijn afspraken gemaakt om 
Beschermd Wonen te ‘transformeren’ om zo ervoor te zorgen dat inwoners langer zelfstandig thuis 
kunnen wonen. Op dit moment werken we een versnellingsplan uit om deze beweging sneller en 
beter tot stand te laten komen. Tijdens het gesprek komen in ieder geval de volgende twee 
onderwerpen aanbod:  
 
1. Eind vorig jaar is geconstateerd dat er steeds meer inwoners op de wachtlijst staan voor 

Beschermd Wonen (momenteel circa 100) en dat de uitstroom uit Beschermd Wonen lastig op 
gang komt. We zijn momenteel met Kwintes en ook met andere partijen onderling in gesprek om 
tot oplossingen te komen. Met Kwintes willen we nader verkennen welke mogelijkheden er zijn. 
Deze input wordt meegenomen in een plan van aanpak dat voor de zomer voor besluitvorming 
wordt voorgelegd.  
 

2. Een van de maatregelen uit het beleidsplan is om het concept Scheiden wonen en zorg uit te 
breiden. Bij Scheiden wonen en zorg betaalt een inwoner (naar draagkracht) huur en is er 24/7 
toezicht op de locatie. Deze aanpak versterkt de zelfstandigheid van inwoners in een 
beschermde woonomgeving. Het is hierbij noodzakelijk dat de begeleiding zich richt op het 
versterken van woonvaardigheden en beheer van financiën. Kleinschaligheid, vraaggestuurd 
werken en het versterken van de eigen regie van de bewoner staan daarbij voorop.   
 
De bestuurlijke afspraak is gemaakt om 60 klassieke BW plekken om te zetten naar het concept 
Scheiden Wonen en Zorg. Tijdens het bestuurlijk gesprek wordt inzicht gegeven in de voortgang 
en de uitdagingen waar men nu in de praktijk tegen aan wordt gelopen.  
 

Vanuit Kwintes zijn Ron van Eeden (directeur Zorg) en Sonja Hartkamp (accountmanager) aanwezig.  
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