
Aanbiedersbijeenkomst Beschermd Wonen 7 Februari 2023 

Inleiding: 

Op 7-2-2023 heeft er een aanbiedersbijeenkomst plaats gevonden in de Coendersborg in Groningen. 
De ochtend begon met een presentatie over de nieuwe inkoop Beschermd Wonen 2023 (de 
PowerPoint presentatie is ook terug te vinden op de website). 

Na de presentatie was er de gelegenheid om in kleine groepen verder te praten over verschillende 
onderwerpen. Er waren 7 tafels waar zorgaanbieders hun vragen konden stellen over o.a. de 
transformatie van Beschermd wonen naar Beschermd thuis, Toezicht, Schouw, Productenboek, 
samenwerking met voorliggend veld. 

Naast dat bij deze tafels vragen gesteld en beantwoord konden worden zijn er een aantal onderwerpen 
en ideeën voor vervolgbijeenkomsten en contractmanagement gesprekken opgehaald die hieronder 
benoemd worden.  

Ook zijn er een aantal vragen gesteld waar in dit verslag ook plenair aandacht aan wordt besteed.   

 

Ideeën 

- Netwerkbijeenkomsten terug laten keren. 

- Meer de samenwerking zoeken met (gemeente) BW en (zorgkantoor) WLZ 

- Indicatiesteller goed laten doorvragen op participatie mogelijkheden en meedenken hierin.  

- Zorgaanbieders de mogelijkheden van participatie laten onderzoeken. 

- Netwerkbijeenkomsten organiseren tussen het voorliggend veld en BW-aanbieders binnen lokale 
gemeenten. 

 

Vervolg onderwerpen voor (regionale) netwerkbijeenkomsten en 
contractmanagement gesprekken: 

- Brandveiligheid en brandverzekeringen  

- Samenwerkingen tussen (kleine) aanbieders in de regio. 24-uurs bereikbaarheid, overnemen cliënten 
voor Time out.  

- Voorzieningen (huisvesting) complexe doelgroep, in samenwerking met Zorgkantoor. 

-  Hoe meer zicht te houden op cliënten met een WLZ-indicatie. Deze cliënten verdwijnen uit het zicht 
bij de gemeente. 

- Time-out plekken. 

 

 

 



Vragen en antwoorden: 

- Wat zijn de mogelijkheden voor medewerkers met jarenlange werkervaring in de sector, maar niet de 
juiste papieren om binnen een BW-organisatie aan het werk te gaan. 

Medewerkers met jarenlange ervaring kunnen bij het Noorderpoortcollege een EVC-traject volgen. In 
het traject wordt samen met de deelnemer/student de competenties in kaart gebracht. Op basis 
daarvan wordt er een advies gegeven welk niveau passend is. Het kan dan zijn dat de 
deelnemer/student alsnog een aanvullend keuzedeel moet volgen bij het Noorderpoortcollege voor 
een volwaardig diploma.  

- Moet er vanuit de aanbieder gemeld worden bij toezicht/contractmanagement als een medewerker 
ontslagen wordt/is? 

De aanbieder zal een melding moeten maken als er tezamen met het ontslag een calamiteit of incident 
heeft plaats gevonden waarin aanleiding wordt gezocht. Zie protocol calamiteiten.  

- Wat is de route van een zorgbeëindiging? Wie geeft uiteindelijk akkoord? 

Vanuit de contractmanager worden de juiste gronden die zijn aangevoerd voor een zorg beëindiging 
getoetst aan die in het protocol zorgbeëindiging. Vanuit de afdeling toegang wordt de inhoud gevolgd. 
De uiteindelijke beslissing ligt bij regioadviseur Beschermd wonen in samenwerking met de 
contractmanager.  

Als een zorgaanbieder een zorgbeëindiging indient zal er afstemming zijn tussen contractmanager en 
indicatiesteller.  

- Zijn er voldoende BW-plekken met 24-uurs zorg? 

Op dit moment zijn er geen signalen dat er in totaliteit (regionaal) te weinig plekken zijn waar 24-uurs 
zorg wordt geboden.  

- Hoofdaansprakelijkheid (bij hoofd en onderaannemer) concreet maken. Aan de hand van een casus. 
Waar ligt de verantwoordelijkheid? 

In Artikel 22 van de overeenkomst valt te lezen dat de hoofdaannemer verantwoordelijk is.  

- Grenzen aan energieverbruik stellen? Kan een aanbieder dit invoeren? 

Grenzen stellen aan energieverbruik zal een onderdeel zijn van de aanpak van de zorgaanbieder.  

De gemeente gaat over het wat en de aanbieder over het hoe. Zie het kwaliteitskader.  


