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Werksessie verdeling BW en MO: 
belangrijkste uitkomsten 

Op woensdag 3 juli organiseerde AEF in samenwerking met de VNG en BZK een werksessie 

over de verdeling van middelen voor Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang 

(MO), naar aanleiding van het advies van het Expertiseteam en besluitvorming tussen Rijk en 

VNG over dit onderwerp.  

 

In deze bijeenkomst werden de uitkomsten van de besluitvorming toegelicht en de 

consequenties voor een verdeling van middelen toegelicht. Daarnaast werd in twee ronden in 

verschillende deelsessies uitgebreider ingegaan op verschillende aspecten van de verdeling. 

Algemeen deel 

In het algemene deel van de bijeenkomst werd er door de VNG een toelichting gegeven op het 

advies van het Expertiseteam. BZK koppelde de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over 

BW terug aan de aanwezigen. AEF liet zien welke openstaande vragen voor het ontwikkelen 

van een verdeelmodel er nog zijn. In dit deel van de bijeenkomst was er ruimte voor vragen uit 

de zaal over deze onderwerpen. VNG en BZK verhelderden een aantal van de beleidsmatige 

keuzes.  

 

Enkele aanwezigen vroegen aandacht voor de termijn waarbinnen regio’s worden gevraagd 

om een regionaal plan in te dienen. Zij vroegen zich af of het gewenst is deze plannen eind 

2019 al in te dienen, gegeven het feit dat het nieuwe verdeelmodel in werking treedt per 2021, 

en pas in 2022 het ingroeipad van kracht wordt.    

Deelsessies 

Er waren vier deelsessies met een verdiepend karakter: 

1. Vormgeving van het ingroeipad van historisch (bestaande cliënten, 

centrumgemeenten) naar objectief (nieuwe cliënten, alle gemeenten) 

2. Vormgeving van de objectieve verdeling 

3. Openstelling Wlz en uitname macrobudget 

4. Landelijke specialistische instellingen en uitname macrobudget 
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Het gesprek in deze deelsessies werd gevoerd aan de hand van de factsheets die in de bijlage 

opgenomen zijn. Hieronder staan per deelsessie een aantal van de uitkomsten (inbreng 

vanuit één of meer aanwezigen) weergegeven. 

1. Vormgeving ingroeipad  

- Het ingroeipad zou zowel de opbouw van aanbod in bepaalde regio’s als de afbouw van 

aanbod in andere regio’s moeten faciliteren. Als de verdeling benodigde investeringen in 

‘opbouwregio’s’ moet stimuleren, is er het risico dat er te weinig middelen beschikbaar 

zijn voor de ‘afbouwregio’s’  

- Het ingroeipad biedt ruimte aan twee verschillende verschuivingen: een 

doordecentralisering (binnen de regio’s) en de invoering van een objectieve verdeling 

(tussen de regio’s). Dat zijn twee verschillende ontwikkelingen die mogelijk een ander 

ingroeitempo kennen.  

- Het baseren van het ingroeipad op indicaties (zoals voorgesteld door het Expertiseteam) 

stuit op bezwaren. De belangrijkste zijn:  

- Deze manier leidt tot ongewenste prikkels voor gemeenten om indicaties te stellen 

op een manier die financieel het meest voordelig is voor gemeenten. Dat is niet 

wenselijk.  

- Een ingroeipad hanteren dat gebaseerd is op het aflopen van indicaties, verhoudt 

zich niet goed tot een leegloop van het budget in 10 jaar: in veel regio’s hebben de 

indicaties een looptijd van 1 tot 3 jaar, veel korter dan tijd waarin de middelen 

aflopen. 

- Beschermd wonen is een breed scala aan vormen van ondersteuning, steeds meer 

ambulant (cf. Dannenberg). Wat in de ene regio BW heet, is in de andere regio 

‘begeleiding+’. Het past niet om het ingroeipad gevoelig te laten zijn voor dit soort 

keuzes. Er ontstaan allerlei afbakeningsvragen. Ook gaat er hier weer een prikkel 

vanuit.  

- De duur van indicaties zegt vaak weinig over de duur van benodigde zorg.  

- Een alternatief zou kunnen zijn om het ingroeipad te baseren op het tempo waarin 

cliënten (gemiddeld) uit BW stromen, in plaats van het tempo waarin indicaties aflopen.  

- Gemeenten wijzen op niet-beïnvloedbare factoren die zorgen voor hogere instroom in BW 

(bijvoorbeeld: aanwezigheid van instellingen voor forensische zorg). AEF geeft aan dat er 

voor het objectieve deel wordt gekeken naar maatstaven die dit verklaren.   

- Een deel van de gemeenten heeft, mede ingegeven door de bovenstaande bezwaren, de 

voorkeur voor een eenvoudig ingroeipad, in 10 gelijke stappen. Gemeenten zullen in 

regionaal verband goede afspraken moeten maken die onderlinge solidariteit bevorderen 

en ervoor zorgen dat cliënten niet hoeven te verhuizen.  

2. Objectieve verdeling 

- Het toekomstbeeld van de commissie Dannenberg werd gedeeld, net als dat dit een 

objectieve verdeling vraagt die aansluit op de vraag, in plaats van op het aanbod. De 

vraag is alleen hoe deze eruit ziet en wat ervoor nodig is om deze tot stand te brengen. 

Aanwezigen herkennen dat er nu cliënten in andere regio’s dan die van hun herkomst 

zitten en dat dit niet aansluit bij de beoogde situatie, maar ook een financiële druk op de 

regio’s van plaatsing legt. 

- Er waren in beide gespreksrondes verschillende voorkeuren van manieren om de 

verdeling op te baseren (zie factsheet in de bijlage voor toelichting): 

- In de eerste gespreksronde was er eerder een voorkeur voor werkwijze 1 (achterhalen 

van kosten per gemeente en daar een objectieve verdeling op baseren). 
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- In gespreksronde twee werd aangegeven dat dit een aanbodgestuurde in plaats van 

vraaggestuurde werkwijze is. Daar was een voorkeur voor de derde werkwijze. Daar 

gaat wel een prikkel vanuit naar regiogemeenten: het geeft hun werkelijke opgave 

weer. 

- Ten aanzien van de derde werkwijze werden wel enkele aandachtspunten geuit: 

- Deze zou misschien geen oog hebben voor cliënten die niet in BW zitten (maar 

bijvoorbeeld in de MO), omdat er te weinig capaciteit is.  

- Wanneer de meest recente woonplaats voordat iemand in BW stroomt, gehanteerd 

wordt als criterium voor de woonplaats, dan wordt het beeld van de herkomst 

vertekend door cliënten die daarvoor in een penitentiaire inrichting of GGZ-instelling 

zaten. Hierdoor worden er onevenredig veel cliënten toebedeeld aan de gemeenten 

waar deze instellingen staan. Dit vraagt om een verfijning van werkwijze drie. 

- Er wordt door gemeenten anders omgegaan met wat onder BW verstaan wordt.  

- Daarnaast werd een aantal aandachtspunten geuit:  

- Het is makkelijker om aanbod af te bouwen dan op te bouwen. Hoe voorkom je dat de 

verdeling in de hand speelt dat er wel afgebouwd, maar onvoldoende opgebouwd 

wordt?  

- Buiten de verdeling, maar als er een kostenverrekening of woonplaatsbeginsel 

gehanteerd zal worden, dan is slimme formulering daarvan nodig: hoe voorkom je dat 

gemeenten waar toevallig een GGZ-instelling of PI staat, (mee) moeten gaan betalen 

aan alle personen die vanuit daar beschermd gaan wonen? 

- Sommige regio’s kunnen cliënten moeilijker huisvesten, omdat zij met een krapte op 

de woningmarkt kampen. Is het mogelijk om dit te verdisconteren in de verdeling? 

- In sommige regio’s zijn de regiogemeenten erg afhoudend om verantwoordelijkheid 

te nemen voor ‘hun’ inwoners en daarvoor aanbod op te bouwen. Dit belemmert een 

evenwichtige verdeling van het aanbod voor de ‘nieuwe’ cliënten. 

- In sommige regio’s wordt het opbouwen van nieuw aanbod erg bemoeilijkt door het 

de provinciale contingenten voor woningen. Bijbouwen van woningen is daardoor 

moeilijk. 

- Gemeenten hebben in de toekomst een andere doelgroep dan nu, waar een ander 

soort begeleiding voor nodig is dan de huidige groep. Dat vraagt ook wat anders van 

ze. Kan de verdeling daar op één of andere wijze aan tegemoet komen? 

- Daar werd tegenin gebracht dat ambulante oplossingen vaak duurder zijn dan 

intramurale (bijstand in plaats van zak- en kleedgeld, minder inkomsten vanuit eigen 

bijdrage a.g.v. abonnementstarief). Dit belemmert gemeenten om zoveel als mogelijk 

ambulante oplossingen te bieden. 

3. Openstelling Wlz 

- De vraag is in hoeverre een nauwkeurig beeld van de omvang en regionale verschillen 

nodig is als er nacalculatie plaatsvindt. Sommige aanwezigen maakt de precisie niet veel 

uit; het is voor hen vooral belangrijk dat er iets uitkomt. Anderen echter wel: de gemeente 

is geen bank1. Daarnaast is het moeilijk om een stabiel voorzieningenniveau te 

handhaven, wanneer er in het ene jaar een grote uitname plaatsvindt, die in het andere 

jaar weer gecompenseerd wordt. 

- Er werden twee aanvullende mogelijkheden aangedragen om tot regionale percentages 

voor de omvang van de uitname te komen: 

 

1 Als het aantal cliënten dat naar de Wlz gaat, een stuk kleiner blijkt, heeft de gemeente een 
tijd niet de beschikking gehad over middelen die haar wel toebehoren. 



 

 

4  

- Herhalen van het onderzoek dat HHM destijds gedaan heeft; er zou inmiddels meer 

helderheid zijn over de criteria wanneer iemand voor de Wlz in aanmerking komt. Een 

nieuw onderzoek zou tot een meer waarheidsgetrouw beeld leiden. (Dit is 

tegelijkertijd erg tijdrovend, red.)  

- Uitvragen van centrumgemeenten: sommigen zeggen inmiddels een 

betrouwbaar(der) beeld te hebben (dan HMM destijds). Dat vraagt dat dit voor alle 42 

centrumgemeenten uitgevraagd moet worden.  

- Er werd een aantal aandachtspunten aangedragen om tot een omvang van de regionale 

uitnames te komen:  

- Het onderzoek van HHM kent grote marges per centrumgemeente. Dat roept de vraag 

op welke waarde gekozen wordt.  

- Sommige gemeenten willen zo min mogelijk cliënten naar Wlz laten uitstromen, 

omdat dit in hun ogen een minder wenselijke optie is. Dat maakt dat er mogelijk een 

diversiteit ontstaat vanuit beleidsmatige keuzes. 

- Sommige cliënten willen zelf niet over naar de Wlz; uitgaan van indicaties zou 

daarmee mogelijk een ander beeld geven dan uitgaan van daadwerkelijke 

verzilvering. 

- Gemeenten kennen inmiddels diverse definities van BW. Heeft wat zij wel of niet 

beschermd wonen noemen, impact op de omvang van de uitname? 

- Er werd een aantal opmerkingen gemaakt over de nacalculaties: 

- Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens van gemeenten zijn 

voorwaardelijk om überhaupt te weten wat er gebeurt. 

- Er is behoefte aan de tijdslijn van de uitname en nacalculatie. 

- Er werd een wens geuit voor een expertisegroep die zich buigt over hoe deze 

nacalculatie het best vorm kan krijgen. 

- Advies: sluit goed aan bij (werkgroepen van) de VNG die hier over gaan. 

4. Landelijke instellingen 

Aan deze sessie waren geen deelnemers. 
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Deelsessie ingroeipad 

Factsheet 

Achtergrond 

- De verdeling van middelen voor BW zal twee onderdelen gaan kennen: een historisch deel 

voor bestaande cliënten (centrumgemeenten) en een objectief deel voor nieuwe cliënten 

(alle gemeenten).  

- Omdat het macrobudget vast ligt, bepaalt de snelheid waarmee het historische 

deelbudget afneemt de toename van het objectieve deelbudget.  

- Het uitgangspunt is dat cliënten onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeente 

vallen, zolang hun huidige indicatie loopt. Dit moet ‘gedwongen’ verhuizingen 

voorkomen.  

- Wanneer bestaande cliënten geherindiceerd worden, worden zij als nieuwe cliënt gezien.  

- De afname van het historische macrobudget is dus afhankelijk van de snelheid waarmee 

bestaande indicaties aflopen (zie onderstaande figuur).  

 

Het vraagstuk 

Wat zijn de mogelijkheden voor het vormgeven van het ingroeipad in het verdeelmodel, 

gegeven de (hierboven gestelde) kaders?  

 

Bespreekvragen 
- Wat zijn de voor- en nadelen van, en aandachtspunten voor, de voorgestelde werkwijze?  

- Wat betekent de gemeentelijke praktijk van indicering (en diversiteit daarin) voor deze 

werkwijze? 

- Zijn er alternatieve werkwijzen denkbaar? 

- Wordt de veronderstelling dat de huidige populatie na 10 jaar volledig uit BW is 

gestroomd, gestaafd door de praktijk?  
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Deelsessie objectief model 

Factsheet 

Achtergrond 
- De verdeling van middelen voor BW zal verdeeld worden over twee onderdelen: een 

historisch deel voor bestaande cliënten (centrumgemeenten) en een objectief deel voor 

nieuwe cliënten (alle gemeenten). 

- Een cliënt geldt als ‘nieuw’ wanneer deze een nieuwe BW-indicatie ontvangt. Het kan 

gaan om bestaande cliënten van wie de indicatie afloopt, of cliënten die voor het eerst in 

BW stromen.    

- Er komt een kostenregeling of woonplaatsbeginsel voor nieuwe cliënten, dat van invloed 

kan zijn op de cliëntstromen (vaker in eigen gemeente) en kosten ((deels) bij gemeente 

van herkomst). 

- Het objectieve deel moet dus tegemoet komen aan kosten voor cliënten die in de 

toekomst pas in gaan stromen.  

Het vraagstuk 
Wat is de beste manier om de toekomstige kosten te bepalen?   

Uitwerkingsopties 
Er zijn drie mogelijke manieren om hieraan tegemoet te komen: 

1. Kosten van regio’s in het verleden = kosten in toekomst + verdelen naar 

individuele gemeenten.  

Kent aanbodgedreven componenten → herverdeeleffecten Oost-West 

2. Toevoegen aan een ander budget  

Het budget voor ander deel (bijv. maatwerkvoorzieningen Wmo) wordt opgehoogd 

met deel dat voor nieuwe cliënten BW beschikbaar is. 

3. Herleiden herkomst cliënten 

Analyse om te zien waar cliënten vandaan komen, zodat de kosten voor hun 

ondersteuning (deels) toebedeeld kunnen worden aan de herkomstgemeente. Zie 

onderstaande afbeelding. 

 

Bespreekvragen 
- Zijn er nog andere opties dan bovenstaande? 

- Welke voor- en nadelen kennen de verschillende mogelijke werkwijzen? 

- Welke aandachtspunten kennen zij? 

- Hoe vaak verhuizen mensen in BW in dezelfde gemeente/regio? 

 

Gemeente 1 Gemeente 2 Gemeente 3 

In BW 

gestroomd 

Herkomst 
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Deelsessie uitname Wlz 

Factsheet 

Achtergrond 

- In 2021 wordt de Wlz opengesteld voor cliënten met een psychische problematiek. De 

verwachting is dat een groot deel van de cliënten in BW onder de Wlz zal komen te vallen. 

- Gemeenten maken hiervoor minder kosten, waarin dus niet voorzien hoeft te worden via 

de verdeling. 

- Er komt dus een uitname van het macrobudget als gevolg hiervan. De omvang van de 

uitname is binnen het EVSD voor nu een gegeven. Deze is bepaald op basis van een p x q-

berekening van VWS. 

- De openstelling heeft primair een effect op de bestaande cliënten; nieuwe cliënten vanaf 

2022 stromen namelijk rechtstreeks naar de Wlz. 

- Deze totale uitname moet dus verdeeld worden over de budgetten voor de 

centrumgemeenten. De wens is om daarvoor een manier te kiezen die het best aansluit bij 

de berekening van VWS. 

Het vraagstuk 

Wat is de beste manier om de uitname te verdelen over de budgetten voor de 

centrumgemeenten?   

Uitwerkingsopties 

- Naar rato van het huidige budget.  

Afslag van X% voor elke regio, corresponderend met uitname macrobedrag 

- Regionale percentages op basis van inbreng aanbieders 

Verschillende afslag per regio, op basis van inbreng aanbieders (onderzoek HHM) 

- Geobjectiveerde regionale percentages 

Verschillende afslag per regio, op basis van aanbieders (onderzoek HHM), maar 

geobjectiveerd (verdeelmodel Cebeon) 

- Regionale percentages op basis van een analyse van verblijfsduur van de 

cliëntpopulaties 

Hoe langer een cliënt in BW zit, hoe groter de kans dat deze onder de Wlz komt te vallen. 

 

Bespreekvragen 

- Hoe precies moet de verdeling van het uitnamebedrag zijn, als er achteraf een 

nacalculatie plaatsvindt? 

- Zijn er nog andere opties dan bovenstaande? 

- Welke voor- en nadelen kennen de verschillende opties? 

- Welke aandachtspunten kennen zijn? 

- Welke manier sluit het best aan bij de p x q-berekening van VWS? 
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Deelsessie landelijke specialistische instellingen 

Factsheet 

Achtergrond 

- Er is een klein aantal instellingen dat zeer specialistische vormen van Beschermd Wonen 

aanbiedt aan cliënten. Een voorbeeld is een instelling die zich richt op veteranen met 

PTSS.  

- Deze specialistische instellingen bieden ondersteuning aan cliënten uit heel Nederland.  

- In het BO Beschermd Wonen is besloten welke instellingen zijn aangemerkt als landelijke 

specialistische instellingen.  

- De kosten voor het gebruik van de specialistische ondersteuning door deze instellingen 

kunnen niet goed gereproduceerd worden door een objectief verdeelmodel: cliënten 

komen uit heel het land, maar de kosten worden gemaakt door de centrumgemeenten 

waar de aanbieders toevallig gehuisvest zijn. 

- Daarom worden de budgetten voor de specialistische instellingen geen onderdeel van het 

objectieve deel in het gemeentefonds, maar zullen ze apart gefinancierd blijven worden.  

Het vraagstuk 

Hoe kan de financiering van landelijke specialistische instellingen voor BW vorm krijgen?  

Uitwerkingsopties  

Op hoofdlijnen zijn er tenminste drie mogelijkheden voor de financiering van de landelijke 

specialistische instellingen: 1) direct via het Rijk (VWS), 2) via de VNG of 3) via de gemeenten 

waarin de instellingen gevestigd zijn. Dat is weergegeven in de onderstaande figuur.  

 

 

Bespreekvragen 
- Zijn dit de drie alternatieven, of zijn er nog andere opties denkbaar? 

- Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende financieringsvormen? 

- Welke aandachtspunten 

- Op basis van voordelen, nadelen en aandachtspunten: welke optie geniet jullie 

voorkeur? 

 

Rijk Instellingen 

Enkele gemeenten 

VNG 
2. 

1. 

3. 




