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Beantwoording schriftelijk gestelde vragen 

 
 
 

Aan:  

Portefeuillehouder: Janneke van den Hout 

Vragen gesteld door: Dhr. A. van Beurden - VVD 

Onderwerp: Vragen ex. art. 32 RvO VVD over uitstroom beschermd wonen 
Goirle 

Datum: 3 november 2022 

  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Op 15 oktober 2022 ontvingen wij vragen van de heer A. van Beurden -  VVD - over uitstroom 
beschermd wonen. Hieronder treft u de gestelde vraag of vragen aan, met het daarbij behorende 
antwoord: 
 
 1. De AVG bestond ook al op 22 december 2021 en waarom is deze überhaupt van belang bij het 
onderzoek naar draagvlak? Hierbij hoeven toch geen persoonsgegevens gedeeld te worden?  
 
De AVG is op 10 oktober 2022 inderdaad aan de orde gesteld. Dit was binnen de context, dat niet te 
pas en te onpas persoonlijke gegevens gedeeld kunnen worden. In hetzelfde overleg is ook 
besproken dat algemene informatie geven tot de mogelijkheden behoort, maar dat dit in een vroeg 
stadium vaak voor onrust zorgt.  
 
 
2. Waarom wordt er nu anders gehandeld dan door zowel voormalig wethouder Van der Wiel als op 
de Radenavond is toegezegd?  
 
Er wordt niet anders gehandeld dan destijds toegelicht. Er zijn veel partijen betrokken bij de 
uitstroom, maar de insteek is altijd hetzelfde; de zachte landing in de wijk. In de bijlage treft u de 
procesbeschrijving van het matchingspunt aan. Deze wordt als handleiding gebruikt wanneer er 
sprake is van uitstroom.  
 
  
3. Hoe worden de vier personen die een woning hebben gekregen door de buurt geaccepteerd c.q. 
opgenomen?  
 
Op dit moment zijn er twee uitstromers BW geplaatst en staat er een op de wachtlijst. Helaas zijn wij 
foutief geïnformeerd, waardoor ook u, niet de juiste informatie had. Inmiddels zijn deze cijfers 
aangepast.  
 
 



 
 
Bladnummer Datum 

2 3 november 2022 
 

 

Iedere uitstromer BW heeft voor de zachte landing in de wijk wmo-begeleiding om de overgang te 
borgen. Hierin wordt het belang van het meenemen van bijvoorbeeld de buren ook gezien als 
aandachtspunt. Dit doen we ook door de nieuwe inwoner te stimuleren om (zelf) kennis te maken 
met zijn nieuwe omgeving. Diverse (zorg)partijen, alsook de woningcorporatie, zijn betrokken bij de 
zorg voor de zachte landing in de wijk. Mocht blijken dat de huidige inzet niet voldoende is, dan zal 
het proces verder worden aangescherpt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjilage: procesbeschrijving matchingspunt 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Notitie 
 
Onderwerp Beschrijving Regionaal Matchingspunt Hart van Brabant 
Datum 8 september 2021 
Aan Wethouders gemeenten en bestuurders corporaties  
 in de regio Hart van Brabant 
Van Werkgroep Regionaal Matchingspunt 
 

 
 
Aanleiding 
Door de veranderde rol van de gemeenten op gebied van WMO en BW ontstaan andere vragen en hebben 
de gemeenten behoefte aan andere afspraken. Door de extramuralisering, neemt de uitstroom uit 
Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en jeugdhulpverlening toe. 
Corporaties zien een toename van zorgaanbieders en krijgen steeds meer vragen naar woonruimte voor 
cliënten met (tijdelijke) begeleiding.  
Wat zowel de gemeenten als de corporaties missen is een overlegpunt waar de casuïstiek met elkaar 
besproken wordt. Waar de verdeling van deze ‘vraag’ plaatsvindt waarbij het gezamenlijke belang van cliënt, 
gemeente, zorgpartij en corporatie onderwerp van gesprek is.  
 
Samenwerkingsovereenkomst Weer Thuis 
Begin 2021 is de samenwerkingsovereenkomst “Weer Thuis” ondertekend door alle gemeenten, corporaties 
en twee zorgaanbieders in de regio Hart van Brabant. Een van de afspraken in deze overeenkomst, is de 
oprichting van een gezamenlijk regionaal matchingspunt. Doelstelling:  een goed werkend matchingspunt 
waar een client bewoner kan worden van een passende woning in een passende omgeving omringd met de 
juiste begeleiding. 
 
Hoe hebben we het aangepakt? 
Het is begonnen met een webinar, waarbij het Actieprogramma is toegelicht, en dus ook het voornemen om 
een regionaal Matchingspunt op te richten. 
 
We hebben kort de uitgangspunten toegelicht en gevraagd aan de deelnemers wie er tijd in gelegenheid had 
om mee te denken in het ontwerp van het regionaal Matchingspunt. 
Gelukkig konden we op een enthousiaste reactie rekenen.  
Er ontstond een brede werkgroep, waarbij gemeenten, zorgaanbieders en corporaties uit Tilburg en de regio 
vertegenwoordigd waren. Ook WoningInZicht was actief betrokken bij dit proces. 
 
Met deze werkgroep hebben we stap voor stap het Matchingspunt uitgedacht. We hebben gekeken naar 
voorbeelden van elders en hebben een klantreis uitgetekend die de bewoner doorloopt: van voorbereiding 
op uitstroom tot het daadwerkelijke verhuizen en de nazorg. 
Vervolgens zijn in kleine werkgroepjes alle processtappen verder uitgewerkt, inclusief documenten en 
formulieren die we daarbij nodig hebben. 
 
Het eindproduct is een procesbeschrijving (in de vorm van een klantreis) voor het regionaal matchingspunt 
die we hierbij graag aan u voorleggen. 
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Het vervolg 
Samen met deze opzet voor het Regionale Matchingspunt Hart van Brabant, is er een implementatieplan 
opgesteld. Daarin staan de stappen die we gaan zetten om het Matchingspunt daadwerkelijk van start te 
laten gaan. Onder komen daar aan de orde: de samenstelling van het Matchingspunt, de vergaderfrequentie, 
communicatie en dergelijke. 
 
We pretenderen niet dat we hiermee alles geregeld hebben. We realiseren ons dat het een proces is waarbij 
we onszelf de ruimte moeten gunnen om werkenderwijs te leren en te ontwikkelen. 
 
Maar als we met net zo’n positie energie met elkaar blijven samenwerken als de werkgroep heeft gedaan, 
gaat dat zeker lukken! 
 
Veel leesplezier, 
 
Werkgroep Regionaal Matchingspunt 
 
Roy Stevens (WonenBreburg), Jeroen Cools (Casade), Ingrid Stevelmans (RIBW Brabant), Dagmar van Haaren 
(WIZ), Hans Trienekens (Het Werkt), Sarah Ernst (TBV), Peggy Trienekens (Gemeente Tilburg), Roel Remmits 
(Linc naar zorg), Meike van Gemert (Traverse), Wilma Dekkers (Casade), Marlieke van Mook (Gemeente 
Heusden), Coby Gijsbers (Woonveste) en Nanda Hakkert (Sterk Huis). 
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PROCES OP HOOFDLIJNEN 
 
Processtap Instroom 

BW/MO 
Voorbereiden op 
uitstroom 

Bespreken in 
Matchingspunt 

Organiseren 
voorwaarden 
uitstroom 

Uitstroom naar woning 

Doel  Perspectief voor 
uitstroom 
benoemen op 
(middel)lange 
termijn 
 

Benoemen van 
randvoorwaarden voor 
succesvolle uitstroom 

Beslissing over 
uitstroom, locatie  en 
voorwaarden 

Regelen voorwaarden 
voor succesvolle 
uitstroom 

Daadwerkelijke 
uitstroom verloopt 
goed, zachte landing 
van client 

Activiteiten  Perspectiefplan 
opstellen (ook 
wonen) 
 
Meteen 
inschrijven bij WIZ  

- Opstellen 
ondersteuningsplan 
(verschillende 
levensdomeinen)  

- Invullen 
aanvraagformulier 
contingent woning 
en indienen bij WIZ. 

- WIZ ontvangt 
aanvragen, checkt 
op volledigheid  

Besluit over: 
contingent woning, 
plaats van uitstroom 
en voorwaarden. 
 
Bij verhuizing naar 
andere gemeente: 
alvast contact leggen 
met gemeente, 
corporatie en 
begeleider  

- Uitzetten aanvraag 
contingent woning 
naar corporatie 
van uitstroom  

- Aanvragen 
uitkering  

- Aanvraag indicatie 
ambulante 
begeleiding 

Warme overdracht naar 
reguliere processen van 
- Corporatie 
- Begeleidende 

organisatie 
- Gemeente 
Zachte landing in de 
nieuwe omgeving: link 
naar welzijn, 
vrijwilligerswerk, 
bestaande netwerken 

Wie? Client en 
begeleider 

Client en begeleider Afgevaardigde (-n)  
namens 
- Gemeenten, 
- Corporaties, 
- Begeleiders 
- WIZ 
- Ervaringsdeskun

dige 

Kleine werkgroep moet 
medewerkers die de 
situatie ter plekke 
kennen: 
- Medewerker 

gemeente 
- Medewerkers 

corporatie  
- Persoonlijke 

begeleider 

Client en kleine 
werkgroep moet 
medewerkers die de 
situatie ter plekke 
kennen: 
- Medewerker 

gemeente 
- Medewerkers 

corporatie  
- Persoonlijke 

begeleider 
 

Wanneer? Bij instroom in 
BW/MO 

Als te voorzien is dat 
client klaar is voor 
uitstroom 

Matchingpunt komt 
eens in de twee 
weken bij elkaar. 

Vanaf moment van 
beslissing:  tussen 3 tot 
6 maanden. 
 

Moment van verhuizing 
en periode daarna 
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UITWERKING PER PROCESSTAP 
 

Processtap 1 Instroom BW/MO 
Doel  

Perspectief voor succesvolle uitstroom benoemen op (middel)lange termijn 
 

Activiteiten  Uitgangspunt is dat alleen bij zwaarwegende redenen een plaats/buurt niet in aanmerking 
komt.  
 
Bij inwoning BW meteen inschrijven bij WIZ 
 
Doelen opstellen op leefgebieden (herstelplan, perspectiefplan, zorgplan )  
- Wonen 
- Begeleiding 
- Werk/inkomen 
- Dag invulling 
- Financiële situatie 
- Hulpvraag (psychisch/psychiatrisch/praktisch) 
 
Informeren en verwachtingsmanagement richting client  
Informatie (film/mapje/folder) met de volgende onderwerpen: 
- Duur wachttijd onbekend en onduidelijkheid wanneer het toegekend wordt 
- Voorwaarden en vaardigheden om contingent te laten slagen 
- Is gunning, géén recht dus kan afgewezen worden 
- Aanbod weigeren is niet meer in aanmerking komen 
- Uitleg procedure 
- Toewijzing op basis van hulpvraag en beschikbaarheid niet van woonwens 
- Driehoek overeenkomst is bij overtreding een ontbinding van de huur- en zorgovereenkomst  
 
Evaluatiefrequentie bepalen  
 

Wie Cliënt en begeleider  
 

Wanneer Bij voorziene instroom in BW/MO 
 

Wat nodig Indicatie, plan van aanpak 
 
NB. Client uitstroomt vanuit BW/MO (niet vanuit thuis), er moet een indicatie BW/MO zijn. We 
beginnen met de doelgroep uitstroom uit BW/MO. Pas later onderzoeken het matchingspunt 
wordt uitgebreid met de doelgroep WLZ (VPT/MPT). In specifieke situaties is uitstroom met WLZ 
mogelijk (zelfstandigheid vs. Ondersteuning).   
 

Aandacht - Heusden is geen onderdeel van WIZ, WIZ kan wel schakelen met woonservice 
- Bij acceptatie van contigentwoning vervalt hoe dan ook de opgebouwde inschrijfduur bij WIZ 
- Een ingetrokken aanvraag om zorginhoudelijke redenen kan nooit een nieuwe aanvraag 

blokkeren 
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Processtap 2 Voorbereiden op uitstroom 
Doel  

Benoemen van randvoorwaarden voor succesvolle uitstroom 
 

Activiteiten Evaluaties bundelen en per doel is perspectief bepaald (er is zicht op zorgbehoefte na uitstroom) 
 
Uitstroomprofielen zijn benoemd en gericht op   

- volledige afbouw zorg 
- minimale zorg 
- omgevingsprothese (voldoende stut en steun georganiseerd) 

Invullen aanvraagformulier contigentwoning en indienen bij WIZ  
 
WIZ verzamelt aanvragen, checkt op volledigheid, vraagt aanvullende informatie op (indien 
nodig) en stuurt aanvragen naar de leden van het Matchingspunt. 
 

Wie Gecontracteerde WMO-aanbieders kunnen een aanvraag indienen  
 

Wanneer Zes maanden voor einde indicatie of eerder als de situatie zich daartoe leent. 
 

Wat nodig - Digitaal aanvraagformulier (met daarop alle vragen die van belang zijn voor een goede 
besluitvorming door het Matchingspunt inclusief perspectief per doel). 

- Verwerkersovereenkomst delen persoonsgegevens conform AVG  
 

Aandacht - Geen aanvraag matchtingspunt als huisvesting wordt gevonden via reguliere WIZ methode, 
urgentie of maatpact  

- Er is geen verplichting voor client om te reageren op regulier aanbod via WIZ  
- Als er een visieverschil is tussen cliënt en begeleider over wat er nodig is voor een 

succesvolle uitstroom moet dit plaats krijgen in het aanvraagformulier. 
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Processtap 3 Bespreken in Matchingspunt 
Doel  

Beslissing over uitstroom en randvoorwaarden 
 

Activiteiten  WIZ controleert aanvraag op volledigheid (digitaal aanvraagformulier inclusief bijlagen) 
 
Op basis van de aanvraag wordt er bepaald of: 
- Iemand in aanmerking komt voor een contingentwoning 
- Naar welke gemeente uitstroom plaatsvindt 
- Welke begeleiding er nodig is (aandachtspunt 2 processtap 2) 
- Welke doel perspectieven geregeld moeten worden  
 
Bij verhuizing naar andere gemeente dan contact leggen met betreffende gemeente en 
corporatie van bestemming, zodat het volgende georganiseerd wordt:  
- uitkering,  
- indicatie,  
- zoeken naar een woning conform huur-inkomenstoets (passend toewijzen) 
- toekomstige organisatie die de begeleiding overneemt  
 
Er wordt een voorkeur uitgesproken voor een corporatie. WIZ adviseert hierbij.  
 
WIZ houdt de overall verdeling naar gemeenten in de gaten. 
 
WIZ legt besluiten vast en communiceert deze met belanghebbende partijen inclusief client en 
begeleider. 
 

Wie In het Matchingspunt zit een afvaardiging met mandaat: 
- Gemeenten (coördinator), 
- Corporaties, 
- Begeleiders 
- WIZ 
- Ervaringsdeskundige 
 
Per afvaardiging is een vaste vertegenwoordiger inclusief achtervang  
de afvaardiging van de gemeente/coördinator heeft mandaat over de indicatiestelling ambulante 
begeleiding en over de uitkering 
- De afvaardiging van de corporatie moet mandaat hebben over het toekennen van een 

contingentwoning. 
- De begeleider is 1 vast persoon en heeft mandaat over inzet van zorg. Indien nodig schakelt 

deze met de begeleider van de cliënt. 
- De ervaringsdeskundige heeft ervaring met een herstelproces vergelijkbaar met een client 

die door het matchingspunt begeleid wordt naar een eigen woning. 
 

Wanneer Matchingspunt komt eens in de twee weken bij elkaar. 
 

Wat nodig - Criteria voor toewijzing (voldoende duidelijkheid over kansen bedreigingen en wat 
begeleiding in moet houden) en criteria voor uitstroom naar regio (bijvoorbeeld omdat de 
client daar vandaan komt) 

- Besluitformulier 
 

Aandacht - Het staat leden van het matchingspunt vrij, bij twijfel waar de client het beste kan uitstromen 
te schakelen met gemeente, begeleider of corporatie Het matchingspunt kan hiervoor 
mensen uitnodigen en informatie opvragen.   

- Mandaat namens partijen, per vertegenwoordiger in implementatie regelen  
- Hoewel het uitgangspunt is dat de drie partijen samen tot overeenkomst komen kan er ook 

sprake zijn van geschil. In dat geval zal er een onafhankelijke partij moeten zijn die hierin 
besluit neemt. Tijdens de implementatie zal deze partij gezocht worden.  
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Processtap 4 Organiseren randvoorwaarden uitstroom 
Doel  

Regelen randvoorwaarden voor succesvolle uitstroom  
 

Activiteiten  Uitzetten aanvraag contigentwoning naar corporatie van uitstroom  
 
Aanvraag indicatie begeleiding - uitgangspunt is dat in stap 3 geregeld is dat voldoende 
begeleiding in te zetten is 
 
Er is altijd sprake van een ‘driehoeksovereenkomst’   
 
Er is een kennismakingsgesprek gepland tussen partijen tenminste 5 dagen na toewijzing 
contigent 
 
Helder maken voor partijen wat ondermijning is 
 

Wie - Client  
- Medewerker gemeente (werk en inkomen, WMO of clientbegeleider) 
- Medewerkers corporatie (medewerker verhuur of woonconsulent) 
- (Nieuwe en oude) persoonlijke begeleider 
 
Voorwaarde is dat deze uitstroomgroep lokale medewerkers zijn die de situatie ter plekke 
kennen.  
 

Wanneer Vanaf moment van beslissing bij matchingspunt tot het moment dat woning beschikbaar is.  
 

Wat nodig De gemeenten staan garant voor voldoende financiering voor client.  
 
Er is een inventarisatie wat nodig is aan verhuis- en inrichtingskosten en welke partijen hierbij 
helpen 
 

Aandacht - Woningweigering: dan gaat het matchingspunt evalueren of is voldaan aan de 
zorginhoudelijke voorwaarden. Indien dat het geval is volgt er geen tweede toewijzing.  

- De afspraken omtrent randvoorwaarden bij alle gemeenten en corporaties moeten hetzelfde 
zijn.  

- Dit geldt expliciet voor de ‘driehoeksovereenkomst’  waarbij de zorg-
behandelingsovereenkomst onlosmakelijk is verbonden aan de huurovereenkomst.  
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Processtap 5 Uitstroom naar woning 
Doel  

Daadwerkelijke succesvolle uitstroom  
 

Activiteiten  Na sleuteluitgifte/contract ondertekening is er:  
- Ondersteuning bij verhuizing en inrichting 
- Wegwijs maken in de buurt 
- Minimaal een twee maandelijkse evaluatie met de huurder met begeleider, corporatie 

en gemeente aan de hand van het evaluatieformulier.  
 

Wie Client en kleine werkgroep (zelfde groep als stap 4)  
 

Wanneer Moment van verhuizing en begeleidingsperiode daarna 
 

Wat nodig? Evaluatieformulier (met verplichting tot ondertekening)  
 
Inventarisatie van verhuurproces van de deelnemende corporaties (op hoofdlijnen) 
 

Aandacht - Streven naar overname bestaande inrichting (wand- en vloerbekleding) 
- Helder krijgen wat gevolgen van ondermijning kunnen zijn voor berokken partijen  
- Afspraken tussen partijen over het onderling informeren  
 

 
 


	C2 Beantwoording schriftelijke vragen VVD 10-11-2022 - uitstroom beschermd wonen
	C2 Bijlage bij beantwoording schriftelijke vragen VVD 10-11-2022 Def.Proces.Matchingspunt

