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Recent heeft adviseur Cisca Versnel vanuit TransitiePartners een opdracht in een 
gemeente in Noord-Holland afgerond waar de oorspronkelijke vraag was om in 
korte tijd kleinschalig aanbod wonen en hybride zorg te realiseren In deze casus 
beschrijft Cisca hoe zij deze vraag heeft opgepakt, welk proces zij doorlopen 
heeft en wat zij hiervan meeneemt.

Is kleinschalig nieuw aanbod realiseren haalbaar en daadwerkelijk de oplossing? 
In deze case beschrijft Cisca hoe zij deze vraag is aangevlogen, welk proces zij 
doorlopen heeft en wat zij hiervan meeneemt.

De vraag Is kleinschalig nieuw aanbod 
realiseren haalbaar en daadwerkelijk de 
oplossing?
Voor elke inwoner een passende combinatie van wonen en zorg is de ambitie 
in NH en ook in vele andere regio’s. Steeds vaker is er het geluid om meer 
kleinschalig wonen met zorg te realiseren voor die doelgroep met complexe 
problematiek vanuit deze ambitie. De vraag is echter of nieuw aanbod ook de 
werkelijke oplossing is en écht bijdraagt aan het oplossen van het probleem van 
deze doelgroep tussen wal en schip.

In deze opdracht was nieuw aanbod realiseren niet de beste optie. Hoewel de 
ideeën er lagen, bleek de opdracht op deze wijze niet uitvoerbaar. 

Er speelden meerdere factoren die een knelpunt waren. Omklapwoningen zijn 
niet zomaar beschikbaar. Dit waren natuurlijk de zaken waar tegenaan werd 
gelopen in deze specifieke casus, maar de conclusie is dat er nogal wat haken 
en ogen zitten aan het realiseren van nieuw aanbod. Het vraagt om goede 
randvoorwaarden, een passende match van professionals en om tijd. 

Wonen in een eigen studio in een wijk is een forse overgang vanuit geslotenheid 
en wonen op een terrein van een ziekenhuis is niet de omgeving die 
jongvolwassenen de autonomie en zingeving geeft die ze nodig hebben.. 
Daarbij komt dat specialisten en goed werkende teams die zorg in deze nieuwe 
voorziening zouden kunnen uitvoeren moeilijk beschikbaar zijn en dat dé 
zorgbehoefte van de client ondanks het dikke dossier met veel informatie, niet 
helder is.
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En toch is het gelukt!
Uiteindelijk is het wél binnen 6 maanden gelukt om een match te vinden voor een 
passend uitstroomtraject. En dat binnen bestaande voorzieningen. Een eerste 
belangrijke voorwaarde is dat er een verklarende gedragsanalyse is gericht op 
welke maatschappelijke, medische en sociale factoren het gedrag verklaren en 
welke zorg er nodig is om een volgende stap te maken. 
Daarna komt de matching met een team dat aan kan sluiten bij de gevraagde 
zorg. In dit geval ook gecombineerd met een matchende dagbesteding. 
Essentieel is dat de diversiteit aan betrokken professionals elkaar versterken, 
goed begeleid worden en als een goed samenwerkend team functioneren. Dat is 
natuurlijk specifiek gericht op deze situatie, maar wat kunnen we hier nu van leren 
als we boven de situatie gaan hangen vanuit een helicopterview?  

Ook door teams te vinden die met complexe doelgroep kunnen werken en 
deze te verbinden met een matchende dagbesteding. Lees: hoe versterkt en 
begeleidt men goed samenwerkende teams en kundige individuele professionals 
bij het werken met deze doelgroep en met een aanvulling van het aanbod door 
passende dagbesteding.

Je kunt je afvragen of deze casus een uitzondering is, óf dat het misschien wel 
een illusie is om te denken dat we nieuw aanbod kunnen bedenken en realiseren 
dat dé oplossing is voor een doelgroep met meervoudig complexe problematiek 
tussen wal en schip.

We weten het niet, is dat erg?
De vraag stellen is ‘m vaak al grotendeels beantwoorden. Termen als maatwerk, 
zorg passend maken en zorg naar de cliënt toebrengen, die horen we vaak. 
Belangrijke vragen die we onszelf hierbij willen stellen zijn: wat ís dan passende 
zorg en wat is voor elke individuele client eigenlijk maatwerk? We zouden als 
uitgangspunt misschien wel moeten nemen dat het optimale aanbod niet bestaat 
en dat we niet weten wat maatwerk en passende zorg is. 

Hoe zou het zijn als we concluderen dat ook wij het niet weten? En hoe vinden 
we dat, is dat dan erg? Het antwoord daarop is in mijn ogen NEE, dat is niet erg. 

In de opdracht was het proces van niet weten komen tot het wel weten juist de 
kracht. 

Vanuit een verklarende analyse met stem van de client als onderdeel van de 
behandeling, kwamen cliënt en behandelaren samen met aanbieders tot het 
vaststellen van een passend maatwerktraject. Of dat werkelijk zo is, dat is de 
vraag en of dat passend blijft, waarschijnlijk niet. Maatwerk is een voortdurende 
zoektocht naar de meest optimale combinatie van wonen, behandeling, 
begeleiding, dagbesteding samen met client, netwerk, aanbieders en 
ervaringsdeskundigen.
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Hoe gaan we dan toch iets voor deze 
doelgroep betekenen?
Een belangrijk gegeven is dat veel expertise al aanwezig is in ons werkveld en 
ook aanwezig is onder wetenschappers. Het wordt alleen niet bereikt, gevonden, 
gebruikt of is niet toegankelijk voor de doelgroep. Er zijn voorzieningen die 
al werken met complexe doelgroepen, die ervaren zijn in het samenwerken 
met andere partijen als zorgboederijen en/of andere dagbestedingen of 
onderwijslocaties. 

We zouden er toch naar toe willen dat we de expertise van deze knappe 
koppen ophalen en verbinden met de sterke teams die voor deze doelgroep 
aanbod kunnen leveren. Innoveren werkt dan wél, omdat we het samen doen! 
Het benutten van dit potentieel is misschien wel dé kans bij uitstek voor deze 
doelgroep tussen wal en schip en is in ieder geval bij de opdracht in noord-
holland de oplossing gebleken met de eerste successen.

Bovendien ligt het succes ook in het samen doen! Matchen én versterken was 

En dan zijn we er nog niet
Maatwerk is geen status quo maar een voortdurende activiteit. Zijn we er met 
versterking van geselecteerde aanbieders? Nee want wat vandaag passend 
aanbod lijkt, blijkt over een tijdje toch bijstelling nodig te hebben. Of…wat 
vandaag glanst, wordt na een tijdje toch weer dof. 

In nauwe samenwerking met alle partijen en de cliënt ga je monitoren of dat wat 
je voor ogen had gelukt is met de gepleegde inzet. Voortdurend monitoren met 
de cliënt en alle betrokken partijen welke bijstelling tot beter resultaat leidt en 
voortdurend leren van ervaringen en professionaliseren na opgedane inzichten.  
Opnieuw opwrijven en tot glans brengen.

de schot in de roos. Uitgaan van de vraag van de cliënt, het opstellen van een 
verklarende analyse en het vastbijten in de casus met de vraag van de cliënt als 
uitgangspunt. En dat binnen een goed netwerk dat bereid is tot samenwerken 
en professionaliseren zal leiden tot het passende aanbod. Samenwerken 
binnen het team én breder: met andere partijen die goed werk leveren als 
ervaringsdeskundigen, netwerk, dagbesteding, werk, onderwijs.

Kleinschalige woonvoorzieningen kunnen een toevoeging zijn aan het bestaande 
zorglandschap voor bepaalde doelgroepen. Echter het kost tijd om dit aanbod 
goed neer te zetten en hierbij moet er continu oog zijn voor het feit of de hulp 
nog steeds passend is en goed aansluit bij de ontwikkeling. Daarnaast liggen er 
ook uitdagingen op het gebied van vastgoed verkrijgen, een passende locatie 
vinden, de juiste expertise beschikbaar hebben en de arbeidsmarktkrapte. Het 
bood daarom geen oplossing in deze casus en is tevens geen oplossing die op 
korte termijn gerealiseerd kan worden. Dat betekent niet dat er geen aandacht 
mag zijn om dit aanbod te ontwikkelen voor de lange termijn. Integendeel om 
in te spelen op lange(re) termijn ontwikkelingen kan een regio met een duidelijk 
visie die de daarbij benodigde randvoorwaarden wil scheppen, juist inzetten op 
het ontwikkelen van dit aanbod.
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De inzichten: wat gaan we vanaf morgen 
anders doen voor deze doelgroep?
Een belangrijke eye-opener is dat we bij nieuwe inkoop niet zondermeer 
uitgaan van meer, ander en nieuw aanbod bouwen als innovatie. Juist in de 
inkoop is het balangrijk dat gemeenten afspraken maken met aanbieders 
over verantwoordelijkheid om de zorg passend te maken. Ook het out-of-the 
box denken is belangrijk. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld boerderijen 
vinden die ook zorg willen en kunnen leveren en aanbieders zoeken om in de 
zorgboerderijen mee samen te werken.

Ook voor GGZ jeugd instellingen is het belangrijk om de ontwikkeling te maken 
naar een passend voortraject voor uitstroom naar open voorzieningen met meer 
autonomie en verantwoordelijkheid als onderdeel van de behandeling. 

De meerwaarde van TransitiePartners
Als TransitiePartners laten we in dit soort opdrachten vooral de kracht zien om een 
proces goed te begeleiden, het coördineren en verbinden van alle stakeholders. 
We bewaken de voortgang in een project en zorgen dat er een gedragen 
uitkomst als resultaat opgeleverd wordt waarbij helder is hoe zaken meegenomen 
kunnen worden in beleid, data en bedrijfsvoering. Daarnaast delen we ook graag 
onze ervaring uit andere regio’s en kunnen we met een frisse blik kijken naar de 
structuren in een voor ons nieuwe regio of gemeente. 



085 488 3584

info@transitiepartners.nl

www.TransitiePartners.nl

Locatie Breukelen
(hoofdkantoor en postadres)

De Corridor 5
3621ZA Breukelen
085-4883584

Loctie Rotterdam
(werklocatie)

Wilhelminakade 173
3072 AP Rotterdam
085-4883584

Locatie Eindhoven
(werklocatie)

Kennedyplein 200
5611 ZT Eindhoven
085-4883584

Contact


