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Voorgesteld besluit 
1. Kennisnemen van de Eindrapportage Beschermd Wonen in Beweging.  
2. De raad informeren. 
 
Doel 
Het project Beschermd Wonen in Beweging gaat om de ambitie om mensen met een psychische 
kwetsbaarheid een gastvrije landing te geven in wijken en dorpen.  
 
Inleiding 
Het project Beschermd Wonen in Beweging is onderdeel van het “Uitvoeringsprogramma 

Zorglandschap Wmo Flevoland”. Hierin is opgenomen dat Windesheim in iedere gemeente lokale 
werkbijeenkomsten organiseert om mensen met elkaar in contact te brengen. Om kennis te maken 
met elkaars leefwereld als basis voor meer begrip en interactie. En om handvatten te ontwikkelen om 
kwetsbare inwoners te begeleiden bij de integratie in de wijk.  
 
Samenvatting 
Het project Beschermd Wonen in Beweging liep in 2020 en 2021 in Noordoostpolder. Het project 
leverde een bijdrage aan de transformatie van Beschermd Wonen waarbij meer mensen met een 
psychische kwetsbaarheid in wijken en dorpen gaan wonen en minder in een beschermd wonen 
voorziening. Hiervoor ontwikkelen wij passende voorzieningen en ondersteuning. Hierbij kan het gaan 
om mensen die uitstromen vanuit een Beschermd Wonen voorziening of inwoners die al in een 
zelfstandige woning wonen. Windesheim leidde het project en er was een regiegroep actief. Deze 
bestond uit afgevaardigden van woningcorporatie Mercatus, Kwintes, welzijnsorganisatie Carrefour, 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de gemeente. Naast professionele organisaties betrok de 
projectleider mensen met ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid van psychische kwetsbaarheid. 
Deze inwoners kregen nadrukkelijk de mogelijkheid om hun stem te laten horen en het gesprek met 
elkaar aan te gaan. Hierdoor kwamen behoeften en oplossingen in beeld. Het werd duidelijk dat het 
niet eenvoudig was om elkaar te begrijpen. Het blijft belangrijk om bruggen te bouwen tussen de 
systeemwereld en de leefwereld.  
 
De belangrijkste aanbevelingen vanuit het project zijn: 

 Zorg voor een goede preventieve sociale basis. Dat gaat over voorlichting over psychische 
kwetsbaarheid, GGZ en verslaving aan professionals, vrijwilligers en buurtbewoners. Het gaat 
ook over goede en brede inloopvoorzieningen zowel gericht op herstel als op inclusie van 
mensen met een psychische kwetsbaarheid.  

 Betrek mensen met GGZ-ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bij beleids- en 
praktijkontwikkeling. Denk hierbij aan gemeentelijk beleid, maar ook bij programmering in 
buurt- en dorpshuizen en bij de uitvoeringspraktijk van de betrokken maatschappelijke 
organisaties.  

 Versterk de ketensamenwerking tussen professionele organisaties, ervaringsdeskundigen en 
bewoners met ervaringskennis. Verplaats je letterlijk naar locaties waar je elkaar echt ontmoet 
en organiseer daarbij natuurlijke ontmoetingsmomenten.  

 Heb oog voor de praktische zaken bij een goede landing in de samenleving zoals huisvesting, 
inkomen, eten en kleding.  

 
 



 

 

Gevolg/vervolg 
De Regiegroep lokaal zorglandschap Wmo die betrokken was bij het project blijft in stand en geeft met 
enthousiasme uitwerking aan de uitkomsten van het onderzoek. Ook draagt de Regiegroep bij aan de 
bredere opgaven rond de lokale transformatie van Beschermd Wonen. De werkzaamheden dragen bij 
aan de doelen die geformuleerd staan in het “Regionaal kader zorglandschap Wmo Flevoland 2020-
2026” en de uitwerking in het “Uitvoeringsprogramma Zorglandschap Wmo Flevoland”.  
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