
 

Datum: 1 december 2022  

Aan: aldewereld.a@woerden.nl 

Onderwerp: advies beschermd wonen postnummer 2022/009 

  

Beste Anyck, 

  

Een tijdje geleden heeft de Participatieraad Woerden een adviesaanvraag ontvangen over het 

beschermd wonen.  

We hebben ervoor gekozen om geen formeel advies te geven, maar je een mail te sturen met 

een aantal vragen cq opmerkingen rondom het beschermd wonen.  

Hierbij is het wellicht goed om te benoemen dat ik tot mei 2021 werkte bij Kwintes en 

daardoor dus veel weet over het beschermd wonen en bij de Gemeente Soest waar ik nu werk 

ook beschermd wonen in mijn takenpakket heb.  

Onze vragen en opmerkingen zijn:  

-Uit mijn Kwintestijd weet ik dat er al enkele jaren volop activiteiten zijn rondom het 

beschermd wonen, in de vorm van pilots, projecten en het op orde brengen van de 'basisset'. 

In het stuk zie ik daar weinig over terug wat dit heeft opgeleverd en wat de stand van zaken 

hierin is.  

-Positief vinden we dat er aandacht is voor nieuwe 'woonconcepten' als kamers met aandacht.  

-Ik merk zelf dat er in de zorg meer aandacht is voor inclusie en inclusieve zorg. Ik vraag me 

af of er in dit plan ook ruimte is hiervoor, bijvoorbeeld op het gebied van LHTBI.  

-Cruciaal om de 'landing in de wijk' te realiseren is acceptatie in de wijken, het omzien naar 

elkaar en een sterke wijk. Wij vragen ons af of er in dit stuk daar niet meer aandacht voor zou 

moeten zijn.  

-Onlangs spraken we als Participatieraad met Enik en een familie-ervaringsdeskundige. In het 

stuk zien we de thema's herstel, ervaringsdeskundigheid en eigen kracht naar ons idee te 

weinig terug.  
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-We kennen allemaal de krapte op de woningmarkt. In mijn Kwintestijd ben ik betrokken 

geweest bij Eerst een Thuis. Lopen er op dit moment concrete initiatieven om voldoende 

woonruimte voor uitstroom te realiseren? 

-En wij vroegen ons af hoe de afstemming met de andere partners plaatsvindt, bijvoorbeeld 

welzijn, vrijwilligersorganisaties, werk en inkomen? En welke aandachtspunten worden 

daarin gezien? 

-en ten slotte weten dat er veel initiatieven zijn, soms ook kleinschalig, wij vroegen ons af of 

er een volledig beeld is van al het hulpaanbod in deze regio? 

  

Wij zijn jouw reactie graag tegemoet! Alvast bedankt! 

  

Met vriendelijke groet, 

Jaap Burggraaf 

Participatieraad Woerden 

 


