
 

   
 
  

 

Aan de raad van de gemeente Almere 

 

 

  

 

Vervolg uitkomsten onderzoek Beschermd wonen 

 

Geachte raad, 

 

Op 14 mei 2019 hebben wij kennisgenomen van de stand van zaken met betrekking 

tot de Satellietwoningen van Kwintes. Dit zijn woningen die in de wijk staan en die 

bewoond worden door cliënten Beschermd wonen. De woningen bevinden zich 

dicht bij een groepsaccommodatie voor Beschermd wonen. In april 2018 is na 

onderzoek door GGD Toezicht gebleken dat er op deze Satellietwoningen niet 

volgens de afgesproken intensiteit zorg werd geleverd. U bent hierover door ons 

geïnformeerd door middel van een raadsbrief d.d. 17 juli 2018. Kwintes heeft 

inmiddels conform afspraak aanpassingen doorgevoerd en een plan van aanpak 

opgesteld. Dit plan van aanpak geeft tevens de gelegenheid om verder in te zetten op 

verschillende en bovenal lichtere vormen van zorg. In deze raadsbrief informeren wij 

u hierover.  

 

Inzet Satellietwoningen in 2018  

In april 2018 is door GGD Toezicht geconstateerd dat zorgaanbieder Kwintes 

mensen met een Beschermd wonen indicatie heeft geplaatst in zogenaamde 

Satellietwoningen. Binnen deze woningen is aan deze cliënten echter een lichtere 

vorm van zorg geboden dan afgesproken in de subsidievoorwaarden van 2018. 

Kwintes heeft naar aanleiding van het onderzoek de zorg op deze locaties 

aangescherpt of cliënten laten verhuizen naar een meer passende woonvorm. Op dit 

moment stromen geen nieuwe cliënten met een Beschermd wonen indicatie meer in 

naar deze Satellietwoningen. 

 

Over 2018 heeft Kwintes voor de betreffende Satellietwoningen een aangepast 

subsidiebesluit ontvangen, waarbij tarieven zijn aangepast. Dit heeft geleid tot een 

neerwaartse bijstelling van het subsidiebedrag dat Kwintes van de gemeente Almere 

heeft ontvangen.  

 

Satellietwoningen als vorm van Beschut wonen  

Door middel van een raadsbrief d.d. 9 april 2019 hebben wij u naar aanleiding van 

motie RG-316/2017 geïnformeerd over de uitgangspunten van het Regionaal 

Kompas 2018-2020. In deze motie is door uw raad verzocht om bij het uitwerken 

van het Regionaal Kompas een aantal uitgangspunten te hanteren, waaronder de 

beschikbaarheid van de nieuwe woonvorm ‘Beschut wonen’ als in- en uitstroom 

voor zowel het zelfstandig wonen als het Beschermd wonen. Daarnaast is een 

belangrijke opgave binnen het Zorglandschap Flevoland om de ondersteuning zoveel 

mogelijk dichtbij de cliënt in de wijk te organiseren, om te komen van beschermd 

wonen naar een beschermd thuis. 

 

Afdeling Zorg & Welzijn 

 

J. Terpstra 

IF Baas 
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Om dit doel te bewerkstelligen is een diversiteit aan woon- en huisvestingsvormen 

nodig waardoor cliënten minder snel afhankelijk zijn van geïnstitutionaliseerde 

vormen van Beschermd wonen.  

 

De Satellietwoningen bieden in onze ogen een mooie variant tussen zelfstandig 

wonen met ambulante begeleiding en de zwaardere variant Beschermd wonen. In de 

Satellietwoningen wordt Beschut wonen geboden met een intensief 

trainingsprogramma om te komen tot zoveel mogelijk zelfstandigheid. De 

Satellietwoningen zijn minder grootschalig en geïnstitutionaliseerd georganiseerd en 

sluiten daardoor beter aan bij het “gewone” leven in de wijk. Wel is er 24/7 uur 

ondersteuning in nabijheid georganiseerd.  

 

Met het behoud van de Satellietwoningen voor de passende doelgroep zetten wij als 

regio Flevoland een volgende stap om tot een goed en gedifferentieerd aanbod 

binnen beschut en beschermd wonen te komen. Hiermee sluiten wij aan op de 

gestelde opgaves binnen het Zorglandschap Flevoland. 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Almere, 

 

 

 

 

de secretaris,    de burgemeester, 

R. Wielinga    F.M. Weerwind 

 

 


