
 

 

 

 

 

 

Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een 

psychiatrische aandoening; Het gaat om personen bij wie op participatie gerichte ondersteuning -vanuit 

een beschermende woonomgeving- centraal staat. 

Onder beschermd wonen wordt o.b.v. de wet verstaan: 
• wonen in een accommodatie van een instelling; 
• met het daarbij behorende toezicht en begeleiding; 
• gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie; 
• gericht op het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren; 
• gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld; 
• gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast; 
• gericht op het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen; 
• bestemd voor personen met psychische of psychosociale problematiek, verslavingsproblemen, en 

lichtverstandelijke beperking, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving.  

Almere is centrumgemeente voor regio Flevoland en voert de gehele backoffice en het beleid uit 
voor beschermd wonen. Binnen beschermd wonen krijgt de cliënt een integraal aanbod van 
begeleiding, dagbesteding en toezicht. 

Doelgroep  

Het gaat om inwoners van Flevoland met een (complexe) psychiatrische aandoening, psychosociale 

problematiek, licht verstandelijke beperking, of verslavingsproblematiek, waardoor zij beperkingen 

ondervinden in hun dagelijkse leven. Er is ondersteunende begeleiding, 24 uurs bescherming en 

stabiliteit nodig in een veilige en weinige eisende woonomgeving. De ondersteunende begeleiding is 

gericht op het omgaan met de beperkingen, het beheersbaar houden van gedragsproblematiek en op 

veiligheid.  

Een inwoner kan alleen een aanvraag voor een beschikking beschermd wonen doen indien: 

• Hij /zij 18 jaar oud is of binnen zes maanden 18 jaar wordt. Bij jeugdigen vanuit de residentiële 
jeugdzorg: 17  jaar is en uit het aangeleverde perspectief plan blijkt dat jongere 24 uur per dag 
ondersteuning en toezicht nodig heeft vanaf zijn 18e jaar 

• Er sprake is van een psychische kwetsbaarheid, verslavingsprobleem, een licht verstandelijke 
beperking of psychosociale problemen 

• Hij / zij 24 uur per dag ondersteunende begeleiding en toezicht (op afstand) nodig heeft; 

Toegang 

GGD Flevoland voert voor regio Flevoland de beoordeling van de melding  beschermd wonen uit.  De 

melding moet, bij voorkeur door een professional/begeleider, worden gedaan via de website 

https://beschermdwonenflevoland.cvsonline.nl/.   
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GGD Flevoland voert een onderzoek uit naar de noodzaak voor beschermd wonen aan de hand van 

vastgestelde criteria. Dit onderzoek bestaat onder andere uit een intakegesprek met cliënt en 

verwijzer. Van het onderzoek wordt een onderzoeksverslag gemaakt. In een multidisciplinair overleg 

(MDO) komt het advies voor de toegang tot beschermd wonen tot stand.  De uitkomst van het 

onderzoek wordt na bespreking in het MDO naar cliënt opgestuurd met het verzoek om dit voor 

akkoord (of niet akkoord) te ondertekenen en retour te zenden. Met deze handtekening is de 

aanvraag voor beschermd wonen bekrachtigd. Vervolgens wordt het advies naar de 

centrumgemeente Almere gestuurd. De centrumgemeente Almere neemt het uiteindelijke besluit 

over de aanvraag voor beschermd wonen.   

De beschikking wordt toegekend voor een duur van maximaal 3 jaar, waarbij er onderscheid wordt 

gemaakt tussen profiel midden en profiel hoog. Bij profiel midden zijn de te realiseren doelstellingen 

van de begeleiding: 

• Begeleiding gericht op stabilisatie, continuering en waar mogelijk herstel van zelfregie. 

• Het beheersbaar houden en gaandeweg doen afnemen van de gedragsproblemen.  

Bij profiel hoog zijn de te realiseren doelstellingen: 

• Intensieve begeleiding gericht op stabilisatie en het beheersbaar houden van de situatie. 

• Het beheersbaar houden van de gedragsproblemen. 

• Ontwikkeling waar mogelijk en ondersteuning bij achteruitgang. 

• Geregelde deelname aan dagbestedingsactiviteiten. 

 

Er kan gekozen worden voor de financieringsvorm ZIN (Zorg in Natura) of PGB (Persoonsgebonden 

Budget). Indien een cliënt kiest voor het PGB volgt er een ‘bewust keuze gesprek’ en moet de cliënt 

een PGB uitvoeringsplan opstellen. Veelal wordt er gekozen voor een vertegenwoordiger. Een 

vertegenwoordiger moet enerzijds goed in staat zijn om het PGB te beheren, maar anderzijds ook 

kritisch meekijken met de kwaliteit van zorg die wordt verleend. Het bewust keuze gesprek wordt 

uitgevoerd door de gemeente Almere. 

Wachtlijstbeheer Beschermd Wonen Flevoland  

De wachtlijst voor beschermd wonen bestaat in Flevoland uit cliënten die een beschikking 

beschermd wonen hebben ontvangen en nog niet geplaatst zijn in een beschermd wonen 

voorziening.  

Wachtlijst per cluster 

Er wordt in deze regio gewerkt met een wachtlijst per cluster. De locaties van beschermd wonen zijn 

ingedeeld per cluster, bijvoorbeeld het cluster verslaving en psychiatrie of het cluster licht 

verstandelijke beperking en psychiatrie.    

Plaatsingscoördinator van centrumgemeente Almere 

De plaatsingscoördinator houdt tijdens de wachtlijstperiode de regie over het traject van de cliënt en 

plaatst de cliënt zodra er plek is bij een passende instelling. De coördinator heeft zicht op het aantal 

beschikbare plekken beschermd wonen in regio Flevoland. Deze taak wordt uitgevoerd door de 

plaatsingscoördinator van de gemeente Almere. 
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“Veldtafeloverleg” Bescherm Wonen 

Er is een tweewekelijks veldtafeloverleg waar alle zorgaanbieders (ZIN) uit de regio, de 

plaatsingscoördinator en de voorzitter (procescoördinator Wonen en Zorg van GGD Flevoland) 

aanwezig zijn. Hier wordt voor iedere nieuwe cliënt met een beschikking voor beschermd wonen (en 

die toestemming heeft gegeven voor bespreking op de veldtafel) bepaald welk cluster het meest 

passend is. Daarnaast wordt bepaald met welke prioriteit iemand op de wachtlijst wordt geplaatst. 

Indien er binnen een cluster een plek vrij komt, wordt deze plek aangeboden aan de eerstvolgende 

cliënt die binnen dit cluster op de wachtlijst staat. Op de veldtafel worden ook complexe casuïstiek 

en cliënten die lang op de wachtlijst staan met elkaar besproken. 

Aanbod Beschermd Wonen 

De cliënt heeft altijd de mogelijkheid om aan te geven of hij of zij een eerste en/of tweede 

voorkeursaanbieder heeft. Het uitgangspunt is dat er door de plaatsingscoördinator eerst wordt 

gekeken of er plek is bij deze voorkeursaanbieder(s). Indien dit niet het geval is, wordt er door de 

coördinator een aanbod gedaan dat passend is voor de cliënt. De cliënt kan dan alsnog aangeven dat 

hij of zij op een plek bij de voorkeursaanbieder wil wachten. Indien het laatste aan de orde is dan zal 

de cliënt geen alternatief aanbod meer aangeboden krijgen. Mocht de cliënt wel aangeven interesse 

te hebben in een andere plek dan worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Eerste keer weigeren van een plek: er wordt een gesprek gepland met de plaatsingscoördinator en 

de cliënt. Op de eerstvolgende veldtafel bespreekt de coördinator de reden van weigering. Op de 

veldtafel wordt opnieuw een afweging gemaakt voor een passende plek.    

Tweede keer weigeren van een plek: wanneer cliënt voor de tweede keer weigert heeft dit gevolgen 

voor zijn of haar positie op de wachtlijst. De datum van beschikkingstelling wordt aangehouden ten 

aanzien van de plek op de wachtlijst. Indien de cliënt aangeeft toch op geen ander aanbod naast de 

aanbieder van voorkeur in te willen gaan, wordt niet meer ingezet op actieve bemiddeling.  

Pilots Beschut wonen en Gewoon Thuis 

Er zijn in 2020/2021 twee pilots binnen het “product” beschermd wonen.  

Beschut wonen is een lichtere vorm van ondersteuning binnen beschermd wonen, gericht op 

duurzame uitstroom en voor maximaal 1 jaar. Met beschut wonen bedoelen we een beschutte 

woonomgeving (appartementencomplex, etage flat, omgebouwde rijtjeswoning) waar aan meerdere 

bewoners met een vergelijkbare ondersteuningsvraag structuur wordt geboden. Er is een combinatie 

van toezicht (overdag op vaste tijden) en achterwacht beschikbaar. Er is een ruimte voor 

gemeenschappelijke activiteiten. Die ruimte heeft ook een rol in de begeleiding. Het betreft wonen 

in een accommodatie waarbij een beroep gedaan kan worden op 24-uurs ondersteuning. De 

accommodatie ligt op 30 minuten afstand van de beschermd wonen locatie.  De bandbreedte van het 

aantal in te zetten begeleidingsuren is 8-12 uur. Waarvan ongeveer 3 uur individuele begeleiding. De 

overige begeleidingsuren kunnen flexibel worden ingezet voor o.a. extra individuele begeleiding, 

woonbegeleiding en alle regelzaken rondom uitstroom. Naast deze begeleidingsuren kan de cliënt 

gebruik maken van 24-uurs ondersteuning. Cliënten kunnen ook gebruik maken van de 

groepsactiviteiten op de beschermd wonen locatie. De Centrale Toegang tot beschut wonen is belegd 

bij de GGD. 
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Gewoon Thuis is een intensieve vorm van ambulante hulpverlening thuis ter voorkoming van 

beschermd wonen of als uitstroom product van beschermd wonen. Deze pilot wordt door Kwintes 

georganiseerd en aangeboden. Cliënt heeft planbare en niet -planbare begeleiding en woont 

zelfstandig. Cliënt is niet in staat om met enkel planbare ondersteuning tijdens kantooruren, zo 

zelfstandig mogelijk te functioneren. Heeft in avond, nacht en weekend planbare ondersteuning 

nodig. Op hulpvragen moet 24 uur per dag, zeven dagen in de week binnen een half uur geacteerd 

worden. De toegang verloopt via het eigen wijkteam in afstemming met de projectleider van 

Gewoon Thuis met gebruikmaking van de criteria voor dit product. 

Contactgegevens en vragen  

GGD Flevoland voert voor regio Flevoland de beoordeling van de melding  beschermd wonen uit.  De  

melding moet, bij voorkeur door een professional/begeleider, worden gedaan via de website 

https://beschermdwonenflevoland.cvsonline.nl/.  Voor vragen over de toegangsbepaling beschermd 

wonen kan contact opgenomen worden met de GGD via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of 088 002 

99 15.  

Indien er vragen zijn over beschermd wonen, de pilots of het wachtlijstbeheer kan er contact 

opgenomen worden met de backoffice Beschermd Wonen. Deze is te bereiken via 

beschermdwonen@almere.nl. 

Gewoon Thuis: Gea van der Meulen, Projectleider Gewoon Thuis. Bereikbaar via 0800 – 6500 600 of  

06-11774132 of gea.vandermeulen@kwintes.nl 

 

 Overzicht van gecontracteerde Beschermde woonvormen  

Aanbieder Plaats Doelgroep 

Iriszorg, totaal 13 

appartementen 

Lelystad Volwassenen met woonproblematiek en complexe problematiek. Veelal psychiatrie in 

combinatie met verslaving. Individuele appartementen 

Kwintes, totaal 250 plaatsen Almere Volwassenen (veelal langdurig verblijf). Diverse problematiek (LVB/Schizofrene stoornissen). 

Individuele appartementen. 

Kwintes Almere Psychiatrie (kortdurend verblijf). Groepswonen 

Kwintes Almere Psychiatrie (veelal langdurig verblijf). Diverse problematiek. Individuele appartementen 

Kwintes Almere Zwerfjongeren / Psychiatrie. Individuele appartementen 

Kwintes Almere Jong volwassen (middenlang verblijf). Autisme, schizofrenie/psychotische beperkingen. 

Groepswonen en individuele appartementen 

Kwintes Almere Jong volwassen. Individueel wonen 

Kwintes Almere Dubbele diagnose (psychiatrie en verslaving). Individuele appartementen 

Kwintes Lelystad BW voor jeugd. Groepswonen 

Kwintes Lelystad 16-26 jaar, maximaal verblijf 2 jaar.  

Kwintes Lelystad Psychiatrie (langdurig verblijf) 

https://beschermdwonenflevoland.cvsonline.nl/
mailto:meldpuntoggz@ggdflevoland.nl
mailto:beschermdwonen@almere.nl
mailto:gea.vandermeulen@kwintes.nl
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Kwintes Lelystad Psychiatrie in combinatie met somatiek (ouderen). Groepswonen 

Kwintes Dronten Psychiatrie (kortdurend en langdurig verblijf).Verslaving/autisme/schizofrenie 

/persoonlijkheidsproblematiek.  Individuele appartementen 

Kwintes Emmeloord Psychiatrie (autisme) jongeren. Zowel groepswonen als individueel. 

Kwintes Emmeloord Psychiatrie (kortdurend en langdurig verblijf). Zowel groepswonen als individueel 

Leger des Heils, totaal 48 

plaatsen 

Almere, 

Zeewolde, 

Lelystad 

Beschermd Wonen Psychiatrie en verslaving. Groepswonen 

Leger des Heils Lelystad Vast en Verder is woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren van 16 tot 25 jaar 

die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben 

psychiatrische problemen. Vanuit een beschermde woonvorm ontwikkelen zij in één tot twee 

jaar onder meer sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren omgaan met 

verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend 

penitentiair programma.  

Leger des Heils Zeewolde Zij aan Zij is een beschermde woonvorm voor (aanstaande) tienermoeders met of nog zonder 

kinderen, die op straat terecht zijn gekomen. De vrouwen krijgen met hun kinderen een eigen 

kamer en er is 24 uur per dag op de situatie gerichte begeleiding. Zo ontstaat een stabiele 

basis voor moeders en kinderen om aan hun toekomst te bouwen. 

Timon, Totaal 14 plaatsen 

Beschut Wonen en Moeder 

en KInd 

Lelystad 17+, ook voor jonge moeders/ stellen. Diverse problematiek. Zowel groepswonen als 

individueel 

Omegagroep, totaal 8 

plaatsen 

Dronten  Psychiatrie, diverse problematiek. Zowel groepswonen als individueel 

Omegagroep  Emmeloord, 

Lelystad 

Psychiatrie, diverse problematiek. Zowel groepswonen als individueel 

Philadelphia, totaal 8 

plaatsen 

Dronten 

  

Dubbelproblematiek psychiatrie en LVB. 

Verblijfslocatie voor vnl cliënten met een verstandelijke beperking 

Freeway Zorg, totaal 10 

plaatsen 

Almere Psychiatrie o.a. in combinatie met LVB problematiek. Groepswonen 

Triade, totaal 7 plaatsen , 4 

GGZ B 

Lelystad BW volwassenen vooral gericht op schizofrenie 

Triade Dronten BW volwassenen vooral gericht op psychiatrie in combinatie met LVB. 

Triade Emmeloord BW volwassenen autisme 

Triade Emmeloord BW volwassenen autisme 

Triade Almere BW volwassenen vooral gericht op cliënten met schizofrenie en psychotische problematiek. 

Triade Lelystad BW volwassene autisme en LVB 

Triade Dronten 
 

PI-groep, totaal 33 plaatsen Almere  BW. Observatie en diagnostiek ZvW op DBC basis. Kortdurende urgente zorg, eveneens op 

DBC basis. Aanbod voor jongvolwassen met multi-problematiek. 5 plaatsen jeugd BW 18-. 

Groepswonen 

PI-groep Emmeloord Idem. Groepswonen 
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