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Aandachtspunten
1.
1

Overdracht jeugd (18-) naar BW (18+)

2.
2

Preventie instroom (instroom-analyse)

Toegangsorgaan BW

3.
3

Match vraag en aanbod & wachtlijstbeheer

4
4.

SMART-doelstellingen & monitoring

5
5.

Afweging pgb versus Zorg in Natura

6
6.

Regionale afspraken gemeenten (afsprakenset)

7
7.

(Tijdige) aanmelding CAK en SVB

8
8.

Bepalen knip lokaal vs. regionaal
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Anticiperen op uitstroomperspectief

Naar aanleiding van een cliëntvraag,
onderzoekt het toegangsorgaan
welke ondersteuning passend is,
welke bijdrage het sociale netwerk
kan leveren en geeft indien nodig
een beschikking af. De activiteiten
die hierbij centraal staan zijn het
onderzoek, het afgeven van de
beschikking en (begeleiden bij) de
plaatsing.

(bv. cliëntprofielen en prikkels in bekostiging)
Invulling steunstructuur (op de domeinen:

Beschermd Wonen
Definitie Beschermd Wonen (Wmo, Artikel 1.1):
“Het wonen in een accommodatie van een instelling met
daarbij behorend toezicht en begeleiding bestemd voor
personen met psychische of psychosociale problemen die
zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de
samenleving”.
Deze inwoners hebben (tijdelijk) extra ondersteuning nodig
binnen een vertrouwde omgeving met als doel, waar
mogelijk, weer terug te keren in de maatschappij.

FINANCIERING
Overdracht
centrumgemeente
naar lokale gemeente

wonen, financiën, dagstructuur en begeleiding)
(prognoses woningmarkt)

VOORBEREIDEN OP
UITSTROOM
Is iemand voldoende
zelfredzaam? Zijn er andere
belemmeringen voor uitstroom
(schulden, aantekening
woningbouw)? Welke fasering in
wonen is gewenst (zijn er
omklapconstructies mogelijk)?

ZELFSTANDIG
WONEN

8

uitstroom

Jeugdzorg

9.
10

MONITORING
Waar zijn de cliënten in zorg?
Welke resultaten
zijn geboekt?

ZELFSTANDIG
WONEN MET
DAGBESTEDING

BEGELEID
ZELFSTANDIG
WONEN

5

4
HET ONDERZOEK
Komt de inwoner in
aanmerking voor Beschermd
Wonen? Welke
ondersteuning is passend?

BESCHIKKING
Wat is de aard, omvang en
duur van de benodigde
ondersteuning?

6
PLAATSING
Sprake van vrije keus?
Welke aanbieder is
geschikt? Hoe ga je om met
cliënten buiten de regio?
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