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Projectplan woonkring Chapeau Deventer 

De groep initiatiefnemers bestaande uit familieleden en naasten, heeft zich tot 
doel gesteld om voor hun kinderen of naasten met een psychotische 
gevoeligheid een eigen beschermde woonvorm in het kader van de WMO in 
Deventer te realiseren. 

Om dit doel te bereiken is aansluiting gevonden bij de stichting Chapeau 
Woonkringen te ''s-Hertogenbosch. Inmiddels is het initiatief in Deventer een 
stichting geworden  

Stichting Chapeau Woonkring Deventer, onderhoudt contacten en gaat zo 
nodig overeenkomsten aan met de centrumgemeente Deventer in het kader van 
de uitvoering WMO. Daarnaast legt de stichting contacten met de 
zorginstellingen en woningcorporaties alsmede particuliere investeerders en 
sluit daarmee overeenkomsten af. Het uitgangspunt hierbij is, dat we een 
woonsituatie willen creëren, die afgestemd is op specifieke wensen van de 
doelgroep. 

We stellen ons hierbij voor, dat de mensen zelfstandig wonen en daarbij 
passende begeleiding ontvangen. Zij hebben het gevoel, dat dit hun eigen huis 
is, waar zij zichzelf kunnen zijn en tegemoet komt aan de eigen wensen. 

 Bij de zelfstandige woonvoorziening is een centrale ruimte voor ontmoeting, 
koken en vrije tijdsbesteding. Dit is eveneens de herkenbare plaats van de 
begeleiding.  

Er is een 24 uurs bereikbaarheid vanuit een vast team van begeleiders, die 
beschikken over kennis, kunde en ervaring van en met deze doelgroep. 
Hierover worden concrete afspraken gemaakt met de begeleidende instantie. 

De verwanten en vrienden zijn verantwoordelijk voor hun aandeel in de 
begeleiding, zoals dat is overeengekomen met bewoner, de begeleidende 
instantie en het bestuur van de woonkring. 

Onderscheid ten opzichte van andere zorgaanbieders? 
Als referentie gebruiken we onze eigen ervaringen met zorgaanbieders. Uit een 
tweetal verkennende gesprekken met het RIBW Deventer blijkt dat zij op een 
aantal punten het beleid afstemt op participatie van familieleden en naasten bij 
het maken van afspraken met betrekking tot de begeleiding bij het wonen in de 
woonkring. Voor onze woonkring geldt in elk geval het volgende. 
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1. Scheiding begeleiding en behandeling 

Bij de woonkring Deventer wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen 
begeleiding en behandeling. De begeleiding richt zich op het wonen en de 
persoonlijk begeleider is voor de bewoner de ruggensteun bij de contacten met 
de behandelende instantie en die van de dagbesteding en/of werk.  

De begeleiding heeft als primair doel, de bewoner te stimuleren de regie over 
zijn/haar leven zoveel mogelijk (weer) in eigen hand te nemen en te behouden. 
Een eigen huiselijke situatie te creëren en het ontmoeten daarbij van andere 
bewoners van de woonkring is hiervan onderdeel alsmede het aangaan en 
onderhouden van externe contacten. 

De bewoner is zelfstandig huurder van de woning en zal zich niet opgenomen 
voelen in een instelling. Ook is hij/zij vrij in zijn/haar keuze van 
behandelaar(s). 

 2. Zelfstandig bestuur 

De woonkring Deventer heeft een eigen bestuur, dat zelfstandig contacten legt 
en onderhoudt met onder andere begeleidende instantie(s), de eigenaar van het 
pand, familieleden en naasten, gemeente. In het bestuur van de woonkring 
participeren familieleden en naasten van de bewoner. Zij brengen hun kennis 
en ervaring met de bestaande hulpverlening in en streven er naar dat de 
begeleiding aansluit bij de specifieke vragen van deze doelgroep. Het bestuur 
bepaalt het beleid van de woonkring. Dit houdt in dat er beleidsmatig gezien 
een grote mate van onafhankelijkheid is ten opzichte van de begeleidende 
instantie(s), de eigenaar van het pand en de lokale overheid alsmede 
zorgverzekeraars. Het bestuur beoordeelt uiteindelijk zelf de kwaliteit van de 
contracteerde begeleiding. 

 3. Herstel 

Voor elke bewoner van de woonkring geldt dat een bij de problematiek 
passende woonworm de basis is van de mogelijkheden om zich te ontplooien 
en zo optimaal mogelijk te participeren in een voor veel bewoners 
ingewikkelde samenleving, die naar hun beleving te hoge eisen aan hen stelt. 

Van belang is hierbij te bedenken ook, dat in alle geval een subcultuur ontstaat, 
binnen de woonvorm, die onbewust van invloed is op het herstel van de 
bewoner. 

Door te werken aan de eigen problematiek bouwt men tegelijkertijd aan een 
eigen leven in woonsituatie, waarin men zich thuis gaat voelen en niet het idee 
heeft te zijn opgenomen. 

Ook familie en naasten kunnen hierbij een belangrijke en stimulerende rol 
vervullen.  
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 4. Achterban 

Het stichtingsbestuur heeft een binding met een grote groep van familie en 
naasten, die bij de opzet en de uitvoering van de woonkring zijn betrokken en 
geregeld worden geïnformeerd via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Het is niet 
aan de begeleidende instantie(s) om de betrokkenheid van familie en naasten te 
organiseren. Dat doet de  het bestuur van de Woonkring.  

 5. Financiering  

De financiering is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst tussen stichting 
Chapeau Woonkringen (de landelijke koepel) en Stichting Chapeau Woonkring 
Deventer. Hierbij treedt stichting Chapeau Woonkringen formeel op als 
“zorgaanbieder” conform WMO. 

In de regel beschikken de bewoners over een Persoonsgebonden budget (PGB) 
op basis van een indicatie/beschikking ‘beschermd wonen’. De vergoedingen 
worden door Chapeau Woonkringen gedeclareerd in de vorm van facturen aan 
de respectievelijke bewoners. In geval van een ‘Zorg in Natura’-constructie of 
een vergelijkbaar arrangement worden de vergoedingen door de Chapeau 
Woonkringen gefactureerd aan de betreffende gemeente.  

Uit de opbrengst uit PGB’s betaalt de Chapeau woonkringen de 
gecontracteerde begeleidende instantie conform de met deze overeengekomen 
begroting c.q. vergoeding. 

 6. Toetsing kwaliteit 

De gecontracteerde begeleidende instantie is primair verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de begeleiding en dient zich in dit kader te houden aan de 
(wettelijk) voorgeschreven toetsingseisen (met o.a. een jaarlijkse uitvraag en 
een eigen klachtenregeling en vertrouwensprocedure).  
Het bestuur van de Chapeau Woonkring Deventer ziet er hiernaast op toe dat de 
begeleiding zich aan de gemaakte afspraken houdt zoals deze contractueel zijn 
vastgelegd. Het betreft hier grotendeels “eisen” die gelden voor alle 
woonkringen die bij Chapeau zijn aangesloten (zie o.a. de zorgvisie van 
Chapeau Woonkringen).  
Hoewel op afstand, zeker ten opzichte van de werkvloer, stelt het bestuur zich 
met regelmaat op de hoogte van de uitvoering van de begeleiding. Doorgaans 
sluit de teamleider hiertoe aan bij de bestuursvergadering.  

Jaarlijks rapporteert de begeleidende instantie aan het bestuur op een drietal 
kwaliteitsaspecten, zoals vastgelegd in de Leidraad Woonkringen 10. Bijlage: 
Algemene Zorgvisie. 

1. Bij de begeleiding bij wonen, participatie en ondersteuning van de 
behandeling wordt uitgegaan van de eigen kracht en autonomie van de 
bewoner; 
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2. Begeleiding is gericht op een optimale maatschappelijke participatie 
van de bewoner; 

3. Begeleiding betekent een vertrouwensrelatie aangaan en professionele  
standaarden hanteren. 

Hiernaast laat het bestuur zich via het overleg met de ‘Woonkring-verwanten 
en vrienden’ regelmatig informeren over de ervaren kwaliteit van de 
begeleiding.  
De begeleidende instantie werkt op basis van een overeenkomst met een 
looptijd van vijf jaar. Na vier jaar evalueert het bestuur van de woonkring het 
functioneren van de begeleiding. Hierbij worden bewoners verwanten en 
vrienden nadrukkelijk betrokken. Op basis van het resultaat van deze evaluatie 
wordt de overeenkomst –zo mogelijk- verlengd met nog eens vijf jaar onder 
dezelfde evaluatie-afspraak.  
Als onderdeel van ‘Chapeau’ is het bestuur gehouden aan de Klachtenregeling 
en de Gedragscode zoals die geldt voor de gehele Chapeau-organisatie.  
Een ander instrument dat in dit kader kan worden ingezet, is de aanstelling van 
een bewoners-vertrouwenspersoon.  

 7. Kostenbesparing door minder overhead 

Het aanbod van de woonkring Deventer is niet bedoeld om daarmee de andere 
aanbieders van begeleiding uit te sluiten. Wel gaat het er om, dat de Woonkring 
Deventer op haar eigen wijze een bijdrage wil leveren aan de grote 
huisvestingsnood van mensen met een psychotische gevoeligheid. Te veel 
blijkt in de praktijk, zo horen we geregeld van familie en naasten, dat voor 
deze groep deuren gesloten blijven, wat betekent dat zij zelf de opvang moeten 
regelen. Zij voelen zich daarbij in de steek gelaten door de bestaande 
instellingen en hulpverlening. Dit brengt een grote mate van spanningen met 
zich mee in gezinnen  en familieverbanden met alle gevolgen van dien. 

Om die reden verdient het initiatief van deze Woonkring Chapeau Deventer 
volop het support van de gemeentelijke overheid. Temeer dat ook deze 
doelgroep zich thuis mag voelen in een woonlocatie binnen deze gemeente.  

Bestaande lange wachtlijsten geven aan, dat er veel vraag is naar 
woonvoorzieningen voor deze doelgroep. Met ons aanbod zullen wij zeker 
bijdragen van een zij het bescheiden afname daarvan. 

 8. Toelatingsbeleid 

Bij de toelating van nieuwe bewoners, wordt de intakeprocedure gevolgd, zoals 
die door de landelijke stichting Chapeau Woonkringen wordt gehanteerd en 
onderdeel is van het toelatingsbeleid. Dit houdt onder meer in dat het bestuur 
van de woonkring mede bepaalt wie tot de woonkring wordt toegelaten. Hierbij 
speelt de teamleider van de gecontracteerde begeleidende instantie een 
belangrijke rol. 
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In verband hiermee is het van belang contacten te leggen en te onderhouden 
met de sociale wijkteams.  

 9. Huisvesting 

De Chapeau woonvoorzieningen zijn gebaseerd op het principe scheiden van 
wonen en zorg. Chapeau Woonkring Deventer zoekt in samenwerking met de 
koepelstichting Chapeau Woonkringen naar mogelijkheden voor huisvesting. 
Daarvoor worden gesprekken gevoerd met de lokaal aanwezige 
woningcorporaties Ieder1 en Rentree, met commerciële ontwikkelaars en met 
de gemeente. 

Chapeau Woonkring Deventer huurt alle woningen voor een lange periode (20 
jaar plus mogelijkheid tot verlengingen) en verhuurt ze op haar beurt onder aan 
de individuele bewoners. Deze bewoners betalen een normale huurprijs op het 
niveau van de sociale verhuur. Als ze een laag inkomen hebben – en voor de 
meesten geldt dat – dan hebben ze recht op huurtoeslag.  

Olst 21 juni 2018 
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