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Toelichting toegangsproces beschermd wonen 
 

 

 

1. Toegangspoort beschermd wonen  

 

Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio 

Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege het bovenregionale proces en omdat de 

beoordeling specialistische kennis vraagt, is deze niet in te passen in de huidige taken van de 

Lokale Toegangspoort. 

 

Voor beschermd wonen is de toegangspoort daarom georganiseerd bij de GGD. Hier wordt 

de toegang tot beschermd wonen beoordeeld. Alle signalen vanuit de regiogemeentes voor 

beschermd wonen worden bij de GGD gemeld. De GGD onderhoudt nauwe contacten met 

de veldpartijen en de lokale zorgnetwerken.  

 

2. Toegangsproces 

 

Het toegangsproces voor beschermd wonen is een regionaal werkproces. De basis voor het 

proces wordt gevormd door de logische stappen die je in een zorgproces zet en het 

wettelijke kader van deze processen. De toeleiding naar beschermd wonen is een nieuwe 

verantwoordelijkheid van de gemeente en de GGD. Als uit de praktijk blijkt dat het 

toegangsproces, zoals hier is beschreven niet volledig is, wordt het werkproces bijgesteld.  

 

Het doel van de beschrijving van het werkproces beschermd wonen is om duidelijkheid te 

geven in de verschillende stappen die doorlopen moeten worden en wie welke rol, taken en 

verantwoordelijkheden heeft, om het toeleiding naar beschermd wonen te 

operationaliseren.  

 

Het toegangsproces voor beschermd wonen is op te splitsen in 5 verschillende fases, 

waarbinnen verschillende stappen doorlopen worden: 

1. Het signaal vanuit de gemeente 

2. De beoordeling van de toegang tot beschermd wonen 

3. De aanvraag en beschikking voorziening 

4. Uitvoering van intramuraal beschermd wonen 

5. Uitstroom naar ambulante ondersteuning 

Het doel van het toegangsproces is om een passende vorm van zorg te geven op de 

ingediende hulpvraag.  

 

Fase 1: Signaal uit de gemeente  

 

0. Stap 0 – Het signaal:  

Beschermd wonen is een van de vormen van zorg en ondersteuning in de zorgketen. 

De aanloop naar en het vervolg op beschermd wonen kan per bewoner verschillen. 

Bewoners die zich aanmelden voor beschermd wonen komen meestal uit een 

andere instelling (zoals GGZ, maatschappelijke opvang of in een enkel geval 

forensische- of jeugdzorg (18+)) of ontvangen al ambulante zorg of ondersteuning. Er 

komt slechts een beperkt aantal signalen vanuit een eigen netwerk in combinatie 

met algemene voorzieningen, of van een burger zelf zonder verleden in 

maatschappelijke opvang of GGZ.  

 

Fase 2: Toegangsbeoordeling door de GGD 

 

1. Stap 1 – Melding:  

De eerste stap is in het toegangsproces beschermd wonen, is ontvangst van het 

signaal door de GGD. De GGD stuurt in reactie daarop een meldingsformulier toe. Als  
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de GGD dat volledig ingevuld en met bijlagen retour ontvangen heeft, registreert de 

GGD dit als melding. Vanaf deze eerste formele stap begint de zogenaamde 

onderzoekstijd te lopen die maximaal 6 weken mag duren. Aan het einde van deze 6 

weken wordt door de GGD een onderzoeksverslag (stap 5) opgeleverd. Het 

doorlopen van stap 1-5 mag dus niet langer duren dan 6 weken.  

 

2. Stap 2 – Screening toegang BW 

Na registratie van de melding vindt een administratieve screening plaats om te 

bepalen of de bewoner wettelijk gezien in aanmerking kan komen voor beschermd 

wonen in het kader van het Wmo beleid. Als de bewoner wettelijk gezien niet in 

aanmerking komt voor beschermd wonen wordt de aanvraag terug gelegd bij de 

melder. 

 

3. Stap 3 – Bevestiging van de melding 

Als een bewoner wel voldoet aan de wettelijke eisen voor beschermd wonen wordt 

een ontvangstbevestiging verstuurd. Deze wordt maximaal binnen een week na de 

formele melding verstuurd. De onderzoekstijd waarbinnen een reactie geven moet 

worden op de zorgvraag begint te lopen vanaf stap 1.  

 

4. Stap 4 - Onderzoek 

Na de melding volgt een vooronderzoek naar onder andere de mate van 

kwetsbaarheid en in hoeverre er sprake is van GGZ-problematiek. Ook alle andere 

relevante gegevens worden verzameld, denk hierbij aan persoonsgegevens,  

identificatie en de zorg en ondersteuning die een cliënt al heeft ontvangen. 

Vervolgens wordt een gesprek gepland. 

 

Tijdens het gesprek wordt inhoudelijk ingegaan op de zorgvraag en wordt gekeken 

welke ondersteuning nodig is op de verschillende leefgebieden en wie die kan 

leveren. Onderwerpen van het gesprek zijn: 

a.  de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt; 

b. het gewenste resultaat van de ondersteuning; 

c. de mogelijkheden verkennen om de in de vraag te voorzien en te bepalen 

welke vorm van ondersteuning het meest passend is (hulp uit eigen netwerk, 

ambulante ondersteuning, beschermd wonen als maatwerkvoorziening);  

d. de bijdragen die de bewoner verschuldigd zal zijn, en 

e. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een 

persoonsgebonden budget (PGB).  

 

5. Stap 5 – Onderzoeksverslag 

De resultaten van het gesprek en het onderzoek worden vastgelegd in een 

onderzoeksverslag. Dit onderzoeksverslag wordt aan de bewoner toegezonden. In 

het verslag staat een ondersteuningsadvies dat passend is bij de zorgvraag. Als uit het 

onderzoek blijkt dat beschermd wonen niet de juiste vorm van ondersteuning is, wordt 

een passend advies gegeven en zorgt de GGD voor een goede overdracht. Voor 

beschermd wonen wordt aangegeven voor hoelang de bewoner welke vorm van 

ondersteuning bij welke zorgverlener ontvangt.  

 

De aanvrager heeft ook de mogelijkheid een ‘Mijn Plan’ op te stellen. In dit plan 

kunnen, afhankelijk van de vraag, uiteenlopende voorzieningen omschreven worden. 

Denk hierbij aan vrijwilligersondersteuning of algemeen toegankelijke voorzieningen. 

Het ‘Mijn Plan’ beschrijft de samenhang tussen de ingezette middelen. Dit plan is 

vrijwillig en wordt door de bewoner opgesteld eventueel met hulp uit zijn of haar 

netwerk of de GGD. Het onderzoeksverslag is het onderdeel van het ‘Mijn Plan’ op 

basis waarvan een voorziening aangevraagd wordt. Ook voor de doelgroep 

beschermd wonen is het van belang om de mogelijkheden om een ‘Mijn Plan’ op te 

stellen na te gaan, maar is het waarschijnlijk in veel gevallen niet vanzelfsprekend. Dit 

is mogelijk meer aan de orde in de zorgfase.  
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Zoals gezegd is de wettelijke termijn voor stap 1 tot en met 5 zes weken. Daarna 

moeten de volgende punten, zoals in de verordening opgenomen, helder zijn: 

a. de behoeften, de persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliënt;  

b. de mogelijkheden om op eigen kracht of met hulp zelfredzaam te zijn,  

c. de mogelijkheden om met mantelzorg of met hulp van andere personen uit 

zelfredzamer te zijn;  

d. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de 

cliënt:  

e. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening te 

komen tot verbetering;  

f. de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars 

en zorgaanbieders te komen tot een goed afgestemde dienstverlening;  

g. de bijdrage die de cliënt verschuldigd is. 

 

Fase 3: Aanvraag en beschikking voorziening 

 

6. Stap 6 – Aanvraag voorziening 

De aanvraag voor beschermd wonen wordt formeel door de bewoner zelf gedaan. 

Deze krijgt van de GGD ondersteuning bij het doen van deze aanvraag. Als de 

bewoner niet zelf in staat is om de aanvraag in te dienen, doet een 

vertegenwoordiger van de bewoner, of de GGD dit namens de bewoner.  

 

Feitelijk is de aanvraag een administratieve stap, waarbij het onderzoeksverslag 

omgezet wordt in een formele aanvraag. De aanvraag moet schriftelijk gedaan 

worden bij het college van Nijmegen. Het aanvraagformulier wordt door de GGD 

naar de backoffice gestuurd. Op het formulier staat alle noodzakelijke informatie om 

tot een beschikking te komen.  

 

7. Stap 7- Beschikking voorziening 

De gemeente toetst de binnengekomen informatie en volgt in principe het oordeel 

van de GGD. In de beschikking staat voor hoe lang de bewoner welke ondersteuning 

ontvangt en welke zorgverleners betrokken zijn. De beschikking wordt gezonden naar 

de bewoner of zijn vertegenwoordiger, de te betrekken professionele partij(en), 

ontvangen een leveringsopdracht.  

 

De wettelijke termijn om van een aanvraag tot een beschikking te komen is twee 

weken. In de verordening is opgenomen welke informatie in een beschikking moet 

staan.   

 

Fase 4: Uitvoering van intramuraal beschermd wonen 

 

8. Stap 8 – Uitvoeren intramuraal beschermd wonen 

Als de beschikking is afgegeven wordt aan de bewoner de ondersteuning geleverd 

door de uitvoerende zorgverleners. De manier waarop invulling gegeven wordt aan 

het beschermd wonen, moet een logisch vervolg zijn op de eerdere ondersteuning 

die een bewoner al heeft ontvangen. Het is dan ook van belang dat de uitvoerder 

nauwe contacten onderhoud met andere GGZ-aanbieders, maatschappelijke 

opvangaanbieders, woningbouwcoöperaties, verpleging- en verzorgingsaanbieders, 

gehandicaptenzorgaanbieders, welzijnsinstellingen en gemeenten.  

 

In lijn met de doelstelling van de nieuwe Wmo 2015 is ook voor bewoners die 

verblijven in een beschermde woonvorm het streven dat zij op termijn weer zo veel 

mogelijk eigen verantwoordelijkheid krijgen op de verschillende leefgebieden. Een 

goede interactie met de lokale zorgnetwerken is dan ook noodzakelijk.  
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Tijdens de uitvoering van beschermd wonen kan er kan sprake zijn van opschalen, 

afschalen en continuering (herindicatie). De mate van stabiliteit van een bewoner in 

een beschermde woonvoorziening kan wisselen, waardoor snel op- en afschalen van 

de zorgondersteuning nodig is. Het afschalen regelt de zorgverlener binnen de 

beschermde woonvoorziening zelf. Zodra er sprake is van een zodanige 

verslechtering bij een bewoner dat er ondersteuning nodig is die buiten de 

bestaande beschikking valt, moet de zorgverlener dit melden bij de GGD. Op basis 

van een onderbouwing van de zorgverlener voor intensivering van de zorg moet een 

nieuwe aanvraag worden ingediend, die de GGD beoordeelt. In het geval van een 

herindicatie bij continuering van de zorg geldt dezelfde procedure.  

 

Ook worden bewoners soms tijdelijk klinisch opgenomen (bekostigd door 

zorgverzekeraars) om vervolgens weer terug te keren naar beschermd wonen.  

 

Fase 5: Uitstroom naar ambulante ondersteuning 

 

9. Stap 9 – Uitstroom naar ambulante ondersteuning 

Op het moment dat een bewoner meer zelfstandigheid aankan, kan een bewoner 

uitstromen naar een in meer zelfstandige woonsituatie waarbij de bewoner niet meer 

beschermd woont. De ondersteuning die een bewoner ontvangt, zodra deze 

beschermd wonen verlaat, moet een logisch vervolg zijn op wat er in het beschermd 

wonen is aangeboden.  

 

Wanneer een bewoner de beschermde woonvorm verlaat, kan de bewoner 

ondersteuning vragen van de gemeente op een groot aantal leefgebieden, zoals 

inkomen en dagbesteding. Dit hoeft niet de gemeente te zijn waar de bewoner 

beschermd heeft gewoond. Een goede overdracht van en naar de betrokken 

partijen is noodzakelijk om de uitstroom van een bewoner kwalitatief goed te laten 

verlopen. Dit helpt ook bij het voorkomen dat de bewoner weer ‘terugvalt’ en 

opnieuw een beroep doet op beschermd wonen of een intensieve(re) (klinische) 

behandeling nodig heeft. 

 

De uitstroom van een bewoner uit beschermd wonen, betekent dat er een nieuwe 

melding gedaan moet worden voor andere ondersteuning en zorg. 

 


