INFORMATIE OVER AANMELDEN BESCHERMD WONEN
REGIO HART VAN BRABANT (Tilburg)
Wanneer iemand op basis van de mening van de hoofdbehandelaar (schriftelijke
ondertekende verklaring) klinisch uitbehandeld is en aanspraak moet maken op 24uurstoezicht en nabijheid van professionele zorg kan men een aanvraag doen voor
Beschermd Wonen. Men kan hiervoor contact opnemen met MEE Entree Tilburg
via 013-5424100. Hier wordt in het kort de vraag doorgenomen, de cliënt
geïnformeerd over de algemene voorwaarden van MEE en de route.
Na de melding wordt de vraag doorgezet naar het wijkteam of het Toegangsteam
Beschermd Wonen voor het onderzoek naar het recht op een beschikking vanuit de
WMO. Daarbij zal er in ieder geval een gesprek plaatsvinden met de zorgvrager/
cliënt en informatie worden opgevraagd bij behandelaren, betrokken professionals
en netwerk.
Wanneer iemand zijn beschikking wil verzilveren in de vorm van een PGB, zal
hiervoor een extra gesprek plaatsvinden (zonder de zorgaanbieder) om na te gaan
of de aanvrager voldoende in staat is de regie te voeren over zijn PGB. Bij
aanvragen van buiten de regio zal er getoetst worden op basis van het convenant
en landelijke afspraken (zie bijlage).
De beschikking die MEE afgeeft is persoonsgebonden en op basis van de
zorgbehoefte. De beschikking gaat pas in op het moment dat iemand gaat wonen
op een Beschermd Wonen plek. Er worden geen beschikkingen met terugwerkende kracht afgegeven. Bij een afwijzing voor PGB leiden wij door naar een
gecontracteerde aanbieder.
Bij PGB moeten zowel cliënt als zorgaanbieder het budgetplan invullen en
ondertekenen als onderdeel van het onderzoek. Op dit budgetplan staan ook de
kwaliteitseisen vastgelegd die de zorgaanbieder moet ondertekenen (zie bijlage).
In de gevallen dat mensen van buiten de regio een aanvraag doen, hebben wij de
voorkeur dat de gemeente van herkomst ons betrekt om samen het onderzoek te
doen naar het recht op een beschikking Beschermd Wonen uit deze regio.

