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Leven in vrijheid en zelfstandigheid
met 24-uurs begeleiding 
… daar gaat het om bij 
Chapeau Woonkringen
Om dat zelf te kunnen 
regelen en inrichten, is niet 
voor iedereen weggelegd. 
Veel mensen hebben daar 
steun bij nodig. En voor 
veel mensen die getroffen 
zijn door psychische 
problematiek is dat extra 

moeilijk. Ongeacht hun leeftijd kunnen mensen 
ondersteuning nodig hebben om hun leven in 
zelfstandigheid en vrijheid zelf in te richten en het 
voortaan met minder hulp te kunnen stellen. 
De ervaring heeft geleerd dat veel mensen die getroffen 
worden door een psychische ziekte, toch in staat zijn 
zelfstandig hun leven in te richten. Met de hulp van de 
juiste medicatie lukt hen dat en vooral wanneer ze er van 
verzekerd kunnen zijn dat de juiste ondersteuning 
steeds dichtbij is, zodat zij daar een beroep op kunnen 
doen, of die hen juist actief ondersteunt, telkens als zij 
dat nodig hebben.  
Stichting Chapeau Woonkringen is er voor, om in de 
verschillende gemeenten in Nederland wooninitiatieven 
te helpen een woonvoorziening in te richten waar 
mensen met psychische problematiek zelfstandig 
kunnen wonen. Voor de begeleiding van de bewoners 

wordt steeds een professionele externe zorgaanbieder 
gecontracteerd. 
Deze lokale initiatieven bestaan uit vrijwilligers met een 
maatschappelijke betrokkenheid, die de bewoners van 
de gespecialiseerde woonvoorziening ondersteunen in 
hun contacten met de samenleving. Die vrijwilligers 
hebben mogelijk zelf een familielid dat in de 
woonvoorziening woont, maar dat hoeft niet. 
De op basis van deze 'familie'-initiatieven tot stand 
komende woonvoorzieningen vormen elk een 
afzonderlijke stichting, de lokale Chapeau Woonkring, 
die gebruik kan maken van de professionele 
ondersteuning van de koepelorganisatie Chapeau 
Woonkringen. 

De volgens het model van Chapeau Woonkringen 
georganiseerde woonvoorzieningen zijn er vooral op 
uit om de bewoners maximale zelfstandigheid te 
bieden. Zij zorgen ervoor, dat de bewoners daarbij 
gebruik kunnen maken van steun aan elkaar, en 
bovendien van steun van professionele begeleiders, 
op de dagen dat het hen minder goed afgaat. En om 

dat te ondersteunen is de 
huisvesting zo ingericht, dat 
de bewoners gemakkelijk 
gezamenlijke activiteiten 
kunnen ontwikkelen en een 
plek hebben om elkaar te 
ontmoeten.  
En voor het overige geldt, 
zoals voor ieder ander: 
leven in vrijheid en 
zelfstandigheid.  

Wat is een Chapeau Woonkring
Een Chapeau Woonkring is een groepje zelfstandige 
woningen, dicht bij elkaar gesitueerd. Ieder heeft zijn 
eigen voordeur, zijn eigen woon- en slaapkamer, zijn 
eigen keuken en badkamer. Daarnaast zijn er wat extra 
faciliteiten voor gezamenlijke activiteiten en voor het 
bieden van ruggensteun aan de bewoners door 
professionele begeleiding. De Chapeau Woonkring kan 
op een willekeurige plaats in een woonwijk staan. 

Voor wie bestemd
De Chapeau Woonkringen zijn bestemd voor mensen met 
psychische of psychosociale problematiek, die in 
aanmerking komen voor hetzij een ‘maatwerkvoorziening’ 
beschermd wonen volgens de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo 2015), danwel voor vergoeding van 
de kosten van permanent toezicht of 24-uurs zorg in de 
nabijheid volgens de Wet langdurige zorg (Wlz 2021, 
wetsontwerp aanhangig).  
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Dergelijke psychische kwetsbaarheid komt voor in 
allerhande vormen, van 'licht' tot ernstig. De 
problematiek kan zo ernstig zijn, dat verblijf in een 
klinische omgeving met behandeling noodzakelijk is, met 
zeer beperkte zelfstandigheid.  
Aan de andere kant van het spectrum zitten mensen die 
deze kwetsbaarheid in een lichte vorm hebben. Zij 
wonen dikwijls zelfstandig, hebben vaak een gewone 
baan en worden, ook door hun omgeving, wellicht niet 
eens herkend als mensen die begeleiding of zorg nodig 
hebben.  
Tussen deze twee uitersten in, zitten de mensen die, 
mede dankzij de hulp van moderne geneesmiddelen, 
wèl zelfstandig kunnen wonen, maar daar wel steun bij 
nodig hebben in de vorm van permanent toezicht of 24-
uurs zorg in de nabijheid. Voor die mensen is de 
Chapeau Woonkring bestemd.  
Veel van deze mensen zijn lang bij hun ouders blijven 
wonen. De ene persoon krijgt suikerziekte, de andere 
een psychische aandoening. Ziekte discrimineert niet: 
man of vrouw, rijk of arm, hoog intelligent of met een 
minder hoog IQ, blank of zwart – iedereen kan de pech 
hebben een psychische of andere aandoening te 
krijgen. 
Professionele zorg, met hulp van vrijwilligers en 
mantelzorgers
Chapeau Woonkringen probeert door het bieden van 
goede begeleiding, maar ook door goede huisvesting en 
gewoon menselijk contact, voor deze groep in de bres te 
springen. Met inschakeling van een door de lokale 

woonkring zelf gekozen 
professionele 
zorgorgsanisatie, die het 
begeleidingsteam voor 
de woonkring levert. 
Lokale initiatieven - 
centrale ondersteuning
Chapeau Woonkringen 
ondersteunt initiatieven 
om woonprojecten tot 
stand te brengen. 

Voor dit doel roept Chapeau Woonkringen lokale 
initiatieven op om met haar in overleg te treden om 
samen te zoeken naar geschikte locaties voor het 
vestigen van een Woonkring. 
Chapeau Woonkringen levert professionele 
ondersteuning
Chapeau Woonkringen richt samen met lokale 
initiatieven een lokaal opererende ‘werkstichting' op, 
die de drager wordt van het lokale initiatief.  
Zij gaan samen aan de slag om de plannen verder uit 
te werken met de diverse belanghebbende partijen en 
uiteindelijk contracten met hen te sluiten: de 
woningcorporatie (of andere investeerder), de 
professionele zorgleverancier, en de toekomstige 
bewoners als die al bekend zijn.  
Chapeau Woonkringen fungeert als achtervang voor 
een aantal financiële risico’s dat met de exploitatie van 
beschermd wonen is verbonden. De bestaande 
woonkringen wisselen onderling hun ervaring en 

expertise uit in het omgaan met de dagelijkse gang van 
zaken in de woonvoorziening. Zo combineren wij 
'dichtbije' zorg en hulp van vrijwilligers en mantelzorgers 
met de deskundigheid en ervaring die nodig zijn om alles 
in goede banen te leiden. 
Een beschrijving van dit proces is te vinden in het boekje 
‘Leidraad Woonkringen’ (zie onze website). 

Betrokkenheid ouders en familieleden
In de omgeving van de bewoners van de woonkringen 
zijn de ouders en andere familieleden doorgaans 
degenen die hen het beste kennen en die begrip hebben 
leren opbrengen voor de moeilijkheden waarvoor hun kind 
of familielid zich elke dag gesteld ziet. Zij zijn degenen 
die hen door dik en dun bijstaan en op wie ze een beroep 
kunnen blijven doen. En als de woonkring in staat is een 
goede oplossing te bieden voor het dagelijks leven, 
worden de verhoudingen tussen de bewoner en de naast 
betrokkenen ontlast van de dagelijkse zorgen en kunnen 
zij op een betere manier veel voor elkaar blijven 
betekenen. 
Woonkringen
Gerealiseerd: Rosmalen, Tiel, Tilburg, Uden, Vlijmen.  
In voorbereiding: Beek, Deventer, Gorinchem, 
Haarlemmermeer, Montfoort, Oss, Waalwijk. 

Chapeau Woonkringen 
Kooikersweg 2 
5223 KA 's-Hertogenbosch 
Tel. 073 68 98 716 
E-mail: info@chapeau-woonkringen.nl 
Internet: www.chapeau-woonkringen.nl


