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In een Chapeau Woonkring ontvangen de bewoners begeleiding bij het wonen en hun dagelijks leven. Het is belangrijk 
dat deze begeleiding "op maat" kan worden geboden. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een door 
Chapeau Woonkringen gecontracteerde zorgverlener. De kosten van begeleiding worden door de bewoners 
gezamenlijk gedragen.  
Om te worden toegelaten tot een Chapeau Woonkring, geldt een aantal voorwaarden, waaraan de bewoner moet 
voldoen of waarmee hij of zij moet instemmen. Ook is het belangrijk dat de bewoners van de Woonkring zo goed 
mogelijk bij elkaar passen. De toelating wordt beoordeeld door een door Chapeau Woonkringen ingestelde 
Toelatingscommissie. In die commissie hebben zitting een Chapeau bestuurslid, een vertegenwoordiger van de 
zorgverlener en een onafhankelijk lid met kennis van de psychiatrie en/of psychiatrische behandeling.  
Toelating is slechts mogelijk na goedkeuring door de Toelatingscommissie. De Toelatingscommissie laat zich bij de 
beoordeling van de toelating ondersteunen door een externe adviseur (bijv. een psychiater) - niet zijnde de eigen 
behandelaar van de kandidaat - en zo nodig door het lokale FACT-team dan wel door een andere behandelaar/GGZ-
instelling.  
De Toelatingscommissie is gebonden aan de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ en respecteert het medisch 
beroepsgeheim met betrekking tot informatie omtrent de kandidaat.  
Voor toelating tot- en wonen in de Woonkring gelden de volgende criteria en uitgangspunten. 

1. De Woonkring is bestemd voor bewoning door mensen met psychische en/of psychosociale problematiek die bij 
hun zelfstandig wonen intensieve begeleiding behoeven (de doelgroep van het 'Beschermd wonen' in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, de Wmo 2015). Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om mensen met het 
ziektebeeld schizofrenie (SSS, Schizofrenie Spectrum Stoornis) of autisme (ASS, Autisme Spectrum Stoornis). Het 
ziektebeeld moet formeel door een psychiater gediagnosticeerd zijn. Mensen met andere psychische 
aandoeningen, die naar het oordeel van de externe deskundige zonder bezwaar in één en dezelfde 
woonvoorziening kunnen wonen, kunnen eveneens voor toelating in aanmerking komen. Dit ter beoordeling van de 
Toelatingscommissie.  

2. De Toelatingscommissie moet bij voorkeur op basis van de adviezen van de behandelend psychiater en de externe 
deskundige, alsmede het eventuele advies van het lokale FACT-team of een andere begeleidende instelling, tot de 
overtuiging zijn gekomen dat de kandidaat in staat zal zijn om -met begeleiding - zelfstandig te wonen in de 
Chapeau Woonkring.  

3. De kandidaat moet zich bereid verklaren tot een beoordelingsgesprek met de Toelatingscommissie. 
4. De kandidaat heeft ziekte-besef: hij of zij weet wat zijn of haar ziekte inhoudt en voor hem of haar betekent. De 

kandidaat moet de ziekte in zoverre accepteren, dat hij of zij de noodzaak tot het ontvangen van begeleiding inziet 
en deze ook aanvaardt.  

5. De kandidaat staat open voor behandeling en heeft regelmatig contact met zijn of haar behandelaar (psychiater of 
huisarts). De kandidaat heeft een behandel- of begeleidingsplan, waarmee hij of zij heeft ingestemd.  

6. De kandidaat tekent zo nodig een schriftelijke akkoordverklaring voor het opvragen van zijn of haar dossier ten 
behoeve van de Toelatingscommissie en de externe deskundige.  

7. De kandidaat moet zich bereid verklaren tot een beoordelingsgesprek met de externe deskundige (second 
opinion). De hiermee gemoeide kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar; wel kunnen deze ten laste komen 
van het 'eigen risico'. 

8. De kandidaat is in principe medicatietrouw. De medicatie wordt, afhankelijk van het begeleidingscontract, door de 
kandidaat zelf ingenomen, dan wel staat de kandidaat toe dat de medicatie door de leiding van de Woonkring 
wordt aangereikt en deze op het gebruik ervan toeziet.  

9. De kandidaat stelt zich ontvankelijk op voor begeleiding door de vanwege de zorgverlener aangestelde 
medewerkers van de Woonkring.  

10. De kandidaat dient een 'beschikking beschermd wonen' (Wmo 2015) te hebben of een vergelijkbare beschikking 
op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), op basis waarvan hij/zij recht heeft op een PGB en stelt het daaruit te 
ontvangen budget (mede) ter beschikking voor de begeleiding in de Woonkring. 

11. De kandidaat heeft naast het PGB voldoende inkomen (verdiensten uit werk, uitkering of anderszins) om in zijn 
levensonderhoud te kunnen voorzien.  

12. De kandidaat moet zich akkoord verklaren met rechtstreekse inhouding van huur en servicekosten. 
13. De kandidaat verklaart zich akkoord met de voor de Woonkring geldende huisregels.  
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14. De kandidaat maakt geen excessief gebruik van alcohol. De kandidaat maakt geen gebruik van drugs, niet in de 
woonkring en ook niet daarbuiten. Ook anderen (bezoek) maken in de woning van de kandidaat of op een andere  
plaats in de woonkring geen gebruik van drugs.  

15. De kandidaat is niet regelmatig in contact (geweest) met justitie en vertoont geen structureel agressief of 
provocerend gedrag.  

16. De kandidaat moet bereid zijn om de deelnemingsvoorwaarden en het individueel begeleidingscontract te 
ondertekenen dan wel moet zijn bewindvoerder en/of mentor en/of curator hiertoe bereid zijn.  

17. De kandidaat benoemt, voor zover al niet aanwezig, een belangenbehartiger die hem/haar met raad en daad    
bijstaat waar dit nodig is.  

18. De kandidaat voldoet de kosten van aanmelding (2018: € 50,=) tegelijk met zijn aanmelding. 
19. De kandidaat verklaart deze toelatingscriteria en -procedure te hebben ontvangen en er mee akkoord te zijn. 
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