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Een Beschermd thuis 
Het project is gericht op cliënten die op dit moment op de wachtlijst staan voor Beschermd Wonen in 

de Leidse regio of die met intensievere begeleiding thuis zouden kunnen uitstromen vanuit 

intramurale voorzieningen.  

Bij mensen met een BW indicatie is er sprake van problematiek die bestaat uit een (complexe) 

wisselwerking tussen gezondheids-, psychische en sociaal-maatschappelijke factoren. Herstel is ook 

voor deze mensen mogelijk. Om hen goed te kunnen ondersteunen in het herstel is persoonsgerichte 

en integrale zorg nodig op verschillende leefgebieden. Dit vraagt om samenwerking en inzet die 

verder gaat dan ambulante begeleiding om zelfstandig wonen mogelijk te maken. Noodzakelijk is een 

aanbod dat de schakel vormt tussen intramuraal Beschermd Wonen en lichtere vormen van Beschut 

Wonen: zelfstandig wonen met ambulante begeleiding/behandeling, bereikbaar op ieder moment 

van de dag en flexibel inzetbaar.  

- We vormen 1 team met daarin persoonlijk begeleiders, een maatschappelijk werker en een 

regiebegeleider met verschillende expertise vanuit de verschillende organisaties voor de 24-

uurs begeleiding. (team bestaat uit medewerkers Binnenvest en Haardstee)  

- Aanvullend op de 24-uurs begeleiding wordt er een SPV-er(GGZ rivierduinen) ingezet.  

De doelen van een beschermd thuis:  
• We bieden een alternatief voor intramurale voorzieningen Beschermd Wonen voor mensen 

met psychiatrische aandoeningen en/of verslavingsproblematiek en/of een licht 

verstandelijke beperking. We verminderen hiermee de instroom in intramurale 

voorzieningen. Tevens voorkomen we het verlies van het eigen huis en de bekende omgeving 

bij terugval.  

• Binnen de looptijd van de pilot bieden we 20 cliënten van de BW wachtlijst begeleiding in de 

thuissituatie. 

• Voor die cliënten die geen eigen woning hebben organiseren we, in overleg met de 

woningbouwcorporaties, een zelfstandige woning. 

• We versterken de zelfstandigheid, vaardigheden, en het bestaande netwerk van cliënten, en 

ondersteunen hen bij participatie in en verbinding krijgen met de wijk waarin zij wonen.  

• We sluiten nauwer aan op de hulpvraag en zorgbehoefte van cliënten door middel van 

flexibel op- en afschalen van de zorg en passende samenwerking met andere ketenpartners. 

We zorgen er voor dat cliënten naar vermogen kunnen participeren. 

De kern van bovenstaande is dat cliënten in hun eigen woning zorg en begeleiding ontvangen 

wanneer dat nodig is, ze door deze zorg en begeleiding stabiliseren en herstellen.  

Daarmee beperken we de instroom en terugval naar zwaardere zorg.  

Voor wie is een beschermd thuis? 
Om in aanmerking te komen voor deze pilot moeten cliënten voldoen aan de volgende criteria:  

- De cliënt ervaart in het dagelijks leven hinder van een psychische kwetsbaarheid en/of 

psychosociale problematiek.  
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- Buiten de planbare zorg is er ook sprake van onplanbare zorg waardoor de cliënt behoefte 

heeft aan 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid.  

- De cliënt heeft een begeleidbare grondhouding, en is gemotiveerd om zelfstandig te wonen 

en daarbij 24/7 begeleiding te ontvangen.  

- Het hebben van 24/7 direct toezicht is niet nodig.  

- Aanwezigheid van een Beschermd Wonen indicatie   

- Cliënt beschikt over een eigen woonplek. (lees ook alinea “Housing first”)  

- Met de cliënt zijn passende afspraken te maken over de wijze waarop deze zorgen of vragen 

kenbaar kan maken.  

- De cliënt heeft inzicht in de eigen psychische en lichamelijke kwetsbaarheid en stelt zich bij 

het ontbreken van dit inzicht begeleidbaar op.  

- Woont in Leiden  

- De cliënt kan zichzelf al dan niet met hulp verzorgen.  

Housing first 
Het kan zijn dat een deel van deze (wachtlijst) cliënten niet over een eigen woning beschikt. Voor 

deze cliënten is het noodzakelijk dat er een woning aangeboden wordt. We hebben in het kader van 

deze pilot overleg met de woningbouwcorporaties over het ter beschikking stellen van contingent 

woningen (of andere woningen uit de woningvoorraad) voor Beschermd Wonen cliënten zonder een 

woning. Hiermee geven we vorm aan Housing First.  

Focus  
De onderlegger voor het project moet worden voorzien van een aantal criteria, praktische 

uitvoeringselementen en samenwerkingsverbanden tussen de verschillende onderdelen van een 

beschermd thuis.   

Uitgangspunten voor de pilot een beschermd thuis:  

• Het is een pilot voor 1  jaar, mogelijk doorloop naar 2022.  

• Er is plek voor 20 cliënten.  

• De instroom moet gefaseerd verlopen om te voorkomen dat allen tegelijk moeten 

doorstromen.  

• Contingent commissie en wooncorporaties moeten betrokken zijn ivm de uitstroom 

mogelijkheden.  

• Inkomen/uitkering  cliënten moet geregeld zijn. (alert bij cliënten onder 23 jaar)  

• Samenwerking tussen verschillende (zorg)organisaties(zoals Brijder, GGZ, vrijwilligerswerk 

organisaties, etc.   
   


