
 
 
 
 
TOEGANG BESCHERMD WONEN HOLLAND RIJNLAND 
 
Algemene routing  

 Neem contact op met het Informatiepunt sociale wijkteams van de gemeente Leiden, met 
naam, bsn en adresgegevens van de cliënt.  

 Het informatiepunt sociale wijkteams stuurt het voorzieningenformulier Wmo op naar 
de cliënt. Het formulier is ook te downloaden via de website van de gemeente Leiden: 
http://www.leiden.nl/wmo 

 De cliënt vult voorzieningenformulier in of machtigt iemand om dat te doen. Terugsturen 
naar de gemeente. Adres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden, t.n.v. WMO Leiden.  

 
Als het formulier ontvangen is, dan is de aanvraag formeel in behandeling. De cliënt wordt dan in 
het administratieve systeem van de gemeente Leiden opgenomen.  
Hierna heeft de gemeente 6 weken om de aanvraag af te handelen (onder voorbehoud dat 
eventueel aanvullende gegevens tijdig worden geleverd).  
 
De aanvraag wordt na invoering in het administratieve systeem naar  de consulenten beschermd 
wonen doorgestuurd. Zij behandelen de aanvraag inhoudelijk.  
 
Let op bij herindicaties: Client en/of zorgaanbieder houden de termijn van de herindicatie zelf 
in de gaten en vragen indien nodig een herindicatie aan.  
 
1 Aanvragen van een (her)indicatie Beschermd wonen zie stroomschema 2 
 

 aanvraag via voorzieningenformulier van de gemeente Leiden  

 aanvullende informatie naar de centrumgemeente (zie bijlage 1: Overzicht benodigde informatie 
bij een aanvraag) 

 indien van toepassing: check op regiobinding van de cliënt 

 administratieve afwikkeling. 
 
Beoordeling (her)indicatie 

Bij (her)indicaties beoordeelt de centrumgemeente per aanvraag of er sprake kan zijn van een korte 
route voor het afgeven van een beschikking Beschermd wonen. Deze korte route is een tijdelijke 
maatregel in het kader van de implementatiefase van Beschermd wonen in de Wmo.  

 
In overleg met de zorgaanbieder en/of cliënt volgt een gesprek met de cliënt in aanwezigheid van een 
begeleider of behandelaar. Na dit gesprek maakt de centrumgemeente een (concept)beschikking met 
beoogd zorgzwaartepakket.  

 optioneel: de casus wordt besproken in de werkgroep Beschermd wonen. Hier kan onder 
andere gesproken worden over de hoogte van het zorgzwaartepakket bij twijfel, de plaatsing: 
bij welke aanbieder is de cliënt het beste op zijn plek?  

 
Er zijn verschillende opties: 
 
Optie 1: intramurale cliënt waarbij in de situatie niets gewijzigd is 
Na ontvangst van het voorzieningenformulier Wmo is er telefonische afstemming om te bepalen welke 
documenten relevant zijn voor een snelle beoordeling beschermd wonen en of een huisbezoek 
gewenst is.  
 
Optie 2: intramurale cliënt waarbij de situatie vraagt om een ander zorgzwaartepakket en/of een 
andere plek. 
Als het gaat om het wijzigen van het zorgzwaartepakket of zorgaanbieder dan volgt eerst telefonische 
afstemming met de bestaande zorgaanbieder, waarbij gezamenlijk bepaald wordt of er een snelle 
beoordeling kan plaatsvinden of een reguliere route wordt gevolgd.   
 

http://www.leiden.nl/wmo


Optie 3: extramurale begeleiding maar actief op wachtlijst voor een intramurale plek. 
Idem als optie 1 
 
Optie 4: extramurale begeleiding bij zelfstandig wonen als permanente oplossing 
LET OP: De aanvraag wordt afgewezen bij Beschermd wonen omdat het hier niet gaat om het ‘wonen 
in een accommodatie van een instelling’. De begeleiding moet worden aangevraagd bij het Wmo loket 
van de gemeente waar de cliënt woont.  
 
NB of dezelfde partij kan begeleiden is afhankelijk van de afspraken die de gemeenten hebben 
gemaakt bij de inkoop begeleiding.  
 
 
Afwijzing aanvraag indicatie 
Als de gemeente aanleiding ziet om de aanvraag voor Beschermd wonen af te wijzen, dan volgt een 
afwijzingsbeschikking. 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet de cliënt het bezwaarschrift ondertekenen en 
indienen binnen zes weken na de verzenddatum van de afwijzingsbeschikking.  
 
  



Bijlage 1: Overzicht benodigde informatie bij een aanvraag  
 
Hieronder staat een algemeen overzicht van de informatie die de gemeente Leiden nodig heeft om 
een aanvraag voor Beschermd Wonen zorgvuldig te kunnen beoordelen.  
 
 
Benodigde gegevens met betrekking tot de diagnose:  
 

- Documenten waaruit de diagnose(s) blijkt, door wie de diagnose is gesteld (naam en functie 
van de ter zake deskundige) en de datum waarop de diagnose is gesteld. 

- Documenten die de bijzonderheden zoals het ziekteverloop, de gevolgde behandelingen en 
bijkomende problematiek aangeven. 

- De bij de diagnose behorende uitspraak over het vermoedelijke beloop van de zorgbehoefte: 
o Is cliënt uitbehandeld? 
o Is er (op termijn) zicht op uitstroom naar zelfstandige huisvesting? Zo ja, wat is de termijn 

waar de cliënt en de zorgaanbieder/behandelaar aan denkt?  
o Is er sprake van een noodzaak tot verblijf waarbij behandeling een integraal onderdeel 

uitmaakt van het verblijf? 
o Is er voortdurend zorg nodig in de nabijheid en/of is er 24 uur per dag toezicht nodig? 

- Indien aanwezig: informatie over de beperkingen die de verzekerde in zijn functioneren 
ondervindt (u kunt bijvoorbeeld denken een ingevulde zelfredzaamheidsmatrix). De gemeente 
werkt met de zorgaanbieders gezamenlijk aan een definitief instrument.  

- Indien aanwezig: informatie over het geestelijk en sociaal functioneren van de zorgvrager. 
 
 
Regiobinding 
Beschermd wonen kent, net zoals de Maatschappelijke opvang, landelijke toegankelijkheid. Er zijn 
twee belangrijke redenen om terughoudend te zijn met instroom vanuit andere regio’s:  

 binding met de plek waar de cliënt woont biedt de beste kans op herstel 

 historische verdeling van budgetten met daarbij een minimale mogelijkheid tot uitbreiding van het 
aantal plekken, in combinatie met wachtlijstproblematiek in de eigen regio.  

Daarom worden landelijke richtlijnen afgesproken over de regiobinding van cliënten. Diverse regio’s 
werken nu al met een check op regiobinding, de centrumgemeente Leiden gaat dat 1 februari 2015 
invoeren, vooruitlopend op de landelijke afspraken hierover.  
 
Waar wordt naar gekeken bij regiobinding:  
 

 Hoofdverblijf in de regio gedurende minimaal 2 jaar  

 De woonplaats van familie of andere belangrijke personen waarmee betrokkene aantoonbaar 
een positieve sociale relatie onderhoudt. 

 Aantoonbare duurzame relatie met specifieke hulpverlening in de regio Holland Rijnland. 
 
NB de centrumgemeente houdt rekening met het feit dat er een gegronde reden kan zijn om juist naar 
deze regio te verhuizen, bijvoorbeeld vanwege een studie, werk. Dit wordt per geval beoordeeld.  
 
Waar mogelijk: gesprek met de cliënt 
In overleg met de zorgaanbieder en/of cliënt volgt een gesprek met de cliënt in aanwezigheid van een 
begeleider of behandelaar.  
Na dit gesprek maakt de centrumgemeente een concept beschikking met beoogd zorgzwaartepakket.  
 
Optioneel: de casus wordt besproken in de werkgroep Beschermd wonen:  
De hoogte van het zzp bij twijfel, bij discussie rond grondslag (GGZ-B, VG, VV)  
De plaatsing: bij welke aanbieder is de cliënt het beste op zijn plek? De centrumgemeente gaat een 
centrale wachtlijst opstellen aan de hand van wachtlijstgegevens van gecontracteerde 
zorgaanbieders.  
 
Beschikking voor indicatie beschermd wonen 
Na bespreking in de werkgroep Beschermd wonen wordt de beschikking voor het zorgzwaartepakket 
afgegeven.   
  



Bijlage 2. Aanvraag (her)indicatie beschermd wonen 
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