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- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

- Groningen is Centrumgemeente

- Maatwerkvoorziening

- 24-uurs zorg 

- Verblijf met psychiatrische of psychosociale grondslag

- Uitname wlz
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Beschermd Wonen
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Beschermd wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig 

kunnen wonen en een beschermde veilige woonplek nodig hebben. 

Het gaat bijvoorbeeld om mensen met psychoses, verslavingen, ADHD, autisme of niet-aangeboren 

hersenletsel.

De begeleiding binnen Beschermd Wonen richt zich op;

• duidelijke structuur en regelmaat;

• ondersteuning bij je dagelijkse activiteiten;

• zinvolle dagbesteding die aansluit bij jouw mogelijkheden;

• zorgen dat je jezelf en anderen geen schade toebrengt.
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Wie maakt er gebruik van Beschermd Wonen



Sinds 1 juli is Midden-Groningen verantwoordelijk voor de toegang. 

- 3 casemanagers

- stellen zorg vast

- evaluatie gespreken mbt voortgang

- hebben een rol bij zorgweigering en crisis

Casemanager worden ondersteund en getoetst door maatwerkspecialisten
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Toegang



Doelgroep:

• Cliënten wonen (nog of weer) zelfstandig. Deze cliënten hebben wegens hun psychiatrische en/of 

psychosociale problematiek begeleiding nodig voor de dagelijkse structuur. 

• Cliënten zijn dusdanig zelfstandig dat toezicht op afstand voldoende is voor hun veiligheid. 

Begeleiding:

• Gericht op het vergroten van de eigen regie van de cliënt, waaronder het aanleren van nieuwe 

competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering.

(bv huishouden, praktische vaardigheden, maatschappelijk participatie etc.)

• Deze begeleiding kan gepland, ongepland en indien nodig ook in avond en nacht.
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Thuis Plus



Doelgroep:

Deze cliënten hebben wegens hun psychiatrische en/of psychosociale problematiek intensieve 

begeleiding nodig voor de dagelijkse structuur. Cliënten zijn dusdanig zelfstandig dat toezicht op 

afstand voldoende is voor hun veiligheid. Een deel van de cliënten kan de stap maken naar weer 

zelfstandig wonen. 

Begeleiding:

Gericht op het vergroten van de eigen regie van de cliënt, waaronder het aanleren van nieuwe 

competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering. 

Toezicht:

De cliënt heeft de gelegenheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact op te nemen met de 

begeleider. Indien noodzakelijk is deze uiterlijk binnen 15 minuten aanwezig.
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Toezicht nabij of op afroep



Doelgroep

Deze cliënten hebben wegens psychiatrische en/of psychosociale problematiek zeer intensieve 

begeleiding nodig. Zij hebben een veilige, weinig eisende en prikkelarme woonomgeving nodig die 

bescherming, stabiliteit en structuur biedt. Een klein deel van de cliënten kan de stap maken naar 

verblijf met toezicht nabij en op afroep of op termijn weer zelfstandig wonen. 

Begeleiding

Voor deze groep ligt –naast de woonbegeleiding- het accent van de begeleiding op het aanleren 

van vaardigheden en stabiliseren van het huidig toestandsbeeld.

Toezicht

De cliënten kunnen buiten de geplande individuele woonbegeleiding 24 /7  een beroep doen op de 

begeleider.

Er is 24/7 een begeleider in de woonsetting aanwezig.
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Verblijf met 24-uurs toezicht



• Dagbesteding en participatie

• Op- en afschalen BW naar Wmo

• Instroom Jongeren – Pilot Take off

• Integraal arrangement voor specifieke doelgroepen Jongeren met zwaardere problemen                              

Doelen;

• Organiseren van continuïteit in woonplek/woonomgeving, begeleiding en behandeling voor jongeren 

met complexe zorgvragen.

• In gemeenschappelijkheid, (RIGG , zorgverzekeraar en centrumgemeente) komen tot een adequate 

inhoudelijke en financiële oplossing voor een integraal arrangement 
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Opgaven



• Tot 1 januari 2023 is centrumgemeente Groningen financieel verantwoordelijk, daarna stapsgewijs (in 10 jaar) over 

naar de gemeente Midden-Groningen.

• Aandeel Midden-Groningen o.b.v. verdeling inwoneraantal, circa 10%
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financiën
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