Beschut wonen
Omschrijving
Beschut wonen is een geclusterde woonvorm; een aantal bewoners met vergelijkbare behoefte aan
ondersteuning woont bij elkaar. Er is een gemeenschappelijke ruimte aanwezig die ruimte biedt om onder
begeleiding gezamenlijke activiteiten te doen. Beschut wonen kan op verschillende manieren:
kamerbewoning met gemeenschappelijke voorzieningen of zelfstandig wonen waarbij er voor twee of
meer woningen een gemeenschappelijke ruimte aanwezig is. Begeleiding is doordeweeks op vaste
momenten aanwezig. In de nacht en in de weekenden is begeleiding bereikbaar (24-uurs
bereikbaarheid).
Doelgroep
Ondersteuning is nodig door psychiatrische problematiek, lvb-problematiek, verslaving of een combinatie
hiervan. Beschut wonen is bedoeld voor bewoners die uit kunnen stromen uit beschermd wonen,
maatschappelijke opvang en verblijfszorg jeugd.
Een bewoner van beschut wonen:
- kan zijn ondersteuningsvraag benoemen;
- kan zijn ondersteuningsvraag (tijdelijk) uitstellen;
- heeft daginvulling via opleiding, werk of dagbesteding;
- heeft ‘s nachts in principe geen begeleiding nodig;
- heeft ondersteuning nodig bij het onderhouden van sociale relaties, het deelnemen aan het
maatschappelijk leven en het invullen van de dag.
Beoogd resultaat
- Opbouwen van sociale contacten binnen (met medebewoners) en buiten huis (met
buurtbewoners).
- Voorkomen van instroom richting beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Doelen van de begeleiding
- (Indien mogelijk) toewerken naar doorstroming naar een reguliere zelfstandige woning (eventueel
met ambulante begeleiding).
- Stabiliseren en continueren van de situatie.
- Beheersbaar houden van en leren omgaan met gedragsproblematiek.
- Creëren van gezonde financiële situatie bij de bewoner.
Groepsbegeleiding
De groepsbegeleiding is er op vaste, afgesproken momenten. Verondersteld wordt dat er
doordeweeks, overdag, minimaal 1 keer per dag op een vast moment begeleiding aanwezig is.
Individuele begeleiding
Naast groepsbegeleiding is er altijd ook individuele begeleiding noodzakelijk.
Aanvullende eisen
- Client ontvangt op de woonlocatie groepsbegeleiding en individuele begeleiding.
- Begeleiding is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.
- Er is een ingerichte, onderhouden gemeenschappelijke ruimte aanwezig.
- M.b.t. de vakbekwaamheidseisen, opleidingsniveau en beschikbaarheid andere disciplines van
de medewerkers die begeleiding en/of groepsbegeleiding leveren verwijzen wij naar de
dienstomschrijving ‘begeleiding’ en ‘dagbesteding doorlopend specialistisch zwaar’.
Toegang
In elke gemeente in Midden-Holland kan een melding gedaan worden voor beschut wonen. De
plaatsingscommissie beschut wonen bepaalt samen met de lokale consulent welke plek passend is en
beheert de wachtlijst.
Tarief
€ 79,69 (per etmaal).
Productcode: 15R44

