
Concept18 juni 2015  

Procesbeschrijving voor gecontracteerde partijen beschermd Wonen 
Centrumgemeente Gouda 

 
1. Melding voor beschermd wonen komt binnen bij gemeente Gouda 

a) Consulent gaat op huisbezoek 
b) Consulent besluit dat cliënt in aanmerking komt voor beschermd wonen  
c) Consulent meldt naam, geboorte datum, geslacht, eventuele voorkeur van woonvorm 

en korte omschrijving/achtergrond aan de plaatsingscommissie 
d) Consulent bericht cliënt dat gemeente voornemens is om beschikking voor 

beschermd wonen af te geven, maar pas afgeeft wanneer duidelijk is waar en 
wanneer iemand kan gaan wonen.  

e) De gemeente waar cliënt op dit moment verblijft biedt een alternatief in de vorm van 
een maatwerk voorziening. De cliënt kan kiezen hier wel of geen gebruik van te 
maken 

f) Cliënt kan ook zelf gaan oriënteren en een voorkeur aan plaatsingscommissie 
doorgeven middels mail of telefonisch contact met hen 

g) Cliënt geeft via een nieuw meldingsformulier door aan gemeente wanneer er plek is, 
waar en per wanneer zodat de beschikking rondgemaakt kan worden na waar nodig is 
nog aanvullend onderzoek.  

 
2. Plaatsingscommissie (momenteel bestaande uit Eleos, Leger des Heils, Kwintes en consulent 

gemeente)  
a) Komt ongeveer zes wekelijks bij elkaar 
b) Bespreekt meldingen die via gemeente zijn binnengekomen 
c) Houdt lijst met meldingen bij 
d) Onderhoudt waar nodig contacten met andere gecontracteerde leveranciers 
e) Bespreekt welke woonvoorzieningen plek heeft 
f) Zoekt onderling naar een oplossing, wanneer blijkt dat een cliënt niet op de juiste plek 

blijkt te wonen. Hierbij houdt men zoveel mogelijk rekening met de wensen van de 
cliënt. 

g) Neemt contact op met cliënt zodra zicht is op plek is en waar  
h) Geeft naam en datum en plek voor een definitieve plaatsing door aan gemeente zodat 

eerst de beschikking rond gemaakt kan worden 
 

3. Gecontracteerde partijen 
a) Geven aan plaatsingscommissie door wanneer en op welke locatie er een plek voor 

beschermd wonen vrijkomt 
b) Een vrije plek wordt besproken in het overleg of eerder indien wenselijk 

 
4. Overige 

a) Plaatsingen gaan altijd via plaatsingscommissie, ook wanneer cliënten zich zelf 
melden bij de woonvoorziening 

b) Een voorkeur van cliënt, wil niet altijd zeggen dat deze plek ook de daadwerkelijke 
woonplek wordt  

c) Verhuizing binnen de verschillende woonvormen gaan via plaatsingscommissie en in 
overleg met gemeente. Oude leverancier dient cliënt af te melden bij gemeente.   
Cliënt dient een wijziging zelf door te geven bij gemeente middels een 
wijzigingsformulier 


