Extra informatie over Beschermd Wonen
In dit document leest u meer over de volgende onderwerpen rondom Beschermd Wonen:
1. De aanbieders die Beschermd Wonen aanbieden
2. Het proces van aanmelding

1. De aanbieders van Beschermd Wonen
ASVZ
Cedrah
Eleos
Gemiva-SVG
Ipse de Bruggen WMO BV
Kwintes
Larazorg
SoZorg Gouda
Stichting Leger des Heils W&G
Stichting Orion
Stichting Siriz
Unieck Zorg
WelThuis BV (Vierstroom Wonen met Zorg BV)

2. Het proces van aanmelding Beschermd Wonen
De toegang voor Beschermd Wonen gaat via centrumgemeente Gouda. Dit geldt voor de omliggende
gemeentes: Waddinxveen, Zuidplas, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk. Op twee manieren kan
er bij de omliggende gemeenten een vraag voor Beschermd Wonen terechtkomen:
Via een melding dat men een indicatie voor Beschermd Wonen wenst. De consulent van de
omliggende gemeente verwijst direct door naar centrumgemeente Gouda via een meldingsformulier
naar het mailadres ZorgenWelzijn@gouda.nl De consulent van de centrumgemeente neemt contact
op met de omliggende gemeente om samen een afspraak te maken voor een beoordeling.
Uit een gesprek met een consulent van een omliggende gemeente wordt duidelijk dat er wellicht
een indicatie is voor Beschermd Wonen. De consulent stuurt het meldingsformulier met aanwezige
informatie naar centrumgemeente Gouda en neemt daarnaast telefonisch contact op om de casus
toe te lichten en samen een afspraak te maken voor een beoordeling. Op deze manier kan de
omliggende gemeente de casus eventueel weer overpakken als:
 Er tijdelijke zorg gewenst is in de vorm van begeleiding of dagbesteding. Deze zal afgegeven
worden voor een periode die de betreffende gemeente zelf bepaalt.
 Er geen verblijfsindicatie geïndiceerd wordt, maar een voorliggende voorziening meer passend
lijkt.
De verantwoording voor de beslissing rondom Beschermd Wonen blijft bij centrumgemeente Gouda.
De beslissing rondom begeleiding en dagbesteding ligt bij de gemeente waar de cliënt woont. Het is in
dit geval mogelijk dat centrumgemeente Gouda besluit dat geen indicatie noodzakelijk is en dat
omliggende gemeenten wel besluiten tot inzet van begeleiding en/of dagbesteding. Zodra een
beschermde woonplek beschikbaar is, zal dit met de omliggende gemeente gecommuniceerd worden,
zodat de beschikking voor beschermd wonen afgegeven kan worden en de tijdelijke zorg kan stoppen.

