Beschut en
beschermd wonen

De gemeente
wil het mogelijk
maken dat u
zoveel als mogelijk
zelfstandig kunt
wonen.
Een nieuwe werkwijze
Mensen die zich psychisch
kwetsbaar voelen hebben
meer behoefte aan zorg en
ondersteuning. Dat kan in een
beschermende woonomgeving.
Als dit ook voor u geldt, kan de
gemeente u daarmee helpen.
Vanaf 1 juli 2018 is er een nieuwe
werkwijze. De gemeente wil dat u
zelf meer de regie krijgt over uw
leven én dat u zelf beslissingen
neemt over uw doelen.

Begeleiding bij
opvang, wonen en herstel

Wat verandert er?
Als u zich meldt, gaat de gemeente
met u in gesprek. De uitgangspunten zijn uw woon- en ondersteuningsvragen, uw wensen,
mogelijkheden en beperkingen.
Samen met u stellen we een
persoonlijk plan op, afgestemd op
uw situatie en met uw eigen keuzes.
Het doel van dit plan is dat u goed
kunt meedoen in de samenleving.
In het gesprek komen verschillende
onderwerpen aan de orde die in
uw leven spelen. Die onderwerpen
hebben we benoemd als negen
leefgebieden. De gemeente
gebruikt de uitkomsten van het
gesprek om het zorgbudget op
maat te berekenen.

Voor wie?
Voelt u zich psychisch kwetsbaar
en doet u vanaf 1 juli 2018 voor
het eerst melding daarvan? Of
loopt uw beschikking beschermd
wonen af en wilt u een nieuwe
melding doen? Dan geldt deze
nieuwe werkwijze voor u.

U krijgt zelf meer
de regie over uw
leven én u neemt
zelf beslissingen
over uw doelen.

Welke beschermde
woonomgeving met
Wij onderscheiden twee soorten
begeleiding kunt u krijgen?
woonvormen:
Beschut Wonen
(zelfstandig groepswonen)
U kunt zelfstandig wonen
en betaalt uw eigen huur en
woonlasten. U woont dichtbij
andere cliënten en neemt deel
aan gezamenlijke activiteiten. U
heeft op vaste momenten contact
met uw begeleider, maar er zijn
ook andere personen bij wie u
terecht kunt voor ondersteuning.
Beschermd Wonen
(wonen met 24-uurs zorg)
U woont in een veilige en
beschermde woonomgeving,
waarbij u dag en nacht terecht
kunt bij personen die u kunnen
ondersteunen. U wordt begeleid
in uw zelfredzaamheid.

Budget

De leefgebieden
Sociale relaties
U kunt relaties aangaan
en onderhouden
Opvoeden en opgroeien
U zorgt voor een veilige
omgeving voor uw
kind(eren), waarin zij zich
gezond kunnen ontwikkelen

Dagbesteding
U heeft activiteiten
gedurende de week,
gericht op werk en opleiding

Zingeving
U kunt dingen
doen die u leuk en
belangrijk vindt

Lichamelijke gezondheid
U bent in staat voor uzelf
te zorgen

Veiligheid
(nachtelijk toezicht)
U en uw omgeving voelen
zich veilig, ook in de nacht

Persoonlijk functioneren
(eerder psychische gezondheid)
U bent in staat de dagelijkse
dingen te doen, u kunt goed
omgaan met psychische
problemen

Wonen
U woont in een passende
en beschermende
omgeving

Financiën
U heeft grip op
uw financiën

De gemeente berekent het budget
als volgt: voor elk leefgebied kijken
wij samen met u welk doel u heeft
en hoeveel ondersteuning u hierbij
nodig hebt.
Als uw situatie verandert, kan uw
hulpvraag anders worden. Samen
met uw hulpverlener past u dan uw
doelen aan op de nieuwe situatie.
Het CAK berekent uw eigen bijdrage
voor de zorg.
Krijgt u de zorg in natura?
Bij zorg in natura gaat het budget
voor de afgesproken doelen direct
naar uw zorgverlener.
Krijgt u zorg in de vorm van
een persoonsgebonden budget?
Bij zorg in de vorm van een
persoonsgebonden budget krijgt u
het budget zelf in beheer. U koopt
dan zelf de zorg in die bij uw doelen
past.

Heeft u vragen?
Vaak kan uw begeleider of
contactpersoon van de organisatie
voor Beschermd wonen het beste
uw vragen beantwoorden. Deze
mensen kennen uw persoonlijke
situatie het best. U kunt uw vragen
ook stellen aan medewerkers van
gemeente Haarlem.
Ondersteuning
Uw begeleider/familielid of
mantelzorger mag aanwezig
zijn tijdens het gesprek met
de gemeente en kan u helpen.
Ook zijn er organisaties
die gratis onafhankelijke
cliëntondersteuning bieden.
Informatie hierover kunt u vinden
bij het Sociaal wijkteam of bij het
Wmo-loket van de gemeente waar
u woont.

Contact
Voor informatie en advies kunt u
bellen naar gemeente Haarlem,
023 – 511 4368, of kijk op
www.haarlem.nl/beschermdwonen

Uw begeleider
mag u helpen bij
het gesprek met
de gemeente.

