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Beschermd Wonen is een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Nu wordt 
dit onderdeel uit de wet uitgevoerd door de centrumgemeente. Dat is voor Fryslân de gemeente 
Leeuwarden.  
Op 1 januari 2022 of misschien 1 januari 2023 wordt de wet aangepast. 
Vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk voor Beschermd Wonen.  
Wat is beschermd wonen en hoe gaat de wet uitpakken? 
 
Wanneer je vanwege psychische of psychosociale problemen niet meer zelfstandig kunt wonen, kun 
je in aanmerking komen voor een plek binnen het beschermd wonen.  
Bewoners worden binnen het beschermd wonen intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. 
Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. 
Er wordt gewerkt vanuit hun mogelijkheden.  
Na een periode van ondersteuning kunnen de meeste cliënten terugkeren naar huis. 
 
Nu is Leeuwarden verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen.  
Stel een medewerker van het gebiedsteam denkt dat een inwoner behoefte heeft aan beschermd 
wonen. Dan geeft zij\hij dit door aan Leeuwarden.  
Leeuwarden daarna geeft goedkeuring. Nu kan de inwoner beschermd gaan wonen.  
Vanaf 1 januari 2022, maar misschien later gaat dit veranderen en komt de verantwoordelijkheid 
voor het Beschermd Wonen onze gemeente te liggen. Gemeenten geven dan zelf een beschikking af 
voor beschermd wonen. 
 
Nu zijn er ongeveer 1100 cliënten in Friesland die beschermd wonen.  
Wanneer de cliënten er klaar voor zijn, kunnen ze terug keren naar huis.  
Vaak ontvangen ze thuis ook nog ondersteuning, voordat de zorg helemaal gestopt wordt.  
De zorg in de thuissituatie wordt Thuis Plus genoemd. Ongeveer 170 cliënten in Fryslân ontvangen 
Thuis Plus. 
 
Als de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen naar onze gemeente komt, kunnen de 
gebiedsteams ondersteuning krijgen van het regionaal expertiseteam bij het beoordelen of een 
inwoner gebaat is bij beschermd wonen. 
De inkoop voor beschermd wonen blijven we wel gezamenlijk met de andere Friese gemeenten 
doen. Maar elke gemeente wordt verantwoordelijk voor de eigen inwoners. 
 Thuis Plus als product komt te vervallen, maar ondersteuning na opname blijft. 
 
Als een inwoner vanuit het beschermd wonen weer zelfstandig kan wonen, zorgen gemeente, 
zorgaanbieder(s) en woningcorporaties gezamenlijk voor een “zachte landing”.  
Dit houdt in dat de organisaties er gezamenlijk voor zorgen dat de inwoner woonruimte krijgt en de 
benodigde zorg in de thuissituatie.  
 
Bovenstaande is nog niet in beleid beschreven. Het plan is om de inkoop te laten uitvoeren door 
Sociaal Domein Fryslan. De adviesraden worden betrokken bij de planvorming.  
Wij willen graag dat er mensen met ervaring meepraten bij het maken van de plannen. 
Vandaar onze Themagroep Beschermd Wonen in oprichting. 
 
Heeft u persoonlijk ervaring met deze manier van opvang, als cliënt of als ouders? 
Dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. 
 
 


