Beschermd wonen
Omschrijving
Een beschermde woonomgeving kan bestaan uit 24 uurs-opvang, groeps-/geclusterd wonen
of zelfstandig in de wijk met de benodigde begeleiding en nabijheid van zorg en
ondersteuning.
Beschermd wonen wordt ook wel RIBW genoemd: Regionale Instelling voor Beschermende
Woonvormen.

Voor wie is het bedoeld?
Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen
zorgen, vanwege vaak een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking.
In combinatie met 24-uurs toezicht, nabijheid en bescherming is het doel dat mensen weer
voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Een beschermde
woonomgeving kan bestaan uit 24 uurs-opvang, groeps-/geclusterd wonen of zelfstandig in
de wijk met de benodigde begeleiding en nabijheid van zorg en ondersteuning.
Bij 24 uurs-opvang, groeps-/geclusterd woont u met meerdere mensen in één huis. U heeft
een eigen kamer en deelt de badkamer, keuken en zitkamer met de andere bewoners. U
krijgt regelmatig begeleiding van een (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundige. Dat kan een
paar uur per week zijn, of veel intensiever. Er zijn ook beschermde woonlocaties waar 24 uur
per dag begeleiding aanwezig is.
Een begeleider helpt u bijvoorbeeld met het organiseren van het huishouden, de
administratie of het maken van een dagindeling. In een beschermende woonvorm krijgt u
geen psychische behandeling. Daarvoor kan de huisarts of psychiater u een verwijzing
geven.

Indicatie nodig?
Ja , er is een indicatie nodig om gebruik te maken van Beschermd Wonen.
Bent u ouder dan 18 jaar? Dan valt beschermd wonen onder de Wmo. Neem contact op met
uw gemeente. Zij regelen de zorg en ondersteuning die vallen onder de Wmo. De gemeente
verwijst u door naar een 'centrumgemeente'. Dit is een grote gemeente die voor omringende
gemeenten taken uitvoert vanuit de Wmo. Etten-Leur en Zundert vallen onder
centrumgemeente Breda.
Bent u jonger dan 18 jaar? Dan valt uw verblijf met beschermd wonen onder de Jeugdwet.
Uw gemeente is voor jeugdhulp verantwoordelijk. U moet de gemeente in uw geval ook
vragen om hulp.

Aanvraagprocedure
De aanvraagprocedure ligt bij de Gemeente Breda.
Voor informatie en advies kunt u terecht bij elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen. Het
Wmo Loket van de Gemeente Etten-Leur en Zundert.
U kunt contact opnemen met uw gemeenten als u voor hulp en ondersteuning in de vorm
van Beschermd Wonen in aanmerking wil komen. Centrumgemeente Breda zal de aanvraag
in ontvangst nemen.

Eigen Bijdrage?
Bent u jonger dan 18 jaar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Als u ouder bent dan 18 jaar
wel. Het CAK berekent en int deze eigen bijdrage.
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Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier:
Gemeente Breda
Centrumgemeente
Adres:

Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda
Telefoon:
076-5299088
email:
contact@breda.nl
Internet:
www.breda.nl/beschermd-wonen
Folder beschikbaar: nee
Woonvoorziening ’t Veer V.o.F.
Adres:
Ignatiusstraat 243-245
4817 KK Breda
Telefoon:
076-8874403
Email:
info@woonvoorzieningtveer.nl
Internet:
www.woonvoorzieningtveer.nl
Folder beschikbaar: nee
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