
                                                                                                                                            

                                                                              

 

Beschermd wonen  
 
  
Voor wie is beschermd wonen 
Beschermd wonen is voor mensen vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen die beperkt 
zelfredzaam zijn . Het gaat dan om mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet 
met hulp van bijvoorbeeld familie, en vrienden. Beschermd wonen is mogelijk in een voorziening 
met 24 uurs zorg nabij of bereikbaar. Het kan ook zo zijn de inwoner in zijn eigen woning woont, met 
begeleiding en 24-uurs toezicht of bereikbaarheid. Dat noemen we beschermd thuis. Zowel 
beschermd wonen als beschermd thuis is ingekocht bij negen gecontracteerde zorginstellingen en 
wordt door Nijmegen als centrumgemeente uitgevoerd.  
 
Wie regelt de toegang 
Toegang Beschermd Wonen adviseert aan centrumgemeente Nijmegen of iemand in aanmerking 
komt voor een Beschermd Wonen. In de regio Gelderland-Zuid voert de GGD deze taak uit. 
Centrumgemeente Nijmegen neemt het besluit en verstrekt de beschikking. Voor de volgende 
gemeenten: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, Berg en Dal, Heumen, 
Lingewaal, Mook & Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas & Waal en Wijchen. 
 
Ketenoverleg en centrale wachtlijst   
Op basis van de centrale wachtlijst wordt vraag en aanbod van beschermd wonen of beschermd 
thuis gekoppeld. Dat gebeurt tijdens de tweewekelijkse overlegtafel, waar zowel zorgaanbieders, 
GGD toegang beschermd wonen als de centrumgemeente Nijmegen vertegenwoordigd zijn.  
 
Aanbieders van beschermd wonen  
In de regio Nijmegen en Rivierenland bieden een aantal zorgaanbieders ‘in natura’ beschermd 
wonen aan. Centrumgemeente Nijmegen heeft, namens de hierboven genoemde gemeenten, met 
de onderstaande zorgaanbieders een raamovereenkomst afgesloten:  
Eleos;  
Iriszorg;  
Jados; 
Leger Des Heils;   
Onder de Bomen;  
Pluryn;  
RIBW Nijmegen & Rivierenland;  
Woonzorgnet; 
Yulius.  
  
Zie ook de website van de GGD (ggdgelderlandzuid/beschermd wonen). 
Mogelijk verblijft een inwoner in een beschermde woonvorm van een zorginstelling die hier niet 
benoemd is. In voorkomende gevallen sluit de gemeente overeenkomsten met zorgpartijen die de 
specifieke zorg kunnen leveren die een individuele inwoner nodig heeft. Daarnaast zijn er ook nog 
aanbieders die beschermd wonen in de vorm van een PGB leveren. 

https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/maatschappelijke-zorg/beschermd-wonen/toegang-beschermd-wonen/

