Aanmeldprocedure per Centrumgemeente:
Als jij je wil aanmelden voor een van de locaties van Woonzorgnet is het belangrijk om onderstaande
stappen te volgen. Het hele proces van aanmelding tot afgifte beschikking kan 8 weken duren.
Doetinchem: Locatie de Heuve in Silvolde
-

-

-

-

Aanvraag beschikking maatwerkvoorziening bij het zorgloket Doetinchem via de website van
de gemeente:
https://www.doetinchem.nl/home/regelen_46502/product/beschermd-wonen_791.html
Tegelijkertijd kan aanmelding worden gedaan bij Woonzorgnet via onze website.
Ondanks de landelijke toegang tot Beschermd wonen, kan de gemeente terug verwijzen naar
de gemeente van herkomst om te onderzoeken of daar een passende plek geboden kan
worden.
Ben je al in het bezit van een beschikking Beschermd wonen vanuit een andere gemeente of
een oude CIZ indicatie, dan moet je eerst contact opnemen met de gemeente Doetinchem.
Zij onderzoeken of ze de bestaande indicatie overnemen.
Wanneer de beschikking aan Woonzorgnet wordt toegekend sturen wij een aanmeldpakket.
Daarnaast beoordelen wij de aanmelding op geschiktheid en de mogelijkheid tot plaatsing.
Bij verwachte geschiktheid word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Zwolle: Locatie het Kodal in Nunspeet
-

-

-

-

Aanvraag beschikking maatwerkvoorziening bij GGD Noord en Oost Gelderland.
Gebruik hiervoor het aanmeldformulier CT (pdf)
https://www.ggdnog.nl/thema-s-publiek/item/maatschappelijke-zorg/beschermd-wonen
Adres GGD Noord- en Oost-Gelderland. Postbus 3, 7000 AA ZUTPHEN.
Tegelijkertijd kan aanmelding worden gedaan bij Woonzorgnet via onze website.
Ondanks de landelijke toegang tot Beschermd wonen, kan de gemeente terug verwijzen naar
de gemeente van herkomst om te onderzoeken of daar een passende plek geboden kan
worden.
Wanneer er al een beschikking is vanuit een andere gemeente of een oude CIZ indicatie,
verliest men het overgangsrecht en zal er door de GGD een nieuwe beoordeling uitgevoerd
worden.
Wanneer de beschikking aan Woonzorgnet wordt toegekend sturen wij een aanmeldpakket.
Woonzorgnet beoordeelt de aanmelding op geschiktheid en de mogelijkheid tot plaatsing.
Bij verwachte geschiktheid word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Nijmegen: Locatie Achter de Bank en nevenlocaties
-

Aanvraag beschikking maatwerkvoorziening bij GGD Gelderland via:
https://ggdgelderlandzuid.nl/maatschappelijke-zorg/beschermd-wonen/aanvraagindienen/
Stuur het aanmeldformulier (zie website ggdgelderlandzuid.nl) naar

-

-

-



Toegang Beschermd Wonen
GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen of per mail toegangbw@ggdgelderlandzuid.nl
De GGD neemt de aanvraag in behandeling en nodigt je uit voor een keukentafelgesprek.
Ondanks de landelijke toegang tot Beschermd wonen, kan de gemeente terug verwijzen naar
de gemeente van herkomst om te onderzoeken of daar een passende plek geboden kan
worden.
In het ketenoverleg Nijmegen (2 wekelijks) wordt de aanvraag besproken. Indien de
beschikking wordt vastgesteld wordt in dit ketenoverleg bepaald welke zorgaanbieder in
aanmerking komt.
Indien je aan Woonzorgnet wordt toegewezen, nemen wij binnen 1 week contact met je op.
Wanneer je vervolgens aangeeft de dienstverlening bij Woonzorgnet te willen afnemen,
wordt de intakeprocedure van Woonzorgnet opgestart (versturen van een aanmeldpakket,
gegevens vergaren, beoordelen en overgaan tot een intake)
Als dit niet het geval is, wordt dit in het ketenoverleg teruggekoppeld en naar een
alternatieve plaats gezocht.
Als Woonzorgnet na bestudering van de aanmelding en of intake een negatief advies
plaatsing afgeeft, wordt eveneens een terugkoppeling gedaan naar het ketenoverleg.
In het geval van plaatsing op de wachtlijst:
1.Bij plaatsing op de wachtlijst wordt de betreffende zorgaanbieder de zgn. trajecthouder d.w.z. dat de
zorgaanbieder contact onderhoudt met de wachtende cliënt en zo nodig overbruggingszorg levert of organiseert
(notitie overbruggingszorg BW).
2.Ontvangt de cliënt al zorg van een ambulante aanbieder, dan kan deze zorg worden voortgezet binnen de
ambulante beschikking. De trajecthouder volgt dan het ambulante zorgtraject tot aan de plaatsing beschermd
wonen.

Arnhem: Locaties van Muijlwijk (Arnhem), Keijenberg en Redichem (Renkum) en de Haverweg
(Rheden)

-

-

-

Voor inwoners uit Arnhem geldt: aanvraag beschikking maatwerkvoorziening bij het
betreffende wijkteam, via
https://www.wijkteamsarnhem.nl/beschermd-wonen/
Woon je in een van de regio gemeentes dan moet je eerst een aanmelding doen bij je eigen
WMO loket.
Ondanks de landelijke toegang tot Beschermd wonen, kan de gemeente terug verwijzen naar
de gemeente van herkomst om te onderzoeken of daar een passende plek geboden kan
worden.
Wanneer het wijkteam een beschikking afgeeft, wordt Woonzorgnet hiervan op de hoogte
gesteld.
Woonzorgnet stuurt je een aanmeldpakket toe.
Woonzorgnet beoordeelt de aanmelding op geschiktheid en de mogelijkheid tot plaatsing.
Bij verwachte geschiktheid word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

