
Woonvormen

Doelen

Projectdoelen

Eind 2018 is vanuit de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord 
met het project 'Aanpak verwarde personen met een
veiligheidsrisico' gestart

Deze doelgroep kenmerkt zich door problemen op het gebied
van politie en justitie, psychisch welzijn, wonen,
dagbesteding, middelengebruik en zorgmijding. Het gaat om
een doelgroep met forse en hardnekkige problematiek, zorg-
of strafrechtelijke interventies hebben tot nu toe geen blijvend
resultaat opgeleverd. 

Verbetering van de leefomstandigheden van de doelgroep
Vermindering van overlast en (escalatie)gevaar 
Vermindering van maatschappelijke kosten.



Maatwerkvoorzieningen

Projectdoelen Maatwerkvoorzieningen 

Daarnaast is in het najaar van 2019 gestart met het project
‘Maatwerkvoorzieningen’. 

Circa 85% van de doelgroep kampt met woonproblematiek.

Er is in beeld gebracht welke specifieke voorzieningen er
in de regio NHN voor deze doelgroep zijn en waar het
aan ontbreekt.

Voor het welslagen van de (individuele) aanpak is het
van belang dat naast uitbreiding van het aantal
beschermde woonvormen een aantal ontbrekende
voorzieningen wordt ontwikkeld.

Werkwijze



Om te bepalen welke woonvorm het meest geschikt is kan
onderstaande flowchart worden gebruikt. De woonvorm is per
definitie niet permanent, deelnemers kunnen gaande het
traject doorstromen naar andere woonvormen. 

Flowchart Woonprofiel

Stap 1.
Woonvorm

Kan deze
persoon

zelfstandig een
huishouden

voeren?

Heeft deze
persoon een

woonplek met 
toezicht nodig? 

Woningbouwvereniging
Particuliere huur
Housing First
Verdienwoning
Skaeve Huse solitair  
Anti-Kraak woningen

Extra: 
Kan/wil deze

persoon
voorzieningen
als keuken en
sanitair delen?

Kan deze
persoon met
ambulante

ondersteuning
een huishouden

voeren?

Ja  Ja 

Ja 

Ja, Extra optie:  

Heeft deze
persoon een

woonplek met 
toezicht nodig? 

Nee Nee

Nee

Nee

Kamerhuur

Nee

Nee

Ja 

is er sprake van
een straf- en/of
civielrechtelijk

maatregel?

Sociaal Pension 
intramuraal wonen

Toezicht op
afstand

(cameratoezicht)

Toezicht op
afstand

+ 
16/7 persoonlijk

toezicht

Skaeve Huse
Begeleid wonen
Beschermd wonen

Skaeve Huse
Begeleid wonen
Beschermd wonen

Ja 

24/7 toezicht en
beveiliging

LongCare

Start

Extra: 
Kan/wil deze

persoon
samenwonen en/of
voorzieningen als
keuken en sanitair

delen?

Ja, Extra optie:  
Sociaal Pension



na het bepalen van de meest geschikte woonvorm wordt er
gekeken naar aanvullende wensen, eisen en voorwaarden. 

Flowchart Woonprofiel

Stap 2.
Verfijnen 

Huren via
woningcorporatie

Staat de persoon lang genoeg ingeschreven?
Is er reden tot aanvragen van urgentie?
Is een verdienconstructie noodzakelijk? 
Zijn er voldoende middelen (borg e.d.) beschikbaar?
Worden er aanvullende voorwaarden gesteld?  

Particulier- en
kamerverhuur

Housing First

Verdienwoning

Staat de persoon ingeschreven?
Komt de regio overeen met wens/noodzaak? 
Zijn er voldoende middelen (borg e.d.) beschikbaar?
Worden er aanvullende voorwaarden gesteld?  
is er een maximale termijn aan de woonvorm? 

Wordt dit geboden in de regio? 
Staat de persoon ingeschreven of op de wachtlijst? 
Is er een beschikking/indicatie afgegeven?
Zijn er voldoende middelen (borg e.d.) beschikbaar?
Worden er aanvullende voorwaarden gesteld? 
Is er een maximale termijn?  

Wordt dit geboden in de regio? 
Staat de persoon ingeschreven of op de wachtlijst? 
Is er een beschikking/indicatie afgegeven?
Zijn er voldoende middelen (borg e.d.) beschikbaar?
Worden er aanvullende voorwaarden gesteld?  



na het bepalen van de meest geschikte woonvorm wordt er
gekeken naar aanvullende wensen, eisen en voorwaarden. 

Flowchart Woonprofiel

Stap 2.
Verfijnen 

Sociaal Pension

Beschermd
Wonen

Skaeve Huse

LongCare

Met toezicht op
afstand en

(ambulante)
begeleiding

Wordt dit geboden in de regio? 
Staat de persoon ingeschreven of op de wachtlijst? 
Is er een beschikking/indicatie afgegeven?
Past de vorm (samenwonen/alleen wonen)? 
Zijn er voldoende middelen (borg e.d.) beschikbaar?
Worden er aanvullende voorwaarden gesteld?  

Met toezicht op
afstand

+
16/7  Persoonlijk

toezicht 

OF 

OF 

Met toezicht op
afstand en

(ambulante)
begeleiding

Met continue 
toezicht

Welke sector? MO/GGZ/ VG/ anders? 
Wordt dit geboden in de regio? 
Staat de persoon ingeschreven of op de wachtlijst? 
Is er een maatregel/ beschikking/indicatie afgegeven?
Is er een maximale termijn? 
Is er een uitstroomperspectief? (terug naar stap 1) 

Welke sector? MO/GGZ/ VG/ anders? 
Wordt dit geboden in de regio? 
Staat de persoon ingeschreven of op de wachtlijst? 
Heeft de persoon een passende beschikking/indicatie?
Past de vorm (samenwonen/alleen wonen)? 
Zijn er voldoende middelen (borg e.d.) beschikbaar?
Worden er aanvullende voorwaarden gesteld?  

Solitair of in een "wijkje?
Wordt dit geboden in de regio? 
Staat de persoon ingeschreven of op de wachtlijst? 
Heeft de persoon een passende beschikking/indicatie?
Zijn er voldoende middelen (borg e.d.) beschikbaar?
Worden er aanvullende voorwaarden gesteld?  

Solitair of in een "wijkje?
Op terrein van een organisatie of als satelliet-
woonvorm? 
Wordt dit geboden in de regio? 
Staat de persoon ingeschreven of op de wachtlijst? 
Heeft de persoon een passende beschikking/indicatie?
Zijn er voldoende middelen (borg e.d.) beschikbaar?
Worden er aanvullende voorwaarden gesteld?  



Doelgroep

Definitie van de  woonvormen

Housing First  

Beschermd Wonen  

Sociaal Pension

Skaeve Huse  

LongCare 
Toezicht op afstand  

 Continue toezicht  



Housing First
Personen die zelfstandig en als goed burger een huishouden kunnen
voeren maar om redenen niet via de maatschappelijke woonladder óf
via de reguliere weg aan een woning kunnen komen. 

Wie

Wat

Waar

En

Een reguliere woning in een reguliere wijk, iedere woning kan als
Housing First woning ingezet worden.

In een reguliere woonwijk. Wel worden specifieke woonwensen in
kaar t gebracht. 

3 voorwaarden: 
Huur betalen
Goed burgerschap
Ambulante begeleiding accepteren

Mogelijkheid de woning na een geslaagde huurperiode op eigen naam
te schrijven (verdienwoning) 



Wie

Wat

Waar

En

Beschermd Wonen
Personen die behandeld worden, hulp en begeleiding bij het dagelijks
leven nodig hebben en in bezit zijn van een indicatie.

Beschermd wonen wordt geboden aan mensen die wegens
psychosociale of psychiatrische problematiek niet zelfstandig thuis
kunnen wonen.  

Beschermd wonen wordt op verschil lende wijzen geboden:
zelfstandig in een reguliere woning, in een complex met een
steunpunt of intramuraal op het terrein van een organisatie. Tevens
wordt Beschermd wonen onder de indicatie Beschermd Thuis ook in
eigen woning geboden. 

Beschermd wonen wordt op indicatie ingezet. Het doel is toewerken
naar zelfstandig wonen of beschermd thuis. Een deel van de
cliënten heeft langdurig (ambulante) begeleiding nodig een ander
deel zal op termijn kunnen doorstromen naar een andere woonvorm. 



Sociaal Pension
Wie

Personen die niet zelfstandig een huishouden kunnen voeren. Die hulp
en begeleiding bij het dagelijks leven nodig hebben en in bezit zijn
van een geldige indicatie. 

Wat
Woonvorm voor personen die wegens psychosociale of psychiatrische
problematiek niet zelfstandig een huishouden kunnen voeren.
Dagelijks is een medewerker aanwezig voor ondersteuning, toezicht
en hulp. Er is een gezamenlijke keuken waar maalti jden centraal
worden verstrekt.
Doel is toewerken naar een zelfstandigere vorm van wonen al dan
niet met begeleiding. 

Waar
Sociaal Pension wordt op verschil lende wijzen geboden. Veelal in de
vorm van zelfstandige appartementen met gezamenlijke keuken en
eetzaal. Zowel in reguliere woonwijken als op alternatieve locaties. 

En

De doelgroep van een Sociaal Pension kan zeer divers zijn. Variërend van
personen die (nog) niet zelfstandig kunnen  wonen tot personen die niet
zelfstandig willen  wonen. 
Deze woonvorm komt overeen met Wooncirkels, Beschermd wonen,
begeleid wonen, trainingshuis, Domushuizen en par ticuliere hospita's.   
Een deel van de cliënten zal op termijn kunnen doorstromen naar een
andere woonvorm.



Wie

Wat

Waar

En

Skaeve Huse
Overlast gevende en zorg mijdende en langdurig dakloze personen
die niet geschikt zijn voor wonen in reguliere woonwijken en ook niet
functioneren in groepen. 

Basaal en laagdrempelige woning buiten de reguliere woonkernen
waar afwijkend of overlast gevend gedrag geen belemmering vormt.
De bewoners ontvangen er dagelijks ambulante begeleiding en er is
toezicht.  

Skaeve Huse wordt meestal vorm gegeven in de vorm van 4 tot 8
kleine woningen op een omheind terrein buiten de dorpskern of op het
terrein van een zorgorganisatie. 
De bewoners leven zelfstandig in hun eigen woonunit op het complex.
Een deel van de cliënten zal op termijn kunnen doorstromen naar een
andere woonvorm.

Skaeve Huse valt grofweg in 3 vormen op te delen:

Voor de zgn. einzelgangers die geen toezicht nodig hebben maar niet
in een reguliere woning kunnen of willen wonen. De 'Paradijsvogels'

Toezicht op afstand met ambulante begeleider. In deze vorm is er
dagelijks (ambulant ) contact met een hulpverlener, wijkagent of
BOA. 

Toezicht op afstand plus dagelijks aanwezigheid van een hulpverlener
of toezichthouder. Deze vorm li jkt in de aanpak op beschermd wonen
maar wordt vorm gegeven op een locatie buiten de reguliere
woonkernen met een grote afstand tot buur tbewoners 

Solitair :

Toezicht:

24/7:



Wie

Wat

Waar

En

Long Care 
Personen die hulp, begeleiding en behandeling in een gestructureerde
en veil ige omgeving ontvangen.

Long Care wordt geboden aan mensen die wegens psychosociale of
psychiatrische problematiek langdurig niet zelfstandig kunnen wonen
en waarbij door middel van een beveil igingsniveau 3-4 rekening
gehouden wordt met een veil igheidsrisico voor zowel zichzelf als de
omgeving.  Een deel van de cliënten zal op termijn kunnen
doorstromen naar een andere woonvorm.

Long Care voorzieningen hebben veelal een bovenregionale functie. In
de regio Noord-Holland Noord is er geen Long Care voorziening. 

Uit inventarisatie is gebleken dat 32% van de pilotgroep verwarde
personen met een veil igheidsrisico behoefte heeft aan een zeer
gestructureerde behandel- /woonplek zoals een Long Care
voorziening. 

Veel van deze personen verbli jven momenteel in het kader van een
strafrechteli jke of civielrechteli jke maatregel in hoog beveil igde
behandelinstell ingen buiten de regio.



Wie

Wat

Waar

En

Respijt Plek
 

Personen die ti jdeli jk vanuit de eigen woonsituatie kunnen worden
opgenomen om tot rust te komen of ter voorkoming van verdere
ontregeling of escalatie.

Een respijtplek wordt uitsluitend op vrijwill ige basis geboden aan
mensen die wegens psychosociale of psychiatrische problematiek
tijdeli jk niet functioneren in hun eigen woonsituatie. Gedurende
het kor te (1-3 weken) verbli jf wordt gewerkt aan stabil isatie en het in
kaar t brengen van de oorzaak van de ontregeling. Dit voorkomt
verdere escalatie zoals gedwongen opname en/of verlies van
woonplek. 

In de regio Noord-Holland Noord is nog geen Respijt voorziening 

Een respijtvoorziening is een laagdrempelige peer-to-peer
voorziening waar de persoon onder eigen regie wordt begeleid door
ervaringsdeskundigen, waar zorg/behandeling ambulant wordt
geboden en waarbij gewerkt wordt aan terugkeer naar de eigen
woonvorm. 

De Respijtplek is geen woon-of verbli jfsvoorziening maar biedt een
uitvalsbasis waardoor de eigen plek niet verloren gaat. 



Meer informatie

Info

Meer informatie over de aanpak verwarde personen,
de persoonsgerichte aanpak, levensloopcoaches,
maatwerkvoorzieningen en woonvormen vindt u op: 

Project Aanpak verwarde personen met een
veiligheidsrisico | Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord (vrnhn.nl)

Anne Judith Apeldoorn
Projectleider Maatwerkvoorzieningen
aapeldoorn@vrnhn.nl
06-30638160

Arjen Witteveen
Projectleider aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico 
awitteveen@vrnhn.nl
06-82957914

https://www.vrnhn.nl/veiligheidsregio-noord-holland-noord/zorg-en-veiligheidshuis/project-aanpak-verwarde-personen

