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In de nieuwe contracten is er een nieuwe product Beschermd Wonen, te weten ThuisPLUS.
Dit nieuwe product is bedoeld voor cliënten die thuis wonen waarbij opname in een intramurale
instelling niet noodzakelijk is. Door 24 uur bereikbaarheid, intensieve begeleiding, onplanbare zorg
en meerdere contactmomenten per dag kunnen deze cliënten in hun eigen omgeving blijven wonen.
Daarnaast is het ook mogelijk dat sommige cliënten die op dit moment woonachtig zijn in een
intramurale instelling eerder kunnen uitstromen en daarmee terugkeren naar zelfstandig wonen in
de wijk (inclusieve samenleving).
De grondslag voor het product ThuisPLUS is dat cliënten volledig zelfstandig wonen.
Het gaat om de definitie van zelfstandig wonen zoals de belastingdienst die hanteert om in
aanmerking te komen voor huurtoeslag. Dat betekent dat een inwoner beschikt over:
- een eigen woon(slaap)kamer;
- een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een
kooktoestel
- een eigen toilet met waterspoeling;
- de mogelijkheid om de eigen woonruimte, inclusief bovengenoemde voorzieningen af te
sluiten.
Het doel van ThuisPLUS is om daadwerkelijk langdurig zelfstandig te wonen zonder afhankelijk te zijn
van de dagelijkse begeleiding van de zorgaanbieder. Wanneer een cliënt zelfstandig woont in een
locatie van een aanbieder moet hij opnieuw verhuizen als de zorg bij die specifieke aanbieder stopt
De medewerker van het wijk-/Gebiedsteam vervult een regisseursrol. Dit betekent dat hij/zij
aanspreekpunt is en blijft voor de inwoner. En dat hij/zij proactief de realisatie van de gezamenlijk
geformuleerde doelstellingen volgt (dat kan zijn door bijvoorbeeld eens per jaar contact te hebben
met de inwoner en/of de aanbieder. De frequentie van dit contact is mede afhankelijk van de duur
van de afgegeven beschikking en de doelen die geformuleerd zijn).
Alle aanvragen Beschermd Wonen en ThuisPLUS verlopen via de wijk-/gebiedsteams. Zij maken vanaf
1-1-2018 gebruik van een nieuw besluitformulier dat enkel door hen ingevuld kan en mag worden
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