IJsselland

Informatie toegang
maatwerkvoorziening
De Centrale Toegang van GGD IJsselland heeft de volgende taken
in Centrumgemeente Zwolle:
• Beschikking afgeven voor beschermd wonen met grondslag
GGZ en verblijf in een MO-instelling
• Monitoring en trajectbewaking
In deze informatiefolder leest u hier meer over.

Instellingen maatschappelijke opvang
Voor onderstaande instellingen is voor verblijf een beschikking nodig:
• nachtopvang van de Herberg
• crisisopvang van het Leger des Heils
• logeerhuis van Limor, Fast Forward, Take Off en Housing First
• zorgwoningen van het Leger des Heils, Limor, Creating Balance,
Tactus en Timon.
Het is niet mogelijk om naast deze beschikking ook een andere maatwerkvoorziening voor begeleiding aan te vragen. De betrokken instellingen
voor maatschappelijke opvang melden hun cliënten zelf aan bij de
Centrale Toegang via een aparte aanmeldprocedure. Ga hiervoor naar
www.ggdijsselland.nl/centraletoegang.
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Werkwijze rond aanvragen
Het sociaal wijkteam of een ander lokaal ondersteuningsnetwerk beoordeelt alle
eerste aanvragen voor beschermd wonen.

Vragen die het wijkteam beantwoordt:
1. Kan de cliënt op eigen kracht of met
behulp van gebruikelijke zorg de
zelfredzaamheid en de participatie
verbeteren?
2. Kan er mantelzorg of een vrijwilliger
worden ingezet?
3. Zijn er algemene voorzieningen of
een collectieve voorziening die de
cliënt kan gebruiken?
4. Is het mogelijk gebruik te maken van
de aanbieders die vallen onder de
Zorgverzekeringswet (denk aan een
behandeling) of andere partijen op
het gebied van de publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn,
werk en inkomen?
5. Zijn er oplossingen mogelijk zoals
ambulante begeleiding, zodat
beschermd wonen niet nodig is?

Uitzonderingen waarbij u rechtstreeks
kunt melden via www.ggdijsselland.nl/
centraletoegang:
1. Eerste aanvragen vanuit een klinische
behandelinstelling.
2. Aanvragen voor jongeren die een geldige indicatie hebben van Jeugdzorg
en 18 jaar of ouder zijn.
3. Cliënten waarvan de strafrechtelijke
titel afloopt.
4. Uitstromers uit een instelling voor
maatschappelijke opvang die een
beschikking voor beschermd wonen
nodig hebben.
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Verslag
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Melding beschermd wonen bij de Centrale Toegang

Na het gesprek maakt het sociale wijkteam of een andere lokale toegang
(Wmo-loket) een verslag waarin staat wat er tot nu toe is gedaan, wat het
resultaat daarvan was en waarom de huidige voorzieningen niet voldoende zijn.
Pas wanneer het sociaal wijkteam, de Wmo consulent, de vraag niet kan oplossen,
wordt een melding gedaan bij de Centrale Toegang.

We nemen een melding in behandeling als er voldoende informatie beschikbaar is:
– digitaal aanmeldformulier beschermd wonen: via www.ggdijsselland.nl/
centraletoegang
– actuele diagnostiek (met datum en naam van de behandelaar)
– behandelgeschiedenis en behandelplan
– bij een her-aanvraag een evaluatie van de afgelopen periode en een
geactualiseerd begeleidingsplan/nieuwe leerdoelen
– meest recente CIZ-indicatiebesluit of Wmo-beschikking (indien van toepassing)
– bij eerste aanvraag een verslag van het keukentafelgesprek

Heeft de cliënt een persoonsgebonden budget?
Als de cliënt kiest voor een persoonsgebonden budget (pgb) dan is hij of zij zelf
verantwoordelijk voor het budget en alle daarmee samenhangende taken en
verantwoordelijkheden. Dit betekent dat de cliënt het eigen zorgaanbod moet
regelen. Mocht dit niet kunnen, bijvoorbeeld qua administratie, dan moet
iemand deze taken overnemen. Deze waarnemer is onafhankelijk van de
zorgaanbieder en in staat deze taken uit te voeren. Voor de administratie en
financiën kan dit bijvoorbeeld de bewindvoerder zijn. Zorginhoudelijk moet de
zaakwaarnemer op de hoogte zijn en blijven van de voortgang van het traject
(inzage begeleidingsplannen) en de manier waarop de begeleiding vorm krijgt.
Bij een aanvraag van een persoonsgebonden budget moet de cliënt een
begeleidingsplan aanleveren waarin hij/zij duidelijk maakt waarvoor hij of zij
het gevraagde budget wil inzetten.
We beoordelen aanvragen voor beschermd wonen met een pgb tijdens een
gesprek met de cliënt en zijn of haar belangenbehartiger. Hierbij toetsen we
bijvoorbeeld of de cliënt in staat is de taken die bij het pgb horen uit te (laten)
voeren en of er passende en kwalitatief goede zorg wordt ingekocht.
N.B. We kunnen pas een persoonsgebonden budget toekennen vanaf het moment dat de cliënt daadwerkelijk op het adres van de zorgaanbieder woont en daar ook ingeschreven staat in de gemeentelijke
basisadministratie. (Dit is overigens ook van toepassing op beschermd wonen in Zorg in Natura).

Meer weten?
Kijk op

www.ggdijsselland.nl/
centraletoegang

T
@

038 428 15 50
aanmeldingenct@ggdijsselland.nl

W www.ggdijsselland.nl/centraletoegang
Bezoekadres: Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Postadres: Postbus 1453, 8001BL Zwolle
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