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Dit format wordt gebruikt binnen de kaders zoals deze zijn uitgezet in Bijlage 28 
(Overleggen gegevens op grond van artikel 5.2.2 Wmo 2015). 

 
 
 

Onderzoeksverslag Beschermd Wonen 
 

Cliëntnummer  

Naam cliënt  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Telefoon  

BSN  

Geboortedatum  

Contactpersoon  

Gegevens contactpersoon 
Telefoonnummer mobiel: 
Algemene nummer locatie: 
Mailadres: 
Indien afwezig contact met: 

 

Relatie tot aanvrager  

 
 

Datum melding  

Datum gesprek  

Controle identiteit Ja, op “datum”, soort document: 
De identiteit moet vastgesteld worden a.d.h.v. een geldig 
identiteitsdocument (paspoort, ID-bewijs of verblijfsdocument) 

Toestemmingsformulier Wel / niet getekend op “datum” 
Plan van Aanpak Wel / niet ingediend op “datum” 
Naam indicatiesteller  

 
Algemene situatieschets 

 
In overleg met u heeft ….. een melding gedaan voor beschermd wonen. Het gaat om een nieuwe 
vraag / verlenging. U heeft de volgende hulpvraag: 

 
Dit onderzoek is gebaseerd op het gesprek van “datum”. Bij het gesprek waren aanwezig: namen en 
functies aangeven. Daarnaast zijn de volgende documenten aan geleverd op ‘datum’: 
- 
- 
Deze documenten zijn aangeleverd via het Berichtenportaal Zorgorganisaties Groningen. Ook is er 
contact geweest met……Voor meer informatie kunnen de aangeleverde stukken geraadpleegd 
worden. 

 
In dit onderzoeksverslag leest u, aan de hand van het indicatiegesprek en de aangeleverde 
informatie, de uitkomsten van het onderzoek. 
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Financiën: 

 

 
 
 
 

Dagbesteding: 
 

 

Huisvesting: 
 

 

Huiselijke relaties: 
 

 

Geestelijke gezondheid: 
 

 
 

Lichamelijke gezondheid: 
 

Toelichting 
Wat voor invulling heeft iemand in de dagen school/vrijwilligerswerk/betaald werk/activering 
participatie. Is het UWV betrokken? Is er een structuur, dag en nachtritme Indien aanvraag voor 
activering en participatie: wat houdt de AP in, welke taken, hoeveel deelnemers en begeleiding, 
begeleiding behoefte van de cliënt, structuur van de dagbesteding (bijv. gezamenlijke start ect), 
doelen, hoeveel dagdelen, hoe gaat iemand heen of is er vervoer nodig? 

Toelichting 
Wat is de huidige woonsituatie (Bijv. u woont in een sociale huurwoning of u woont op dit moment 
in een studentenwoning van Lefier u moet de badkamer, wc en keuken delen met 4 huisgenoten), 
wat is de woonwens en als er overlast in de buurt is en hier consequenties aan verbonden zijn ook 
hier vermelden. Ook specifiek benoemen of cliënt problemen op het gebied van wonen. Is er 
toezicht nodig of toezicht in de nabijheid? 

Toelichting 
Contact met mensen met wie cliënt in huis woont. 

Toelichting 
Het benoemen van diagnoses in een onderzoeksverslag is niet nodig, van belang is welke 
beperkingen en problemen cliënt ervaart door de geestelijke gezondheid. Bijvoorbeeld: door een 
psychische aandoening, kunt u geen structuur in uw dag aanbrengen. U kunt niet zelfstandig, met 
behulp van wekker, opstaan, maar moet hierbij aangestuurd worden. Behandeling benoemen is 
wel van belang. 

Toelichting 
Het benoemen van diagnoses in een onderzoeksverslag is niet nodig, van belang is welke 
beperkingen en problemen cliënt ervaart door de lichamelijke gezondheid. Bijvoorbeeld: door een 
aandoening heeft u een beperkte inspanningstolerantie. Hierdoor kunt u maar maximaal 1 
kilometer achtereen lopen. U kunt niet zwaar tillen of fietsen. Als er sprake van aanstaand 
moederschap, dan wel vermelden. 
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Verslaving: 
 

 

Activiteiten dagelijks leven: 
 

 

Sociaal netwerk: 
 

 

Maatschappelijke participatie: 
 

 

Justitie: 
 

 
Medicatiegebruik hoeft niet te worden vermeld, tenzij dit problemen of beperkingen geeft bijv. 
wanneer iemand niet zelf medicatie inneemt maar hierbij aansturing nodig heeft. Je kunt dan 
aangeven dat er sprake is van medicatiegebruik vanwege geestelijke en/of lichamelijke 
gezondheid. Hoe en wat precies hoeft niet tot in detail te worden vermeld. 

Toelichting 
Als er sprake is van verslaving op het gebied van o.a. roken, drank, drugs, gamen, medicatie, etc. 
Hoe ziet het gebruik eruit (hoeveelheid, frequentie ect). Het gebruik van bepaalde zaken waardoor 
iemand belemmerd wordt in het dagelijks leven, doordat iemand taken niet meer uitvoert omdat 
de verslaving voorop staat, behandeling zo ja welke, zijn er afspraken tussen behandelaar en 
begeleiding, etc. 

Toelichting 
Hierbij hoef je enkel aan te geven welke beperkingen/ problemen er zijn, wat zelf opgelost wordt. 
Persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, eten koken, boodschappen doen en welke mate van 
begeleiding heeft iemand hierin nodig (bijvoorbeeld moet iemand stapsgewijs aangestuurd worden 
of kun je afspraken maken dat iets na een bepaalde tijd uitgevoerd is. Is er toezicht nodig of 
toezicht in de nabijheid? 

Toelichting 
Welke beperkingen en problemen zijn er. Bij andere leefgebieden kan benoemd worden wat het 
netwerk voor cliënt doet. Hoe zit het sociaal netwerk van cliënt eruit, wat zijn positieve en 
negatieve contacten, afspraken, waaruit ervaart cliënt steun, sociale vaardigheden (contacten 
aangaan, onderhouden, grenzen stellen, beïnvloedbaar) 

Toelichting 
Hoe gaat het qua deelname in de maatschappij, is er hulp nodig? Activiteiten naast werk en 
dagbesteding? Sport, kerk, vrienden, etc. Vervoer: zelfstandig of met hulp, bijv. OV of met fiets? 
Stimulans nodig om iets te ondernemen? Wordt er zelf actie ondernomen? 

Toelichting 
Alleen actuele informatie en noodzakelijke informatie vermelden (bijv. recidive, zedenzaken in het 
verleden, etc.). Is iemand in contact geweest met de politie/justitie, zijn er lopende zaken of 
maatregelen? 
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Conclusie 
Door bovengenoemde omschreven problemen en beperkingen, heeft u: 
- 24-uurs toezicht nodig. 
- 24 uur per dag toezicht in de nabijheid nodig. 
- begeleiding nodig vanuit een Thuisplus indicatie. Deze begeleiding moet wel binnen 15 minuten 

aanwezig kunnen zijn vanwege …… 
- maatschappelijke activering in de vorm van dagbesteding nodig. 
- Xxxx complexe begeleiding nodig, voor xxx uren. 

 
*Optioneel “geen beschermd wonen nodig” 
Beschermd wonen betekent wonen met begeleiding en 24-uurs toezicht of toezicht in de nabijheid. 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat u @geen 24-uurs toezicht @ toezicht in de nabijheid 
nodig heeft. U kunt uw hulpvragen uitstellen en heeft daardoor geen hulp nodig op ongeplande 
momenten. Dit betekent ook dat de conclusie is dat u geen beschermd wonen nodig heeft. 

 
*Optioneel aanvullend advies 
U heeft wel begeleiding nodig bij de volgende leefgebieden: @. U krijgt nu al begeleiding via de 
reguliere route op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. @Het advies is 
om de begeleiding te gaan ophogen .............................. @Uit onderzoek is gebleken dat deze 
begeleiding voldoende passend is in uw situatie, omdat …….. 

 

 
 

Indien er sprake is van vraag om pgb, dan ook onderzoeken of cliënt aan de pgb-voorwaarden 
voldoet: 

1. Voldoende in staat de pgb-taken uit te voeren; 
2. Motiveren dat een pgb gewenst is; 
3. Er moet sprake zijn van veilige, cliëntgerichte hulp en deze moet doeltreffend zijn. 

 
Optioneel indien wordt voldaan aan de pgb-voorwaarden 
Wij hebben geconcludeerd dat u beschermd wonen nodig heeft. U heeft aangegeven dat u de 
ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden (pgb) wilt inkopen. Om in aanmerking te 
komen voor een pgb dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. U moet in staat zijn om de pgb- 
taken uit te voeren. Uit onderzoek is gebleken dat u in staat bent om de pgb-taken uit te voeren door 

Toelichting 
De conclusie is het resultaat van het onderzoek per leefgebied, wat is er voor cliënt nodig i.h.k.v. 
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Dit kan gekoppeld worden aan de producten 
beschermd wonen. Ook hierbij benoemen of cliënt kan alarmeren, hulpvraag kan uitstellen en wat 
de risico’s zijn. In de leefgebieden zet je de meeste informatie en hieruit moet duidelijk naar voren 
komen wat er voor de cliënt nodig is. In de conclusie vat je samen, waarbij je ook aangeeft hoe 
vaak iets nodig is, welke afspraken er zijn gemaakt, hoe vaak geplande en ongeplande momenten, 
etc. 
Toelichting 
Het advies is gekoppeld aan de conclusie. De periode van toekenning moet gemotiveerd worden. 
Waarom ken je een halfjaar toe of een jaar, dat moet uitgelegd worden. 
Als al een zorgaanbieder is besproken en door indicatiesteller akkoord is bevonden, kun je de 
zorgaanbieder toevoegen aan het advies. 
Betreft het geen BW? Leg dan uit waarom het geen BW is. Is er wel BW nodig, maar is de 
zorgaanbieder niet passend, dan is de conclusie wel BW, maar andere zorgaanbieder. 
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@ U wilt @naamaanbieder als zorgaanbieder inzetten. Op basis van de huidige informatie is de 
conclusie dat deze aanbieder veilige en clientgerichte hulp kan bieden en met u gaat werken aan uw 
doelen. 

 
Optioneel indien niet wordt voldaan aan de pgb-voorwaarden 
Wij hebben geconcludeerd dat u beschermd wonen nodig heeft. U heeft aangegeven dat u de 
ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden (pgb) wilt inkopen. Om in aanmerking te 
komen voor een pgb dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. U moet in staat zijn om de pgb- 
taken uit te voeren. @Uit onderzoek is gebleken dat u niet in staat bent om de pgb-taken uit te 
voeren. @Uitleggen waarom niet. 
U wilt @naamaanbieder als zorgaanbieder inzetten. Op basis van de huidige informatie is de 
conclusie dat deze aanbieder geen veilige en cliëntgerichte hulp kan bieden en met u gaat werken 
aan uw doelen. @Uitleggen waarom niet. 

 

 

Advies 
Om een passende bijdrage te kunnen leveren aan uw zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie is het advies om u in aanmerking te laten voor komen voor een maatwerkvoorziening 
beschermd wonen / maatwerkvoorzieningen beschermd wonen, namelijk: 

 
Naam voorziening Begin- en einddatum Omvang 
Verblijf met toezicht nabij en 
op afroep 

  

Verblijf met 24 uurs toezicht   

Thuisplus   

Activering en Participatie   

Complexe uren   

Vervoer voor xxxx   

Het betreft zorg in natura via zorgaanbieder xxxxx. 

Het betreft een persoonsgebonden budget: 
- Zorgverlener/aanbieder: 
- Periode: 
- Hoogte van budget: (onderverdelen in voorzieningen) 

Toelichting 
De voorwaarden toets je aan de hand van de verkregen informatie. Er moet in ieder geval een pgb- 
plan worden aangeleverd, anders kun je niet beoordelen of iemand pgb-vaardig is. Graag specifiek 
benoemen op welk(e) plan(nen) je je advies baseert. 
Is er wel BW nodig, maar voldoet niet aan PGB-toets, dan conclusie wel BW en conclusie niet 
voldoen aan voorwaarden PGB. 

1. Dit heeft met pgb-beheer te maken, zowel financieel als zorginhoudelijk. 
2. Spreekt voor zich 
3. Welke zorgaanbieder/zorgverlener wil cliënt inzetten? Kan de zorgaanbieder/zorgverlener 

voldoende passende hulp bieden? Denk aan kwaliteitseisen die gelden voor de 
ondersteuning die ingezet moet worden. 
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Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage over de kosten die de gemeente daarvoor 
maakt. De hoogte van uw eigen bijdrage is onder meer afhankelijk van uw inkomen, vermogen en 
leefsituatie. 
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int uw eigen bijdrage. Het CAK zal u hierover 
verder informeren. Op hetcak.nl staat een eenvoudige rekenhulp waarmee u uw eigen bijdrage kan 
berekenen. 

 
Plan van aanpak 
Hieronder vindt u de doelen die wij globaal besproken hebben 
Uw doelen zijn: 

 
Het Plan van Aanpak zoals omschreven in Bijlage 28 (Overleggen gegevens op grond van artikel 5.2.2 
Wmo 2015) met daarin de doelen die wij besproken hebben, ontvangen wij graag binnen acht 
weken (datum noemen). 

Toelichting 
Mocht je afwijken van de PGB bedragen uit het budgetplan, verantwoord dit dan onder: Hoogte van 
het budget. Advies is bij afwijkende bedragen dit telefonisch/mail te communiceren met de 
budgethouder. Budgetplan hoeft dan niet opnieuw aangeleverd te worden om bedragen met de onze 
‘kloppend’ te maken. 
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Vervolg 
Het ondertekende onderzoeksverslag kan als aanvraag dienen voor een maatwerkvoorziening 
beschermd wonen. Het is belangrijk dat u hieronder aankruist wat hieronder van toepassing is. 

 
 Ja, ik wil een aanvraag doen voor de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen zoals 

aangegeven in het advies in dit onderzoeksverslag. 
 

 Nee, ik wil geen aanvraag doen. 
 

 Ja, ik wil wel een aanvraag doen voor beschermd wonen, maar anders dan in het advies is 
aangegeven, namelijk 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Graag zo duidelijk mogelijk aangeven wat u dan precies wilt aanvragen) 

 
Let op: 

- Indien u het onderzoeksverslag niet ondertekend terugstuurt, heeft u nog geen aanvraag 
gedaan. Het ondertekende onderzoeksverslag is de aanvraag. 

- U ontvangt een besluit op de aanvraag. Hiertegen kunt u zo nodig in bezwaar gaan. 
- U kunt niet in bezwaar gaan tegen het onderzoeksverslag. Wel kunt u aangeven waarmee u 

het niet eens bent in het onderzoeksverslag. 
- Indien u gaat verhuizen naar een andere gemeente en u het verslag ondertekend terugstuurt, 

geeft u toestemming het dossier te delen met de gemeente waar u gaat wonen. 
 
 

Ondertekening 
 
 

Datum: Datum: 

 
Handtekening Indicatiesteller 

 
Handtekening Cliënt 

 
 

xxxx 
 


