
Perceel 5 Wonen 
 
5.3 Wonen zwaar 
Aanvullende informatie 

Onder Wonen Zwaar valt ook beschermd wonen voor jeugdigen. Hierin worden twee 
categorieën onderscheiden: beschermd wonen en beschermd wonen plus. Hieronder 
wordt dit ter verduidelijking nader omschreven. Beide vormen kunnen worden 
aangeboden met of zonder dagbesteding (begeleiding groep). 
 

- Beschermd wonen 
Doelgroep: 
Jeugdigen die (meestal) vanwege een psychiatrische aandoening een woonomgeving 
nodig hebben die bescherming, stabiliteit en structuur biedt. Er is sprake van een 
beperkt niveau van functioneren binnen elk levensdomein (als individu, als gezinslid, 
met leeftijdsgenoten, in de vrijetijdsbesteding en op school). Daarnaast is sprake van 
een verstoorde of gestoorde ontwikkeling, waarbij veelal ook beperkingen in 
lichamelijke en/of cognitieve functies spelen. Daarnaast is er sprake van 
opvoedingsproblemen en gedragsproblematiek. 
 
Begeleiding door de professional / Activiteiten:  
Zorg en toezicht zijn 24 uur per dag voortdurend in de nabijheid. Begeleiding wordt 
voortdurend geboden. In het kader van de begeleiding wordt regelmatig contact 
onderhouden met de thuissituatie, school en eventueel andere externe betrokkenen.  Op 
het gebied van sociale redzaamheid en psychosociaal/cognitief reageren is vaak hulp 
en begeleiding nodig, afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd van de jeugdige kan op 
het gebied van verzorging en de aanpak van probleemgedrag worden volstaan met enig 
toezicht of stimulatie. Het verblijf, begeleiding en persoonlijke verzorging maken 
onderdeel uit van het product. 
 

- Beschermd wonen plus 
Doelgroep:  
Jeugdigen die (meestal) vanwege een psychiatrische aandoening een veilige en weinig 
eisende woonomgeving nodig hebben die bescherming, stabiliteit en structuur biedt. Er 
is sprake van een sterk beperkt niveau van functioneren binnen elk levensdomein (als 
individu, als gezinslid, met leeftijdsgenoten, in de vrijetijdsbesteding en op school). 
Daarnaast is sprake van een sterk verstoorde of gestoorde ontwikkeling, waarbij veelal 
ook beperkingen in lichamelijke en/of cognitieve functies spelen. De jeugdige kan niet 
alleen gelaten worden. Daarnaast spelen er diverse opvoedingsproblemen. Bij deze 
jeugdigen is sprake van meervoudige gedragsproblematiek. Er kan sprake zijn van 
verbaal agressief, manipulatief, dwangmatig en destructief gedrag. Deelname aan het 
maatschappelijk leven is, zonder begeleiding, nagenoeg niet mogelijk.  
 
Begeleiding door de professional / Activiteiten: 
Zorg en toezicht zijn 24 uur per dag direct aanwezig. Begeleiding wordt voortdurend 
geboden. Een behandelaar kan op de achtergrond betrokken zijn. De jeugdige heeft 
een grote behoefte aan fysieke en emotionele nabijheid. Daarom is een continue 
aanwezigheid van een hulpverlener noodzakelijk. In het kader van de begeleiding wordt 
regelmatig contact onderhouden met de thuissituatie, school en eventueel andere 
externe betrokkenen. Op het gebied van sociale redzaamheid, psychosociaal/cognitief 
reageren en de aanpak van probleemgedrag is intensieve begeleiding of overname 
nodig. Afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd van de jeugdige is op het gebied van 
verzorging hulp en begeleiding benodigd. Het verblijf, begeleiding en persoonlijke 
verzorging maken onderdeel uit van het product. 


