Aanbod WMO Beschermd wonen
(ZIN en PGB)

Regiovoorzieningen

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn
6-7 plekken met zelfstandig 1-kamer appartement (decentrale opvang)
1 BW plek

7 woningen met 14 plekken
groepswonen: 14 kleine privéruimte/kamers

11 woningen met 19 plekken

24 zelfstandige appartementen

4 BW plekken

1 woning (hotel en crisisopvang)

6 zelfstandige appartementen
groepswoning met 13 appartementen
21 studio’s en enkele appartementen
10 plekken verdeeld over 2 locaties

Aanbieders zorg
Binnenvest
10 zelfstandige appartementen

1 logeerhuis met 1 BW plek
3 BW plekken

Cardea
Gemiva
Kwintes
Philadelphia
Prodeba
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht

Regiovoorzieningen
13 zelfstandige
woningen
(containers)

2 Kocon-woningen

Aanbieders zorg
Binnenvest
De Brug

Terug naar overzicht

Regiovoorzieningen
13 zelfstandige
woningen
(containers)

2 Kocon-woningen

Aanbieders zorg
Binnenvest
De Brug

Terug naar overzicht

Hillegom
3 zelfstandige appartementen

9 plekken in 3 groepswoningen

15 zelfstandige appartementen

Aanbieders zorg
HOZO
Raamwerk
Rivierduinen

Terug naar overzicht
3 plekken in 1 (doorstroom)woning (alléén vrouwen)

Katwijk

7 plekken in een woonhuis

8 plekken in 2 groepswoningen
1 woning (hotel en crisisopvang)

3 zelfstandige appartementen
9 zelfstandige appartementen

15 plekken in 12 studio’s

7 plekken in 2 (doorstroom)woningen (alléén mannen)

Aanbieders zorg
Binnenvest
De Brug
Rivierduinen
Steenrots

29 plekken verdeeld over 9 locaties
6 zelfstandige appartementen

19 zelfstandige appartementen (zonder kookgelegenheid)
9 appartementen en 24 kamers

Terug naar overzicht

Leiden

2 zelfstandige appartementen

14 BW trajecten
28 zelfstandige kamers (Sociaal Pension)
14 zelfstandige appartementen

3 bewoners in één gezinswoning

2 zelfstandige appartementen (jongerenopvang)

18 zelfstandige appartementen

10 ruime studio’s

4 studio’s

23 zelfstandige 1-kamerwoningen

19 zelfstandige appartementen
2 zelfstandige plekken
12 zelfstandige appartementen
8 zelfstandige appartementen
(18-35 jaar)

2 zelfstandige plekken (gedeeld sanitair en keuken)
19 zelfstandige appartementen
5 2-kamer appartementen

8 zelfstandige appartementen

11 aparte woon/slaapkamers
11 aparte woon/slaapkamers, trainen naar zelfstandig wonen
4 kamers

2 kamerwoning voor 1 persoon

3 woningen met 6 zelfstandige appartementen

15 woningen (hotel en crisiopvang)
10 zelfstandige plekken (2-kamerwoningen)

Binnenvest
Cardea

6 kamers (jongerenopvang)
2 kamerwoning voor 1 persoon
15 kamers

kamertrainingshuis met 5 plekken

Aanbieders zorg

Haardstee
IVA wonen

82 plekken (dag- en nachtopvang)

Prodeba
Rivierduinen

eengezinswoning voor 2 personen ZZP4
eengezinswoning voor 2 personen ZZP3

Stumass

Terug naar overzicht

Leiderdorp
1 BW plek

1 woning (hotel en crisisopvang)

3 zelfstandige appartementen

Aanbieders zorg
Binnenvest
Cardea
Soeverein

Terug naar overzicht

14 zelfstandige 2-kamer appartementen

Lisse

5 BW plekken

13 zelfstandige 2-kamer appartementen

zorgboerderij met 6 plekken

Aanbieders zorg
Cardea
Raamwerk
Stichting Sterksaam

Terug naar overzicht

Regiovoorzieningen
13 zelfstandige
woningen
(containers)

2 Kocon-woningen

Aanbieders zorg
Binnenvest
De Brug

16 BW plekken (zorgpark)

Terug naar overzicht

Noordwijk
3 plekken gedeelde voorziening
5 zelfstandige woonplekken
2 zelfstandige woonplekken
14 zelfstandige 2-kamer appartementen

3 plekken gedeelde voorziening (1 studio in zomerhuis en 1 crisisplek voor extern)

9 plekken (7 kamers, 1 zomerhuisje, 1 mindervalide plek)

16 BW plekken (voornamelijk in de Duin - en Bollenstreek)

3 kamers met gedeelde voorzieningen
3 woonplekken (waarvan 1 crisisplek)

Aanbieders zorg
Raamwerk
‘s Heeren Loo
Silhouet

Terug naar overzicht

Noordwijkerhout
85 plekken (1 tot 4 persoonswoningen)

3 BW plekken

Aanbieders zorg
Cardea
Rivierduinen

Terug naar overzicht
eengezinswoning voor 2 personen

Oegstgeest

4 plekken op 1 locatie

1 woning (hotel en crisisopvang)

eengezinswoning voor 3 personen

dubbele woning voor 5 personen

eengezinswoning voor 3 personen + noodbed
11 appartementen

Aanbieders zorg
Binnenvest
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht

Teylingen
3 BW trajecten (Sassenheim 1 indicatie, Voorhout 2 indicaties (trainingshuis))

12 zelfstandige 2-kamer appartementen

15 zelfstandige 2-kamer appartementen

Aanbieders zorg
Cardea
Raamwerk

Terug naar overzicht

Voorschoten

2 plekken op 1 locatie

1 logeerhuis met 5 BW plekken

Aanbieders zorg
Binnenvest
Gemiva

Terug naar overzicht

Nieuwkoop

1 BW plek waar cliënten een eigen kamer hebben

Aanbieders zorg
Ipse de Bruggen

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
10 zelfstandige appartementen (1-persoonskamers) met eigen keuken en badkamer. Mogelijkheid tot samen eten en koken

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP GGZ 3 t/m 5
(begint meestal bij 3):
psychiatrische problemen,
hersenbeschadiging,
huiselijk geweld, jong
en oud met autisme.
Contra-indicatie:
harddrugs

Ondersteuning is
van 09:00 tot 19:00 uur
aanwezig (in het weekend
achterwacht beschikbaar)

WMO - BW (ZIN) indicatie
(heel af en toe een plek
vanuit het forensische)

Kwintes

Kwintes huurt van
Woonforte, en cliënten
betalen geen huur
(intramuraal)

Beschikt jaarlijks over
3 contingentwoningen

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
6 zelfstandige appartementen met eigen voorzieningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP GGZ 4 en hoger:
mensen tussen de 18
en 30 met een vorm
van ASS of aanverwante
stoornis

Ondersteuning is aanwezig tijdens vooraf
vastgestelde uren in
afstemming op de
behoefte van de cliënt.
Buiten deze tijden is
er een achterwacht
beschikbaar

WMO - BW (ZIN) indicatie

Prodeba
(werkt nauw samen
met behandelaar)

Scheiding wonen/zorg

Prodeba heeft 7
contingentwoningen
ter beschikking: 3 in
de Leidse regio, 2 in
de Duin- en Bollenstreek
en 2 in de Rijnstreek
(waarvan 1 in Alphen)

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
Groepswoning met 13 appartementen met daarin eigen voorzieningen en sanitair

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP GGZ 4 en hoger:
mensen tussen de 18
en 30 met een vorm
van ASS of aanverwante
stoornis

Er is 24 uur toezicht
en ondersteuning
aanwezig

WMO - BW (ZIN) indicatie

Prodeba
(werkt nauw samen
met behandelaar)

Scheiding wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
15 kamers zonder eigen voorzieningen met gedeeld sanitair en keuken

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP GGZ 3 en hoger:
mensen tussen de
18 en 30 met een
vorm van ASS of
aanverwante stoornis

Er is 24 uur toezicht
en ondersteuning
aanwezig

WMO - BW (ZIN) indicatie

Prodeba
(werkt nauw samen
met behandelaar)

Scheiding wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
4 studio’s met eigen keuken en deels eigen sanitair

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP GGZ 3 en hoger:
mensen tussen de
18 en 30 met een
vorm van ASS of
aanverwante stoornis

Er is 24 uur toezicht
en ondersteuning
aanwezig

WMO - BW (ZIN) indicatie

Prodeba
(werkt nauw samen
met behandelaar)

Scheiding wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
2 zelfstandige appartementen (onderlinge doorstroom)

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP GGZ 3 en hoger:
mensen tussen de
18 en 30 met een
vorm van ASS of
aanverwante stoornis

Er is 24 uur toezicht
en ondersteuning
aanwezig

WMO - BW (ZIN) indicatie

Prodeba
(werkt nauw samen
met behandelaar)

Scheiding wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
19 zelfstandige appartementen met eigen keuken en badkamer

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

LVB en ASS +
psychiatrische
problematiek.
Leeftijd: tussen
18 en 60 jaar

24 uurs zorg
en toezicht met
slaapwacht.
Op gezette tijden
steunpunt aanwezig

Deels WLZ VG indicatie
3 t/m 6 en WMO - BW
(ZIN) indicatie GGZ 3

Haardstee

Haardstee huurt van
Holland Property Group.
Cliënten betalen geen
huur (intramuraal)

Beschikt jaarlijks over
8 contingentwoningen.
In totaal is er voor 23
BW indicaties plek (en
deze wisselen over
verschillende locaties)

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
8 zelfstandige appartementen met eigen keuken en badkamer

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Jong volwassenen
(18-35 jaar) met LVB.
Met of zonder ASS +
ASS normaal begaafd

Begeleiding 6 dagen
per week tot 22:00 uur
Ondersteuning is
24 uur oproepbaar.
Aantal dagen per week
een steunpunt aanwezig

Deels WLZ VG indicatie
3 t/m 6 en WMO - BW
(ZIN) indicatie GGZ 3

Haardstee

Haardstee huurt van
Holland Property Group.
Cliënten betalen geen
huur (intramuraal)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
6 zelfstandige appartementen met eigen keuken en badkamer

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Voornamelijk mensen
met ASS

Begeleiding 6 dagen
per week tot 22:00 uur
Ondersteuning is
24 uur oproepbaar.
Aantal dagen per week
een steunpunt aanwezig

Deels WLZ VG 3 t/m 6
en WMO - BW (ZIN)
GGZ 3

Haardstee

Haardstee.
Cliënten betalen geen
huur (intramuraal)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
19 zelfstandige appartementen met eigen keuken en badkamer (plek voor alleenstaande moeders met kinderen)

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Beschermd wonen en
GGZ 1 t/m 3 indicatie:
mensen met een LVB,
en bijkomende
problematiek

24-uurs toezicht met
slaapwacht. Op gezette
tijden steunpunt
aanwezig

Deels WLZ VG 3 t/m 6
en WMO - BW (ZIN)
GGZ 3

Haardstee

Haardstee huurt van
woningbouwcorporatie
Ons Doel. Cliënten
betalen geen huur
(intramuraal)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
3 woningen met 6 zelfstandige appartementen met eigen keuken en badkamer

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Normaal en
hoogbegaafde ASS

24-uurs zorg met
GGZ indicatie.
Ondersteuning is
oproepbaar

Alle cliënten hebben
een WMO - BW (ZIN)
GGZ 3 indicatie

Haardstee

Haardstee huurt van
woningbouwcorporatie
Ons Doel. Cliënten
betalen geen huur
(intramuraal)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
18 zelfstandige appartementen met eigen badkamer en keuken (mogelijkheid tot intern instromen).
Ook 3 alleenstaande moeders met kinderen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

LVB-jongeren tussen
18 en 25 met meervoudige problematiek
(ook drugsproblemen)

24-uurs toezicht
met slaapwacht.
Op gezette tijden
steunpunt aanwezig

Deels WLZ VG indicatie
3 t/m 6 en WMO - BW
(ZIN) indicatie GGZ 3

Haardstee

Haardstee huurt van
woningbouwcorporatie
Ons Doel. Cliënten
betalen geen huur
(intramuraal)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
Kamertrainingshuis met 5 plekken. Eigen slaapkamer met gedeelde voorzieningen.
Tussenstap tussen BW en zelfstandig wonen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Mensen vanaf 18 jaar
met een LVB en psychiatrische problemen zoals
autisme/ADHD

Er is 7 dagen per week
ondersteuning aanwezig
en in het weekend
slaapwacht

Hebben allemaal een
LVB Beschut Wonen
indicatie

Haardstee

Haardstee huurt van
woningbouwcorporatie
Ons Doel. Cliënten
betalen huur aan de
Haardstee (scheiding
wonen/zorg)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
14 zelfstandige appartementen met eigen badkamer en keuken

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Voornamelijk mensen
van hoogbejaarde
leeftijd met somatische
problematiek

Er is 24 uur begeleiding
aanwezig (met slaapdienst). Er kunnen ook
derden opgeroepen
worden. Ook is er een
steunpunt aanwezig

WLZ VG indicatie

Haardstee
(er kunnen ook derden
opgeroepen worden)

Haardstee huurt van
woningbouwcorporatie
Ons Doel. Cliënten
betalen geen huur
(intramuraal)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
19 zelfstandige appartementen met eigen badkamer en pantry (zonder kookgelegenheid). Er is wel een gezamenlijke keuken

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Mensen van
verschillende leeftijden
met een LVB en
bijkomende
problematiek

Er is 24 uur ondersteuning aanwezig en
er is op gezette tijden
een steunpunt aanwezig

Alleen cliënten met
een WLZ indicatie
+ 1 BW cliënt

Haardstee

Haardstee.
Cliënten betalen geen
huur (intramuraal)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
4 kamers met gedeeld sanitair en een gezamenlijke keuken

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Voornamelijk mensen
WLZ indicatie VG met
ASS in een VPT

Ondersteuning is
gericht op het bieden
van structuur en
veiligheid

Deels WLZ VG indicatie
3 t/m 6 en WMO - BW
(ZIN) indicatie GGZ 3

Haardstee

Haardstee huurt van
woningbouwcorporatie
Ons Doel. Cliënten
betalen huur aan de
Haardstee (scheiding
wonen/zorg)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
2 zelfstandige plekken (gedeeld sanitair en keuken)

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

(Dreigende) dakloze
jongeren

Ondersteuning is
gericht op het realiseren
van zelfstandigheid om
binnen een half jaar
door te stromen naar
zelfstandig wonen
wonen (begeleiding op
afspraak)

Deels WLZ VG indicatie
3 t/m 6 en WMO - BW
(ZIN) indicatie GGZ 3

Haardstee en
Binnenvest (samenwerkingsverband)

Haardstee huurt van
woningbouwcorporatie
Ons Doel. Cliënten
betalen huur aan de
Haardstee (scheiding
wonen/zorg)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
2 zelfstandige plekken

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Voornamelijk mensen
met ASS

Ambulante begeleiding
op afspraak

Deels WLZ VG indicatie
3 t/m 6 en WMO - BW
(ZIN) indicatie GGZ 3

Haardstee

Haartstee huurt van
woningcorporatie
de Sleutels. Cliënten
huren van de Haardstee
(scheiding wonen/zorg)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
10 zelfstandige appartementen (2-kamerwoningen). Eigen badkamer, eten verzorgd door Apetito

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 4 en 5:
voornamelijk ouderen
met psychiatrische en
somatische problematiek

Ondersteuning is
aanwezig van 08:00
tot 22:00 uur.
Bij calamiteiten kan
‘s nachts de bereikbaarheidsdienst gebeld
worden

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen
(Libertas komt dagelijks
3 uur en Movens
meerdere malen per
week voor dagbesteding)

Eigenaar is Portaal.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
23 zelfstandige 1-kamerwoningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3, 4 en 5
(ZZP 3 en 4 werken toe
naar zelfstandig wonen
indien mogelijk)

Ondersteuning is
aanwezig van 08:00
tot 22:00 uur.
Bij calamiteiten kan
‘s nachts de bereikbaarheidsdienst gebeld
worden

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is Portaal.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
12 zelfstandige appartementen met 13 bewoners (2 bewoners hebben dubbel appartement)

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3,4 en 5.
Uiteenlopend, maar
steeds meer mensen
met ASS

Er is ondersteuning
aanwezig van 09:00 tot
17:00 uur (daarbuiten
oproepbaar)

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is Portaal.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
11 aparte woon/slaapkamers met gemeenschappelijke keuken en woonkamers.
Doorstroom naar zelfstandig wonen veelal niet mogelijk

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Mensen met bloeiende
psychoses. ZZP 3,4 en 5

Er is ondersteuning
aanwezig van 09:00 tot
17:00 uur (daarbuiten
oproepbaar)

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is Portaal.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
11 aparte woon/slaapkamers met gemeenschappelijke keuken en woonkamers.
Trainen naar zelfstandig wonen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3, 4 en 5

Er is ondersteuning
aanwezig van 12:00 tot
20:00 uur (daarbuiten
oproepbaar)

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is Portaal.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
2 kamerwoning voor 1 persoon

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 4

Veel ondersteuning
van Pber en autisme
team en bereikbaarheidsdienst

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is Portaal.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
Eengezinswoning voor 2 personen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 4

Veel ondersteuning
van Pber en autisme
team en bereikbaarheidsdienst

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is Portaal.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
Eengezinswoning voor 2 personen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3

Veel ondersteuning
van Pber en autisme
team en bereikbaarheidsdienst

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is woningcorporatie de Sleutels.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
5 2-kamer appartementen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3 en 4: bewoners
met een dubbele
diagnose (verslaving).
Géén gedragsproblemen
en/of harddrugs

Ondersteuning is
van 09:00 tot 19:00 uur
aanwezig (daarbuiten
bereikbaarheidsdienst)

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is woningcorporatie de Sleutels.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
3 bewoners in één gezinswoning. Toewerken naar zelfstandig wonen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3 en 4

Ondersteuning is twee
keer per week aanwezig.
Verdere ondersteuning
varieert per bewoner

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is woningcorporatie de Sleutels.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
8 zelfstandige appartementen met eigen keuken en badkamer

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3,4,5:
mensen met autisme

Begeleiding volgens
rooster

WMO - BW (ZIN) indicatie

Begeleiding door
autisme team
BW Rivierduinen

Eigenaar is woningcorporatie de Sleutels.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Oegstgeest

Type woning/aantal plekken
Eengezinswoning voor 3 personen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3,4,5

Ondersteuning is
van 09:00 tot 19:00 uur
aanwezig (daarbuiten
bereikbaarheidsdienst).
Verdeelt de tijd over alle
woningen in Oegstgeest

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is Mooiland.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Oegstgeest

Type woning/aantal plekken
Eengezinswoning voor 3 personen + noodbed

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3,4,5

Ondersteuning is
van 09:00 tot 19:00 uur
aanwezig (daarbuiten
bereikbaarheidsdienst).
Verdeelt de tijd over alle
woningen in Oegstgeest

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is Mooiland.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Oegstgeest

Type woning/aantal plekken
Eengezinswoning voor 2 personen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3,4,5

Ondersteuning is
van 09:00 tot 19:00 uur
aanwezig (daarbuiten
bereikbaarheidsdienst).
Verdeelt de tijd over alle
woningen in Oegstgeest

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is Nationaal
grondbezit. Er is geen
scheiding wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Oegstgeest

Type woning/aantal plekken
Dubbele woning voor 5 personen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3,4,5

Ondersteuning is
van 09:00 tot 19:00 uur
aanwezig (daarbuiten
bereikbaarheidsdienst).
Verdeelt de tijd over alle
woningen in Oegstgeest

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Eigenaar is Nationaal
grondbezit. Er is geen
scheiding wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Noordwijkerhout

Type woning/aantal plekken
85 plekken (1 tot 4 persoonswoningen) met eigen kamer en gedeeld sanitair

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP 3,4,5.
Naast EPO ook DD.
Harddrugs verboden

Er is 24-uurs toezicht
en nabijheid

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Rivierduinen

Er is een nieuwbouwplan in ontwikkeling.
Naar verwachting is
eind 2019 de nieuwbouw klaar in de vorm
van 40 éénpersoonsappartementen

Terug naar overzicht

Katwijk

Type woning/aantal plekken
8 plekken in 2 groepswoningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP 3, 4

Geplande aanwezigheid, daarnaast
24 uur ondersteuning
oproepbaar

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Woningbouwvereniging
Stek

Er wordt met de
gemeente Katwijk/
Woningbouwvereniging
gesproken met
betrekking tot uitbreiding
aantal BW plekken/
geclusterde éénpersoonswoningen

Terug naar overzicht

Hillegom

Type woning/aantal plekken
9 plekken in 3 groepswoningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP 3, 4

Geplande aanwezigheid, daarnaast
24 uur ondersteuning
oproepbaar

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen

Woningbouwvereniging
Stek

Vraag uitgezet bij
woningbouwvereniging
voor 10 geclusterde
éénpersoonsappartementen

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
11 woningen met 19 plekken

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Beschermd Autisme

Ondersteuning is
aanwezig van 09:00 tot
21:00 uur en daarna
oproepbaar

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen
(en veel contact met
TOM in de Buurt)

Rivierduinen huurt
panden van Woonforte.
Er is geen scheiding
wonen/zorg

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
7 woningen voor 14 plekken

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Beschermd Autisme

Ondersteuning is
aanwezig van 09:00 tot
21:00 uur en daarna
oproepbaar

WMO - BW (ZIN) indicatie

Rivierduinen
(en veel contact met
TOM in de Buurt)

Rivierduinen huurt
panden van Woonforte

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
Leiden heeft momenteel over 8 locaties (inclusief Rondedans) 14 BW trajecten.
Het aantal plekken verschilt per woonvorm en locatie.

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

13x ZZP3
& 1x ZZP3 + DB.
75% van de jongeren
zijn tussen de 16 en
27 jaar en hebben
problemen op meerdere
gebieden. BW = PSY
en LVB

Beschikt over een reeks
woonvormen:

WMO - BW (ZIN) indicatie

Cardea

Huurt zijn vastgoed van
een woningcorporatie
of is zelf eigenaar van
het pand. De cliënt
betaalt geen huur.
De huisvestingskosten
worden gefinancierd uit
de BW indicatie

Heeft 12 contingent
woningen per jaar

naastwonend mentorhuis (NWM)
jongeren wonen met een x aantal anderen in een huis waar zij hun eigen kamer
met gedeelde voorzieningen hebben en waar 24 uur zorg en toezicht is
naastwonend mentorhuis light
eenzelfde soort woonvorm, maar dan geen 24-uurs toezicht. Wel is hier
een huisbewaarder die toezicht houdt. Ook biedt Cardea ambulante
begeleiding aan mensen met een BW indicatie, en is er de mogelijkheid om
te werken met een scheiding van wonen/zorg. Er wordt goed gekeken wat
de cliënt nodig heeft, en hier wordt vervolgens op ingespeeld

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
Hazerswoude - Rijndijk heeft momenteel 1 BW indicatie

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP3

Beschikt over een reeks
woonvormen:

Wmo - BW

Cardea

Huurt zijn vastgoed van
een woningcorporatie
of is zelf eigenaar van
het pand. De cliënt
betaalt geen huur.
De huisvestingskosten
worden gefinancierd uit
de BW indicatie

Heeft 12 contingent
woningen per jaar

naastwonend mentorhuis (NWM)
jongeren wonen met een x aantal anderen in een huis waar zij hun eigen kamer
met gedeelde voorzieningen hebben en waar 24 uur zorg en toezicht is
naastwonend mentorhuis light
eenzelfde soort woonvorm, maar dan geen 24-uurs toezicht. Wel is hier
een huisbewaarder die toezicht houdt. Ook biedt Cardea ambulante
begeleiding aan mensen met een BW indicatie, en is er de mogelijkheid om
te werken met een scheiding van wonen/zorg. Er wordt goed gekeken wat
de cliënt nodig heeft, en hier wordt vervolgens op ingespeeld

Terug naar overzicht

Teylingen

Type woning/aantal plekken
Sassenheim heeft momenteel 1 BW indicaties, Voorhout heeft momenteel 2 indicaties (trainingshuis).
Het aantal plekken verschilt per woonvorm en locatie.

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP3.
75% van de jongeren
zijn tussen de 16 en
27 jaar en hebben
problemen op meerdere
gebieden. BW = PSY
en LVB

Beschikt over een reeks
woonvormen:

WMO - BW (ZIN) indicatie

Cardea

Huurt zijn vastgoed van
een woningcorporatie
of is zelf eigenaar van
het pand. De cliënt
betaalt geen huur.
De huisvestingskosten
worden gefinancierd uit
de BW indicatie

Heeft 12 contingent
woningen per jaar

naastwonend mentorhuis (NWM)
jongeren wonen met een x aantal anderen in een huis waar zij hun eigen kamer
met gedeelde voorzieningen hebben en waar 24 uur zorg en toezicht is
naastwonend mentorhuis light
eenzelfde soort woonvorm, maar dan geen 24-uurs toezicht. Wel is hier
een huisbewaarder die toezicht houdt. Ook biedt Cardea ambulante
begeleiding aan mensen met een BW indicatie, en is er de mogelijkheid om
te werken met een scheiding van wonen/zorg. Er wordt goed gekeken wat
de cliënt nodig heeft, en hier wordt vervolgens op ingespeeld

Terug naar overzicht

Noordwijkerhout

Type woning/aantal plekken
Noordwijkerhout (2 locaties) heeft momenteel 3 BW indicaties.
Het aantal plekken verschilt per woonvorm en locatie.

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP3.
75% van de jongeren
zijn tussen de 16 en
27 jaar en hebben
problemen op meerdere
gebieden. BW = PSY
en LVB

Beschikt over een reeks
woonvormen:

WMO - BW (ZIN) indicatie

Cardea

Huurt zijn vastgoed van
een woningcorporatie
of is zelf eigenaar van
het pand. De cliënt
betaalt geen huur.
De huisvestingskosten
worden gefinancierd uit
de BW indicatie

Heeft 12 contingent
woningen per jaar

naastwonend mentorhuis (NWM)
jongeren wonen met een x aantal anderen in een huis waar zij hun eigen kamer
met gedeelde voorzieningen hebben en waar 24 uur zorg en toezicht is
naastwonend mentorhuis light
eenzelfde soort woonvorm, maar dan geen 24-uurs toezicht. Wel is hier
een huisbewaarder die toezicht houdt. Ook biedt Cardea ambulante
begeleiding aan mensen met een BW indicatie, en is er de mogelijkheid om
te werken met een scheiding van wonen/zorg. Er wordt goed gekeken wat
de cliënt nodig heeft, en hier wordt vervolgens op ingespeeld

Terug naar overzicht

Leiderdorp

Type woning/aantal plekken
1 BW indicatie. Het aantal plekken verschilt per woonvorm en locatie.

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

75% van de jongeren
zijn tussen de 16 en
27 jaar en hebben
problemen op meerdere
gebieden. BW = PSY
en LVB

Beschikt over een reeks
woonvormen:

WMO - BW (ZIN) indicatie

Cardea

Huurt zijn vastgoed van
een woningcorporatie
of is zelf eigenaar van
het pand. De cliënt
betaalt geen huur.
De huisvestingskosten
worden gefinancierd uit
de BW indicatie

Heeft 12 contingent
woningen per jaar

naastwonend mentorhuis (NWM)
jongeren wonen met een x aantal anderen in een huis waar zij hun eigen kamer
met gedeelde voorzieningen hebben en waar 24 uur zorg en toezicht is
naastwonend mentorhuis light
eenzelfde soort woonvorm, maar dan geen 24-uurs toezicht. Wel is hier
een huisbewaarder die toezicht houdt. Ook biedt Cardea ambulante
begeleiding aan mensen met een BW indicatie, en is er de mogelijkheid om
te werken met een scheiding van wonen/zorg. Er wordt goed gekeken wat
de cliënt nodig heeft, en hier wordt vervolgens op ingespeeld

Terug naar overzicht

Lisse

Type woning/aantal plekken
Lisse (2 locaties) heeft momenteel 5 BW indicaties. Het aantal plekken verschilt per woonvorm en locatie.

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP3 + DB.
75% van de jongeren
zijn tussen de 16 en
27 jaar en hebben
problemen op meerdere
gebieden. BW = PSY
en LVB

Beschikt over een reeks
woonvormen:

WMO - BW (ZIN) indicatie

Cardea

Huurt zijn vastgoed van
een woningcorporatie
of is zelf eigenaar van
het pand. De cliënt
betaalt geen huur.
De huisvestingskosten
worden gefinancierd uit
de BW indicatie

Heeft 12 contingent
woningen per jaar

naastwonend mentorhuis (NWM)
jongeren wonen met een x aantal anderen in een huis waar zij hun eigen kamer
met gedeelde voorzieningen hebben en waar 24 uur zorg en toezicht is
naastwonend mentorhuis light
eenzelfde soort woonvorm, maar dan geen 24-uurs toezicht. Wel is hier
een huisbewaarder die toezicht houdt. Ook biedt Cardea ambulante
begeleiding aan mensen met een BW indicatie, en is er de mogelijkheid om
te werken met een scheiding van wonen/zorg. Er wordt goed gekeken wat
de cliënt nodig heeft, en hier wordt vervolgens op ingespeeld

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
3 BW indicaties. Het aantal plekken verschilt per woonvorm en locatie.

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP3.
75% van de jongeren
zijn tussen de 16 en
27 jaar en hebben
problemen op meerdere
gebieden. BW = PSY
en LVB

Beschikt over een reeks
woonvormen:

WMO - BW (ZIN) indicatie

Cardea

Huurt zijn vastgoed van
een woningcorporatie
of is zelf eigenaar van
het pand. De cliënt
betaalt geen huur.
De huisvestingskosten
worden gefinancierd uit
de BW indicatie

Heeft 12 contingent
woningen per jaar

naastwonend mentorhuis (NWM)
jongeren wonen met een x aantal anderen in een huis waar zij hun eigen kamer
met gedeelde voorzieningen hebben en waar 24 uur zorg en toezicht is
naastwonend mentorhuis light
eenzelfde soort woonvorm, maar dan geen 24-uurs toezicht. Wel is hier
een huisbewaarder die toezicht houdt. Ook biedt Cardea ambulante
begeleiding aan mensen met een BW indicatie, en is er de mogelijkheid om
te werken met een scheiding van wonen/zorg. Er wordt goed gekeken wat
de cliënt nodig heeft, en hier wordt vervolgens op ingespeeld

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
Beschermd Wonen in de Wijk: 29 plekken verdeeld over 9 locaties.
1 van de locaties is een clean house: een plek waar cliënten na detox aan zelfstandigheid kunnen werken

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3 t/m 6: mensen
met diverse GGZ- en
verslavingsproblematiek
(relatief stabiel).
Experimenteert met
het af- en opschalen van
zorg binnen de setting
van BW, en met transitiezorg ter overbrugging
van de periode tussen
BW en zelfstandig wonen

Zorg wordt geboden
conform de indicatie.
Voor BW in de wijk geldt
dat zorg en toezicht
merendeels gepland
zijn tussen 09:00 en
18:00 uur (i.v.m. crisis
en overlast oproepbare
ondersteuning). Ook de
ZZP zwaarte heeft invloed op de intensiteit
van zorg en toezicht

Voornamelijk cliënten
met een WMO - BW (ZIN)
indicatie. Echter, het kan
ook zijn dat cliënten
een justiële achtergrond
hebben of een WLZ
indicatie

Binnenvest

Binnenvest huurt van een woningcorporatie
(de Sleutels, Duwo, Dunavie, Vitalis, Ons Doel,
Portaal en Woonforte), gemeente en diaconie
(3 locaties). Er is sprake van een scheiding wonen/
zorg, maar soms is het niet haalbaar voor de
invidivu, of de oude systematiek van het CAK laat
het niet toe. Daarom is er een geleidelijke trap
van opvang naar onzelfstandig wonen met (meer)
begeleiding naar zelfstandig wonen met (minder)
begeleiding

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
Beschermd Wonen in de Wijk: 10 plekken verdeeld over 2 locaties

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3 t/m 6: mensen
met diverse GGZ- en
verslavingsproblematiek
(relatief stabiel).
Experimenteert met
het af- en opschalen van
zorg binnen de setting
van BW, en met transitiezorg ter overbrugging
van de periode tussen
BW en zelfstandig wonen

Zorg wordt geboden
conform de indicatie.
Voor BW in de wijk geldt
dat zorg en toezicht
merendeels gepland
zijn tussen 09:00 en
18:00 uur (i.v.m. crisis
en overlast oproepbare
ondersteuning). Ook de
ZZP zwaarte heeft invloed op de intensiteit
van zorg en toezicht.
Op de locatie waar
6-7 plekken zijn is ook
24-uurs zorg en toezicht
aanwezig

Voornamelijk cliënten
met een WMO - BW (ZIN)
indicatie. Echter, het kan
ook zijn dat cliënten
een justiële achtergrond
hebben of een WLZ
indicatie

Binnenvest

Binnenvest huurt van een woningcorporatie
(de Sleutels, Duwo, Dunavie, Vitalis, Ons Doel,
Portaal en Woonforte), gemeente en diaconie
(3 locaties). Er is sprake van een scheiding wonen/
zorg, maar soms is het niet haalbaar voor de
invidivu, of de oude systematiek van het CAK laat
het niet toe. Daarom is er een geleidelijke trap
van opvang naar onzelfstandig wonen met (meer)
begeleiding naar zelfstandig wonen met (minder)
begeleiding

Terug naar overzicht

Oegstgeest

Type woning/aantal plekken
Beschermd Wonen in de Wijk: 4 plekken op 1 locatie

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3 t/m 6: mensen
met diverse GGZ- en
verslavingsproblematiek
(relatief stabiel).
Experimenteert met
het af- en opschalen van
zorg binnen de setting
van BW, en met transitiezorg ter overbrugging
van de periode tussen
BW en zelfstandig wonen

Zorg wordt geboden
conform de indicatie.
Voor BW in de wijk geldt
dat zorg en toezicht
merendeels gepland
zijn tussen 09:00 en
18:00 uur (i.v.m. crisis
en overlast oproepbare
ondersteuning). Ook de
ZZP zwaarte heeft invloed op de intensiteit
van zorg en toezicht

Voornamelijk cliënten
met een WMO - BW (ZIN)
indicatie. Echter, het kan
ook zijn dat cliënten
een justiële achtergrond
hebben of een WLZ
indicatie

Binnenvest

Binnenvest huurt van een woningcorporatie
(de Sleutels, Duwo, Dunavie, Vitalis, Ons Doel,
Portaal en Woonforte), gemeente en diaconie
(3 locaties). Er is sprake van een scheiding wonen/
zorg, maar soms is het niet haalbaar voor de
invidivu, of de oude systematiek van het CAK laat
het niet toe. Daarom is er een geleidelijke trap
van opvang naar onzelfstandig wonen met (meer)
begeleiding naar zelfstandig wonen met (minder)
begeleiding

Terug naar overzicht

Voorschoten

Type woning/aantal plekken
Beschermd Wonen in de Wijk: 2 plekken op 1 locatie

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3 t/m 6: mensen
met diverse GGZ- en
verslavingsproblematiek
(relatief stabiel).
Experimenteert met
het af- en opschalen van
zorg binnen de setting
van BW, en met transitiezorg ter overbrugging
van de periode tussen
BW en zelfstandig wonen

Zorg wordt geboden
conform de indicatie.
Voor BW in de wijk geldt
dat zorg en toezicht
merendeels gepland
zijn tussen 09:00 en
18:00 uur (i.v.m. crisis
en overlast oproepbare
ondersteuning). Ook de
ZZP zwaarte heeft invloed op de intensiteit
van zorg en toezicht

Voornamelijk cliënten
met een WMO - BW (ZIN)
indicatie. Echter, het kan
ook zijn dat cliënten
een justiële achtergrond
hebben of een WLZ
indicatie

Binnenvest

Binnenvest huurt van een woningcorporatie
(de Sleutels, Duwo, Dunavie, Vitalis, Ons Doel,
Portaal en Woonforte), gemeente en diaconie
(3 locaties). Er is sprake van een scheiding wonen/
zorg, maar soms is het niet haalbaar voor de
invidivu, of de oude systematiek van het CAK laat
het niet toe. Daarom is er een geleidelijke trap
van opvang naar onzelfstandig wonen met (meer)
begeleiding naar zelfstandig wonen met (minder)
begeleiding

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
Sociaal Pension: 28 zelfstandige kamers met eigen keuken en sanitair

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP 4 t/m 6: mensen
met psychische en
forse lichamelijke
problematiek (mensen
die niet voor WLZ en
andere BW in aanmerking
komen)

Er is 24 uur zorg en
toezicht aanwezig

Voornamelijk mensen
met een WMO - BW (ZIN)
indicatie. Echter, het kan
ook zijn dat cliënten
een justiële achtergrond
hebben of een WLZ
indicatie

Binnenvest

De gemeente Leiden is
Er is 1 plek voor crisiseigenaar, wij huren van
opvang voor jongeren
de gemeente. Bewoners
(enige crisisopvang)
hebben een eigen unit
met adres en een zorgovereenkomst maar geen
huurovereenkomst. De
bijdragen voor het verblijf
en voor de zorg die de
bewoners betalen loopt
namelijk via het CAK

Terug naar overzicht

Regiovoorzieningen

Type woning/aantal plekken
Bijzondere woonvormen (containerwoningen, scheve huisjes): 13 zelfstandige woningen (containers) met eigen keuken en
sanitair. De containers staan vaak op een parkeerterrein. Het gaat om 13 woningen op 9 plekken verspreid over de regio

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3 t/m 6: cliënten
hebben een zeer
intensieve vorm van
zorg nodig. Het gaat
vaak om zware zorgmijders, mensen met
niet goed hanteerbaar
gedrag vanwege
psychiatrische problematiek en/of mensen
die zware overlast
veroorzaken. Deze
mensen zijn geïndiceerd
om te wonen in een
prikkelarme omgeving

Cliënten krijgen
intensieve zorg en
begeleiding, maar er is
geen 24-uurs toezicht

Voornamelijk mensen
met een WMO - BW (ZIN)
indicatie. Echter, het kan
ook zijn dat cliënten
een justiële achtergrond
hebben of een WLZ
indicatie

Binnenvest

De eigenaar is in de
meeste gevallen een
woningcorporatie en
in een enkel geval een
gemeente. Wij huren
de woning of de unit in
alle gevallen. Cliënten
hebben een zorgovereenkomst, en betalen
voor verblijf en de
geboden zorg aan het
CAK (geen rol CAK =
huur- en zorgovereenkomst)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
Hotel en crisisopvang: gezinnen worden 2 weken opgevangen in hotel en kunnen daarna 3 maanden in crisiswoningen
verblijven. 15 woningen in Leiden. Hotel: Mayflower

Doelgroep
Gezinnen die acuut
dakloos zijn geworden.
Er is eigenlijk altijd
sprake van kinderen

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

De opvang wordt niet
gefinanciërd uit de
middelen BW, maar uit
de overeenkomst met
centrumgemeente over
de maatschappelijke
opvang

Binnenvest

Binnenvest huurt
de woningen van de
eigenaar van het
vastgoed (corporaties).
Cliënten verblijven hier
in principe niet langer
dan 3 maanden en
betalen derhalve een
eigen bijdrage aan ons

Bijzonderheden
Er is in de opvang voornamelijk sprake van
een zorgovereenkomst,
omdat cliënten kort in
de opvang verblijven en
daarnaast ook nog niet
de middelen hebben om
een huurovereenkomst
aan te gaan

Terug naar overzicht

Leiderdorp

Type woning/aantal plekken
Hotel en crisisopvang: gezinnen worden 2 weken opgevangen in hotel en kunnen daarna 3 maanden in crisiswoningen
verblijven. 1 woning in Leiderdorp. Hotel: Mayflower

Doelgroep
Gezinnen die acuut
dakloos zijn geworden.
Er is eigenlijk altijd
sprake van kinderen

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

De opvang wordt niet
gefinanciërd uit de
middelen BW, maar uit
de overeenkomst met
centrumgemeente over
de maatschappelijke
opvang

Binnenvest

Binnenvest huurt
de woningen van de
eigenaar van het
vastgoed (corporaties).
Cliënten verblijven hier
in principe niet langer
dan 3 maanden en
betalen derhalve een
eigen bijdrage aan ons

Bijzonderheden
Er is in de opvang voornamelijk sprake van
een zorgovereenkomst,
omdat cliënten kort in
de opvang verblijven en
daarnaast ook nog niet
de middelen hebben om
een huurovereenkomst
aan te gaan

Terug naar overzicht

Oegstgeest

Type woning/aantal plekken
Hotel en crisisopvang: gezinnen worden 2 weken opgevangen in hotel en kunnen daarna 3 maanden in crisiswoningen
verblijven. 1 woning in in Oegstgeest. Hotel: Mayflower

Doelgroep
Gezinnen die acuut
dakloos zijn geworden.
Er is eigenlijk altijd
sprake van kinderen

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

De opvang wordt niet
gefinanciërd uit de
middelen BW, maar uit
de overeenkomst met
centrumgemeente over
de maatschappelijke
opvang

Binnenvest

Binnenvest huurt
de woningen van de
eigenaar van het
vastgoed (corporaties).
Cliënten verblijven hier
in principe niet langer
dan 3 maanden en
betalen derhalve een
eigen bijdrage aan ons

Bijzonderheden
Er is in de opvang voornamelijk sprake van
een zorgovereenkomst,
omdat cliënten kort in
de opvang verblijven en
daarnaast ook nog niet
de middelen hebben om
een huurovereenkomst
aan te gaan

Terug naar overzicht

Katwijk

Type woning/aantal plekken
Hotel en crisisopvang: gezinnen worden 2 weken opgevangen in hotel en kunnen daarna 3 maanden in crisiswoningen
verblijven. 1 woning in Katwijk. Hotel: Mayflower

Doelgroep
Gezinnen die acuut
dakloos zijn geworden.
Er is eigenlijk altijd
sprake van kinderen

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

De opvang wordt niet
gefinanciërd uit de
middelen BW, maar uit
de overeenkomst met
centrumgemeente over
de maatschappelijke
opvang

Binnenvest

Binnenvest huurt
de woningen van de
eigenaar van het
vastgoed (corporaties).
Cliënten verblijven hier
in principe niet langer
dan 3 maanden en
betalen derhalve een
eigen bijdrage aan ons

Bijzonderheden
Er is in de opvang voornamelijk sprake van
een zorgovereenkomst,
omdat cliënten kort in
de opvang verblijven en
daarnaast ook nog niet
de middelen hebben om
een huurovereenkomst
aan te gaan

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
Hotel en crisisopvang: gezinnen worden 2 weken opgevangen in hotel en kunnen daarna 3 maanden in crisiswoningen
verblijven. 1 woning in Alphen aan den Rijn. Hotel: Mayflower

Doelgroep
Gezinnen die acuut
dakloos zijn geworden.
Er is eigenlijk altijd
sprake van kinderen

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

De opvang wordt niet
gefinanciërd uit de
middelen BW, maar uit
de overeenkomst met
centrumgemeente over
de maatschappelijke
opvang

Binnenvest

Binnenvest huurt
de woningen van de
eigenaar van het
vastgoed (corporaties).
Cliënten verblijven hier
in principe niet langer
dan 3 maanden en
betalen derhalve een
eigen bijdrage aan ons

Bijzonderheden
Er is in de opvang voornamelijk sprake van
een zorgovereenkomst,
omdat cliënten kort in
de opvang verblijven en
daarnaast ook nog niet
de middelen hebben om
een huurovereenkomst
aan te gaan

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
Dag- en nachtopvang (Nieuwe Energie): 82 plekken (waarvan 9 doorstroomkamers)

Doelgroep
Mensen die acuut
dakloos zijn geworden

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Voor opvang is geen
indicatie nodig.
Toegang wordt verleend
indien mensen voldoen
aan de criteria voor
toegang zoals
afgesproken met de
gemeente Leiden

Binnenvest

Gemeente Leiden

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
Jongerenopvang: Er zijn 8 plekken op 2 locaties in Leiden.
Op 1 locatie zijn er 2 zelfstandige appartementen en op de andere locatie zijn er 6 kamers met gedeelde voorzieningen

Doelgroep
Jongeren tot 27 jaar:
GGZ, geen netwerk,
LVB, justitie

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Toegang wordt verleend
als jongeren voldoen
aan de criteria zoals
afgesproken met
gemeente Leiden.
Jongeren kunnen hier
6 maanden blijven
(met mogelijke
verlenging van een jaar)

Binnenvest

DUWO en
Gemeente Leiden

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
Decentrale opvang: 6-7 plekken met zelfstandig 1-kamer appartement en additinale gemeenschappelijke ruimte

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Mensen die dakloos
zijn geworden

Er is 24 uur zorg en
toezicht aanwezig

Toegang wordt
verleend als wordt
voldaan aan de criteria
zoals afgesproken met
gemeente Leiden

Binnenvest

Binnenvest huurt de
woningen van de eigenaar van het vastgoed
(corporaties). Cliënten
verblijven hier in
principe niet langer
dan 3 maanden en
stromen dan door

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Katwijk

Type woning/aantal plekken
15 plekken (12 studio’s met eigen keukenblok en sanitair + gezamenlijke huiskamer en 3 zelfstandige appartementen)

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP 3 t/m 5:
jongvolwassenen met
psychiatrische problematiek en volwassenen
met zware psychiatrische
aandoeningen (long stay)

24-uurs toezicht en
begeleiding aanwezig
+ slaapwacht (in de
appartementen ondersteuning oproepbaar

WMO - BW (ZIN) indicatie

Steenrots
(werken wel samen
met dagbesteding
en/of thuiszorg)

Huurt van Dunavie.
Cliënt huurt van
Steenrots (scheiding
wonen/zorg)

Lange wachtlijsten

Terug naar overzicht

Katwijk

Type woning/aantal plekken
9 zelfstandige appartementen met eigen voorzieningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP 3 t/m 5:
jongvolwassenen met
psychiatrische problematiek en volwassenen
met zware psychiatrische
aandoeningen (long stay)

Ondersteuning is
24 uur oproepbaar

WMO - BW (ZIN) indicatie

Steenrots
(werken wel samen
met dagbesteding
en/of thuiszorg)

Huurt van Dunavie.
Cliënt huurt van
Steenrots (scheiding
wonen/zorg)

Gevuld door wachtlijst
en gaat dienen als
doorstroomfaciliteit
(langdurige zorg)

Terug naar overzicht

Katwijk

Type woning/aantal plekken
7 plekken in een woonhuis met eigen slaapkamer en gedeelde voorzieningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

Reintegratie voor
mensen die net clean
zijn (drugs, alcohol,
gamen, gokken)

Begeleid wonen met
gerichte behandeling
aangepast op de
persoonlijke situatie
(er is geen 24-uurs
toezicht in de woningen)

Voornamelijk ambulante
begeleiding en dus
geen WMO - BW (ZIN)
indicatie. De Brug heeft
nu geen BW indicaties.
Hier kiezen zij bewust
voor

De Brug: een team van
SPV’ers, begeleiding,
psychologen, psychiaters,
verpleegkundigen, en
maatschappelijk werkers

De Brug is eigenaar,
en cliënten betalen
huur aan de Brug
(scheiding wonen/zorg)

De Brug heeft jaarlijks
drie contingent woningen
tot zijn beschikking
(3-partijen overeenkomst
met twee jaar begeleiding). Ook is er een
inloophuis en een
kringloopwinkel

Terug naar overzicht

Katwijk

Type woning/aantal plekken
Doorstroomwoningen: 3 woningen waarvan 2 voor de mannen (7 plekken) en 1 woning voor vrouwen met 3 plekken

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Re-integratie voor
mensen die net clean
zijn (drugs, alcohol,
gamen, gokken)

Begeleid wonen met
gerichte behandeling
aangepast op de
persoonlijke situatie
(er is geen 24-uurs
toezicht in de woningen)

Voornamelijk ambulante
begeleiding en dus geen
WMO - BW (ZIN) indicatie

De Brug: een team van
SPV’ers, begeleiding,
psychologen, psychiaters,
verpleegkundigen, en
maatschappelijk werkers

Lopen gedeeltelijk
via Kocon, Project
Reintegratie en
Project Nazorg
ex-gedetineerden

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Regiovoorzieningen

Type woning/aantal plekken
2 Kocon-woningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

Ex-gedetineerden en
mensen die net uit
een verslavingskliniek
komen

Begeleid wonen met
gerichte behandeling
aangepast op de
persoonlijke situatie
(er is geen 24-uurs
toezicht in de woningen)

Voornamelijk ambulante
begeleiding en dus geen
WMO - BW (ZIN) indicatie

De Brug: een team van
SPV’ers, begeleiding,
psychologen, psychiaters,
verpleegkundigen, en
maatschappelijk werkers

De Brug huurt het
vastgoed en cliënten
betalen huur aan
de Brug (scheiding
wonen/zorg)

Alleen beschikbaar
voor mensen uit Katwijk,
Rijnsburg en Valkenburg

Terug naar overzicht

Noordwijk

Type woning/aantal plekken
16 BW plekken. Zorgpark: cliënten hebben allemaal een eigen slaapkamer met badkamer en maken gebruik van
een gezamenlijke keuken en huiskamer

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

De cliënten die op het
zorgpark wonen hebben
over het algemeen een
verstandelijke beperking
en bijkomende
psychische problematiek.
Hun problematiek is
dusdanig dat zij de
bescherming van het
zorgpark nodig hebben
(over het algemeen ook
de hogere ZZP’s)

Er is 24 uur
ondersteuning en
toezicht aanwezig

WMO - BW (ZIN) indicatie
en deels WLZ

‘s Heeren Loo
(werkt vaak samen met
andere aanbieders als
dit voor het individu
noodzakelijk is en bij
overdracht)

‘s Heeren Loo is eigenaar
van het vastgoed,
en cliënten betalen
geen huur (intramuraal)

Omdat ‘s Heeren Loo
veel locaties heeft, en
zij per geval kijken waar
de cliënt geplaatst kan
worden hebben we
besloten om niet per
locatie de specificaties
te noteren

Terug naar overzicht

Noordwijk
Type woning/aantal plekken

‘s Heeren Loo heeft een groot aantal woonvormen (voornamelijk in de Duin - en Bollenstreek) met in sommige gevallen een
slaapkamer met badkamer. Sommige locaties hebben een studio of etage. Het gaat hier om WLZ woningen, waar (tijdelijk) plekken
gebruikt worden voor cliënten met indicatie BW. In totaal hebben ze 16 plekken BW beschikbaar. In elk geval wordt er gekeken
waar de cliënt het beste past

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

De cliënten die buiten
het Zorgpark wonen
hebben over het
algemeen een lichte
verstandelijke beperking
en bijkomende
psychische problematiek
(over het algemeen lagere
ZZP’s) die in de wijk
goed te begeleiden is

Er is 24 uur ondersteuning en toezicht
aanwezig met achterwacht en eventueel
steunpunt

WMO - BW (ZIN) indicatie
en deels WLZ

‘s Heeren Loo
(werkt vaak samen met
andere aanbieders als
dit voor het individu
noodzakelijk is en bij
overdracht)

‘s Heeren Loo is soms
eigenaar, en soms de
woningstichting.
Cliënten betalen nu wel
huur vanuit hun indicatie
(er ligt wel een plan klaar
om meer met scheiden
wonen/zorg te gaan
werken)

Omdat ‘s Heeren Loo
veel locaties heeft, en
zij per geval kijken waar
de cliënt geplaatst kan
worden hebben we
besloten om niet per
locatie de specificaties
te noteren

Terug naar overzicht

Hillegom

Type woning/aantal plekken
15 zelfstandige appartementen met eigen keuken en badkamer

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Cliënten met een WMO
indicatie begeleiding
met (mogelijk) een
verstandelijke beperking

Begeleiding is op
afspraak en 24 uur
telefonisch bereikbaar.
Er is steunpunt in
de buurt

WMO - BW (ZIN) indicatie

Raamwerk

Woningen zijn van
Woningstichting Stek.
Clientën huren rechtstreeks van Stek

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Lisse

Type woning/aantal plekken
13 zelfstandige 2-kamer appartementen met eigen voorzieningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Cliënten met een WMO
indicatie begeleiding
individueel met
(mogelijk) een verstandelijke beperking

Begeleiding op afspraak
en 24 uur telefonisch
bereikbaar. Er is een
steunpunt in de buurt

WMO - BW (ZIN) indicatie

Raamwerk

Woningen zijn van
Woningstichting Stek.
Clientën huren rechtstreeks van Stek

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Lisse

Type woning/aantal plekken
14 zelfstandige appartementen met eigen voorzieningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Cliënten met een WMO
indicatie begeleiding
individueel met (mogelijk)
een verstandelijke
beperking

Begeleiding is op
afspraak en 24 uur
telefonisch bereikbaar.
Er is een steunpunt in
de buurt

WMO - BW (ZIN) indicatie

Raamwerk

Woningen zijn van
Woningstichting Stek.
Clientën huren rechtstreeks van Stek

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Noordwijk

Type woning/aantal plekken
3 kamers met gedeelde voorzieningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Cliënten met een
WMO of WLZ indicatie
(vanaf ZZP VG 3)
Cliënten met een
verstandelijke beperking
en met mogelijk
psychische problematiek

Begeleiding is op
afspraak en 24 uur
telefonisch bereikbaar.
Steunpunt is in de buurt

WMO - BW (ZIN) indicatie
en WLZ indicatie

Raamwerk

Woningen zijn van
Raamwerk. Clientën
huren rechtstreeks van
Raamwerk

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Noordwijk

Type woning/aantal plekken
14 zelfstandige 2-kamer appartementen met eigen voorzieningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Cliënten met een WMO
indicatie begeleiding
individueel met
(mogelijk) een verstandelijke beperking

Begeleiding is op
afspraak en 24 uur
telefonisch bereikbaar.
Steunpunt is in
de buurt

WMO - BW (ZIN) indicatie

Raamwerk

Vastgoed is van de
Noordwijkse woningbouwstichting.
Cliënten huren van
de woningbouw

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Teylingen

Type woning/aantal plekken
15 zelfstandige 2-kamer appartementen met eigen voorzieningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Cliënten met een WMO
indicatie begeleiding
individueel met
(mogelijk) een verstandelijke beperking

Begeleiding is op
afspraak en 24 uur
telefonisch bereikbaar.
Steunpunt is in
de buurt

WMO - BW (ZIN) indicatie

Raamwerk

Cliënt huurt zelf van
Het Hof Rijnland

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Teylingen

Type woning/aantal plekken
12 zelfstandige 2-kamer appartementen met eigen voorzieningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Cliënten met een WMO
indicatie begeleiding
individueel met
(mogelijk) een verstandelijke beperking

Begeleiding is op
afspraak en 24 uur
telefonisch bereikbaar.
Steunpunt is in
de buurt

WMO - BW (ZIN) indicatie

Raamwerk

Cliënt huurt zelf van
Het Hof Rijnland

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
24 zelfstandige appartementen met eigen voorzieningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Leeftijd tussen 25 en
55: mensen met ASS,
verstandelijke beperking
en andere bijkomende
problematiek

24 uur begeleiding
en ondersteuning met
slaapwacht beschikbaar

Deels bezet door
WMO - BW (ZIN)
(momenteel 4 plekken
BW)

Philadelphia

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden
Alleen de locaties zijn
vermeld waar mensen
met een BW indicatie
verblijven. Deze mensen
kunnen wel op meerdere
locaties geplaatst worden
(naastgenoemde locaties
of andere locaties in
Alphen aan den Rijn (3) of
Hazerswoude - Dorp (1)).
Voorwaarde voor BW
cliënten is dat er aansluiting
moet zijn met de WLZ
doelgroep van cliënten
met een lichte-matige
verstandelijke beperking

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
Groepswonen: 14 kleine privéruimte/kamers met gebruik van gezamenlijk sanitair en een groepsruimte/huiskamer

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Leeftijd tussen 25 en 55:
mensen met ASS en
verstandelijke beperking

24 uur begeleiding
en ondersteuning met
slaapwacht beschikbaar

Deels bezet door
WMO - BW (ZIN)
(momenteel 1 plek BW)

Philadelphia

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden
Alleen de locaties zijn
vermeld waar mensen
met een BW indicatie
verblijven. Deze mensen
kunnen wel op meerdere
locaties geplaatst worden
(naastgenoemde locaties
of andere locaties in
Alphen aan den Rijn (3) of
Hazerswoude - Dorp (1)).
Voorwaarde voor BW
cliënten is dat er aansluiting
moet zijn met de WLZ
doelgroep van cliënten
met een lichte-matige
verstandelijke beperking

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
21 studio’s en enkele appartementen waarvan 1 BW.

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Leeftijd tussen 25 en 55:
mensen met ASS en
verstandelijke beperking

24 uur begeleiding
en ondersteuning met
slaapwacht beschikbaar

Deels bezet door
WMO - BW (ZIN)
(momenteel 1 plek BW)

Philadelphia

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden
Alleen de locaties zijn
vermeld waar mensen
met een BW indicatie
verblijven. Deze mensen
kunnen wel op meerdere
locaties geplaatst worden
(naastgenoemde locaties
of andere locaties in
Alphen aan den Rijn (3) of
Hazerswoude - Dorp (1)).
Voorwaarde voor BW
cliënten is dat er aansluiting
moet zijn met de WLZ
doelgroep van cliënten
met een lichte-matige
verstandelijke beperking

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn
Type woning/aantal plekken

Gemiva biedt woonlocaties met zelfstandige appartementen (eigen voorzieningen) en groepswonen (eigen slaapkamer met
sanitair en gedeelde woonkamer). Ook kunnen mensen gebruik maken van een trefpunt. Van oudsher zijn er 5 BW plekken.
Nu wordt er samen met Regiodirecteuren besproken of er plek BW is in de regio. Het overgrote gedeelte van de cliënten
heeft een WLZ indicatie. 1 Logeerhuis in Alphen aan den Rijn. Deze worden over het algemeen gebruikt voor respijtzorg
(weekenden of midweken en soms voor deeltijd wonen week op week af)

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Cliënten (kinderen,
jongeren, ouderen)
met een verstandelijke,
lichamelijke en/of
meervoudige handicap
en niet aangeboren
hersenletsel

Op (vrijwel) alle woonlocaties is 24-uurs zorg
met een slaapdienst.
Zorg bestaat uit
begeleiding/verzorging

Cliënten hebben
voornamelijk een WLZ
indicatie (ZIN of PGB)
en een enkeling heeft
een WMO - BW (ZIN)
indicatie

Gemiva

Het merendeel van de
cliënten heeft een WLZ
indicatie, waarbij de
huisvesting in het pakket
zit. Er zijn ook cliënten
die een PGB hebben.
Zij huren van ons huisvesting en kopen dus
alleen de begeleiding in

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Voorschoten
Type woning/aantal plekken

Gemiva biedt woonlocaties met zelfstandige appartementen (eigen voorzieningen) en groepswonen (eigen slaapkamer met
sanitair en gedeelde woonkamer). Ook kunnen mensen gebruik maken van een trefpunt. Van oudsher zijn er 5 BW plekken.
Nu wordt er samen met Regiodirecteuren besproken of er plek BW is in de regio. Het overgrote gedeelte van de cliënten
heeft een WLZ indicatie. 1 Logeerhuis in Voorschoten. Deze worden over het algemeen gebruikt voor respijtzorg (weekenden
of midweken en soms voor deeltijd wonen week op week af)

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Cliënten (kinderen,
jongeren, ouderen)
met een verstandelijke,
lichamelijke en/of
meervoudige handicap
en niet aangeboren
hersenletsel

Op (vrijwel) alle woonlocaties is 24-uurs zorg
met een slaapdienst.
Zorg bestaat uit
begeleiding/verzorging

Cliënten hebben
voornamelijk een WLZ
indicatie (ZIN of PGB)
en een enkeling heeft
een WMO- BW (ZIN)
indicatie

Gemiva

Het merendeel van de
cliënten heeft een WLZ
indicatie, waarbij de
huisvesting in het pakket
zit. Er zijn ook cliënten
die een PGB hebben.
Zij huren van ons huisvesting en kopen dus
alleen de begeleiding in

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Nieuwkoop

Type woning/aantal plekken
Hier is 1 BW plek waar cliënten een eigen kamer hebben maar alle voorzieningen delen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Voornamelijk WLZ en
jeugd en soms mensen
uit het forensische

Ondersteuning is
oproepbaar, en waar
nodig 24 uur aanwezig

1x WMO - BW (ZIN)
indicatie

Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen
cliënten betalen geen
huur (intramuraal)

Bijzonderheden
Hebben 1 BW klant voor
1-1-2015, maar nemen
geen nieuwe BW cliënten
meer aan

Terug naar overzicht

Hillegom

Type woning/aantal plekken
Er zijn 3 plekken beschikbaar voor mensen met een WMO - BW (ZIN) indicatie.
Cliënten hebben een zelfstandig appartement met eigen voorzieningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

De nadruk ligt op ZZP,
VV 4, 5 en 6. De mensen
met een BW indicatie
hebben een ZZP GGZ 3
of 4 (voorheen)

Er is 24 uur
ondersteuning en
toezicht aanwezig

Een groot deel van de
cliënten heeft een WLZ
indicatie

HOZO (werken wel veel
samen met de SPV’er
en GGZ behandelaar)

HOZO
cliënten betalen geen
huur (intramuraal)

Nemen geen nieuwe
BW indicaties meer aan

Terug naar overzicht

Oegstgeest

Type woning/aantal plekken
Een eenheid met 8 appartementen voor Soeverein en een tweede eenheid met 3 appartementen voor Gemiva.
Cliënten hebben allemaal hun eigen voorzieningen, en er zijn ook gezamenlijke ruimtes

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3 t/m 6:
kwetsbare mensen
met matige tot
ernstige psychiatrische
problematiek

Er is elke dag tot
21:00 uur ondersteuning
aanwezig, ook in het
weekend. ‘S nachts
telefonisch oproepbaar
(tenzij mensen dat niet
aankunnen)

WMO - BW (PGB en ZIN)
indicatie

ZZP’ers van Soeverein
werken hier samen
met Gemiva, en andere
GGZ instanties

Het pand is van
Gemiva. Soeverein
huurt van Gemiva,
en de cliënten huren
weer van Soeverein

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiderdorp

Type woning/aantal plekken
3 zelfstandige appartementen met gezamenlijke woonkamer

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3 t/m 6:
kwetsbare mensen met
matige tot ernstige
psychiatrische
problematiek

Er is in de ochtend en
avond ondersteuning
aanwezig, en zo nodig
extra begeleiding op
individuele basis

WMO - BW (PGB en ZIN)
indicatie

Soeverein werkt met
ZZP specialisten

Eigenaar is de woningcorporatie, en cliënten
betalen huur aan
Soeverein

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn

Type woning/aantal plekken
4 BW plekken. Kamers met gedeelde voorzieningen en een gezamenlijke groepsruimte

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3 t/m 6:
kwetsbare mensen
met matige tot ernstige
psychiatrische
problematiek

Er is elke dag tot
21:00 uur ondersteuning
aanwezig, ook in het
weekend. ‘S nachts
telefonisch oproepbaar
(tenzij mensen dat niet
aankunnen)

WMO - BW (PGB en ZIN)
indicatie

Soeverein werkt met
ZZP specialisten

Eigenaar is de woningcorporatie, en cliënten
betalen huur aan
Soeverein

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Lisse

Type woning/aantal plekken
De zorgboerderij biedt plek voor 6 mensen. Ze beschikken over prikkelarme, ruime kamers.
Mensen delen het sanitair, de keuken en er is ook een grote gemeenschappelijke woonkamer

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP 3 t/m 5:
jong volwassenen met
een verstandelijke
beperking

Er is 24-uurs
ondersteuning en
toezicht beschikbaar

2x WMO - BW (PGB)
indicatie

Stichting Sterksaam
(werken samen met
Rivierduinen vakteam =
psychiatrie)

Sterksaam is eigenaar
van het vastgoed.
Mensen huren een
kamer en kopen zorg
in op basis van het PGB

Er is ook dagbesteding
voor bewoners en
niet - bewoners

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
9 appartementen en 24 kamers. Gedeelde voorzieningen en gemeenschappelijke woonkamer

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Studenten met ASS

Er is begeleiding
aanwezig van 08:00 tot
22:00 uur. In de nacht
en het weekend is
begeleiding oproepbaar.
In noodgeval kan
iemand komen, maar
dit gebeurt bijna nooit

WMO - BW (PGB)
indicatie

Begeleiding is van
Stumass (voornamelijk
jonge mensen om aansluiting te vinden bij
doelgroep

DUWO is eigenaar
Stichting Veste is
behartiger van het
vastgoed voor Stumass.
Studenten huren dus
van Stichting Veste

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Leiden

Type woning/aantal plekken
10 ruime studio’s met eigen voorzieningen, balkon en gezamenlijke IVA woonkamer

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3 t/m 5:
mensen met ASS die
moeite hebben met werk
zoeken en behouden.
Leeftijd ligt tussen de
20 en 57

Er is begeleiding
aanwezig van 07:00 tot
22:00 uur. In de nacht
en in het weekend is
begeleiding oproepbaar.
In de praktijk is vooral
ambulante begeleiding
aan de orde

WMO - BW (PGB)
indicatie

Begeleiding is van IVA
wonen. Specialisten zijn
voornamelijk jobcoaches
en woonbegeleiders.
Er is een samenwerkingsverband met I-doe

DUWO is eigenaar
Stichting Veste is
behartiger van het
vastgoed voor IVA.
Studenten huren dus
van Stichting Veste

Bijzonderheden
Er zijn jaarlijks
2 contingentwoningen
beschikbaar voor IVA

Terug naar overzicht

Noordwijk

Type woning/aantal plekken
3 woonplekken met gedeelde voorzieningen (waarvan 1 crisisplek)

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP 3: mensen met ASS,
Asperger en PDD-NOS

Er is van 07:00 tot
22:00 uur ondersteuning
aanwezig, en ‘S nachts
is ondersteuning
oproepbaar

WMO - BW (PGB)
indicatie. Bijna nooit
WLZ indicatie.
Wel ISD indicatie

Silhouet
(werken veel samen
met Ursula en Opmaat)

Silhouet huurt dit pand
particulier, en cliënten
huren van Silhouet

Crisisplek wordt
gebruikt als interne
time - out en eventuele
doorstroomkamer

Terug naar overzicht

Noordwijk

Type woning/aantal plekken
5 zelfstandige woonplekken waarvan 2 kamers gedeelde voorzieningen

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3,4,5: mensen met
ASS, Asperger en PDDNOS

Er is van 07:00 tot
22:00 uur ondersteuning
aanwezig, en ‘s nachts
is ondersteuning
oproepbaar

WMO - BW (PGB)
indicatie. Bijna nooit
WLZ indicatie.
Wel ISD indicatie

Silhouet
(werken veel samen
met Ursula en Opmaat)

Silhouet huurt dit pand
particulier, en cliënten
huren van Silhouet

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Noordwijk

Type woning/aantal plekken
9 plekken met daarin 7 kamers en gedeelde voorzieningen. 1 mindervalide kamer en 1 studio in zomerhuis

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP 3,4,5: mensen met
ASS, Asperger en PDDNOS

Er is van 07:00 tot
22:00 uur ondersteuning
aanwezig, en ‘s nachts
is ondersteuning
oproepbaar

WMO - BW (PGB)
indicatie. Bijna nooit
WLZ indicatie.
Wel ISD indicatie

Silhouet
(werken veel samen
met Ursula en Opmaat)

Silhouet huurt dit pand
particulier, en cliënten
huren van Silhouet

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn
6-7 plekken met zelfstandig 1-kamer appartement (decentrale opvang)
1 BW plek

7 woningen met 14 plekken
groepswonen: 14 kleine privéruimte/kamers

11 woningen met 19 plekken

24 zelfstandige appartementen

4 BW plekken

1 woning (hotel en crisisopvang)

6 zelfstandige appartementen
groepswoning met 13 appartementen
21 studio’s en enkele appartementen
10 plekken verdeeld over 2 locaties

Aanbieders zorg
Binnenvest
10 zelfstandige appartementen

1 logeerhuis met 1 BW plek
3 BW plekken

Cardea
Gemiva
Kwintes
Philadelphia
Prodeba
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn
6-7 plekken met zelfstandig 1-kamer appartement (decentrale opvang)
1 BW plek

7 woningen met 14 plekken
groepswonen: 14 kleine privéruimte/kamers

11 woningen met 19 plekken

24 zelfstandige appartementen

4 BW plekken

1 woning (hotel en crisisopvang)

6 zelfstandige appartementen
groepswoning met 13 appartementen
21 studio’s en enkele appartementen
10 plekken verdeeld over 2 locaties

Aanbieders zorg
Binnenvest
10 zelfstandige appartementen

1 logeerhuis met 1 BW plek
3 BW plekken

Cardea
Gemiva
Kwintes
Philadelphia
Prodeba
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn
6-7 plekken met zelfstandig 1-kamer appartement (decentrale opvang)
1 BW plek

7 woningen met 14 plekken
groepswonen: 14 kleine privéruimte/kamers

11 woningen met 19 plekken

24 zelfstandige appartementen

4 BW plekken

1 woning (hotel en crisisopvang)

6 zelfstandige appartementen
groepswoning met 13 appartementen
21 studio’s en enkele appartementen
10 plekken verdeeld over 2 locaties

Aanbieders zorg
Binnenvest
10 zelfstandige appartementen

1 logeerhuis met 1 BW plek
3 BW plekken

Cardea
Gemiva
Kwintes
Philadelphia
Prodeba
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn
6-7 plekken met zelfstandig 1-kamer appartement (decentrale opvang)
1 BW plek

7 woningen met 14 plekken
groepswonen: 14 kleine privéruimte/kamers

11 woningen met 19 plekken

24 zelfstandige appartementen

4 BW plekken

1 woning (hotel en crisisopvang)

6 zelfstandige appartementen
groepswoning met 13 appartementen
21 studio’s en enkele appartementen
10 plekken verdeeld over 2 locaties

Aanbieders zorg
Binnenvest
10 zelfstandige appartementen

1 logeerhuis met 1 BW plek
3 BW plekken

Cardea
Gemiva
Kwintes
Philadelphia
Prodeba
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn
6-7 plekken met zelfstandig 1-kamer appartement (decentrale opvang)
1 BW plek

7 woningen met 14 plekken
groepswonen: 14 kleine privéruimte/kamers

11 woningen met 19 plekken

24 zelfstandige appartementen

4 BW plekken

1 woning (hotel en crisisopvang)

6 zelfstandige appartementen
groepswoning met 13 appartementen
21 studio’s en enkele appartementen
10 plekken verdeeld over 2 locaties

Aanbieders zorg
Binnenvest
10 zelfstandige appartementen

1 logeerhuis met 1 BW plek
3 BW plekken

Cardea
Gemiva
Kwintes
Philadelphia
Prodeba
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn
6-7 plekken met zelfstandig 1-kamer appartement (decentrale opvang)
1 BW plek

7 woningen met 14 plekken
groepswonen: 14 kleine privéruimte/kamers

11 woningen met 19 plekken

24 zelfstandige appartementen

4 BW plekken

1 woning (hotel en crisisopvang)

6 zelfstandige appartementen
groepswoning met 13 appartementen
21 studio’s en enkele appartementen
10 plekken verdeeld over 2 locaties

Aanbieders zorg
Binnenvest
10 zelfstandige appartementen

1 logeerhuis met 1 BW plek
3 BW plekken

Cardea
Gemiva
Kwintes
Philadelphia
Prodeba
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn
6-7 plekken met zelfstandig 1-kamer appartement (decentrale opvang)
1 BW plek

7 woningen met 14 plekken
groepswonen: 14 kleine privéruimte/kamers

11 woningen met 19 plekken

24 zelfstandige appartementen

4 BW plekken

1 woning (hotel en crisisopvang)

6 zelfstandige appartementen
groepswoning met 13 appartementen
21 studio’s en enkele appartementen
10 plekken verdeeld over 2 locaties

Aanbieders zorg
Binnenvest
10 zelfstandige appartementen

1 logeerhuis met 1 BW plek
3 BW plekken

Cardea
Gemiva
Kwintes
Philadelphia
Prodeba
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht

Alphen aan den Rijn
6-7 plekken met zelfstandig 1-kamer appartement (decentrale opvang)
1 BW plek

7 woningen met 14 plekken
groepswonen: 14 kleine privéruimte/kamers

11 woningen met 19 plekken

24 zelfstandige appartementen

4 BW plekken

1 woning (hotel en crisisopvang)

6 zelfstandige appartementen
groepswoning met 13 appartementen
21 studio’s en enkele appartementen
10 plekken verdeeld over 2 locaties

Aanbieders zorg
Binnenvest
10 zelfstandige appartementen

1 logeerhuis met 1 BW plek
3 BW plekken

Cardea
Gemiva
Kwintes
Philadelphia
Prodeba
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht

Hillegom
3 zelfstandige appartementen

9 plekken in 3 groepswoningen

15 zelfstandige appartementen

Aanbieders zorg
HOZO
Raamwerk
Rivierduinen

Terug naar overzicht

Hillegom
3 zelfstandige appartementen

9 plekken in 3 groepswoningen

15 zelfstandige appartementen

Aanbieders zorg
HOZO
Raamwerk
Rivierduinen

Terug naar overzicht

Hillegom
3 zelfstandige appartementen

9 plekken in 3 groepswoningen

15 zelfstandige appartementen

Aanbieders zorg
HOZO
Raamwerk
Rivierduinen

Terug naar overzicht
3 plekken in 1 (doorstroom)woning (alléén vrouwen)

Katwijk

7 plekken in een woonhuis

8 plekken in 2 groepswoningen
1 woning (hotel en crisisopvang)

3 zelfstandige appartementen
9 zelfstandige appartementen

15 plekken in 12 studio’s

7 plekken in 2 (doorstroom)woningen (alléén mannen)

Aanbieders zorg
Binnenvest
De Brug
Rivierduinen
Steenrots

Terug naar overzicht
3 plekken in 1 (doorstroom)woning (alléén vrouwen)

Katwijk

7 plekken in een woonhuis

8 plekken in 2 groepswoningen
1 woning (hotel en crisisopvang)

3 zelfstandige appartementen
9 zelfstandige appartementen

15 plekken in 12 studio’s

7 plekken in 2 (doorstroom)woningen (alléén mannen)

Aanbieders zorg
Binnenvest
De Brug
Rivierduinen
Steenrots

Terug naar overzicht
3 plekken in 1 (doorstroom)woning (alléén vrouwen)

Katwijk

7 plekken in een woonhuis

8 plekken in 2 groepswoningen
1 woning (hotel en crisisopvang)

3 zelfstandige appartementen
9 zelfstandige appartementen

15 plekken in 12 studio’s

7 plekken in 2 (doorstroom)woningen (alléén mannen)

Aanbieders zorg
Binnenvest
De Brug
Rivierduinen
Steenrots

Terug naar overzicht
3 plekken in 1 (doorstroom)woning (alléén vrouwen)

Katwijk

7 plekken in een woonhuis

8 plekken in 2 groepswoningen
1 woning (hotel en crisisopvang)

3 zelfstandige appartementen
9 zelfstandige appartementen

15 plekken in 12 studio’s

7 plekken in 2 (doorstroom)woningen (alléén mannen)

Aanbieders zorg
Binnenvest
De Brug
Rivierduinen
Steenrots

29 plekken verdeeld over 9 locaties
6 zelfstandige appartementen

19 zelfstandige appartementen (zonder kookgelegenheid)
9 appartementen en 24 kamers

Terug naar overzicht

Leiden

2 zelfstandige appartementen

14 BW trajecten
28 zelfstandige kamers (Sociaal Pension)
14 zelfstandige appartementen

3 bewoners in één gezinswoning

2 zelfstandige appartementen (jongerenopvang)

18 zelfstandige appartementen

10 ruime studio’s

4 studio’s

23 zelfstandige 1-kamerwoningen

19 zelfstandige appartementen
2 zelfstandige plekken
12 zelfstandige appartementen
8 zelfstandige appartementen
(18-35 jaar)

2 zelfstandige plekken (gedeeld sanitair en keuken)
19 zelfstandige appartementen
5 2-kamer appartementen

8 zelfstandige appartementen

11 aparte woon/slaapkamers
11 aparte woon/slaapkamers, trainen naar zelfstandig wonen
4 kamers

2 kamerwoning voor 1 persoon

3 woningen met 6 zelfstandige appartementen

15 woningen (hotel en crisiopvang)
10 zelfstandige plekken (2-kamerwoningen)

Binnenvest
Cardea

6 kamers (jongerenopvang)
2 kamerwoning voor 1 persoon
15 kamers

kamertrainingshuis met 5 plekken

Aanbieders zorg

Haardstee
IVA wonen

82 plekken (dag- en nachtopvang)

Prodeba
Rivierduinen

eengezinswoning voor 2 personen ZZP4
eengezinswoning voor 2 personen ZZP3

Stumass

29 plekken verdeeld over 9 locaties
6 zelfstandige appartementen

19 zelfstandige appartementen (zonder kookgelegenheid)
9 appartementen en 24 kamers

Terug naar overzicht

Leiden

2 zelfstandige appartementen

14 BW trajecten
28 zelfstandige kamers (Sociaal Pension)
14 zelfstandige appartementen

3 bewoners in één gezinswoning

2 zelfstandige appartementen (jongerenopvang)

18 zelfstandige appartementen

10 ruime studio’s

4 studio’s

23 zelfstandige 1-kamerwoningen

19 zelfstandige appartementen
2 zelfstandige plekken
12 zelfstandige appartementen
8 zelfstandige appartementen
(18-35 jaar)

2 zelfstandige plekken (gedeeld sanitair en keuken)
19 zelfstandige appartementen
5 2-kamer appartementen

8 zelfstandige appartementen

11 aparte woon/slaapkamers
11 aparte woon/slaapkamers, trainen naar zelfstandig wonen
4 kamers

2 kamerwoning voor 1 persoon

3 woningen met 6 zelfstandige appartementen

15 woningen (hotel en crisiopvang)
10 zelfstandige plekken (2-kamerwoningen)

Binnenvest
Cardea

6 kamers (jongerenopvang)
2 kamerwoning voor 1 persoon
15 kamers

kamertrainingshuis met 5 plekken

Aanbieders zorg

Haardstee
IVA wonen

82 plekken (dag- en nachtopvang)

Prodeba
Rivierduinen

eengezinswoning voor 2 personen ZZP4
eengezinswoning voor 2 personen ZZP3

Stumass

29 plekken verdeeld over 9 locaties
6 zelfstandige appartementen

19 zelfstandige appartementen (zonder kookgelegenheid)
9 appartementen en 24 kamers

Terug naar overzicht

Leiden

2 zelfstandige appartementen

14 BW trajecten
28 zelfstandige kamers (Sociaal Pension)
14 zelfstandige appartementen

3 bewoners in één gezinswoning

2 zelfstandige appartementen (jongerenopvang)

18 zelfstandige appartementen

10 ruime studio’s

4 studio’s

23 zelfstandige 1-kamerwoningen

19 zelfstandige appartementen
2 zelfstandige plekken
12 zelfstandige appartementen
8 zelfstandige appartementen
(18-35 jaar)

2 zelfstandige plekken (gedeeld sanitair en keuken)
19 zelfstandige appartementen
5 2-kamer appartementen

8 zelfstandige appartementen

11 aparte woon/slaapkamers
11 aparte woon/slaapkamers, trainen naar zelfstandig wonen
4 kamers

2 kamerwoning voor 1 persoon

3 woningen met 6 zelfstandige appartementen

15 woningen (hotel en crisiopvang)
10 zelfstandige plekken (2-kamerwoningen)

Binnenvest
Cardea

6 kamers (jongerenopvang)
2 kamerwoning voor 1 persoon
15 kamers

kamertrainingshuis met 5 plekken

Aanbieders zorg

Haardstee
IVA wonen

82 plekken (dag- en nachtopvang)

Prodeba
Rivierduinen

eengezinswoning voor 2 personen ZZP4
eengezinswoning voor 2 personen ZZP3

Stumass

29 plekken verdeeld over 9 locaties
6 zelfstandige appartementen

19 zelfstandige appartementen (zonder kookgelegenheid)
9 appartementen en 24 kamers

Terug naar overzicht

Leiden

2 zelfstandige appartementen

14 BW trajecten
28 zelfstandige kamers (Sociaal Pension)
14 zelfstandige appartementen

3 bewoners in één gezinswoning

2 zelfstandige appartementen (jongerenopvang)

18 zelfstandige appartementen

10 ruime studio’s

4 studio’s

23 zelfstandige 1-kamerwoningen

19 zelfstandige appartementen
2 zelfstandige plekken
12 zelfstandige appartementen
8 zelfstandige appartementen
(18-35 jaar)

2 zelfstandige plekken (gedeeld sanitair en keuken)
19 zelfstandige appartementen
5 2-kamer appartementen

8 zelfstandige appartementen

11 aparte woon/slaapkamers
11 aparte woon/slaapkamers, trainen naar zelfstandig wonen
4 kamers

2 kamerwoning voor 1 persoon

3 woningen met 6 zelfstandige appartementen

15 woningen (hotel en crisiopvang)
10 zelfstandige plekken (2-kamerwoningen)

Binnenvest
Cardea

6 kamers (jongerenopvang)
2 kamerwoning voor 1 persoon
15 kamers

kamertrainingshuis met 5 plekken

Aanbieders zorg

Haardstee
IVA wonen

82 plekken (dag- en nachtopvang)

Prodeba
Rivierduinen

eengezinswoning voor 2 personen ZZP4
eengezinswoning voor 2 personen ZZP3

Stumass

29 plekken verdeeld over 9 locaties
6 zelfstandige appartementen

19 zelfstandige appartementen (zonder kookgelegenheid)
9 appartementen en 24 kamers

Terug naar overzicht

Leiden

2 zelfstandige appartementen

14 BW trajecten
28 zelfstandige kamers (Sociaal Pension)
14 zelfstandige appartementen

3 bewoners in één gezinswoning

2 zelfstandige appartementen (jongerenopvang)

18 zelfstandige appartementen

10 ruime studio’s

4 studio’s

23 zelfstandige 1-kamerwoningen

19 zelfstandige appartementen
2 zelfstandige plekken
12 zelfstandige appartementen
8 zelfstandige appartementen
(18-35 jaar)

2 zelfstandige plekken (gedeeld sanitair en keuken)
19 zelfstandige appartementen
5 2-kamer appartementen

8 zelfstandige appartementen

11 aparte woon/slaapkamers
11 aparte woon/slaapkamers, trainen naar zelfstandig wonen
4 kamers

2 kamerwoning voor 1 persoon

3 woningen met 6 zelfstandige appartementen

15 woningen (hotel en crisiopvang)
10 zelfstandige plekken (2-kamerwoningen)

Binnenvest
Cardea

6 kamers (jongerenopvang)
2 kamerwoning voor 1 persoon
15 kamers

kamertrainingshuis met 5 plekken

Aanbieders zorg

Haardstee
IVA wonen

82 plekken (dag- en nachtopvang)

Prodeba
Rivierduinen

eengezinswoning voor 2 personen ZZP4
eengezinswoning voor 2 personen ZZP3

Stumass

29 plekken verdeeld over 9 locaties
6 zelfstandige appartementen

19 zelfstandige appartementen (zonder kookgelegenheid)
9 appartementen en 24 kamers

Terug naar overzicht

Leiden

2 zelfstandige appartementen

14 BW trajecten
28 zelfstandige kamers (Sociaal Pension)
14 zelfstandige appartementen

3 bewoners in één gezinswoning

2 zelfstandige appartementen (jongerenopvang)

18 zelfstandige appartementen

10 ruime studio’s

4 studio’s

23 zelfstandige 1-kamerwoningen

19 zelfstandige appartementen
2 zelfstandige plekken
12 zelfstandige appartementen
8 zelfstandige appartementen
(18-35 jaar)

2 zelfstandige plekken (gedeeld sanitair en keuken)
19 zelfstandige appartementen
5 2-kamer appartementen

8 zelfstandige appartementen

11 aparte woon/slaapkamers
11 aparte woon/slaapkamers, trainen naar zelfstandig wonen
4 kamers

2 kamerwoning voor 1 persoon

3 woningen met 6 zelfstandige appartementen

15 woningen (hotel en crisiopvang)
10 zelfstandige plekken (2-kamerwoningen)

Binnenvest
Cardea

6 kamers (jongerenopvang)
2 kamerwoning voor 1 persoon
15 kamers

kamertrainingshuis met 5 plekken

Aanbieders zorg

Haardstee
IVA wonen

82 plekken (dag- en nachtopvang)

Prodeba
Rivierduinen

eengezinswoning voor 2 personen ZZP4
eengezinswoning voor 2 personen ZZP3

Stumass

29 plekken verdeeld over 9 locaties
6 zelfstandige appartementen

19 zelfstandige appartementen (zonder kookgelegenheid)
9 appartementen en 24 kamers

Terug naar overzicht

Leiden

2 zelfstandige appartementen

14 BW trajecten
28 zelfstandige kamers (Sociaal Pension)
14 zelfstandige appartementen

3 bewoners in één gezinswoning

2 zelfstandige appartementen (jongerenopvang)

18 zelfstandige appartementen

10 ruime studio’s

4 studio’s

23 zelfstandige 1-kamerwoningen

19 zelfstandige appartementen
2 zelfstandige plekken
12 zelfstandige appartementen
8 zelfstandige appartementen
(18-35 jaar)

2 zelfstandige plekken (gedeeld sanitair en keuken)
19 zelfstandige appartementen
5 2-kamer appartementen

8 zelfstandige appartementen

11 aparte woon/slaapkamers
11 aparte woon/slaapkamers, trainen naar zelfstandig wonen
4 kamers

2 kamerwoning voor 1 persoon

3 woningen met 6 zelfstandige appartementen

15 woningen (hotel en crisiopvang)
10 zelfstandige plekken (2-kamerwoningen)

Binnenvest
Cardea

6 kamers (jongerenopvang)
2 kamerwoning voor 1 persoon
15 kamers

kamertrainingshuis met 5 plekken

Aanbieders zorg

Haardstee
IVA wonen

82 plekken (dag- en nachtopvang)

Prodeba
Rivierduinen

eengezinswoning voor 2 personen ZZP4
eengezinswoning voor 2 personen ZZP3

Stumass

Terug naar overzicht

Leiderdorp
1 BW plek

1 woning (hotel en crisisopvang)

3 zelfstandige appartementen

Aanbieders zorg
Binnenvest
Cardea
Soeverein

Terug naar overzicht

Leiderdorp
1 BW plek

1 woning (hotel en crisisopvang)

3 zelfstandige appartementen

Aanbieders zorg
Binnenvest
Cardea
Soeverein

Terug naar overzicht

Leiderdorp
1 BW plek

1 woning (hotel en crisisopvang)

3 zelfstandige appartementen

Aanbieders zorg
Binnenvest
Cardea
Soeverein

Terug naar overzicht

14 zelfstandige 2-kamer appartementen

Lisse

5 BW plekken

13 zelfstandige 2-kamer appartementen

zorgboerderij met 6 plekken

Aanbieders zorg
Cardea
Raamwerk
Stichting Sterksaam

Terug naar overzicht

14 zelfstandige 2-kamer appartementen

Lisse

5 BW plekken

13 zelfstandige 2-kamer appartementen

zorgboerderij met 6 plekken

Aanbieders zorg
Cardea
Raamwerk
Stichting Sterksaam

Terug naar overzicht

14 zelfstandige 2-kamer appartementen

Lisse

5 BW plekken

13 zelfstandige 2-kamer appartementen

zorgboerderij met 6 plekken

Aanbieders zorg
Cardea
Raamwerk
Stichting Sterksaam

16 BW plekken (zorgpark)

Terug naar overzicht

Noordwijk
3 plekken gedeelde voorziening
5 zelfstandige woonplekken
2 zelfstandige woonplekken
14 zelfstandige 2-kamer appartementen

3 plekken gedeelde voorziening (1 studio in zomerhuis en 1 crisisplek voor extern)

9 plekken (7 kamers, 1 zomerhuisje, 1 mindervalide plek)

16 BW plekken (voornamelijk in de Duin - en Bollenstreek)

3 kamers met gedeelde voorzieningen
3 woonplekken (waarvan 1 crisisplek)

Aanbieders zorg
Raamwerk
‘s Heeren Loo
Silhouet

16 BW plekken (zorgpark)

Terug naar overzicht

Noordwijk
3 plekken gedeelde voorziening
5 zelfstandige woonplekken
2 zelfstandige woonplekken
14 zelfstandige 2-kamer appartementen

3 plekken gedeelde voorziening (1 studio in zomerhuis en 1 crisisplek voor extern)

9 plekken (7 kamers, 1 zomerhuisje, 1 mindervalide plek)

16 BW plekken (voornamelijk in de Duin - en Bollenstreek)

3 kamers met gedeelde voorzieningen
3 woonplekken (waarvan 1 crisisplek)

Aanbieders zorg
Raamwerk
‘s Heeren Loo
Silhouet

16 BW plekken (zorgpark)

Terug naar overzicht

Noordwijk
3 plekken gedeelde voorziening
5 zelfstandige woonplekken
2 zelfstandige woonplekken
14 zelfstandige 2-kamer appartementen

3 plekken gedeelde voorziening (1 studio in zomerhuis en 1 crisisplek voor extern)

9 plekken (7 kamers, 1 zomerhuisje, 1 mindervalide plek)

16 BW plekken (voornamelijk in de Duin - en Bollenstreek)

3 kamers met gedeelde voorzieningen
3 woonplekken (waarvan 1 crisisplek)

Aanbieders zorg
Raamwerk
‘s Heeren Loo
Silhouet

Terug naar overzicht

Noordwijkerhout
85 plekken (1 tot 4 persoonswoningen)

3 BW plekken

Aanbieders zorg
Cardea
Rivierduinen

Terug naar overzicht

Noordwijkerhout
85 plekken (1 tot 4 persoonswoningen)

3 BW plekken

Aanbieders zorg
Cardea
Rivierduinen

Terug naar overzicht
eengezinswoning voor 2 personen

Oegstgeest

4 plekken op 1 locatie

1 woning (hotel en crisisopvang)

eengezinswoning voor 3 personen

dubbele woning voor 5 personen

eengezinswoning voor 3 personen + noodbed
11 appartementen

Aanbieders zorg
Binnenvest
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht
eengezinswoning voor 2 personen

Oegstgeest

4 plekken op 1 locatie

1 woning (hotel en crisisopvang)

eengezinswoning voor 3 personen

dubbele woning voor 5 personen

eengezinswoning voor 3 personen + noodbed
11 appartementen

Aanbieders zorg
Binnenvest
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht
eengezinswoning voor 2 personen

Oegstgeest

4 plekken op 1 locatie

1 woning (hotel en crisisopvang)

eengezinswoning voor 3 personen

dubbele woning voor 5 personen

eengezinswoning voor 3 personen + noodbed
11 appartementen

Aanbieders zorg
Binnenvest
Rivierduinen
Soeverein

Terug naar overzicht

Teylingen
3 BW trajecten (Sassenheim 1 indicatie, Voorhout 2 indicaties (trainingshuis))

12 zelfstandige 2-kamer appartementen

15 zelfstandige 2-kamer appartementen

Aanbieders zorg
Cardea
Raamwerk

Terug naar overzicht

Teylingen
3 BW trajecten (Sassenheim 1 indicatie, Voorhout 2 indicaties (trainingshuis))

12 zelfstandige 2-kamer appartementen

15 zelfstandige 2-kamer appartementen

Aanbieders zorg
Cardea
Raamwerk

Terug naar overzicht

Voorschoten

2 plekken op 1 locatie

1 logeerhuis met 5 BW plekken

Aanbieders zorg
Binnenvest
Gemiva

Terug naar overzicht

Voorschoten

2 plekken op 1 locatie

1 logeerhuis met 5 BW plekken

Aanbieders zorg
Binnenvest
Gemiva

Terug naar overzicht

Noordwijk

Type woning/aantal plekken
3 plekken gedeelde voorziening, 1 studio in zomerhuis en 1 crisisplek voor extern

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Bijzonderheden

ZZP 3,4,5: mensen met
ASS, Asperger en PDDNOS. Eetstoornis,
depressie en dwanggedachtes/handelingen

Er is van 07:00 tot 22:00
ondersteuning aanwezig,
en s’nachts is ondersteuning oproepbaar

WMO - BW (PGB).
Bijna nooit WLZ indicatie.
Wel ISD indicatie

Silhouet (werken veel
samen met GGZ Rivierduinen en Centrum
voor autisme Ursula en
Opmaat)

Silhouet (cliënten huren
van Silhouet)

Crisisplek staat open
voor WMO Leiden

Terug naar overzicht

Noordwijk

Type woning/aantal plekken
3 plekken gedeelde voorziening

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

ZZP3 en ISD indicatie:
mensen met ASS,
Asperger en PDD-NOS

Er is van 07:00 tot 22:00
ondersteuning aanwezig,
en s’nachts is ondersteuning oproepbaar

WMO - BW (PGB).
Wel ISD indicatie

Silhouet (werken veel
samen met GGZ Rivierduinen en Centrum
voor autisme Ursula
en Opmaat)

Woonstichting (cliënten
huren van Silhouet)

Bijzonderheden

Terug naar overzicht

Noordwijk

Type woning/aantal plekken
2 zelfstandige woonplekken

Doelgroep

Type zorg

Betaald uit…?

Aanbieder zorg

Eigenaar vastgoed

Mensen met ASS,
Asperger en PDD-NOS

Begeleiding op afspraak
en ‘s nachts is ondersteuning oproepbaar

overgang WMO/ISD
indicatie

Silhouet (werken veel
samen met GGZ Rivierduinen en Centrum
voor autisme Ursula
en Opmaat)

Silhouet (cliënten huren
van Silhouet)

Bijzonderheden

