
Pilot pilotpartijen korte omschrijving

Ambtelijk contactpersoon 
(zie mailadressen 
onderaan)

BW Light                             Jeanette 
van der Meer j.vd.meer@jso.nl                      
Robert Borsje 
r.borsje@debinnenvest.nl

Prodeba/ Cardea/ De 
Binnenvest

In een BW setting kan door cliënten onvoldoende 
zelfstandig worden gewoond. In een ambulante 
setting kan onvoldoende beroep worden gedaan 
op intensievere begeleiding. Dit project vult de 
ontbrekende schakel in de zorgketen op door 
kleinschalige woonvoorzieningen voor BW light te 
realiseren voor jongvolwassenen 18 - 30 jaar. 

Renske Gercama,            
Eline Bosch, consulent 
Beschermd Wonen 

Zelfstandig wonen binnen bereik                                  
Tessa van der Linden, 
tessa.vanderlinden@rivierduinen.nl GGZ Rivierduinen

De overstap voor cliënten van BW naar een vorm 
van zelfstandig wonen blijkt in de praktijk een 
lastige. Dit vergt allerlei nieuwe vaardigheden op 
het gebied van huishouden. Ook is er een grotere 
kans op sociaal isolement. Dit project richt zich 
op het vereenvoudigen van de overstap naar 
zelfstandig wonen door in te zetten op 1) 
versterken van zelfmanagement 2) buurtcirkels 
3) het oprichten van een werkplaats herstel 4) het 
organiseren en borgen van vroegsignalering en 
terugvalpreventie vanuit de woonbegeleiding, 
FACT-teams en SWT's.

Leiden: Anita Toen      
Katwijk: Aldert Haasnoot    
DBS: Dieke van Venrooij          
Rijnstreek: Lucia Overpelt

Gewoon thuis Rijnstreek             
Lennert de Boer
l.deboer@kwintes.nl

Kwintes/De 
Binnenvest/Rivierduinen

Een schakel tussen opvang of BW en ambulante 
begeleiding of behandeling. Dit project zet in op 
24-uursbegeleiding voor inwoners die vragen 
hebben voorbij het ambulante aanbod. 

Lucia Overpelt               Maria 
Nijenhuis (consulent BW)

Ouderinitiatief Alphen       (Marleen 
de Moel Marjolein Koster, 
Ouderinitiatiefalphen@hotmail.com Stichting Gewoon Wonen

In Alphen aan den Rijn is een gebrek aan een 
passende woonvorm voor jongvolwassenen met 
ASS en een normaal tot hoge intelligentie. Deze 
pilot zal een woonvorm realiseren voor tenminste 
10-15 jongvolwassenen met ASS en een 
(boven)gemiddelde intelligentie. Deze pilot is 
ontstaan vanuit de ouders van de doelgroep.

Rob de Boer                  Lucia 
Overpelt

WMO Spoedzorg    
GGZ Rivierduinen/Prodeba/De 
Binnenvest

Dit project zet in op het verminderen van huidige 
knelpunten in de spoedzorg door het realiseren 
van 24 uurs ambulante specialistische 
spoedhulp. De resultaten van het uit te voeren 
onderzoek naar het functioneren van de 
spoedhulp in de hele keten BW in de Leidse 
regio wordt als grondlegger gebruikt voor het 
ontwikkelen van nieuwe oplossingsrichtingen en 
samenwerkingsstructuren binnen de crisiszorg. Renske Gercama

Respijthuis/   herstelwerkplaats 
Marcel van der Wal 
marcelvanderwal@lumen-
hollandrijnland.nl Stichting Lumen

Voor mensen met psychische problematiek die 
(begeleid) zelfstandig wonen is het soms 
noodzakelijk om tijdelijk even meer 
ondersteuning te krijgen. Nu leidt een dergelijke 
terugval in het ergste geval tot een opname in 
een kliniek. Het respijthuis biedt cliënten de 
mogelijkheid om tot rust te komen en van daaruit 
te werken aan hun herstel.

Lucia Overpelt (Rijnstreek) 
en Anita Toen (Leiden)

Respijthuis Leidse regio       
Marcel van der Wal 
marcelvanderwal@lumen-
hollandrijnland.nl Stichting Lumen

Voor mensen met psychische problematiek die 
(begeleid) zelfstandig wonen is het soms 
noodzakelijk om tijdelijk even meer 
ondersteuning te krijgen. Nu leidt een dergelijke 
terugval in het ergste geval tot een opname in 
een kliniek. Het respijthuis biedt cliënten de 
mogelijkheid om tot rust te komen en van daaruit 
te werken aan hun herstel.

Renske Gercama           Anita 
Toen 

Pitstop Duin & Bollenstreek     
Mieke Aanen, 
Mieke.Aanen@sheerenloo.nl

s Heeren-Loo/ GGZ 
Rivierduinen/ De Binnenvest

Ontwikkeling van intersectorale werkwijze ten 
behoeve van consultatie en tijdelijke extra 
ondersteuning bij het zelfstandig wonen van 
mensen met multi problematiek. Cyriel Thomas (D&B)

Renske Gercama r.gercama@leiden.nl
Anita Toen a.toen@leiden.nl
Cyriel Thomas c.thomas@noordwijk.nl
Lucia Overpelt loverpelt@alphenaandenrijn.nl
Dieke van Venrooij d.vanvenrooij@hltsamen.nl
Aldert Haasnoot a.w.haasnoot@katwijk.nl
Maria Nijenhuis m.nijenhuis@leiden.nl 
Rob de Boer r.deboer@nieuwkoop.nl

Esther 't Hart ethart@ggdhm.nl
Nienke Terpstra NTerpstra@ggdhm.nl
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