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Richtlijn safehouses 
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Richtlijn Safehouse 

De toegang beoordeelt samen met het expertiseteam BW inhoudelijk of de ondersteuningsvraag van 

een bewoner het volgen van een traject in een safehouse noodzakelijk maakt. Daartoe gaat de 

toegang samen met het expertiseteam in gesprek met de cliënt. 

• De toegang en het expertiseteam onderzoeken of er noodzaak is voor BW volgens de Friese 

criteria. 

• Als er sprake is van de noodzaak tot 24 uurs ondersteuning en toezicht in de nabijheid, dan 

wordt gekeken of de doelen waaraan gewerkt wordt, passen bij de ondersteuning op grond 

van de Wmo c.q. het product BW. Is dat niet het geval, dan doorverwijzen naar Zvw. 

• Er wordt beoordeeld of er sprake is van dagbesteding op grond van de Wmo of dat er 

sprake is van dagbehandeling vanuit de Zvw. Indien er geen sprake is van dagbehandeling 

wordt er gekeken of ook de module dagbesteding toegewezen dient te worden. 

• Er wordt alleen een indicatie gesteld op basis van een onderzoek dat door de toegang en het 

expertiseteam BW is uitgevoerd. Ook als iemand is opgenomen in een (afkick)kliniek en direct 

vandaaruit naar een safehouse is gegaan. 

• Er wordt geen indicatie verstrekt met terugwerkende kracht. 

• Een indicatie voor een safehouse is altijd tijdelijk (maximaal 1 jaar), de noodzakelijke 

indicatieduur wordt door de toegang en het expertiseteam bepaald. 

• Voor ondersteuning binnen een safehouse wordt een indicatie afgegeven op basis van de 

ondersteuningsbehoefte van de bewoner zoals vastgesteld door de Toegang in Friesland. 

• Indien er sprake is van een intramuraal product dan betaalt de bewoner geen huur of eigen 

bijdrage aan het safehouse. Het tarief voor intramuraal is inclusief huisvestingskosten. 

Daarnaast betaalt de bewoner een eigen bijdrage aan het CAK. 

• Plaatsing buiten de regio is alleen mogelijk op inhoudelijke gronden. 

• Als de cliënt voornemens is om in de omgeving van het safehouse uit te stromen, dan dient 

cliënt zich in te schrijven in de gemeente waarin het safehouse is gevestigd. De toegang 

draagt de casus warm over naar de wensgemeente. Als de wensgemeente geen indicatie 

wil verstekken in het kader van landelijke toegankelijkheid, dan kan dit voorgelegd worden 

bij de geschillencommissie. 

• Er wordt alleen een indicatie verstrekt voor ondersteuning bij safehouses die kwalitatief 

voldoende zijn beoordeeld en in het bezit zijn van een kwaliteitskeurmerk. 

• Indien er géén sprake is van BW dan verloopt de indicatiestelling via de lokale Wmo. 

• Indien cliënt vanuit de eigen woning tijdelijk naar een safehouse gaat en cliënt heeft een 

bijstandsuitkering, dan dient cliënt hierover in contact te treden met de gemeente, afdeling 

sociale zaken, waar hij/zij staat ingeschreven volgens de BRP. 

• De financiering voor verblijf in een (niet-gecontracteerd) safehouse gebeurt op grond van een 

vaststellingsovereenkomst tussen gemeente Leeuwarden en het safehouse. 

• Er wordt alleen samengewerkt met safehouses die zich conformeren aan bovenstaande 

richtlijn. 
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