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Geldigheid beschikking Beschermd wonen 
De beschikking Beschermd wonen is geldig vanaf startdatum tot einddatum zoals vermeld op de 
beschikking. Dat is het uitgangspunt. 

Er zijn echter situaties waarin de beschikking eerder eindigt. En hoe zit dat als de aanbieder om 
zwaarwegende redenen de ondersteuning stopzet?  

Einde beschikking beschermd wonen - cliënt 
Wat zijn dan die situaties waarin de beschikking van de cliënt eerder eindigt/kan eindigen? 

1. De beschikking kan eerder worden beëindigd door de cliënt zelf. Dat kan als cliënt niet langer 
gebruik wil maken van zijn recht op ondersteuning die de beschikking biedt. 

2. De beschikking eindigt eerder als de doelen eerder zijn behaald dan de looptijd van de 
beschikking en aanbieder en cliënt in gezamenlijkheid concluderen dat Beschermd wonen niet 
meer nodig is. 

3. De beschikking Beschermd wonen eindigt indien cliënt uitstroomt uit Beschermd wonen en 
vanuit de lokale gemeente een beschikking voor ambulante ondersteuning heeft gekregen. 

4. De beschikking kan eerder eindigen als bij controle door de backoffice van gemeente 
Leeuwarden blijkt dat er geen verzilvering plaatsvindt op de beschikking gedurende een 
periode van zes maanden. In dat geval wordt contact gezocht met cliënt om te onderzoeken 
waarom geen gebruik wordt gemaakt van de afgegeven beschikking. De beschikking kan dan 
alleen in overleg met cliënt worden beëindigd. 

5. De beschikking kan eerder eindigen als er sprake is van een bijzondere omstandigheid, 
bijvoorbeeld bij langdurige detentie of bij overlijden, etc. 

Als op verzoek van de cliënt of aanbieder de beschikking wordt beëindigd, dan moet dit altijd worden 
gemeld bij de Toegang. Zij vullen op het besluitformulier in dat er sprake is van beëindiging van de 
beschikking met de reden van beëindiging en de einddatum. Het besluitformulier wordt verstuurd naar 
de backoffice van de gemeente Leeuwarden. Zij beëindigen de beschikking en bevestigen dit met een 
brief aan de cliënt.  

Wijziging aanbieder 
Er zijn situaties waarin de aanbieder de ondersteuning aan cliënt wil beëindigen voor de einddatum op 
de beschikking van de cliënt. Dat kan alleen als er sprake is van zwaarwegende redenen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een verstoorde relatie tussen aanbieder en cliënt als gevolg van incidenten. 

In de Richtlijn stopzetten zorg – weigering zorg BW door aanbieder staat dit beschreven. 

Wat belangrijk is om te weten is dat de beschikking van de cliënt geldig blijft in die situaties. De 
einddatum van de beschikking is immers niet nog niet bereikt. Als de cliënt vervolgens een andere 
aanbieder vindt die ondersteuning wil bieden, dan kan de cliënt zich melden (eventueel samen met de 
aanbieder) bij de Toegang. De Toegang kan op basis van de geldige beschikking een besluitformulier 
insturen naar de backoffice van de gemeente Leeuwarden met daarop aangegeven dat er sprake is 
van wijziging aanbieder. De nieuwe aanbieder ontvangt na verwerking van de wijziging een 301-
bericht (zorgtoewijzing). Dit is de basis waarop ondersteuning geleverd kan worden. 

De cliënt ontvangt een gewijzigde beschikking met daarop de gegevens van de nieuwe aanbieder 
maar met hetzelfde product en einddatum als de eerdere beschikking. 

https://www.sdfryslan.nl/sites/default/files/2020-01/20170420%20Werkwijze%20beeindigen%20zorg%20-%20weigeren%20zorg%20BW%20door%20zorgaanbieder._.pdf

