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Bezoekadres 

Oldehoofsterkerkhof 2 
8911 DH Leeuw arden 
 

Postadres 
Postbus 21000 
8900 JA Leeuw arden 
 

(058) 233 83 88 
info@sdfryslan.nl 

Aan : leden Ambtelijk Overleg WMO (BW en Opvang), teamleiders en medewerkers 
wijk- en gebiedsteams 

Van : Irene Gaspers, Sociaal Domein Fryslân 
058 233 6170, irene.gaspers@leeuwarden.nl 

Aandachtsveld : WMO 

Onderwerp : tijdelijke werkwijze expertiseteam Beschermd Wonen 
Datum  : 23 maart 2020 
 

______________________________________________________________________ 

 

Aanleiding 
De ontwikkelingen en maatregelen rondom het Coronavirus hebben gevolgen voor de werkwijze ten 

aanzien van Beschermd Wonen. Door team Wmo en het Expertiseteam Beschermd Wonen zijn de 

volgende afspraken gemaakt: 
- het basisuitgangspunt is dat door SDF de richtlijnen van de GGD en het RIVM worden 

gevolgd.  

- daaruit volgt dat medewerkers van SDF vanuit huis werken. Dit geldt ook voor de 

medewerkers van het Expertiseteam Beschermd Wonen.  

- dit houdt in dat er geen bezoeken op locatie plaatsvinden.  

 

Deze situatie heeft gevolgen voor de toegang tot beschermd wonen en de herbeoordeling van cliënten 

waarvan de beschikking binnenkort afloopt en vraagt om een aangepast werkwijze.  

Continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd en elke casus wordt beoordeeld op haar eigen 

specifieke omstandigheden, zowel voor wat betreft meldingen/nieuwe aanvragen voor Beschermd 

wonen als voor herbeoordelingen. 

Deze werkwijze is geldig tot 6 april a.s. en wordt zo nodig verlengd naar gelang de situatie rondom het 

Covid19 dit vraagt. 

 

Nieuwe instroom 
Gezien de huidige situatie kan een regulier onderzoek nu niet plaatsvinden. Het is wenselijk om het 

onderzoek uit te stellen tot na de periode van thuiswerken. We kennen immers geen spoed bij BW. En 

mogelijk laat een zorgaanbieder ook geen nieuwe bewoners toe op dit moment. 

Herbeoordeling   
De medewerkers van het Expertise Team Beschermd Wonen hebben een overzicht van de 

beschikkingen die  de komende 3 maanden aflopen. Op basis van deze lijst wordt contact gezocht 

met de betrokken medewerker wijk- en gebiedsteam om te horen of de inwoner een verzoek tot 

herbeoordeling heeft gedaan. Gezamenlijk wordt besproken wat nodig c.q. wenselijk is. Informatie die 

hierbij kan helpen is bijvoorbeeld: 

1.  de beschikbare informatie uit het dossier; 

2.  informatie die de medewerker wijk-gebiedsteam heeft ontvangen van een zorgaanbieder; 

3.  informatie van een gesprek dat in het kader van casusregie kortgeleden heeft 

plaatsgevonden; 
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4.  informatie die de medewerker van het wijk-gebiedsteam en de expert samen ophalen bij de 

bewoner via telefonisch contact of beeldbellen bij de bewoner en/of zorgverlener. 

 

Als alle mogelijke informatie is verzameld en besproken dan kan dit tot de volgende beoordelingen 

leiden: 

1.  Is de informatie voldoende om te beoordelen of er nog sprake is van Beschermd wonen dan 

wordt beoordeeld welk product het meest passend is. De beschikking kan dan op reguliere 

wijze worden afgegeven. 

2.  Is de informatie voldoende om te beoordelen of er nog sprake is van Beschermd wonen maar 

niet voldoende om te beoordelen welk product het meest passend is, dan wordt de 

beschikking ambtelijk verlengd. 

3.  Is de informatie voldoende om te beoordelen dat er geen sprake meer is van Beschermd 

wonen, dan wordt de beschikking beëindigd.  

4.  Is de informatie onvoldoende om te beoordelen of er nog sprake is van Beschermd wonen of 

van mogelijke uitstroom, dan wordt de beschikking ambtelijk verlengd.  

 

Er wordt voor maximaal 3 maanden ambtelijk verlengd. Indien we dan nog steeds beperkt zijn als 

gevolg van de Covid19 situatie, dan wordt er een nieuwe afweging gemaakt .  

Tot slot 
Wekelijks / 2-wekelijks kijken we welke beschikkingen aflopen en volgen we de beschreven werkwijze 

voor herbeoordelingen.  

De aanvragen voor herbeoordeling die op de wachtlijst staan worden eveneens meegenomen in deze 

werkwijze. 

Zodra alle maatregelen rondom het Covid19 worden opgeheven, wordt direct gestart met de reguliere 

werkzaamheden. Dat betekent dat er dan weer afspraken ingepland kunnen worden voor reguliere 

onderzoeken van zowel de ambtelijk verlengde beschikkingen als de regulier aflopende beschikkingen 

en nieuwe aanvragen. 

 

Inhoudelijke vragen kunnen altijd gesteld worden. Dat kan telefonisch met de experts of via de mail 

rechtstreeks aan de experts of via etbw@sdfryslan.nl. Voor vragen omtrent de werkwijze is Irene 

Gaspers contactpersoon via irene.gaspers@sdfryslan.nl.  

 

We hopen ondanks de huidige situatie elkaar toch goed te kunnen vinden en te kunnen blijven 

samenwerken, ook al is dat op afstand. We wensen een ieder een goede thuiswerkperiode toe en 

hopen dat jullie allen gezond blijven. 
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