
Bijlage I  Aanvullende informatie 
 

a. Definities Beschermd Wonen, Beschermd Thuis, Maatschappelijke Opvang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Locaties van de voorzieningen 

De meeste voorzieningen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zijn gevestigd in 
Nijmegen en Tiel. Van de 640 plekken bevindt 68% zich in Nijmegen, 7% in Tiel, 6% in Culemborg en de 
rest verspreid over andere gemeenten. Verder is er de OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) 
met bemoeizorg en inlooppunten verspreid over de regio. Tot slot zijn er vanuit het verslavingsbeleid 
methadonverstrekkingen, gebruiksruimtes en een medische heroïne unit. 

 
Belangrijkste voorzieningen Gelderland-Zuid 

Voorziening Naam Locatie Aantal plaatsen 

BW-MO* De Hulsen Nijmegen  

 Nunn Nijmegen  

 Crisisopvang Nijmegen  

 MFC (extra beveiligd Nijmegen  

BW, nacht-, crisisopvang  Vince Nijmegen 27 (17-23 jaar) 

 Kwelkade* Tiel  

BW Thuis Voor Nu Tiel 7 (18-30 jaar) 

 RIBW West Maas en Waal 18 

BW + kamertraining  Neder-Betuwe 14 (waarvan 10 BW) 

Tussenvoorziening Tussenvoorziening (RIBW) Culemborg 6 

BW  Yulius (woonvorm, 
de locatie heeft vijf woon-
groepen). 

West Betuwe 25 (volwassenen) 

*o.a. dag- en nachtopvang, 24-uurs opvang, crisisopvang (kortdurend) 
Naast bovenstaand aanbod telt Gelderland-Zuid enkele kleinere BW-voorzieningen in onder andere 
Buren, Mook en een tweetal particuliere initiatieven. 
 

  

Beschermd Wonen: 

 voorziet in de tijdelijke opvang van mensen met ernstig psychosociale en/of 

psychiatrische aandoeningen met 24-uurstoezicht. Beschermd Thuis omvat ambulante 

begeleiding met 24-uurs bereikbaarheid van zorg.  

Bekostiging: 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang worden gefinancierd uit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo):  

niet-medische, tijdelijke ondersteuning gericht op herstel en hervatting van de 

zelfredzaamheid.  

Langdurige (levenslange) en/of medische zorg wordt gefinancierd uit respectievelijk 

de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

 

Maatschappelijke opvang (MO): 

 is toegankelijk voor (dreigend) dak- of thuislozen met psychosociale problematiek 

(crisisopvang)  of (ernstige) psychiatrische problematiek, waaronder alcohol- en 

drugsverslaving. 
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c. De Doelgroep 
Gelderland-Zuid telt gemiddeld over het jaar verdeeld circa 1.150 clienten in Bescherm Wonen. Deze zijn 
verdeeld over 640 plekken. Jaarlijks zijn er circa 1.000 aanmeldingen (nieuw en herbeoordeling). Van 
alle cliënten is 70% man en 30% vrouw. De grootste groepen bevinden zich in de leeftijdscategorieën 
18-23 jaar en 50-59 jaar.  
Verder telt regio Gelderland-Zuid gemiddeld 480 daklozen, merendeel mannen in de leeftijdscategorie 
van 30-39 jaar. Het aantal daklozen als gevolg van de economische conjunctuur neemt toe, alsmede de 
groep met een licht verstandelijk beperking in combinatie met andere problematiek. 
 

d. Overzicht gemiddelde kosten per cliënt per jaar 

Voorziening Bedrag 

Beschermd Wonen intramuraal (ZIN*) € 63.000 

Beschermd Wonen ambulant (ZIN*) € 25.000 

Beschermd Wonen PGB** € 45.000 

Maatschappelijke Opvang (nachtopvang)*** €   7.900 

Maatschappelijke Opvang (24-uursopvang)*** € 14.200 

Tussenvoorziening individueel € 20.000 

Tussenvoorziening gezinsplek € 25.000 

*Zorg in natura 
**Wooncomponent wordt door de aanbieder verzorgd 
***Exclusief zorgcomponenten  


