Veelgestelde vragen over
beschermd wonen
In deze informatiekaart geven we antwoord op de meest gestelde vragen
over beschermd wonen. Staat uw vraag er niet bij? Kijk ook eens op onze
website www.wijkteamsenschede.nl.
Overgangsrecht
Voor cliënten met een indicatie beschermd wonen (ZZP GGZ-C) geldt vanaf 2015 een
overgangsrecht van vijf jaar. Dit betekent dat uw huidige indicatie maximaal vijf jaar geldig blijft,
tenzij deze eerder afloopt. Per uiterlijk 1 januari 2020 vervallen alle bestaande indicaties.

Wanneer ben ik aangewezen op beschermd wonen?
Als u niet -meer- in staat bent zelfstandig te wonen en in een instelling moet wonen, kan het zijn
dat u in aanmerking komt voor beschermd wonen. Het Cimot is de centrale toegang tot opvang en
beschermd wonen in Twente. Kijk voor meer informatie over beschermd wonen en contactgegevens
op www.cimot.nl.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het wijkteam. Een medewerker van het wijkteam gaat
met u in gesprek om te kijken op welke manier ondersteuning in uw situatie gewenst is. Samen met
u bepalen ze wat u zelfstandig of met hulp van uw omgeving kan. En of er algemene voorzieningen
zijn die u kunt gebruiken en waar professionele ondersteuning nodig is. De uitkomst van dit gesprek
wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. Komt daaruit dat u waarschijnlijk toch beschermd
wonen nodig heeft, dan meldt het wijkteam dit bij het Cimot. Het wijkteam en het Cimot bekijken dan
samen op welke wijze u de noodzakelijke zorg kunt krijgen.

Hoe werkt de eigen bijdrage?
U betaalt een eigen bijdrage voor verblijf. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door
het CAK en is gebaseerd op uw inkomen en op uw vermogen. Op de site van het CAK kunt u
berekenen wat uw eigen bijdrage wordt. De gemeente Enschede bewaakt dat u van uw inkomen,
altijd een bedrag voor zak- en kleedgeld overhoud (21 jaar en ouder: ± € 300,- per maand).

Meer vragen?
Op dit moment kunt u uw vraag het beste stellen bij uw huidige zorgverlener. Deze kent immers
uw situatie. Kijk op www.wijkteamsenschede.nl voor meer informatie of neem contact op met het
wijkteam. U kunt onze medewerkers bereiken op nummer 053-4817900 of door een e-mail te
sturen naar info@wijkteamsenschede.nl. Op de website van het Cimot vindt u meer informatie over
beschermd wonen: www.cimot.nl.
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