
 

 

De Intake  

Bij de intaker van Stichting WonenPlus kunt u terecht voor alle vragen over:  

• mogelijkheden voor ondersteuning bij wonen en/of dagbesteding  

• huisvesting in combinatie met woonbegeleiding  

• de optimale match tussen uw vraag/behoefte en de mogelijkheden die WonenPlus heeft  

• de optimale inzet van uw eigen netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers  

• de procedure van de zorgtoewijzing  

• de indicatiestelling  

Voor ondersteuning bij wonen en dagbesteding dient u te beschikken over een geldige indicatie. Op 

basis hiervan sluiten wij met u een overeenkomst af. Aan deze overeenkomst zijn algemene 

voorwaarden verbonden. Voor meer informatie over de intake kunt u contact opnemen met de intaker 

van WonenPlus. Voor meer algemene informatie kunt u tevens terecht op 

www.volksgezondheidenzorg.nl.   

  

Indicatie  

Bij Stichting WonenPlus kunt u ondersteuning krijgen wanneer u een geldige indicatie heeft. Om voor 

zorg in aanmerking te komen, stelt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en/of de WMO, dat er 

sprake moet zijn van bepaalde gezondheidsproblematiek. Dit noemen ze de grondslag. Bij Stichting 

WonenPlus kunt u voor ondersteuning terecht wanneer u een verstandelijke beperking heeft. Ook 

mensen met een lichamelijke of psychiatrische beperking, of een combinatie hiervan, kunnen een 

beroep doen op de dienstverlening van en door Stichting WonenPlus. Er zijn meerdere soorten 

indicaties, namelijk vanuit WMO (gemeente), WLZ (zorgkantoor) of forensische zorg (DJI).  

 

WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning  

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De 

gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet 

deze wet Wmo 2015. Wanneer u via de gemeente waarin u woont een beschikking heeft voor 

ondersteuning kan Stichting WonenPlus ondersteuning bieden bij ambulante begeleiding en 

dagbesteding. Benieuwd voor welke gemeenten dit geldt? zorgaanmeldingen@wonenplus.nu. 

Handige links:  

Meer informatie over de WMO op de site van de rijksoverheid  

 

  

http://www.volksgezondheidenzorg.nl/
mailto:zorgaanmeldingen@wonenplus.nu
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015


 

 

WLZ - Wet langdurige zorg  

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de 

nabijheid nodig hebben. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie nodig. Een verzekerde 

die in aanmerking wil komen voor Wlz-zorg moet hiervoor een aanvraag indienen bij het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt in een indicatiebesluit of iemand toegang heeft tot de Wlz. 

In deze indicatie geeft het CIZ het zorgprofiel aan waarop de verzekerde is aangewezen. Het 

zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg. Tegen het 

indicatiebesluit staat bezwaar en beroep open.  

Handige links:  

Meer informatie over de WLZ op de site van de rijksoverheid  

 

Forensische zorg  

Forensische zorg is voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit 

hebben gepleegd en bij wie het risico hoog is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen. 

WonenPlus biedt in dit kader ambulante begeleiding, 24 uurs zorg en dagbesteding. Meer weten? 

Neem dan contact op met zorgaanmeldingen@wonenplus.nu  

 

Tarieven producten en diensten  

Stichting WonenPlus heeft een Wtza toelating. Dit betekent dat zij zorg mag leveren die wordt 

gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Stichting WonenPlus heeft een 

toelating om de volgende functies (producten) te leveren:  

• Begeleiding  

• Huishoudelijke verzorging  

• Persoonlijke verzorging  

• Verblijf  

• Verpleging  

Stichting WonenPlus brengt kosten in rekening voor aanvullende producten en diensten. In het 

overzicht van de aanvullende producten en diensten van Stichting WonenPlus leest u om welke 

diensten en producten het gaat en de kosten die hieraan verbonden zijn. Voor geen enkel product of 

dienst geldt dat afname verplicht is tenzij dit contractueel bijvoorbeeld door een woon- of 

huurovereenkomst onderling overeengekomen is. Wilt u weten waar u recht op heeft vanuit de WLZ, 

bezoek dan de website van www.zorginstituutnederland.nl en lees daar over het wlz-kompas.  

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
http://www.zorginstituutnederland.nl/
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/w/wlz-kompas


 

 

WLZ Verblijf  

 



 

 

 



 

 

 

 


