
Intensieve zorg en/of begeleiding vanwege 
een (complexe) psychiatrische aandoening 
of verstandelijk beperking.

Wijkteams of andere 
zorginstellingen /Wlz

Mensen die vanwege ziekte of een aandoe-
ning blijvend aangewezen zijn op 24 uur per 
dag zorg in de nabijheid of permanent 
toezicht. Indicatie vanuit het CIZ.

Cliënt: 
- is niet dakloos en heeft een eigen inkomen
- heeft blijvende zorg nodig
- accepteert begeleiding

Intensieve begeleiding gericht op:
- stabilisatie, behouden wat de cliënt kan
- bevorden van dagelijkse structuur 
- beschermde woonomgeving 
- ondersteuning van taken op alle leefgebieden 
- hulp vanwege (somatische) gezondheidsbeper     
  kingen

WLZ WONEN

‘’Op maat’’ begeleiding bieden aan zelfstan-
dig wonende mensen die hulp nodig hebben 
bij het op de rit krijgen van hun leven.

Wijkteams / 
WMO

Mensen die ondersteuning nodig hebben 
bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen 
of bij het regie voeren over dagelijkse 
handelingen. Soms sprake van vorm van 
gedragsproblematiek.

Cliënt heeft eigen woonplek.
Samen met de cliënt wordt gekeken op welke 
leefgebieden hulp nodig is. Daar wordt onder-
steuning op ingezet.

AMBULANTE BEGELEIDING

Tijdelijk wonen in gemeubileerde woning 
met lichte begeleiding.

Economische daklozen. 
Mensen die zichzelf kunnen redden, 
mits ze snel hulp krijgen. Meerderjarig 
persoon / stel eventueel met kinderen.

Lichte begeleidingsvorm op meerdere
leefgebieden.

HUIS TE LEEN

Tijdelijke huisvesting en intensieve bege-
leiding voor mensen die zich niet op 
eigen kracht kunnen redden.

Indicatie vanuit CIMOT 
Enschede / Almelo

Mensen met psychische en psychosociale klachten. 
De cliënt is niet in staat de nodige hulpvraag te 
(laten) stellen bij behoefte aan ondersteuning en 
vaak niet in staat zelf structuur in zijn / haar leven 
aan te brengen. Er is een hoog risico op decompen-
satie en complicaties. De cliënt heeft begrenzing in 
gedrag nodig en beperkte ADL vaardigheden.

Cliënt: 
- is niet dakloos en heeft eigen inkomen 
  (uitkering of salaris)
- voldoet aan inkomenstoets en accepteert 
begeleiding
- is geen gevaar voor zichzelf of een ander
- er is geen reclasseringstoezicht

Begeleiding gericht op:
- bevorderen zelfredzaamheid en participatie
- psychisch en psychosociaal functioneren
- stabilistatie psychiatrisch ziektebeeld 
- voorkomen van verwaarlozing en overlast
- afwenden van gevaar voor cliënt / anderen

BESCHERMD WONEN 
Beschermd Wonen Modulair 

(centrumgemeente Enschede)
Beschermd Wonen op Afstand  

(centrumgemeente Almelo)

Via het arrangement Wonen helpt Humanitas Onder Dak meerderjarige kwetsbare mensen die vanwege psychosociale uitdagingen (nog) niet in 

staat zijn zelf een woonplek te vinden en te behouden. De drijfveer van Wonen ligt in de overtuiging dat iedereen recht heeft op passende, 

betaalbare en veilige huisvesting.

Meer informatie over het aanbod
 van Wonen: 088 - 11 98 820

Cliënt:
- heeft een eigen inkomen (uitkering of salaris)
- kan zelfstandig wonen
- geen psychiatrische of -verslavingsproblematiek, 
wel evt. lichter psychosiale problemen
- accepteert begeleiding
- binding met gemeente
- huurhuis vinden via reguliere wegen lukt niet

Huisvesting wordt meteen verzorgd, zonder 
dat de client direct aan allerlei voorwaarden 
(bijvoorbeeld clean zijn) moet voldoen. 
Vanuit de eigen woonplek kan de cliënt in 
alle rust en met intensieve begeleiding, 
vorm geven aan zijn of haar leven. 

Langdurig dakloze mensen met  complexe 
problemen (veelal verslavingsproblematiek). 
Mensen die vaak niet via reguliere wegen een 
woonplek kunnen vinden.

Mensen die al meerdere hulpverleningstrajecten 
hebben doorlopen.

Cliënt:
- accepteert woonbegeleiding
- betaalt huur op tijd
- veroorzaakt geen overlast in de woning
- heeft geen verplicht reclasseringscontract

Intensieve begeleiding gericht op:
- behoud van huisvesting
- verbeteren gezondheid
- verbeteren welzijn en sociale integratie
- bieden keuzevrijheid aan cliënt
- hulp bij proces van volwassen worden (HFY)

HOUSING FIRST (YOUTH)

Wijkteams of andere 
zorginstellingen / WMO

Centrumgemeente Almelo

Centrumgemeente Enschede

W W W . H U M A N I T A S O N D E R D A K . N L / W O N E N

Wijkteams / 
WMO

Cliënten van Housing First, WLZ Wonen en Beschermd Wonen kunnen 
gebruik maken van onze 24/7 bereikbaarheidsdienst. Tevens pakken

onze begeleiders alle meldingen rond overlast direct op.


