Insluiting- uitsluitingcriteria
Friesland Begeleid Wonen hanteert voor cliënten die zich aanmelden insluitingcriteria en
uitsluitingcriteria. Bij het aanmeldingsgesprek of het intakegesprek zullen wij deze criteria hanteren.
Door de opgestelde criteria wordt er een afweging gemaakt tussen de ondersteuningsvraag, risico’s
en het ondersteuningsaanbod van Friesland Begeleid Wonen.
Insluitingcriteria:
De cliënt komt in aanmerking voor het ondersteuningsaanbod van Friesland Begeleid Wonen als:
De cliënt (tijdelijk) vastgelopen is op één of meerdere levensgebieden van de
zelfredzaamheidsmatrix.
Bij de cliënt sprake is van een uitbehandelde of vergevorderde behandeling voor psychiatrische,
psychische, lichamelijke of verslavingsproblematiek.
De cliënt behoefte heeft aan een beschermende, veilige en stabiele (woon)omgeving.
De cliënt in bezit is van een geldige en lopende indicatie.
Uitsluitingcriteria
De cliënt komt niet in aanmerking voor het ondersteuningsaanbod van Friesland Begeleid Wonen
als:
De cliënt behoefte heeft aan zorg waarbij een BOPZ aanmerking vereist is of een gesloten opname
vereist is of de cliënt een actieve forensische titel of maatregel opgelegd heeft gekregen.
De cliënt een ernstige of meervoudige lichamelijke handicap, zintuiglijke beperking of geestelijke
beperking heeft waardoor specialistische zorg of verpleegkundige zorg nodig is of complete
overname van de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) vereist is.
Bij de cliënt sprake is van drank- of drugsmisbruik.
Bij de cliënt sprake is van (totale) desoriëntatie in tijd, plaats en persoon of de cliënt in een (actieve)
psychose zit.
De cliënt een verleden met (ernstige) agressieproblematiek of seksueel ongewenste en
grensoverschrijdende gedragingen heeft.
De cliënt niet in staat is tot het (onder begeleiding) beheren, toedienen en bewaren van zijn eigen
medicatie of niet open staat dat het beheer, toedienen en bewaren van zijn eigen medicatie door
een andere partij uitgevoerd of overgenomen wordt.

Versie 4; juni 2019

Friesland Begeleid Wonen kan de zorgovereenkomst met bestaande cliënten beëindigen indien er
een redelijk termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor beëindiging en er sprake is
van:















niet begeleidbaar opstellen in de mate dat verantwoorde begeleiding naar de cliënt niet
meer gegarandeerd kan worden,
niet nakomen van gemaakte afspraken,
het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaaldelijk
(schriftelijk) aandringen of waarschuwen,
agressief of intimiderend gedrag naar andere cliënten of medewerkers,
seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag richting andere cliënten of medewerkers,
ongewenste intimiteiten,
lichamelijk geweld,
een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving,
een BOPZ indicatie,
het achterhouden van (relevante) informatie of onjuiste, onvolledige of valse informatie
verstrekken,
een ernstige mate van bedreiging of intimidatie die de persoonlijke veiligheid of vrijheid van
mensen in gevaar brengt,
hygiënische of veiligheidsomstandigheden in de woning van de cliënt. Deze omstandigheden
leveren een ernstig risico op voor zorgverleners en derden,
de omvang of zwaarte van de zorg ontwikkelt zich zodanig door een gewijzigde zorgvraag dat
deze buiten de reikwijdte van de zorgovereenkomst vallen,
cliënt blijkt niet te passen binnen de leefomgeving van de organisatie.
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