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Proef beschermd wonen in eigen omgeving 

WAGENINGEN 

Wageningen gaat zelf bepalen wie in aanmerking komt voor de regeling. Rol 
van Ede beperkt tot doorsluizen geld.  

Mensen met psychiatrische problemen kunnen zich beter in hun eigen omgeving op 

hun terugkeer in de maatschappij voorbereiden. Daarom is de gemeente 

Wageningen een proef gestart om zelf te bepalen of een inwoner met geestelijke 

gezondheidsproblemen in aanmerking komt voor het zogeheten beschermd wonen. 

Normaal gesproken doet een centrumgemeente dat, zoals Ede in dit geval. 

Het RIBW, dat mensen begeleidt bij het opnieuw regie krijgen over hun leven, is blij 

met deze stap. "Wageningen is de eerste gemeente in Nederland die deze stap heeft 

genomen", zegt burgemeester Geert van Rumund. "Op deze manier kunnen we de 

betrokken personen veel beter maatwerk leveren dan tot nu toe." De rol van Ede blijft 

beperkt tot het verstrekken van geld, want dat komt nog steeds daar terecht. 

Wageningen telt op dit moment 46 personen met psychiatrische problemen die 

beschermd wonen. Wethouder Lara de Brito heeft het over 'onze' inwoners. "Daarom 

praten die ook mee bij het vinden van de beste oplossing om uit de problemen te 

komen", aldus De Brito. "Dat hoeft niet per se beschermd wonen te zijn. Het kan 

zelfstandig wonen met hulp aan huis zijn. Of we bedenken zelf een nieuwe 

woonvorm als dat nodig is." 

"Wij staan positief tegenover het lokaal invullen van beschermd wonen", reageert 

John Keunen, regiohoofd bij RIBW Arnhem & Vallei (RIBW AVV). "We zijn verheugd 

dat Ede met deze proef heeft ingestemd." 

De nieuwe manier van werken, waarbij zo lokaal mogelijk wordt geopereerd, is één 

van de speerpunten van het meerjarenplan van RIBW AVV. "Wij stimuleren en 

faciliteren onze cliënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te herstellen." Daarbij 

gebruikt de organisatie lokale netwerken. "Voor de cliënten betekent dit dat we altijd 

in de buurt zijn en dat biedt veiligheid en zekerheid. Dat zijn belangrijke voorwaarden 

voor een goed herstel." 

Keunen zegt er naar uit te kijken samen met Wageningen en andere 

maatschappelijke partners nieuwe vormen van beschermd wonen te ontwikkelen. "Je 

kunt denken aan kortdurend tijdelijk verblijf, lokale maatschappelijke opvang, een 

moeder- en kind huis of containerwoningen." 


