
Verbijzondering 
van Individuele 

veiligheid. Er 
zijn cliënten die 
voor hun eigen 

ontwikkeling vooral 
behoefte hebben 

aan een prikkelarme 
(woon)omgeving 
en/of die minder 

goed in een groep 
functioneren. Vaak 

zijn dit cliënten 
met psychiatrische 

stoornissen in 
het autistische 

spectrum.
Prikkelarme 

omgeving

Cliënten die 
mogelijk een gevaar 
voor hun omgeving 
kunnen betekenen. 

Vaak ligt hier 
verslavingsgedrag 
aan ten grondslag. 

Deze categorie 
heeft de verslaving 
min of meer onder 

controle; op de 
locatie zijn de 

cliënten abstinent.
Omgevings-

veiligheid, 
abstinent

Cliënten die 
mogelijk een gevaar 
voor hun omgeving 
kunnen betekenen. 

Vaak ligt hier 
verslavingsgedrag 
aan ten grondslag. 
Op de locatie zijn 
de cliënten niet 

abstinent.
Omgevings-

veiligheid, 
niet-abstinent

Cliënten die nog 
niet de mate van 
zelfstandigheid 

hebben verworven 
die bij hun 

leeftijd past. De 
beschermende 
woonomgeving 

biedt hen de 
ruimte om aan die 

zelfstandigheid 
te werken. Vaak 

betreft dit jongere 
cliënten en/of 

cliënten met een 
licht verstandelijke 
beperking of ASS. 
Deze doelgroep 

komt soms 
kortdurend voor 

Wlz-opname 
in aanmerking 

(SGLVG-pakketten).
Verlengde 
opvoeding

Cliënten die niet 
duidelijk in één van 

de vorige categorieën 
zijn onder te 

brengen. Ook de 
cliënten die op een 

forensische titel 
zijn binnengekomen 

en waarbij het 
niet duidelijk is of 
en op basis welke 

onderliggende 
problematiek na 
beëindiging van 
de forensische 

periode een 
verlenging van het 

Beschermd Wonen is 
aangewezen. 

Overige 
bescherming 
en forensisch

Langdurig
 daklozen

Cliënten die op 
basis van langdurige 

psychiatrische 
problematiek  

en/of met 
verslavings-
problemen 

in de opvang 
terechtkomen. 
Deze cliënten 

stromen vaak uit 
naar Beschermd 

Wonen, maar 
onder andere 

door wachtlijsten 
verblijven zij vaak 
lang in de opvang.

Jongeren
Cliënten van circa 
16-25 jaar die geen 
eigen woonadres 

hebben. Soms 
omdat zij uit een 

instelling afkomstig 
zijn (18-/18+ 

problematiek); soms 
omdat zij zwerven. 

Na opvang met 
enige vorm van 
begeleiding in 
traject richting 

(grotere) 
zelfstandigheid.

Overige opvang
Overige cliënten, 
die niet tot één 
van de eerste 

vier categorieën 
behoren. Vaak is 

hier vooral een ‘dak’ 
nodig, omdat zij 

niet geregistreerd 
zijn. Denk aan 

herinkomers en 
seizoenarbeiders.

Cliënten die op 
basis van klassieke 

psychiatrische 
problematiek 

bescherming nodig 
hebben omdat zij 
anders een gevaar 

voor zichzelf 
kunnen vormen. 

Individuele 
veiligheid

Kortdurend/
economisch 

daklozen
Cliënten die op 
basis van een 

combinatie van 
psychosociale 

problemen vaak 
kortdurende opvang 

in de opvang 
verblijven. Vrijwel 
altijd is sprake van 

schulden; denk ook 
aan gevolgen van 
vechtscheidingen. 

Uitstroom is 
doorgaans gericht 

op snelle terugkeer 
naar zelfstandigheid.

Doelgroepen

Beschermd

Wonen

Doelgroepen

maatschappelijke

opvang

Gezinnen
Gezinnen die 

opvang zoeken 
naar aanleiding van 

situatie van huiselijk 
geweld of andere 

redenen.   
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