
 

 

Instelling - vorm Doelgroep, korte omschrijving en bijzonderheden 

GGZ Friesland Overzicht van alle locaties voor behandeling en begeleiding.  

Begeleid wonen 

 

Mindup is een onderdeel van GGZ Friesland en is verantwoordelijk voor begeleiding.  

Uitgebreide informatie vindt je in het WMO productenoverzicht.  

Tot de doelgroep behoren mensen die: 

 op een grote afstand staan van de arbeidsmarkt en die moeite hebben met het 

aangaan van sociale contacten en participatie in de samenleving. Mensen met 

pychosociale of spychiatrische problematiek. 

 in behandeling zijn bij de GGZ en behoren tot de EPA doelgroep (ernstige 

psychiatrische aandoening).  

 bij GGZ Friesland wonen met een ZZP-C indicatie.  

Een aantal locaties waar begeleid wonen mogelijk is zijn Karveel te Franeker, Jan 

Reitsmastraat Franeker, PJ Oudplein Franeker, de Klipper Franker en Troelstraweg 

Leeuwarden.  

Klinisch wonen GGZ 

 

De GGZ heeft in op verschillende plaatse in Friesland   woningen op eigen terrein, 

waar mensen verblijven die door psychiatrische problemen moeite hebben met 

zelfstandig wonen. Doordat de woningen op een terrein staan, bieden ze de 

bewoners een veilige en beschutte woonomgeving.  

GGZ Jeugd 

Kinnik kind en jeugd 

GGZ biedt hulp aan 

kinderen en jongeren 

met psychische 

stoornissen of 

problemen.  

De Friese jeugd-ggz-aanbieders hebben gezamenlijk in kaart gebracht wat ze 

kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers kunnen bieden. In de 

overzichtsnotite jeugd ggz worden functies en kengetallen op een rij gezet, als 

bouwsteen voor de inkoop van jeugdzorg door gemeenten.  

LIMOR 

In de regio Friesland 

werkt LIMOR vanuit de 

filosofie ‘opvangen, 

aanpakken, loslaten’. 

LIMOR heeft  een 

aantal zorgconcepten 

ontwikkeld voor de 

‘moeilijkste’ 

doelgroepen.  

 

  

https://www.ggzfriesland.nl/
https://www.ggzfriesland.nl/onze-locaties
https://www.mind-up.nl/begeleiding-bij-zelfstandig-wonen-1
https://www.mind-up.nl/upload/9bebda90-c017-4886-8872-8eee7757cfef.pdf
http://www.ggzfriesland.nl/pages/pagina.aspx?pid=33BA4F1F-8B42-4678-A438-CFEC2255342C&previewmode=preview
https://www.kinnik.nl/
https://www.kinnik.nl/overzichtsnotitie-jeugd-ggz-in-friesland
http://www.limor.nl/regio/friesland


 

 

Housing First Limor 

 

Housing First is bedoeld voor dak- en thuislozen die zorg mijden en die veelal 

ernstige overlast veroorzaken. De dak- en thuisloze krijgt eerst een eigen woning 

zonder dat vooraf aan allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld clean zijn) moet zijn 

voldaan. De enige afspraak is dat de cliënt bereid is begeleiding te accepteren.  

Housing First trajecten worden vooralsnog in Leeuwarden (4), Sudwest Fryslan (6) 

en de Fryske Maren ‘ (3) aangeboden’.  Met gemeenten kan gesproken worden 

over uitbreiding van dit aanbod. Basis is een individuele WMO-beschikking en een 

beschikbare woning (i.o.m. corporatie).   

Bescherm wonen Limor 

 

In een beschermde woonvorm krijgen bewoners 24 uur per dag hulp en 

ondersteuning, waarbij met een verantwoord tempo wordt toewerken naar 

zelfstandigheid of een andere zorgomgeving. 

Intensieve 

maatschappelijke 

ondersteuning LIMOR 

 

Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning (oftewel: IMO) is gericht op situaties 

met meervoudige problematiek. IMO is bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden 

voor wie Vangnetwerk niet toereikend is. Inzet: het snel maar verantwoord 

toewerken naar een stabiel woon- en leefklimaat. Locatie de Kei in Leeuwarden. 

Crisisopvang LIMOR 

 

De crisisopvang van LIMOR is bedoeld voor gezinnen, alleenstaanden, jongeren in 

crisissituaties die om welke reden dan ook dakloos zijn geworden. Er wordt in eerste 

instantie onderdak en een veilige omgeving geboden. De opvang kent geen 

wachtlijst en is van korte duur: altijd wordt gewerkt aan een zo spoedig mogelijk 

vertrek. Locaties in Sneek en Leeuwarden. 

ZIENN 

Zienn ondersteunt 

mensen die in een crisis 

zitten, dakloos zijn of 

voor wie huisuitzetting 

dreigt. Volwassenen, 

maar ook jongeren en 

gezinnen. ZIENN biedt  

opvangvoorzieningen, 

woonvormen en 

begeleiding aan huis . 

 

  

http://www.limor.nl/housing-first
http://www.limor.nl/woonvoorziening-0
http://www.limor.nl/node/12
http://www.limor.nl/node/12
http://www.limor.nl/node/12
http://www.limor.nl/crisisopvang
http://zienn.nl/


 

 

Opvanglocaties Zienn 

 

Nachtopvang in Leeuwarden 

Een bed voor de nacht, een douche en een warme maaltijd voor mensen die geen 

huis of thuis hebben 

Dagopvang Leeuwarden 

Een ontmoetingsplaats voor mensen zonder dak of thuis. Een plek aan de rand van 

de binnenstad waar dak- en thuislozen even bij kunnen komen van het leven op 

straat. 

Algemene Opvang Leeuwarden 

De Algemene Opvang is een opvangvoorziening in hartje Leeuwarden voor 

mensen die niet (meer) op straat willen leven. Hier is sprake van 24 

uursbegeleiding/-toezicht. 

Huis voor Jongeren in Leeuwarden 

Een voorziening voor jongeren die (weer) zelfstandig willen wonen en daar 

ondersteuning bij willen. 

Kamers met Kansen 

Kamers met Kansen in Leeuwarden biedt jongeren een kamer én begeleiding. Dat 

geeft hen de rust om de studie weer op te pakken en te slagen. 

Crisisopvang in Burgum en Leek 

Tijdelijk onderdak voor volwassenen en gezinnen die om welke reden dan ook op 

straat (zijn) komen te staan. 

Verlengd Verblijf in Leeuwarden, Burgum en Leek 

Tijdelijk onderdak voor mensen die nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen maar 

inmiddel de ‘crisis’ wel zijn ontgroeid. 

Woonvoorzieningen  

Zienn 

 

Sociale Pensions 

In een sociaal pension wonen meerdere personen bij elkaar; ieder heeft een eigen 

zit-/slaapkamer. Er is 24 uur per dag begeleiding of toezicht. Zienn heeft sociale 

pensions in Drachten, Sneek, Hoogezand en twee pensions in Leeuwarden 

(Bonifatiusplein en Hoekstersingel). 

Sociaal Pension Bonifatiusplein in Leeuwarden biedt onderdak aan 24 dak- en 

thuisloze mensen met ernstige psychiatrische problemen en een 

(harddrugs)verslaving met 24 uurs begeleiding. 

Sociaal Pension Hoekstersingel is een woonvoorziening voor 24 dak- en thuisloze 

mensen. Het biedt rust en structuur aan mensen die door – ondermeer- 

psychiatrische problemen niet zelfstandig kunnen wonen. 

Zorgopvang 

In Zorgopvang De Marene wonen mensen zonder dak of thuis, die verzorging en/of 

verpleging nodig hebben. 

  

http://zienn.nl/voor-professionals/wat-biedt-zienn/opvang/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/nachtopvang-leeuwarden/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/dagopvang-leeuwarden/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/algemene-opvang-leeuwarden/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/huis-voor-jongeren-leeuwarden/
http://zienn.nl/hulp-nodig/voor-jongeren/kamers-met-kansen/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/crisisopvang-burgum/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/crisisopvang-burgum/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/verlengd-verblijf-oldegalileen/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/verlengd-verblijf-burgum/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/verlengd-verblijf-leek/
http://zienn.nl/voor-professionals/wat-biedt-zienn/woonvoorzieningen/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/sociaal-pension-drachten/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/sociaal-pension-sneek/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/sociaal-pension-hoogezand/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/sociaal-pension-bonifatiusplein-leeuwarden/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/sociaal-pension-hoekstersingel-leeuwarden/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/sociaal-pension-bonifatiusplein-leeuwarden/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/sociaal-pension-hoekstersingel-leeuwarden/
http://zienn.nl/hulp-nodig/locaties/zorgopvang-de-marene-leeuwarden/


 

 

Ambulante 

woononersteuning 

Zienn 

Zienn biedt vooral ondersteuning aan mensen met  veel en meervoudige complexe 

problematiek.  In de lichtere situaties verwijst Zienn veelal door naar het 

wijkteam. Zienn biedt in in Friesland ambulante ondersteuning vanuit Burgum, 

Drachten, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden. 

Leger des Heils Noord 

Het Leger des Heils is er 

voor mensen zonder 

helper. Het maakt niet 

uit wat hun 

achtergrond of 

levensovertuiging is. 

Iedereen kan een 

beroep doen op het 

Leger des Heils, zelf of 

via een verwijzende 

instantie. 

 

Woonbegeleiding Grijs genoegen bied woonbegeleiding voor ouderen. Het gaat om mensen die het 

niet lukt om goed voor zichzelf te zorgen en tegelijkertijd zorg mijden. Veelal spelen 

psychiatrische problemen en/of verslaving een rol. Locatie Leeuwarden. 

Voortgang  biedt tijdelijke ambulante woonbegeleiding voor volwassenen aan 

mensen  die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat 

vast te houden. Locatie Leewarden.  

In balans biedt langdurige woonbegeleiding aan mensen met complexe 

problematiek, waaronder verslaving en psychiatrie.  Mensen worden 1 of 2 keer per 

week actief aan huis opgezocht en begeleid. Locatie Leeuwarden.  

Bescherm wonen Huis en Haard is  voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In 

deze beschermde woonvorm krijgen de cliënten een eigen kamer en er is 24 uur per 

dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en 

veilig thuis. Er zijn locaties in Groningen, waaronder Noach, en Drenthe.  

REIK 

Reik is een expertise en 

behandelcentrum voor 

kinderen, jongeren en 

volwassenen met een 

licht verstandelijke 

beperking en biedt 

ondersteuning bij 

wonen, werken en 

opgroeien. 

Reik biedt o.a. behandeling, begeleiding en beschutting middels 24-uurs hulpvormen 

bestaande uit behandel-, woon- en crisisgroepen, intensieve gezinshulp en 

alternatieve gezinnen.  Een overzicht van locaties vind je hier.  

 

  

http://zienn.nl/voor-professionals/wat-biedt-zienn/woonondersteuning/
http://zienn.nl/voor-professionals/wat-biedt-zienn/woonondersteuning/
http://www.legerdesheils.nl/noord/hulpaanbod-2
http://www.legerdesheils.nl/noord/Care/view/420
http://www.legerdesheils.nl/noord/Care/view/435
http://www.legerdesheils.nl/noord/Care/view/426
http://www.legerdesheils.nl/noord/Care/view/424
https://www.reik.nl/
https://www.reik.nl/hulpvormen/24-uurs-hulpvormen
https://www.reik.nl/locaties


 

 

JP van den Bent 

Stichting 

Richt zich op mensen 

met een lichte, ernstige 

of meervoudige 

(verstandelijke) 

beperking.  

De JP van den Bent stichting biedt ondersteuning op locaties in Gelderland, 

Overijssel en Friesland. Een overzicht naar plaats en vormen van dienstverlening 

vind je hier. Ambulante ondersteuning, crisisopvang, woonondersteuning en  

kortverblijfhuizen maken o.a. onderdeel uit van het aanbod. 

Talant 

Talant biedt ambulante 

woonondersteuning, 

bescherm wonen en 

dagbesteding voor 

mensen met een 

verstandelijke 

beperking. 

Talant heeft een groot scala aan locaties voor wonen met extra ondersteuning  en 

beschermd wonen.  

Groep Basut Het zorgaanbod van Groep Basut staat open voor cliënten met diverse 

achtergronden. De doelgroep kristalliseert zich uit in cliënten met: 

– aan autisme verwante stoornissen (ASS) 

– persoonlijkheidsproblemen en trauma gerelateerde problematiek (PTSS) 

– meervoudige gedragsproblemen 

– LVG cliënten 

– GGZ cliënten 

– (jeugd) delinquenten (cliënten met een opgelegde maatregel of een taakstraf (PIJ 

– JJI – RM – taakstraf) 

De algemene hulpvraag van de doelgroep is gericht op kortdurend of langdurend 

verblijf in de woongroep, logeren/dagopvang, ambulante begeleiding, individuele 

begeleiding, dagbesteding of andere vormen van ondersteuning of bemiddeling. 

 

http://www.jpvandenbent.nl/
http://www.jpvandenbent.nl/
http://www.jpvandenbent.nl/over-de-jp/waar-biedt-jp-ondersteuning.aspx
https://www.talant.nl/
https://www.talant.nl/locaties
https://www.talant.nl/187/wonen-met-extra-ondersteuning/
https://www.talant.nl/188/beschermd-wonen/
http://www.groepbasut.nl/
http://www.groepbasut.nl/zorgaanbod/logeren/

