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Dialoogavond  
woensdag 18 november 2015 
 
 
 
Hieronder vindt u de informatie over het Beschermd Wonen Forint die aan de aanwezigen 
is verstrekt op 18 november 2015. Hiervoor is onder meer gebruik gemaakt van de input 
van de klankbordgroep die op 26 oktober jl. bij elkaar kwam. In deze klankbordgroep wordt 
de buurt vertegenwoordigd door ouders en medewerkers van de Dom Helder 
Camaraschool en buurtbewoners. Naar aanleiding van de verstrekte informatie zijn ook 
vele vragen beantwoord.  
 
Een vertegenwoordigster van de gemeente Groningen gaf een toelichting op het 
bestemmingsplan. Voor de panden van BW Forint geldt de bestemming ‘wonen’. Daarvoor 
zijn destijds de geldende procedures gevolgd. Wie het bestemmingsplan wil inzien kan dit 
doen via www.groningen.nl/bestemmingsplan.  
 
 
Ontstaan BW Forint  
 
Tot 1 januari 2016 > Beschermd Wonen Beijum – Onnemaheerd 

 
 
Vanaf 1 januari 2016 > Beschermd Wonen Forint - Onnemaheerd 

 
Het verschil tussen reguliere psychiatrie en forensische psychiatrie is dat de cliënt een delict 
heeft gepleegd, mede vanwege zijn stoornis. Daarvoor moet hij behandeld en begeleid 
worden. De problematiek van cliënten met/zonder forensische titel is hetzelfde. 
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Wanneer naar BW Forint? 
 
Traject forensische titels – géén tbs 
 

 
Rechterlijke maatregel 

 

 
(Via een plaatsing in een psychiatrische instelling) 

Diagnose: wat is de problematiek > behandel-/zorgplan 
Patiënt is stabiel 

 

 
Beschermd Wonen 

(alleen wanneer de cliënt voldoet aan de plaatsingscriteria) 
 

 
 
Traject forensische titels – tbs 
 

 
(Gevangenisstraf) 

 

 
 
 

Naar tbs-kliniek 
Diagnose: wat is de problematiek > behandel-/zorgplan 

Gemiddelde behandelduur is 8 jaar 
 

Werken aan gedragsverandering 
 

Minder zorg en beveiliging nodig 
Patiënt is stabiel 

 
 
 

 
Beschermd Wonen 

(alleen wanneer de cliënt voldoet aan de plaatsingscriteria) 
 

 
 
Het traject van een cliënt met een forensische titel voorafgaand aan het plaatsen in een BW 
is meestal korter, dan het traject van een cliënt met een tbs-maatregel. 
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Plaatsingscriteria BW Forint 
 
De cliënt: 

 heeft géén zedendelict gepleegd; 

 is stabiel, maar heeft wel regels/afspraken en structuur nodig; 

 is goed ingesteld op medicatie; 

 is in staat zich aan gemaakte afspraken te houden; 

 heeft toezicht nodig; de zorgvraag en het benodigde beveiligingsniveau is laag; 

 is in staat redelijk zelfstandig te functioneren. 
 

Alléén wanneer de cliënt aan deze criteria voldoet kan hij in BW Forint geplaatst worden. 
 
 
Kenmerken cliënten BW Forint 
 
De cliënt: 

 heeft een blijvende ernstige psychiatrische aandoening; zijn/haar gemoedstoestand 
is stabiel; 
(tijdens de behandeling heeft hij/zij inzicht gekregen in zijn/haar problematiek en 
heeft hij/zij geleerd hoe hij/zij hiermee kan omgaan; tijdens beschermd wonen 
vergt dit ‘onderhoud’ en is de begeleiding gericht op verder herstel); 

 heeft woonbegeleiding nodig met als doel dat hij/zij steeds zelfstandiger gaat 
functioneren; 

 heeft ondersteuning nodig bij het leggen en onderhouden van sociale contacten; 

 heeft ondersteuning nodig bij het vasthouden van een dagritme (werk, scholing, 
vrije tijd). 

 
 
 

Begeleiding door BW Forint en andere instellingen  
 
ForFact-team AFPN Groningen 
Het ForFact-team van de AFPN Groningen (ambulante forensische zorg van Lentis) bestaat 
uit 9 mensen (psychiater, verpleegkundig specialist, vier gespecialiseerde 
verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverlener, ervaringsdeskundige en teamleider). 
 
Het ForFact-team screent de cliënt vóór plaatsing: ‘voldoet deze aangemelde cliënt aan de 
plaatsingscriteria’? 
 
Het ForFact-team: 

 bezoekt de cliënt in BW Forint of op plek van Dagbesteding; 

 zorgt ervoor dat de cliënt stabiel blijft; 

 controleert of de cliënt de juiste medicatie krijgt en inneemt; 

 screent voortdurend of de cliënt nog steeds op de juiste plek verblijft in BW Forint; 

 stuurt de behandeling aan. 
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Team BW Forint  
Het team van BW Forint bestaat uit verpleegkundigen. Elke dag zijn er 4 medewerkers 
aanwezig; ’s nachts is er 1 medewerker aanwezig. 
 
Het team begeleidt/ondersteunt de cliënt dagelijks volgens een vaste methodiek bij: 

 het omgaan met zijn/haar psychiatrische problematiek; 

 het steeds zelfstandiger kunnen wonen; 

 het vinden en vasthouden van een zinvolle dagbesteding; 

 het opbouwen, herstellen en/of onderhouden van een sociaal netwerk; 

 aanleren/behouden van een gezonde leefstijl; 

 het op orde houden van zijn/haar financiën (gezonde financiële situatie). 
 
 
Reclassering 
De reclassering bewaakt samen met het team van BW Forint en het ForFact-team of de 
cliënt zich houdt aan de voorwaarden voor plaatsing in BW Forint. De reclassering geeft één 
keer per jaar of per twee jaar advies aan de rechter over het wel/niet opheffen van de 
strafrechtelijke maatregel.  
 
Houdt de cliënt zich niet aan de gemaakte afspraken of gaat hij/zij achteruit qua 
functioneren, dan kan er meer toezicht en/of een intensievere behandeling nodig zijn. Dit 
wordt voortdurend in de gaten gehouden en besproken. De reclassering kan dan, op 
aanwijzing van het team van BW Forint en het ForFact-team, adviseren de cliënt (tijdelijk) 
terug te plaatsen in een instelling met een hoger beveiligings- en/of zorgniveau. 
 

Doel van de zorg en begeleiding binnen BW Forint is dat de cliënt voldoende leert om 
uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen. 

 
 
 

Veiligheid 
 
Van elke cliënt is bekend welke valkuilen er zijn als het gaat om veiligheid.  
 
Mbt tot die valkuilen worden individuele afspraken met de cliënt gemaakt. 
Het team en de cliënt weten welke signalen erop wijzen dat de cliënt richting ongewenst 
gedrag gaat. 
 
Wanneer die signalen er zijn of wanneer de cliënt zich niet aan de gemaakte afspraken 
houdt wordt vroegtijdig ingegrepen.  
 

 
Vervolg klankbordgroep 
De klankbordgroep komt weer bij elkaar op 24 november. Er zal dan ook gesproken worden 
hoe BW Forint en de buurt met elkaar blijven communiceren. 
 

 

Vragen 
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via informatieservice@lentis.nl of bel ons: 
050 5491 642.  




