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Logeerhuis Frits biedt respijtzorg aan mensen met een psychische problematiek, die niet verslaafd of 

dakloos zijn. Ook naasten zijn van harte welkom om gebruik te maken van deze respijtvoorziening, 

maar zij doen dit nog maar weinig. Als je bij Frits logeert ga je werken aan je herstel, je blijft er 

maximaal twee weken. Voor iedereen ziet dit traject er anders uit en daarom kent Frits geen 

dagprogramma. Ze bieden welk de mogelijkheden om actief te zijn via trainingen van 

Herstelacademie Fameus en/of door te helpen bij het koken en andere dagelijkse activiteiten. Frits 

werkt zo regelloos mogelijk en daarom zonder indicaties. Er wordt er geen financiële bijdrage 

gevraagd aan de deelnemers. In een kennismakingsgesprek wordt vooraf vastgelegd waarom 

iemand gebruik wil maken van Frits en wat hij/zij wil bereiken. Frits werkt dus methodiekloos, maar 

biedt wel een luisterend oor als daar behoefte aan is. Bij een zorgvraag zullen ze altijd 

doorverwijzen. 

Financiering 

In eerste instantie was er een samenwerking tussen Woonstichting Leystromen, die een goede 

bestemming voor een klooster zocht, de gemeente Breda en Fameus. Met de toekenning van een 

startsubsidie van ZonMW in het najaar van 2018 kon er echt gestart worden op de locatie. Een 

haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat Frits toekomst heeft. Frits is inmiddels uitgegroeid tot een 

samenwerkingsproject van Woonstichting Leystromen, de gemeenten Breda, Tilburg en Baarle-

Nassau en Fameus. Zij investeren allemaal geld en/of kennis in het project, zonder dat dit op basis 

van een zorgindicatie van de gebruikers van de voorziening gaat. Dit is bijzonder omdat dit meestal 

wel geëist wordt. 

Ook een zorgverzekeraar (Achmea) heeft interesse in Frits en is op zoek naar een mogelijkheid om 

Frits structureel financieel te ondersteunen, naast een startsubsidie. Zij lopen echter tegen de 

beperking aan dat ze volgens de wet alleen zorg mogen financiering. Omdat Frits zonder indicaties 

en behandelaren werkt, vallen ze niet onder zorg. Toch ziet Achmea wel de grote voordelen van 

Frits. Door deze time-out voorziening vallen mensen minder snel terug naar een heftige fase in hun 

ziekte, wordt overlast en daarmee huisuitzetting voorkomen en kunnen mensen beter deelnemen 

aan de samenleving. Dit levert voor mensen zelf veel gezondheidswinst op. Dit leidt ook tot een 

verlaging van de maatschappelijk kosten. Oplossingen waar nu naar wordt gekeken om Achmea te 

kunnen laten bijdragen: Storytelling in de vorm van een maatschappelijke businesscase. Anoniem 

vertellen over de reden van verblijf en wat het verblijf de persoon heeft opgeleverd. 

De aanwezigen geven aan dat er uiteindelijk gewerkt zou moeten worden met kwaliteitscriteria in 

plaats van sturen op outcome. In het onderwijs wordt dit ook gedaan.  

Aanvullende financieringsmogelijkheden 

Frits gaat zich verder ontwikkelen als sociale onderneming, door landbouwproducten te gaan 

verbouwen en verkopen via lokale winkeliers. Ook komt er een woonvoorziening voor mensen die 

prikkelarm moeten wonen. Verder willen ze andere sociale ondernemers aantrekken, die op het 

terrein ruimte krijgen om hun bedrijf op te zetten en/of uit te bouwen. 

Meer informatie is te vinden op: https://publicaties.zonmw.nl/respijthuis-frits/  
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