
Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Purmerend, heeft als doel vijf jaar in kaart te 
brengen hoe beleidsopgaven van amublantisering en decentralisering van maatschappelijke opvang 
(MO) en beschermd wonen (BW) in de regio Waterland verloopt. Voor deze eerste rapportage zijn me-
dio 2019 24 gemeentelijke stakeholders van de centrum- en regiogemeenten geinterviewd, 15 niet-ge-
meentelijke stakeholders en 24 cliënten die gebruikmaken of recent hebben gemaakt van MO en/ of BW 
in deze regio. Deze interviews, gecombineerd met een documentenanalyse van het WMO-, woon- en 
participatiebeleid heeft geleid tot de volgende resultaten. Deze zijn hieronder samengevat, op de onder-
werpen ‘preventie en herstel’, ‘in- en uitstroom van MO en BW’, en ‘regionalisering en samenwerking’:
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Preventie en herstel
De belangrijkste randvoorwaarden voor zelfstandig wonen in de wijk in de regio Waterland zijn: 
1. Voldoende en tijdig kunnen op- en afschalen van zorg door een structureel ingericht signaleringsnetwerk 

• Het sociaal wijkteam zou deze rol kunnen vervullen, mits het zijn zichtbaarheid verbetert en een meer 
outreachende aanpak hanteert. Hierdoor kunnen ook mensen met een zorgmijdend karakter vroegtijdig 
bediend worden. Cliënten zijn over het algemeen tevreden over het wijkteam wanneer zij hier begeleiding 
van ontvangen. In Waterland zijn cliënten echter nog veel onbekend met het sociaal wijkteam. 

• Financiële problematiek wordt nog onvoldoende tijdig gesignaleerd. Dit kan leiden tot verlies van de eigen 
woning. Eerder signaleren van huurschuld wordt door cliënten als belangrijk preventief middel gezien. 
Wanneer cliënten hulp bij financiën ontvangen zijn zij hier over het algemeen tevreden over. 

• Het is noodzakelijk dat met de ggd en de betrokken niet-gemeentelijke partners een eenduidige visie op 
bemoeizorg wordt ontwikkeld. Hierbij is het belangrijk dat de verdeling van verantwoordelijkheden en de 
wederzijds verwachte handelwijze goed worden uitgesproken. 

• Er is nog onvoldoende ggz-kennis bij medewerkers in de wijk. Toevoegen van deze expertise kan leiden tot 
een betere taakverdeling tussen de ggz en andere organisaties. 

2. Het organiseren van een sluitend vangnet  

• De aanpak van acute problematiek is nog onduidelijk, zowel voor gemeentelijke als niet-gemeentelijke 
partijen. Het is belangrijk dat ook bij acute zorg de samenwerking met de woningcorporaties wordt gezocht 
om woningverlies te voorkomen. 

• Er is nog onvoldoende crisisbereikbaarheid en -capaciteit. Ten tijde van deze rapportage wordt aan concrete 
verbeteringen gewerkt. 

3. Het realiseren van continuïteit van ondersteuning, woonruimte en omgeving.

• Continuïteit in dagbesteding, begeleiding en omgeving/netwerk is voor cliënten een belangrijke 
herstelfactor. 

• Cliënten geven aan dat een tijdelijke woning niet de voorkeur heeft, omdat dit onduidelijkheid voor de 
toekomst met zich meebrengt. 

• Ook wordt tijdig op- en afschalen benoemd als belangrijke voorwaarde.

4. Het betrekken van zowel wijkbewoners, als MO- en BW-voorzieningen bij de ambulantisering 

5. Het realiseren van genoeg aanbod (sociale huur)woningen voor de ambulantiseringsopgave 

• Als een van de grootste obstakels voor de ambulantisering wordt door zowel stakeholders als cliënten de 
druk op woningmarkt genoemd. Hierdoor moeten clienten lang op een woning wachten.

• Tijdelijke woonruimte is voor deze doelgroep niet altijd geschikt en vergroot de kans op terugval in 
dakloosheid. 



Gebruik van MO en BW-voorzieningen
M.b.t. instroom in-, uitstroom uit en de huidige voorraad aan MO en BW-voorzieningen in de regio 
Waterland constateren wij het volgende:

1. Het huidige aanbod BW is ontoereikend. Er is met name te weinig aanbod voor personen met een 
dubbele diagnose, verslavingsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

• Door de gemeente wordt Housing First voor de doelgroep ‘zware cliënten’ niet als mogelijkheid gezien, 
omdat ervan uit gegaan wordt dat deze doelgroep behoefte heeft aan een beschermd wonen setting 
waarin meer zorg wordt aangeboden. 

• Een Domus+voorziening, waartoe ten tijde van deze rapportage de mogelijkheden worden onderzocht, 
wordt gezien als een meer passende oplossing voor deze doelgroep.  

2. Cliënten geven aan het belangrijk te vinden dat er voldoende begeleiding is in de voorbereiding op 
uitstroom, en het succesvol vervolg hiervan: 

• Zij zijn overwegend tevreden over de continuïteit en afstemming van de ondersteuning die zij ontvangen.  

• Wel noemen clienten meer begeleiding te willen ontvangen gericht op het opbouwen van meer 
zelfvertrouwen en de nodige praktische vaardigheden om succesvol uit te stromen.

Regionalisering en samenwerking
Met alle deelnemers aan het onderzoek zijn de voornemens om de verantwoordelijkheden voor MO en BW  
te regionaliseren naar alle gemeenten in de regio Waterland besproken. Hieruit blijkt dat: 

1. Cliënten overwegend positief spreken over regionalisering en het idee dat zij in de eigen omgeving 
kunnen herstellen.

2. Alle gemeenten tevreden zijn met de afspraken om de huidige verdeling van taken tussen centrum- en 
regiogemeenten te handhaven met het oog op het huidige kennis- en voorzieningenniveau in centrum-
gemeente Purmerend en de schaalgrootte van de regio. 

• Regiogemeenten geven aan dat zij voornamelijk inzetten op preventie. Lokale middelen zouden echter 
nog beter kunnen aansluiten op het regionale aanbod. 

• De centrumgemeente spreekt de wens uit dat de regiogemeenten meer betrokkenheid tonen bij hun 
eigen burgers die in Purmerend in voorzieningen verblijven. 

• Het is voor regiogemeenten echter onduidelijk hoeveel van hun burgers in MO en BW in Purmerend 
verblijven. Dit maakt het gesprek over dit thema lastig. 

• Terugkeer naar de gemeente van herkomst een afspraak is in de regio, maar dat van feitelijke terugkeer 
volgens de centrumgemeente te weinig sprake is. Regiogemeenten geven aan dat terugkeer meestal 
niet mogelijk is door een tekort aan beschikbare sociale huurwoningen, waaruit het belang van inzet op 
preventie extra blijkt. 

3. Niet-gemeentelijke stakeholders onbenutte mogelijkheden zien om bovenregionaal aanbod te 
ontwikkelen. 

• Bij de uitvoerders bestaat de wens om op dit thema meer participatie door regiogemeenten te realiseren. 

4. Het maken van regionale prestatieafspraken over uitstroom vanuit MO/BW en preventie van 
huisuitzettingen zijn voorbeelden van samenwerking die zouden kunnen worden verkend.

 

Wij willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek! 

Voor meer informatie mail: n.f.boesveldt@uva.nl

www.onderzoekmobw.socsci.uva.nl


