
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-
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Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag, heeft als doel vijf jaar in kaart te brengen 
hoe beleidsopgaven van ambulantisering en decentralisering van maatschappelijke opvang (MO) en beschermd 
wonen (BW) verlopen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer. Voor deze 
eerste rapportage zijn in 2019 en 2020 22 gemeentelijke stakeholders van de centrum- en regiogemeenten 
geïnterviewd, 11 niet-gemeentelijke stakeholders en 44 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 hebben geleid tot de volgende resultaten en aanbevelingen.

1. Preventie: begin van de woon-zorgopgave

• Officiële uitzettingscijfers vertekenen het beeld: cliënten verlaten ook na uitgeoefende druk van een
corporatie hun huis. Ook de toename van driepartijen/omklapcontracten vertekent het beeld.

• Vroegsignalering ter voorkoming van uitzetting bereikt bewoners vrije huur- en koopsector niet.

• Wens van corporaties dat uitgezette personen door een (sociaal wijk)team begeleid en gemonitord blijven
worden. Het blijkt lastig dit, of een tijdelijke woonoplossing aan te bieden aan uitgezette personen.

• Preventie nog geen onderdeel van de gemeentelijke woon-zorgopgave, hoewel belang wordt onderkend.

• Samenwerking zorgt in regiogemeenten voor het delen van expertise, maar ook voor onduidelijkheid met
betrekking tot het totale regio-aanbod en eindverantwoordelijkheid

2. Ambulantisering: start binnen de MO/BW-keten

  Maatschappelijke Opvang 

• Clienten geven aan dat het daklozenloket niet als toegankelijk wordt ervaren. Sommigen waren geheel
onbekend met het bestaan, of worden ontmoedigd door ontoereikende hulp of het advies zaken eerst te
laten escaleren. Zij zouden daar graag ook preventieve hulp ontvangen om dakloosheid te voorkomen.

• Afstand is met name in regiogemeenten een (financiële) barriere. Zoetermeer heeft een eerste stap ge-
maakt met een lokaal loket, hoewel Den Haag verantwoordelijk blijft voor opvang.

• Omstandigheden binnen de nachtopvang bemoeilijken mogelijkheden tot werken aan herstel.

• Ondanks uitbreiding 24-uurs locaties gebrek aan MO capaciteit.

  Beschermd wonen

• Recente regierol van Den Haag t.o.v. de toegang en het wachtlijstbeheer van BW zorgt voor meer
overzicht en transparantie. Tegelijkertijd ervaren cliënten momenteel onduidelijkheid en missen
aanbieders de mogelijkheid tot voorbereiding.

• De lengte van de Haagse wachtlijst BW wordt zowel negatief beïnvloed door het gebrek aan uitstroom uit
BW, als door instroom vanuit de afbouw van ggz en forensische zorg.

• Overbruggingszorg staat onder druk: door toegenomen gemeentelijke regie worden minder indicaties
aangevraagd. Ook discussie tussen centrum en regiogemeenten over wie deze zorg levert en betaalt.

  Cliënten over ambulantisering

• Vooral clïenten in de MO zijn positief over ambulantisering: zij kijken ernaar uit snel een eigen plekje te
krijgen.

• Sommige cliënten, vooral in BW, geven echter aan dat zij helemaal niet willen uitstromen.
Hospitalisering en (angst voor) stigma in de buitenwereld spelen hierbij een rol.

• De meeste cliënten formuleren voorwaarden voor ambulantisering, waaronder een goede voorberei-
ding, uitstromen op eigen tempo en continuïteit van ondersteuning.



6. Uitstroom in de woningmarkt: te weinig betaalbare woningen
• Cliënten noemen woningnood, lage inschrijftijd, te weinig inkomen voor vrije sector en weinig contingent

-woningen als barrières voor uitstroom.

• Transformatie bestaand vastgoed en nieuwe sociale huurwoningen gepland, maar ligt gevoelig: streven 
30% sociaal bij nieuwbouw niet altijd bereikt.

• Proces nieuwe (koepel)convenanten voor uitstroom legt verschillen in belangen bloot; cliënten vragen om 
maatwerk, dit is een mogelijke oplossing.

• Bij geclusterde woonvormen speelt een betaalbaarheidsdiscussie. Lagere indicaties, wel passend bij het 
herstel van de cliënt, kunnen het voortbestaan van geclusterde woonvormen bedreigen.

• Cliënten vinden het belangrijk terecht te kunnen in eigen gemeente.

• Door regionale aanpak regio beter op de hoogte. Regio signaleert echter dat ambulantisering en 
regionalisering (te veel) druk geeft op gemeentelijke budgetten, en dat tekorten oplopen. 
Maatschappelijk worden (hierdoor) ook grenzen gezien.

• Verschillend tempo uitvoering in de regio.

7. Ambulante keten van zorg en ondersteuning: het belang van continuïteit in de wijk
• Cliënten MO en BW vragen bij uitstroom om continuïteit (begeleider, uren, type ondersteuning etc).

• Gemeentelijke financiering tot 2020 bemoeilijkte mogelijk continuïteit

• Wijkinfrastructuur kent verschillende toeleidings- en signaleringsvormen. Ook vroegsignalering van 
overlast in de wijk en ggz-problematiek wordt hierin door gemeenten meegenomen.

• Bij acute ggz-crisis kunnen aanrijtijden, wachtlijsten en regionaal verschillende locaties de dienstverlening 
bemoeilijken.

• Voor continuïteit begeleiding klinische ggz (voorkom incidenten o.a. in MO) lijkt bevorderen uitstroom BW, 
grip op wachtlijst en versterken van relatie met ggz- en verslavingszorgfinanciers (‘gezamenlijke inkoop’) 
van groot belang.

8. Integratie in de wijk en participatie in de samenleving
• Groot deel cliënten geeft aan het contact in de buurt zo veel mogelijk te ontwijken.

• Deel ervaart stigma vanuit de buurt: gebrek aan sociale integratie veroorzaakt wrijving tussen cliënten en 
buurtbewoners, kan tot verheviging van psychische klachten leiden en terugval in dakloosheid.

• De inzet van gemeenten op participatie en integratie leidt mogelijk tot meer positief resultaat, aandacht 
voor leefbaarheid in wijken is belangrijk.

• Gemeente en woningbouw verkennen investeringen in publieke ruimte, het tegengaan van 
overlast door inzet van buurtbemiddeling, een wijkregisseur en inzet op de algemene sociale cohesie van 
een wijk.

• Sommige cliënten hebben de ervaring dat buren om het minste of geringste klagen, waardoor een 
huisuitzetting dreigt. Cliënten ervaren dit als onrechtvaardig en stressvol. Onderdeel van de (Housing First) 
methodiek kan zijn hoe kennis te maken met de galerij. Mogelijk kunnen buren signalen melden bij de 
begeleidende organisatie.

• Zinvolle daginvulling is belangrijk voor integratie en participatie. Veel cliënten hebben flex-contracten voor 
werk, dit is kwetsbaar en financiën kunnen lastig liggen.  Vaak ook keuze voor vrijwilligerswerk.

• Soms vooral actieve ingezet om mensen met een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk 
te helpen. Met name voor mensen met een grotere afstand kan het aanbod nog verder worden ontwikkeld

Kijk voor meer informatie op planethomeless.nl 
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