
Ambulantisering en regionalisering van de 
maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen in de regio Meierij en Bommelerwaard 
in 2020

1. Uitstroom en preventie in de woningmarkt
• Behoefte aan contractvormen met duidelijke verdeling 

verantwoordelijkheden en dekking risico’s  
• Inzetten op voorkomen van huisuitzettingen door 

maatwerk, óók bij strafbare feiten 
• Inzetten voor beschikbaarheid woningen op 

bindende overeenkomsten met regiogemeenten

2. Ambulante keten van zorg en ondersteuning
• Beschikbaarheid FACT en nazorg na detox behoeven 

afstemming tussen gemeente en zorgverzekeraar
• Behoefte zorgaanbieders om eerder in het traject          

van een cliënt samen te werken met sociale         
wijkteams voor een zachte landing in de wijk 

• Voorkom een clustering van veranderingen bij uitstroom   
in verband met overvraging en gevaar op instabiliteit

3. Integratie en participatie
• De ervaren eenzaamheid na uitstroom onder participanten 

is aanzienlijk, aandacht voor opbouwen/versterken van het 
sociaal netwerk bij/na uitstroom is van belang

• Ook het continueren van de bekende daginvulling na 
uitstroom is hierbij ondersteunend en helpt om de    
situatie zo snel mogelijk te normaliseren 

• Een aantal professionals en clienten heeft al positieve 
ervaringen met een zachte landing in de wijk

Uit de tweede meting van dit vijfjarig onderzoek blijkt dat de 
aandacht is verschoven van visievorming naar een praktische 
vertaalslag. In 65 interviews met cliënten MO/BW en (niet-) 
gemeentelijke stakeholders in de regio komen de volgende 
punten naar voren:



1. Uitstroom en preventie in de woningmarkt

Huurovereenkomst: behoefte aan duidelijke verdeling verantwoordelijkheden 
en dekking risico’s  

• Woningcorporaties vrezen voor verwatering van 
contact met zorgpartijen wanneer een cliënt 
zelfstandig woont en zorg niet gemakkelijk kan 
worden opgeschaald 

• Zorgaanbieders zijn bang verantwoordelijkheid 
te dragen als een bewoner zich toch niet aan de 
afspraken houdt en/of zorg mijdt 

• Client wil graag permanent kunnen verblijven in       
de woning. Wanneer een zorgbepaling als 
pressiemiddel wordt ingezet, kan zijn/haar 
rechtspositie in het gedrang komen 

• De angst om de woning te verliezen zorgt 
ervoor dat zorgwekkende signalen (door de 
bewoner en/of zorgaanbieder) niet altijd 
gedeeld worden met de woningcorporatie

Preventie: voorkomen van huisuitzettingen door maatwerk óók bij strafbare feiten 

• Ondanks een groeiend aantal maatwerkoplossingen worden 
huisuitzetting om strafbare feiten (woonfraude, wietteelt en 
illegale prostitutie) nog niet altijd voorkomen 

• Intensieve regionale samenwerking tussen corporaties maakt het 
steeds lastiger om met dit verleden in de regio aan een 
woonruimte te komen. Dit vergroot dakloosheid en belemmert 
doorstroom uit de maatschappelijke opvang 

Aanbeveling: Zet in op overeenkomsten waarbij zowel de rechtspositie van de
huurder, als de risico’s voor de corporatie en zorgpartij gedekt worden.
Gezamenlijk kan worden gekeken hoe de verschillende risico’s kunnen worden
gedekt in onderlinge procesafspraken en passende producten bij inkoop

Aanbevelingen :

• Bied ook maatwerk in het geval van strafbare feiten. Kijk naar eventuele 
achterliggende oorzaken (eenzaamheid, financiële problemen, LVB, 
dwang/drang) en betrek kennis van verslavingszorg of het veiligheidsdomein bij   
een passende oplossing en ondersteuningsvraag  

• Of er maatwerk wordt geleverd bij strafbare feiten is nu nog vaak wisselend per 
corporatie. Zorg voor regiobrede afstemming over maatwerk en alternatieven bij 
uitzetting wegens strafbare feiten (bv. in regionaal huisvestingsoverleg) 

Uitstromers hebben soms een lage weerbaarheid en zijn daardoor gevoelig 
voor risicovolle contacten die hen verleiden of dwingen tot (het helpen bij) 
het uitvoeren van illegale praktijken, zoals wietteelt of illegale prostitutie



2. Ambulante keten van zorg en ondersteuning

• Zorgaanbieders spreken de wens uit om eerder in het traject de 
samenwerking op te zoeken met de sociale wijkteams om zo tijdig voor te 
bereiden op de behoeften van de cliënt bij uitstroom. Ook kan zo de wijk 
beter voorbereid worden op een zachte landing voor hun nieuwe bewoners 

• De afbouw van klinische capaciteit verloopt sneller dan de opbouw en 
verbetering van ambulante zorg en ondersteuning. Zowel bij de ggz, als 
verslavingszorg is sprake van een groeiend tekort aan snel beschikbare 
ambulante ondersteuning. Met name nazorg na detoxprogramma’s blijkt  
onvoldoende om terugval in verslaving te voorkomen

• Het uitstroommoment behelst vaak een 
clustering van veranderingen. Daarom is het 
belangrijk oog te hebben voor continuïteit op 
andere domeinen zoals dagstructuur, 
begeleiding en ondersteuning bij de 
praktische en de emotionele impact van de 
transitie 

• Het aantal participanten dat hospitaliseert 
door langdurig verblijf in beschermd wonen 
groeit. Door gewenning aan de omgeving, 
intensiteit van zorg en nabijheid van anderen 
wensen zij niet meer uit te stromen 

Angst voor uitstroom en hospitalisering

Aanbevelingen:

• Goede afstemming tussen gemeente, zorgaanbieder en 
zorgverzekeraar over beschikbaarheid FACT, nazorg na detox-
programma’s bij verslaving en verantwoordelijkheden op het 
grensgebied van Zorgverzekeringswet en Wmo behoeft aandacht 

• Financiële ruimte voor consultatieactiviteiten en externe samenwerking 
is van groot belang om aansluiting tussen medisch en sociaal domein 
in de wijk te versterken

Uitstroommoment: continuïteit, nazorg en beschikbaarheid FACT

Aandachtspunten succesvolle uitstroom vanuit cliëntperspectief: 

• Brede voorbereiding en stapsgewijze toename van verantwoordelijkheden

• Praktische ondersteuning (budget en hulp bij inrichting, tijdig aanvragen 
toelagen etc.) 

• Aandacht voor emotionele impact d.m.v. continuïteit begeleiding 

• Doorlopen van daginvulling (vooraf afspraken maken over intensiteit)

• Mogelijkheid tot opschalen wanneer het (tijdelijk) iets minder gaat 

Bij de verhuizing ben ik 
helemaal over de emmer geraakt. 

Ik wist totaal niet wat me overkwam. 
(...) ineens moest ik dit en moest ik 
dat, en ik moest zus. Het ging zo 

goed, en in een keer kreeg ik in mijn 
kop, ik wou weer drugs gaan 

gebruiken, alcohol drinken. (...) Puur 
vanwege stress.

Diederik, 
uitgestroomd 

uit de MO



3. Integratie en participatie

1 op de 4 participanten voelt
zich regelmatig 

EENZAAM

• Een kwart van de cliënten geeft aan 
te kampen met eenzaamheid, 
daarnaast geeft één derde aan 
behoefte te hebben aan meer 
sociale contacten. Dit betreft zowel 
zelfstandig wonende, als cliënten uit 
de BW/MO 

• Voor een deel van hen is angst voor 
een sociaal isolement ook een grote 
barrière voor uitstroom 

Aanbevelingen:

• Naast mogelijkheden voor geclusterd wonen in de wijk geven cliënten 
aan dat ondersteuning bij het opbouwen van een (nieuw) sociaal 
netwerk en/of de mogelijkheid tot contact met de bekende 
hulpverleners, voorziening en oud-medebewoners hierbij ook kan 
helpen. Het opleiden van personeel bij het versterken van iemands 
sociale netwerk/steunkring is hierbij erg belangrijk. (Elementen van) de 
R-ACT methode kunnen hierbij helpen 

• Organiseer in samenspraak met cliënten tijdig in het traject een 
passende daginvulling welke ook na uitstroom kan worden 
gecontinueerd. Van belang is dat indien mogelijk passende 
(specialistische) dagbesteding gecontinueerd kan worden los van de 
indicatie

Eenzaamheid en isolatie: aandacht voor 
sociale contacten en continuïteit 
zinvolle daginvulling

Professionals die al ervaringen hebben met 
uitgestroomde cliënten in de wijk benoemen de 
volgende handvaten voor een fijne leefomgeving en 
integratie in de wijk:

• Korte lijnen met de buurt en een duidelijk 
aanspreekpunt bij zorgwekkende signalen of overlast

• Belang van toegankelijke ontmoetingsplaatsen met 
aandacht voor inclusiviteit en herstel

• Uitgaan van gelijkwaardigheid en wederkerigheid in 
plaats van rol als hulpbieder/vrager 

• Maatwerk en creatieve oplossingen in de 
woonomgeving om overlast te beperken

• Betrek cliënten zelf bij het bespreken van hetgeen er 
nodig is om integratie in de wijk te bevorderen

Het is gauw in de wijk: 
‘oe, die daklozen’. (...) 
Ze wachten die 
mensen nog niet eens 
af, wat voor mensen 
het zijn. Ze hebben al 
een oordeel. Dat vind 
ik erg… Anita, 
uitgestroomd uit BW

Benieuwd naar de gehele rapportage of andere casussen? 
Zie:  www.onderzoekmobw.socsi.uva.nl

http://www.onderzoekmobwv.socsi.uva.nl/
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