
Preventie van verblijf in de maatschappelijke opvang en/of 
beschermd wonen in de regio Waterland, 2020

Bij de tweede meting van dit vijfjarige onderzoek in
de regio Waterland staat het thema preventie
centraal.
Hiervoor spraken wij dit jaar voor de tweede keer met
19 cliënten met ervaringen in de maatschappelijke
opvang en beschermd wonen en 29 (niet-)
gemeentelijke stakeholders over hun ervaringen in
relatie tot preventie en vroegsignalering zowel aan de
voor- als achterkant van de opvang of BW.
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Preventie en vroegsignalering van dakloosheid 

• Het sociaal netwerk vormt een belangrijk vangnet voor kwetsbare 
inwoners in de regio. Het netwerk zorgt soms langdurig voor opvang en 
ondersteuning, en daarom is het in kaart brengen en (financieel) 
ondersteunen van deze mantelzorgers van groot belang voor een 
duurzaam vangnet

• Zichtbaarheid en laagdrempeligheid van sociale wijkteams blijft een 
aandachtspunt

• Hoewel de korte lijnen en het makkelijke schakelen in de regio als een 
voordeel en kracht wordt gezien, is er ook behoefte aan een meer 
zakelijke structuur van structurele onderlinge afspraken, overleggen en 
protocollen 

• Er is een duidelijke gezamenlijke ambitie, visie en uitvoer op het 
voorkomen van huisuitzettingen. Wel is er nog de wens vanuit de regio 
om in sommige gevallen nog eerder signalen van 
betalingsachterstanden te signaleren, ook de private huur- en koop 
sector zijn hierin belangrijk om mee te nemen 

Kennis en deskundigheid: meer samenwerking nodig 

Preventiemedewerker gemeente: “Dat is voor ons zo herkenbaar. Geen 
hulpvragen terwijl er alles is. Je beste vriendin komt zelfs elke dag bij je, zelfs daar 

zeggen ze het niet tegen. De schaamte is enorm.”

Aanbevelingen: 
• Het werken met resourcegroepen, als onderdeel van de

succesvolle R-ACT methode helpt bij de het behouden van
een steunend netwerk en ondersteunt hulpverleners bij het
netwerkgericht denken

• De meer projectmatige wijze waarop warme overdracht en
de overgang naar reguliere zorg op het moment voor
statushouders is georganiseerd, zou ook heel nuttig zijn
voor de doelgroep met een risico op dakloosheid.

• Het verdient de aanbeveling vroeg op huurachterstand te
acteren, het liefst al na één maand. Anders is het risico te
groot dat andere, minder goed te signaleren, schulden ook
zijn opgelopen.



Nazorg: voldoende woningen en
continuïteit van ondersteuning

• De urgentieregeling is niet voldoende om uitstroom uit de MO/BW te 
versnellen. Cliënten wachten lang of komen niet in aanmerking. In de 
regio zijn nog geen concrete koepelafspraken gemaakt tussen 
corporaties, aanbieders en gemeenten met betrekking tot het leveren 
van woningen voor uitstroom.

• Het vinden van een woning gaat nu vaak op initiatief van de cliënt of 
wordt per casus tussen de aanbieder en corporatie geregeld. Evenals in 
de eerste meting signaleren wij dat vooral cliënten die zelf een woning 
vinden terechtkomen in instabiele situaties met een verhoogt risico op 
terugval.

• Regionale samenwerking met betrekking tot uitstroom en nazorg is nog 
minimaal. Zowel bij het realiseren van een regionaal aanbod van 
woningen, als bij continuïteit van zorg wanneer iemand verhuist over 
gemeentegrenzen kunnen nog slagen gemaakt worden.

Aanbevelingen: 

• Stel een convenant op tussen corporaties, zorgaanbieders en de 
gemeente om uitstroom naast de urgentieregeling te bespoedigen. 
De gemeente kan een belangrijke regierol spelen in het stellen van 
kwantitatieve en kwalitatieve doelen.

• Zowel (boven) regionale samenwerking ten behoeve van het delen 
van informatie als het organiseren van regionale toegang tot 
voorzieningen kan mogelijk veel oplossen om tijdiger op de hoogte 
te zijn en preventieve middelen in te zetten. 

• Een structureel overleg kan behulpzaam in het elkaar leren kennen 
en belegen van vragen op structureel beleidsniveau. Ervaren wordt 
ook wel dat in theorie veel of misschien wel alles aanwezig is in de 
regio, maar dat vooral verbinding en samenwerking tussen 
verschillende onderdelen wordt gemist.

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

James, bewoner beschermd wonen: “Ik wil mijn herstel afmaken, dat is dus 
gewoon weer op jezelf wonen, je eigen tokootje, lekker weer een baan en dat soort 

dingen, dat staat nu stil”

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