
Ambulantisering en regionalisering van 
de maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen in de regio Meierij en 
Bommelerwaard in 2021

1. Goed wonen, een veilig thuis en vroegsignalering
• 40% van de cliënt-participanten heeft een permanente, eigen woonplek
• Realisatie (éénpersoons) woonplekken blijft urgent voor uitstroom uit BW/ MO
• Aantal gemeenten werkt met Housing First – of omklapcontracten bij uitstroom
• Bij ambulante inkoop is het afspreken van flexibiliteit in op-en afschalen en 

financiering van reistijd begeleiders van groot belang (vanaf 2022 mee in inkoop)
• Bij vroegsignalering (huur en koop) kan na 1e signaal communicatie tussen 

partijen onderling en inwoner beter (bij inwoner inzet op ervaringsdeskundige)
• Beleg lokale tafels met ketenzorg, o.a. voor UrgentiePlus en realiseer 

kleinschalige opvang; aantal gemeenten doet dit al. 

2. Gezonde financiën en geen onnodig gedoe
• > 80% cliënt-participanten ontvangt uitkering, 75% aanvullende 

ondersteuning 
• Wij zien steeds vaker intra-gemeentelijke samenwerking tussen werk & 

inkomen/ wonen/ zorg, ook met zorgaanbieders van buiten en lokaal 
• Nadrukkelijke client-instemming voor dit overleg is daarbij belangrijk
• Actieve doorverwijzing bij geldproblemen is belangrijk, bv door samen te 

gaan
• Gemeenten bieden schuldhulpverlening, Den Bosch ook bewindvoering. 

Eigen keuze in bewindvoerder belangrijk voor cliënten

3. Waardevolle daginvulling
• 40% van de cliënt-participanten heeft geen (betaald) werk, 15% wil dit wel
• In kleinere gemeenten soms lange afstand tussen woonplek en 

dagbesteding/werk: faciliteren vervoer zoals elektrische fiets
• Behoefte aan groter, meer gedifferentieerd participatie aanbod, met actieve 

toeleiding
• Continuïteit daginvulling na uitstroom garanderen: samenwerking 

gemeentelijke afdelingen en zorgaanbieders, plus participatie los inkopen van 
wonen en zorg 

• Ook contact na moment van indiceren tussen BW-aanbieder en Wmo-
consulent om aanbod in wijk voor ogen te houden

• Digitale kloof behoeft aandacht bij de doelgroep MO/BW

Uit de derde meting van dit vijfjarig onderzoek blijkt dat de praktische 
vertaalslag die vorig jaar was ingezet, zich verdiept. In 41 interviews met 
cliënten MO/BW en vijf focusgroepen met (niet-) gemeentelijke 
stakeholders in de regio komen de volgende punten naar voren:



4. Goede ondersteuning die echt bij je past
• Meerderheid MO- BW participanten tevreden over frequentie contact hulpaanbod
• MO-opvang niet ervaren als passend door mix doelgroepen. Onzekerheid beschikbaarheid 

bedden leidt tot veel extra stress, en leven bij de dag
• Uitstroom BW kent variatie aan begeleidingswensen: maatwerk en flexibiliteit aanbod
• Verdieping begeleiding en herstelgerichte participatie bestrijdt eenzaamheid na uitstroom 
• Vanuit MO vindt voor gemotiveerde cliënten goede toeleiding naar wonen en werk plaats
• Landen in de wijk behoeft eerder/ frequenter contact tussen zorgaanbieders en sociale 

wijkteams
• Complexe problematiek vraagt samenwerking tussen indicatie stellende gemeente en 

zorgaanbieder
• Cliëntperspectief op ambulantisering voor sommigen een duidelijke ja of nee, meesten zijn 

voorstander op voorwaarde van voldoende ondersteuning beschikbaar bij en na uitstroom
• Stakeholders perspectief is positief tegenover ambulantisering, mits op- en afschalen flexibel 

kan

Aanbevelingen fijne leefomgeving 
• Blijf aandacht houden voor netwerkversterking bij cliënten die 

dit graag willen
• Personeel kan hierin bijgeschoold worden, o.a. resource 

groepen methode
• Verbetering zichtbaar in woonvormen waarin hier meer

aandacht voor is, zoals buurtcirkels

Uitgelichte aanbevelingen participatie
• Bij toeleiding naar participatie financiële gevolgen (uitkering, toeslagen) goed

uitzoeken en uitleggen, zodat er geen nadelige gevolgen aan zitten
• Scheiden wonen, zorg en participatie bij inkoop, creëert meer maatwerk en continuïteit
• Sociale firma’s nodig voor stappen richting opleiding en werk, evenals Work First

methodieken als die van de Springplank en IPS

5. Een fijne leefomgeving voor iedereen
• Eenzaamheid na uitstroom: opbouwen/versterken van het sociaal netwerk bij/na uitstroom 

van belang
• Deel MO -BW uitstroom kan zelf invulling geven aan eigen informele netwerk, deel heeft er 

geen behoefte aan
• Uitstromers uit MO of BW die niet zelf contacten kunnen leggen in de buurt baat bij 

begeleiding
• Extra eenzaamheid door stilvallen participatie activiteiten in formeel en informeel netwerk 

door corona maatregelen

Centrale rol voor ervaringsdeskundigen in herstelvisie en beleidsdoelen 
Ervaringsdeskundigheid blijkt echter nog onvoldoende ingebed in lokale 
structuren als gebieds- en wijkteams. Nog maar weinig cliënt-participanten 
hebben een ervaringsdeskundige als begeleider
Deze regio kent drie actieve organisaties op dit punt: Door en Voor, Alianco en
het Herstelpunt (Reinier van Arkel)

Aanbevelingen
• Ervaringsdeskundigheid meenemen in formulering

subsidieverstrekking
• Inbedding in casusoverleg aan “tafels”, in sociale wijkteams en

bemoeizorg, mede in kader van vroegsignalering en contact leggen
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