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Onderzoekscontext 
Dit regionale onderzoek maakt onderdeel uit van een 
overkoepelend, landelijk onderzoek naar de 
ambulantisering en regionalisering van de 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen in 
Nederlandse gemeenten. Op het moment van deze 
rapportage 2021 nemen zes regio’s aan deel aan dit 
onderzoek (zie Figuur 1). Dit overkoepelende onderzoek 
kent een looptijd van meerdere jaren (2018-2024). 

Figuur 1. Regio’s waar het onderzoek momenteel wordt 
uitgevoerd: Den Haag; Meierij en Bommelerwaard; Zuid-
Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer; Waterland en 
Utrecht. In grijsgekleurde regio’s is het onderzoek nog in 
behandeling is. Daarnaast doen we in Rotterdam onderzoek 
naar bankslapers en afgelopen jaar in Den Haag naar Dak- en 
Thuisloze Jongeren. 
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Inleiding 
 
Voor deze rapportage van de tweede meting van dit vijfjarig onderzoek naar ambulantisering1 en 
regionalisering van de Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) in de regio Den Haag 
lag de focus op (de voorbereiding op) uitstroom 2,3. Hiertoe interviewden wij voor de tweede keer cliënten 
met ervaringen in MO en BW. En ook dit jaar spraken wij weer met verschillende betrokken professionals 
binnen en buiten de MO/BW keten, en ook specifiek over de (voorbereiding op) uitstroom. Met de focus 
op uitstroom geven wij dit jaar antwoord op de onderzoeksvragen.  
  
Onderzoeksvragen voor de regio Den Haag4 
Wat is bestuurlijk nodig in de regio Den Haag voor de cultuuromslag/innovatie naar zelfstandig en zo 
inclusief mogelijk wonen?   
1. In hoeverre worden ambulantisering en regionalisering lokaal vormgegeven in beleid (regio)visies, 

doelen en uitkomsten) door gemeenten in deze regio? 
2. Hoe worden deze processen/ontwikkelingen uitgevoerd en gewaardeerd vanuit verschillende 

stakeholder perspectieven, waaronder cliënten/zorggebruikers (met oog voor processen en 
samenwerking)? 

 
Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten 2021 
Voor de totstandkoming van deze tweede rapportage zijn tussen januari en juni 2021 in totaal 69 
interviews afgenomen. Enerzijds met 33 cliënten die in deze regio gebruik maken of recent hebben 
gemaakt van MO- en of BW voorzieningen. Anderzijds is gesproken met 20 relevante gemeentelijke en 16 
niet-gemeentelijke stakeholders.  
 
Cliënt interviews 
 
Via onze methode met duo’s van onderzoekers en getrainde ervaringsdeskundige co-onderzoekers, 
hebben wij met 33 van de 42 cliënten5 van de eerste meting ook dit jaar een persoonlijk interview kunnen 
doen. In verband met de situatie rondom COVID-196 zijn de interviews afgenomen in een digitale 
omgeving. Van de negen participanten die dit jaar niet meededen, gaven er twee aan wegens 
gezondheidsproblemen niet te kunnen deelnemen aan een interview. Twee andere participanten hadden 

 
1 Waar wij in deze rapportage de term ambulantisering gebruiken, duiden wij op zowel het ambulante aanbod op het gebied van zorg (zoals 
ggz) als ambulant aanbod op het gebied van begeleiding (na verblijf in MO of BW) of vanuit een wijkteam. Ook gebruiken wij de term 
ambulantisering om hiermee het proces van uitstroom uit een voorziening te beschrijven, zoals MO, BW en ook GGZ of verslavingszorg. Hier 
wordt ook wel de terminologie extramuralisering voor gebruikt. Cliënten die wij volgen voor dit onderzoek, maken over de jaren gebruik van 
deze verschillende voorzieningen en maken deze processen mee vanuit verschillende locaties. 
2 Zoals ook beschreven het het (concept) projectplan Transitie BW/MO (Fred van Es, Versie 2.1, 17 november 2020) 
3 De eerste meting vond in 2019-2020 plaats (zie bijlage 2 voor een samenvatting van de belangrijkste bevindingen) en kijk ook online op 
Regio Den Haag – Onderzoek MO/BW (uva.nl) 
4 De overkoepelende onderzoeksvragen uit de rapportage 2020 staan hier verkort weergegeven. 
5 De cliënten zijn tijdens de eerste meting in 2019 geselecteerd op basis van statistische en inhoudelijke representativiteit. Inhoudelijk zijn 
cliënten geselecteerd op een combinatie van EPA, HF, IFZO, LVB, VZ, Wmo en recente/dreigende dakloosheid. Statistisch is er rekening 
gehouden met de verdeling tussen de centrum- en regiogemeenten en de capaciteit van de aanbieders.  
6 Ook de beschreven ervaringen en bevindingen in ons rapport staan dit jaar niet los van de grote impact die COVID-19 en de daarvoor 
getroffen maatregelen het afgelopen jaar hadden. Zowel de (ambulante) begeleiding als o.a. ook de dagbestedingsactiviteiten en sociale 
activiteiten van onze participanten zagen er daarom het afgelopen jaar, ondanks het harde werk en inzet van de betrokken ondersteunende 
partijen anders uit.  

https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/index.php/onderzoeksregios-en-rapportages/regio-den-haag/
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mede door Covid-maatregelen geen mogelijkheid tot het meedoen aan het interview, door bijvoorbeeld 
het ontbreken van de juiste apparatuur voor een online interview. Daarnaast gaven drie participanten aan 
niet meer mee te willen werken en waren twee cliënten niet meer traceerbaar, ondanks diverse 
benaderpogingen (o.a. via zorgaanbieders, telefonisch en sociale media). 

In tabel 1.1 is ook te zien in welke gemeente cliënten wonen die opnieuw zijn geïnterviewd. De 
meerderheid van de cliënten is woonachtig in Den Haag (22) en verblijft in een zelfstandige woning (13).  

 In welke gemeente wonen de cliënten die wij vorig jaar en dit jaar hebben gesproken?  

 MO BW Zelfstandige woning Doorstroomwoning Totaal 

 T0 T1 T0 T1 T0 T1 T0 T1 T0 T1 

Den Haag 8 0 10 8 7 13 1 1 26 22 

Wassenaar 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Rijswijk 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 

Zoetermeer 0 0 1 0 8 8 0 0 9 8 

Leidschendam-
Voorburg 

0 0 0 0 4 2 0 0 4 2 

Totaal N 8 0 13 9 20 23 1 1 42 33 

Tabel 1.1 Verdeling cliënten naar verblijfplaats en gemeente, tussen de eerste en tweede meting. 7 

 

In de cliënt interviews is gevraagd naar ervaringen met verblijf in en (voorbereiding op) uitstroom 8 uit BW 
of MO, verhuismomenten, de continuïteit en eventuele overdracht van zorg, ervaringen met het landen 
in de wijk en risicovolle en beschermende factoren bij hun routes naar herstel.   

Stakeholder interviews 
Naast cliënten hebben we in de tweede onderzoeksronde wederom gesproken met 23 professionals in de 
regio: acht gemeentelijke en vijftien niet-gemeentelijke stakeholders. Gemeentelijke stakeholders 
betreffen wethouders, beleidsmakers MO/BW, werk en inkomen/participatie, wonen en zorg, en zorg en 
veiligheid. De niet-gemeentelijke stakeholders zijn professionals op het gebied van maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen, ggz, verslavingszorg, maatschappelijk werk en welzijn, woningcorporaties 
en politie.  
 
In de interviews met gemeentelijke en niet-gemeentelijke stakeholders zijn recente ontwikkelingen op de 
thema’s uit de rapportage 2020 besproken, maar ook nieuwe ontwikkelingen binnen de keten MO/BW, 

 
7 Dit is exclusief een van onze cliënten die tijdens meting 1 in Den Bosch is geïnterviewd, en de tweede meting in Den Haag is geïnterviewd. 
Cliënten woonachtig in Housing First worden meegerekend onder de categorie ‘zelfstandige woning’. Onder de categorie anders verstaan 
we cliënten woonachtig in een doorstroomvoorziening. Voor de volgende, derde meting zal opnieuw worden ingezet op het werven van 
participanten uit regiogemeenten, ook onder personen die zelfstandig wonen met MO of BW begeleiding.   
8 Bij de transitie naar een zelfstandige woning (al dan niet met driepartijenovereenkomst/zorgbepaling) kan worden gesproken over zowel 
doorstroom of uitstroom. In deze rapportage spreken we over ‘uitstroom’ en gebruiken we ‘doorstroom’ bij het verhuizen naar een andere 
(intramurale) voorziening/verblijfplaats. Wanneer een participant uitstroomt uit zorg (bijvoorbeeld bij het omklappen van de woning) dan 
zal dit expliciet worden benoemd.  
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zoals de vertaling van de landelijke context van de transitie MO/BW naar de regionale context, beschreven 
in het projectplan (hierboven). Beschikbare cijfermatige uitkomsten van beleid en gepubliceerde 
beleidsdocumenten (zie bijlage 1) zijn gebruikt als startpunt. Tenslotte bespraken wij de lokale situatie in 
regiogemeenten.  
 
Voor de analyse maken wij gebruik van  het integraal model van Boesveldt (2015) waarmee door middel 
van de integratie van de verschillende perspectieven de relatie tussen bestuurlijke elementen en de 
uitkomsten van ambulantisering duidelijk weergeven worden. Met andere woorden: hoe kunnen wij wat 
cliënten ons vertellen, verklaren vanuit de interviews met professionals en de analyse van 
beleidsdocumenten. 
 
Opbouw van dit rapport 
In de opvolgende hoofdstukken bespreken wij de resultaten per onderdeel aan de hand van de 
maatregelen vanuit het projectplan Transitie BW/MO. Hierbij bespreken wij in hoofdstuk één het 
perspectief op de voorbereiding op ambulantisering vanuit de MO- en BW-voorzieningen, zowel vanuit 
MO- en BW cliënten, als MO- en BW stakeholders en samenwerkingspartners van deze voorzieningen. In 
hoofdstuk twee bespreken wij  de mogelijkheden tot en ervaringen met uitstroom in de 'reguliere 
woningmarkt’. Hoofdstuk drie behandelt het ambulante aanbod na uitstroom. In hoofdstuk vier 
bespreken we financiele ondersteuning, participatie en daginvulling. De  belangrijkste bevindingen 
worden in gezamenlijkheid besproken in de conclusie in hoofdstuk vijf,  waarna de rapportage wordt 
afgesloten met een discussie en aanbevelingen, ook in relatie tot voorbeelden uit andere regio’s. Zo 
maken we een begin aan de overkoepelende conclusie over de Nederlandse transitie van 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen.   

De resultaten worden in sommige gevallen ondersteund met illustratieve citaten. Tenzij anders vermeld, 
zijn de bevindingen altijd gebaseerd op meerdere interviews. Bij de citaten van niet-gemeentelijke 
stakeholders staat vermeld uit wat voor type organisatie de geïnterviewde afkomstig is. In het geval van 
cliënten is ervoor gekozen om een pseudoniem te gebruiken. Op de conceptrapportage zijn relevante 
organisaties betrokken in een proces van wederhoor. Hier is zowel vanuit gemeenten als zorgorganisaties 
gehoor aangegeven, en dit heeft op een aantal punten in het rapport geleidt tot verduidelijking en 
aanvullende tabellen.    

https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/index.php/onderzoek/integraal-model-voor-onderzoek-beleid-en-praktijk/
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1. Voorbereiding op uitstroom binnen MO/BW  
In dit hoofdstuk bespreken wij hoe MO- en BW cliënten de voorbereiding op uitstroom ervaren. 
Vervolgens proberen we dit te verklaren vanuit het perspectief van gemeentelijke en niet gemeentelijke 
stakeholders. Maar eerst brengen wij bevindingen van vorig jaar op dit punt in herinnering: 

Belangrijkste bevindingen voorbereiding op ambulantisering MO/BW eerste meting   
● Bij geclusterde woonvormen speelt een betaalbaarheid discussie. Lagere indicaties, wel 

passend bij het herstel van de cliënt die vervolgens niet uitstroomt, kunnen het 
voortbestaan van geclusterde woonvormen bedreigen, omdat voor de overige 
bewoners 24-uurs zorg dan onvoldoende gefinancierd wordt. 

● Wanneer cliënten eenmaal een plekje binnen de MO of BW hebben zijn zij meestal blij 
dat ze eindelijk een dak boven hun hoofd hebben en begeleiding beschikbaar is om de 
volgende stap te maken in herstel.  

● Het gebrek aan privacy, sociale irritaties en in het bijzonder het gebrek aan dagopvang 
in sommige gevallen, worden echter ook benoemd als barrières voor het aangaan van 
herstelgerichte activiteiten. De gemeente Den Haag is ten tijde van de eerste meting 
(2019-2020) al bezig met het opzetten van meer 24-uurs locaties, maar gebrek aan 
doorstroom beperkt de capaciteit. Cliënten in de BW zijn meestal positiever over hun 
verblijf en geven aan de rust en begeleiding daar erg te waarderen. Wel benoemen zij 
dat ze een groot verloop van personeel zien, terwijl herstel gebaat is bij continuïteit van 
ondersteuning. 

● Ook is cliënten gevraagd hoe zij zelf aankijken tegen ambulantisering. De meningen zijn 
wisselend. Het merendeel van de cliënten is positief over ambulantisering. Daarnaast is 
een groot deel van de cliënten voorstander van ambulantisering mits dit aan bepaalde 
voorwaarden voldoet, waaronder een goede voorbereiding. Cliënten hebben hier 
wisselende ervaringen mee, ondanks dat uit de eerste meting ook blijkt dat een goede 
voorbereiding van groot belang is voor het verdere verloop van uitstroom.  

● Meningen over ambulantisering blijken ook sterk afhankelijk te kunnen zijn van de 
huidige verblijfslocatie. MO-cliënten zijn vaak erg positief over ambulantisering en 
willen graag zo snel mogelijk hun eigen plek (ook gezien het bovengenoemde gebrek 
aan privacy en sociale irritaties). Bewoners van BW-locaties zijn iets voorzichtiger. 
Sommigen willen helemaal niet uitstromen, de angst voor stigma in de buitenwereld en 
hospitalisering speelt hier een rol. 

1.1 Cliëntperspectief op uitstroom na één jaar 
Ook dit jaar is in interviews gevraagd hoe cliënten aankijken tegen het ambulantiseringsbeleid. In tabel 
1.2 (hieronder) is dit ingedeeld op basis van de woonsituatie van deze cliënten (MO, BW, DV 
(Doorstroomvoorziening) en ZW (Zelfstandig Wonen) in combinatie met de meningen zoals we deze 
tijdens twee metingen hebben kunnen ophalen. De verschillende categorieën waarin de meningen van 
clienten zijn ingedeeld zijn ‘Voorstander Ambulantisering (A)’, Ambulantisering Onder Voorwaarden 
(A.O.V) en ‘Geen Ambulantisering (G.A.)’.  
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Tabel 1.2. (Ex)cliënten MO en BW ingedeeld naar visie op ambulantisering en woonsituatie 

Respondent   Woonsituatie  Categorie 
ambulantisering    

Respondent   Woonsituatie  Categorie 
ambulantisering  

   2020  2021  2020  2021       2020  2021  2020  2021  
Danny (35-
54)  MO  ZW  A  A    Henk (>55)  BW  BW  A.O.V  -  

Peter (>55), 
Amanda(>55
)*  

MO  ZW  A.O.V  A.O.V.   
 

Hassan (35-
54)  BW  BW  -  -  

Leon (35-54)  MO  ZW  -  -   
 

Casper (35-
54)  BW  ZW  A.O.V  -  

Melvin (35-
54)  MO  DV  A.O.V  G.A  

 
Iris (35-54)  ZW  ZW  -  A  

Mark (>55)  MO  ZW  A  -   
 

Gerda (>55) 
Martin (35-
54)*  

ZW  ZW  A  A  

Ria (<35)  BW  BW  A  A   
 

Cor (35-54), 
Denise (>55), 
Glenn (35-
54)*  

ZW  ZW  A  A.O.V  

Marco (35-
54) Hans (35-
54)*  

BW  BW  G.A.  A   
 

Jon (>55), 
Boris (>55)*  ZW  ZW  G.A.  A.O.V.  

Tom (35-54)  BW  ZW  A  A    
Ronald (>55), 
Robin (>55)*  ZW  ZW  A.O.V  A.O.V.  

Edwin (>55)  BW  BW  A.O.V  A.O.V.   
 

Dean (<35)  ZW  ZW  -  A.O.V.  

Michiel (>55)   BW  BW  A.O.V  G.A.   
 

Wesley (35-
54), Klaas 
(35-54)*  

ZW  ZW  G.A.  G.A.  

Roel (35-54), 
Carlo (35-
54)*  

BW  ZW  A  A.O.V.  
 

Simon (<35)  ZW  BW  A  A  

Berry (35-
54), Chris 
(35-54)*  

BW  ZW  A.O.V  A.O.V.  
 

*de situatie en opinie  van twee cliënten koment overeen  

Alex (>55)  BW  BW  A  -  
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Tabel 1.3 Cliënten ingedeeld naar mening over ambulantisering 
Standpunt   Meetmoment 
   T0 T1 
     
Voorstander  13(38%) 9(26%) 
     
Onder voorwaarden 11(32%) 15(44%) 
     
Tegenstander  6(18%) 4(12%) 
     
N/A   4(12%) 6(18%) 
     
Totaal   34(100%) 34(100%) 

Verschuiving naar het stellen van voorwaarden voor uitstroom 
Uit deze meting  (zie tabel 1.2) komt een verschuiving in het beeld naar voren van positief t.o.v. 
ambulantisering naar het stellen van voorwaarden bij uitstroom. In tabel 1.3 valt te zien dat van de 
cliënten die we voor de tweede keer hebben kunnen interviewen, er bij de eerste meting dertien mensen 
voorstander van ambulantisering waren en daarnaast waren elf personen voorstander van 
ambulantisering mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bij de huidige meting is dit 
omgedraaid: er staan nu vijftien cliënten open voor, mits er aandacht is voor de vraag voor wie het 
geschikt is en de omstandigheden waarin het kan werken, terwijl er nu negen cliënten zijn die de 
beleidsopgave om te ambulantiseren met open armen ontvangen. Het aantal cliënten dat geen 
voorstander is van ambulantisering is ook afgenomen van zes naar vier.  
Voorwaarden die toenemend genoemd worden door cliënten om succesvol uit te kunnen stromen zijn:  

● Goede voorbereiding: net als vorig jaar wordt ook nu aangegeven dat uitstromers baat hebben 
bij goede voorbereiding. Dit kan, bijvoorbeeld, bestaan uit het maken van een begroting of het 
inzichtelijk krijgen van het type en de hoeveelheid begeleiding die iemand nodig heeft na 
uitstroom. 

○ In de eerste meting kwam naar voren dat cliënten in Den Haag wisselende ervaringen 
hebben met de voorbereiding op uitstroom. Soms zijn cliënten er al van overtuigd dat zij 
op zichzelf kunnen wonen, terwijl de zorgaanbieder aangeeft dat dit nog beter even op 
zich kan laten wachten. Andere cliënten hebben een meer positieve ervaring met de 
voorbereiding op uitstroom naar een corporatiewoning en beschrijven de voorbereiding 
tot uitstroom juist als ‘een heel traject’ waarin gezamenlijk een plan moet worden 
opgesteld over waarom de client klaar is voor uitstroom, volledige financiën moeten in 
kaart worden gebracht en ‘iedereen moet het ermee eens zijn’.  Deze cliënten geven aan 
dat toen zij uiteindelijk uitstroomden, zij er ook echt klaar voor waren. Terwijl anderen 
dus ook aangeven geen hulp nodig te hebben en minder te hechten aan de aangeboden 
voorbereiding, geeft het merendeel van de participanten wel aan dat vooral de financiële 
ondersteuning van belang is/was bij uitstroom. Zij vinden het fijn dat deze zorg uit handen 
wordt genomen. Uit onderzoek in de regio Utrecht, gefocust op het voorkomen van 
terugval, komt naar voren dat het gebrek aan kennis over wat de cliënt te wachten staat, 
een negatief effect kan hebben op het latere verloop van de uitstroom (Boesveldt, 2019). 
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● Organiseren van betaalbare stoffering en meubilering van het huis. Ook wordt door clienten 
tijdige afhandeling door de gemeente in het geval hier bijzondere bijstand voor is verstrekt9.  

● Begeleiding bij het afsluiten van en/of beheren van contracten met gas, water, elektra en wifi 
● Continuïteit van begeleider en begeleiding: net als vorig jaar wensen mensen dat zij begeleiding 

van één persoon ontvangen wanneer zij wennen aan het zelfstandig wonen; het liefst van een 
begeleider die men al kent. 

● Aanwezigheid en beschikbaarheid van begeleiding: aansluitend op de wens tot continuïteit van 
begeleiding, wordt aangegeven dat men het belangrijk vindt dat cliënten hulp krijgen wanneer 
zij dit nodig hebben en dat deze toegespitst is op de specifieke hulpvraag. Ook vinden cliënten 
het belangrijk dat zij hun verhaal kwijt kunnen wanneer ze hier behoefte aan hebben. 

● Kennis van zaken: het is belangrijk dat begeleiders verstand hebben van de specifieke 
problematiek en de achtergrond van de mensen met wie ze werken. Zo vertelt Cor: In mijn 
optiek, maar dat is mijn optiek, meer scholing autisme, maar ook gewoon de kwaliteit veel beter 
omhoog gooien (...) maar zeg dat tussen 5,5 en 6 dat [BW aanbieder] dat genoeg vindt. Terwijl ik 
denk ik meer behoefte heb aan een onderlaag van 8,5.  
(Cor, zelfstandig wonen na BW, 35-54) 

Verandering in perspectief op ambulantisering onder BW-cliënten 
Als we specifiek kijken naar veranderingen binnen de BW-groep, dan valt op hoe dit jaar twee BW cliënten 
die vorig jaar nog negatief spraken over ambulantisering hier dit jaar positiever over zijn. Zo gaf Hans vorig 
jaar aan niet te willen uitstromen. Dit jaar is hij van mening veranderd en bereidt hij zich voor op 
uitstroom. Marco, de andere cliënt, laat ook weten positief te denken over ambulantisering nu hij het 
steeds benauwder krijgt in de BW-voorziening waar hij verblijft en behoefte heeft aan meer rust en 
ruimte. In de volgende paragraaf zal meer aandacht worden besteed aan de wens van enkele BW cliënten 
om uit te stromen. 
 
Net als in de eerste meting, noemen cliënten dit jaar, dat ambulantisering niet passend is voor mensen 
van wie de zorgvraag dusdanig ernstig is dat het moeilijk zal zijn om zelfstandig te wonen. Daarnaast bleek 
ook tijdens de vorige meting hoe met name BW cliënten huiverig zijn om uit te stromen of dit zelfs niet 
willen. Men gaf aan zich comfortabel te voelen in een BW-voorziening en/of angst te hebben voor stigma 
na uitstroom. Dit geldt opnieuw voor een deel van de BW cliënten die dit jaar weer zijn geïnterviewd. 
Woonvoorzieningen tussen beschermd en zelfstandig wonen in, zijn door deze clienten niet genoemd. 
Een ander, zij het kleiner, deel kijkt hier inmiddels positiever tegenaan.  
 
Hassan, verblijvend in BW in Den Haag, is een voorbeeld van een cliënt die aangeeft uitstroom niet te 
overwegen:  
 

Ik heb nooit aan een eigen huis gedacht. Ik ben mijn huis verloren, ik ben in een psychose geraakt 
en ik heb lieve begeleiders, ik vertel je de waarheid. [...]  
Ik hou ervan om een beschermd leven te hebben. [...]  
(Hassan, BW, 35-54) 

 
9 Den Haag - Bijzondere bijstand. De gemeente Den Haag heeft in 2021 ook een uitstroomkaart uitgegeven 
waarin mensen wordt geadviseerd zich voor het regelen van meubels tot de helpdesk geldzaken te richten. Ook 
wordt de kringloopwinkel genoemd, waar prima bruikbare spullen te vinden zijn.  

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/uitkering-of-bijstand/uitkering-of-bijstand-aanvragen/bijzondere-bijstand.htm#Kosten_verhuizen_en_inrichting-anchor
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Zoals eerder aangestipt in dit hoofdstuk benoemt een aantal BW cliënten uiteindelijk uit te willen 
stromen. Wel geven zij aan hier voorlopig nog niet klaar voor te zijn. Angst voor terugval speelt hierbij 
vaak een rol, maar niet bij iedereen. Zo geeft Edwin, afkomstig uit Rijswijk, verblijvend in BW in Den Haag, 
aan ‘verpest’ te zijn na langere tijd in een BW-voorziening te hebben verbleven waar veel praktische en 
huishoudelijke taken hem uit handen werden genomen. Welke aanbod aan ondersteuning het meest 
passend zal zijn, is uiteraard maatwerk, maar doorgaans betreft dit in ieder geval aanbod op ambulante 
begeleiding, ondersteuning bij financiën, contact met een huisarts, het wijkteam en participatieaanbod. 
Vaak is het ook goed iets af te spreken over de termijn waarop iemand nog terug mag keren. Edwin vertelt 
hierover, en in zijn geval kan mogelijk ook verdere ondersteuning bij het voeren van een huishouden en 
koken gewenst zijn: 
 

Het is erg makkelijk dat veel dingen hier goed geregeld zijn. Met name de maaltijden. Die zijn top. 
En in het verleden heb ik dat behoorlijk verwaarloosd. Ik ben nou ook iets aangekomen, in 
vergelijking met mijn aankomst hier. Er worden ook bepaalde activiteiten met feestdagen 
georganiseerd. Dan wordt het budget van de [MO/BW aanbieder] iets verhoogd voor deze 
locaties. En dan met Pasen hebben we het net gehad bijvoorbeeld. En dat is iets wat ik toch in mijn 
achterhoofd houd. Ik ben wat dat betreft wel gemakzuchtig. Dat weet ik van mezelf.  
(Edwin, BW, >55) 

 
Dat begeleiders een cruciale rol spelen in het uitstroomtraject van cliënten door al dan niet aanmoedigend 
te zijn, blijkt uit het verhaal van Hans. Hans vertelt hoe zijn wens om uit de BW-voorziening te stromen 
onder meer groeide nadat zijn begeleiders hem herhaaldelijk vertelden dat hij op eigen benen zou kunnen 
staan. Ten tijde van het interview is Hans dan ook samen met zijn begeleiders aan het kijken wat hiervoor 
geregeld moet worden.  

Cliëntenperspectief op BW-begeleiding bij uitstroom 
Net als vorig jaar, zijn mensen in BW-voorzieningen ook dit jaar vrij positief over de begeleiding die zij 
daar ontvangen. Goede begeleiding wordt veelal geassocieerd met het ontwikkelen van en het meer 
vertrouwen krijgen in het eigen vermogen om praktische zaken te regelen en een huishouden te voeren. 
Ook wordt er positief gesproken over begeleiders die tijd en middelen vrijmaken om tegemoet te komen 
aan de hulpvraag van cliënten, maar daarnaast ook oog hebben voor de cliënt als ‘mens’ en niet enkel als 
een persoon met een hulpvraag. 
 
Tegelijkertijd benoemen BW- cliënten ook tijdens deze tweede meting hoe personeel kampt met hoge 
werkdruk vanwege personeelstekorten, grote caseloads en de zware doelgroep. Marco geeft bijvoorbeeld 
aan dat dit invloed heeft op de hulp die geboden wordt en de tijdigheid waarmee dit gebeurt: 
 

Wanneer er tijd voor is, wanneer er nood aan de man is, dan kan het soms ook even niet 
[begeleiding], maar dan moet je gewoon even adem inhouden en cool blijven. Want het is een 
benauwde situatie hier hoor, met vijfentwintig man op twee etages en het is niet zo heel groot. 
(Marco, BW, 35-54) 

 
Cliënten beschrijven (zoals bovengenoemd) hoe medewerkers terughoudend zijn wat betreft het laten 
uitstromen van cliënten. Dit is in lijn met de constateringen van enkele MO/BW aanbieders die in 
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paragraaf 1.2 worden toegelicht. In het volgende citaat vertelt Ria over deze voorzichtigheid vanuit haar 
begeleiding: 
 

Ze hebben mij dus een soort van BW plek gegeven, alleen in mijn eigen studio. Ze hebben hier dus 
drie jaar en dat is wel echt heel fijn. Daar kwam ik ook pas later achter dat ze dat wilden. Ik zei dat 
ik toch al lang zelfstandig kan wonen, maar ze zeiden dat ik dat nog lang niet kan. Niet dat ik het 
niet kan, maar dat ze bang zijn dat ik dadelijk misschien verkeerde keuzes maak omdat het nog 
maar zo kort is. Dat alles nu een beetje goed gaat, willen ze ook wel dat het echt eens goed blijft 
gaan.(Ria, BW, <35) 
 

Zoals reeds genoemd, zijn cliënten grotendeels positief over hun verblijf in een BW-voorziening en de 
inzet van medewerkers om goede begeleiding te bieden. Enkele cliënten zijn echter negatief over het 
verblijf in een BW-voorziening; dit heeft dan met name te maken met de begeleiding die zij als ondermaats 
of weinig behulpzaam ervaren. Zo vindt Alex bijvoorbeeld dat begeleiders meer met elkaar aan het 
‘beppen’ zijn dan dat zij oog hebben voor de cliënten. Ook Berry, een voormalig BW cliënt die het 
afgelopen jaar is uitgestroomd, geeft aan zich hierin niet gesteund te hebben gevoeld door zijn 
begeleiders. Alhoewel hij onder meer was- en kookles ontving ter voorbereiding op uitstroom, werd hem 
verteld dat hij nog niet in staat was om uit te stromen omdat hij nog niet voor zichzelf zou kunnen zorgen. 
Uiteindelijk heeft hij dan ook een woning gekregen met de hulp van een begeleider van een andere 
instantie dan zijn eigen BW. In de volgende paragraaf bespreken we het MO-cliëntenperspectief. 

Cliëntenperspectief op MO-begeleiding bij uitstroom 
Zoals eerder genoemd, zijn alle cliënten die wij dit jaar spraken en die ten tijde van de eerste meting nog 
in een MO verbleven, inmiddels uitgestroomd naar een zelfstandige woning. Uit de eerste meting bleek 
dat het voor cliënten in de MO, mede door een gebrek aan dagopvang en privacy, lastig is om zich te 
focussen op hun herstel. Uit de interviews van dit jaar blijkt dat velen van hen kritisch terugkijken op hun 
tijd in de opvang en/of begeleiding in de aanloop naar uitstroom.  
 
Voormalige MO-cliënten noemen de kwaliteit van begeleiding als een factor die invloed heeft gehad op 
hun persoonlijke ontwikkeling en hun (gebrek aan) tevredenheid met hun verblijf. Zo wordt onder meer 
verwezen naar veelvuldige wisseling van personeel en de verstorende invloed die dit heeft op herstel 
doordat cliënten telkens opnieuw hun verhaal moeten doen. Ook is het nog maar de vraag of zij het 
kunnen vinden met een nieuwe begeleider. Daarnaast wordt opgemerkt dat begeleiders vaak niet op één 
lijn zitten wat betreft werkwijze waardoor zij sterk van elkaar verschillen in hun benadering van cliënten 
en de één bijvoorbeeld strenger is dan de ander. Amanda, een voormalige cliënt, merkt daarnaast op een 
zekere mate van wantrouwen jegens begeleiders te hebben, na slechte ervaringen te hebben gehad 
waarbij afspraken niet werden nagekomen en ze geen ondersteuning ontving bij bepaalde administratieve 
zaken. 
 
Wij horen ook positieve geluiden over begeleiders. Zo is Amanda niet alleen maar kritisch, maar spreekt 
zij ook met veel lof over begeleiders die in haar ogen wel hun woord houden en actief inspringen op 
behoeften van cliënten. Wanneer zij echter gevraagd wordt naar haar algehele indruk van het reilen en 
zeilen in de MO, geeft ze aan dat de MO een plek is waar alleen degenen die ‘snugger’ zijn het overleven. 
Mensen voor wie dit niet geldt worden aan hun lot overgelaten, aldus Amanda. Mark, een andere 
geïnterviewde ex-cliënt, vindt ook dat mensen in de MO aan hun lot worden overgelaten, zij het op een 



Rapportage MO/BW 2021 Regio Den Haag       Universiteit van Amsterdam 
 

13 

andere wijze. Zo vindt hij dat medewerkers van de MO waar hij verbleef weinig begrip hadden voor zijn 
gezondheidsproblemen. Dit bleek voor hem onder meer uit een situatie waarin hij onwel was geworden, 
waar een ambulance aan te pas moest komen, en waarna hij weer op de slaapzaal werd geacht te 
overnachten. Hij heeft dan ook bedankt voor het aanbod om na uitstroom hulp te blijven ontvangen van 
deze aanbieder. In het onderstaande kader wordt toegelicht hoe het hem na uitstroom is vergaan. 
 

Casus: Mark uit Den Haag 

Mark geeft aan zijn uitstroom naar een seniorenwoning grotendeels zelfstandig te hebben geregeld en hierbij 
geen hulp te hebben ontvangen. Wel krijgt hij nu praktische ondersteuning waar hij blij mee is, van een 
organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Deze begeleider helpt hem onder meer bij regelzaken 
omtrent de gezondheidszorg die hij nodig heeft. Mark is nu al bijna een jaar uitgestroomd, maar heeft nog 
geen vloerbedekking en geen kasten in verband met beloofde (her)inrichtingskosten die hij tot dusver nog 
niet heeft ontvangen van de gemeente Den Haag. 

Mark, zelfstandig wonen na MO, >55 

 
De begeleiding die Mark momenteel ontvangt vanuit de maatschappelijke dienstverlening, komt 
mogelijk niet bij Mark thuis. Mark vraagt mogelijk geen actieve ondersteuning bij zijn inrichting, 
vanwege zijn eerdere ervaring met begeleiding. Vanuit dit onderzoek is niet bekend of inrichtingskosten 
daadwerkelijk voor Mark zijn aangevraagd. Als uitstromer uit de crisisopvang had hij hier mogelijk wel 
recht op vanuit de bijzondere bijstand.  

1.2 Stakeholders over uitstroom uit MO of BW  

Uit het stakeholder perspectief blijkt dat er in de MO- en BW voorzieningen aandacht is voor de uitstroom 
van cliënten, maar dat begeleiders dit een ingewikkeld thema vinden. Dit sluit aan op het bovenstaande 
waarin geïnterviewde MO- en BW cliënten aangeven dat volgens hen begeleiders doorgaans het zekere 
voor het onzekere nemen wat betreft het moment waarop cliënten het groene licht krijgen voor 
uitstroom. Door MO- en BW stakeholders zelf worden hiervoor twee redenen gegeven. Enerzijds wordt 
aangeven hoe medewerkers gewend raken aan het werken binnen een bepaald ‘stramien’. Hierdoor zijn 
zij geneigd om cliënten niet uit te dagen hun grenzen te verleggen. Anderzijds wordt aangeven dat bij het 
toewerken naar zelfstandigheid, dit in kleine stapjes gebeurt om zo te voorkomen dat cliënten worden 
overvraagd en er afbreuk wordt gedaan aan hun ‘levensvreugde’.   
 
Partijen die samenwerken met deze stakeholders constateren dat MO- en BW- voorzieningen niet altijd 
gebruik maken van het volledige aantal convenantwoningen dat hen wordt aangeboden (zie ook 
hoofdstuk twee). Deze samenwerkingspartijen (waaronder de gemeente) schrijven dit ook wel toe aan 
een cultuur binnen MO- en BW-voorzieningen waarbij deze woningen worden ingezet als beloning voor 
cliënten die het ‘verdiend’ hebben, waarmee tegelijkertijd op ‘safe’ wordt gespeeld: 
 

En wat ik bij de zorg vooral hoor, is dat het heel veel cherry picking is. Dus nou ja, die doet het zo 
goed in de kliniek, die gaan we er eentje geven, terwijl die persoon bijvoorbeeld al heel lang een 
wachttijd had, dus sowieso wel snel aan een woning had kunnen komen. Maar degene die heel de 
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boel op stelten zetten, ja, die vertrouwen we het niet toe, dus die krijgt het niet. Dus ze zitten ook 
wel heel erg met hun reputatie als ze bijvoorbeeld, hetgeen wat ze aanleveren.  
(Haagse gemeentelijke stakeholder) 

 
Dit past in het beeld van een cultuur waarin begeleiders voorzichtig omspringen met de uitstroom van 
cliënten en er beducht voor zijn om dit zeker niet te vroeg te doen.  Afgelopen jaar is gepoogd om met de 
inzet van het zogenoemde maatwerkarrangement10 (MWA) een verdere scheiding van wonen en zorg te 
bewerkstelligen, hetgeen mogelijk zou kunnen zorgen voor continuïteit van begeleiding/ begeleider. 

Ervaringen met MWA ter stimulering van uitstroom 
Vanuit BW-stakeholders wordt aangegeven hoe, de combinatie van een groot deel van de cliënten dat op 
het punt staat uit te stromen en dat een lagere indicatie krijgt en een gebrek aan woningen om naar uit 
te stromen, het moeilijk kan maken om een locatie financieel in de lucht te houden: 
 

Maar als je op een locatie twintig mensen hebt wonen, waarvan er eigenlijk tien kunnen 
uitstromen en een lagere indicatie krijgen, kun je echt je locatie niet meer in de lucht houden, zoals 
de verwachting van de gemeente is. Dan kun je die 24-uurs zorg gewoon eigenlijk niet 
ondersteuning niet meer bieden, dus dat is wel een zorg.  
(MO/BW-stakeholder) 
 

Een gemeentelijke stakeholder van de centrumgemeente geeft aan op de hoogte te zijn van dergelijke 
kritiek en ziet hierbij de connectie met het overgaan van financiering door middel van subsidies, naar 
financiering door middel van het maatwerkarrangement. Volgens deze stakeholder laten aanbieders 
weten dat MWA’s soms 30 procent lager uitpakken ten opzichte van oorspronkelijke subsidiebedragen. 
De gemeentelijke stakeholder bevestigt dat dit met name problemen oplevert omdat er veel mensen in 
beschermd wonen voorzieningen verblijven die ofwel een minder intensieve zorgvraag hebben, of zelfs 
klaar zijn voor uitstroom maar dit nog niet kunnen vanwege een gebrek aan woningen. Zij krijgen dan 
echter wel al een lagere indicatie toegewezen. Deze resultaten laten zien hoe de huidige gemeentelijke 
financiering door middel van MWA’s, waardoor meer inzicht moet ontstaan op de kosten per locatie en 
bijvoorbeeld flexibelere inzet van personeel, voor instellingen de nodige uitdagingen biedt.  
Ten tijde van het verschijnen van deze rapportage is vanuit de gemeente aangegeven dat het lager 
uitpakken van het MWA inderdaad de constatering was in 2020, en dat hierop destijds extern onderzoek 
is gedaan dat heeft geleid tot aanpassing van het tarief Wonen Intensief met ruim €800 per maand. 
Aangegeven is vanuit de gemeente dat dit vervolgens met terugwerkende kracht over 2020 en 1e helft 
2021 is aangepast, tot de tariefaanpassing per 1-7-2021. 
 
Stakeholders BW geven aan de Wet langdurige zorg (Wlz) te zien als een meer stabiele en beter betaalde 
financieringsstroom dan de WMO. Een ander voordeel dat vanuit BW-instellingen wordt gezien is dat 
cliënten hierdoor geen keukentafelgesprekken meer hoeven te voeren en daardoor minder worden 
blootgesteld aan ‘getouwtrek’ omtrent de zorg waar zij al dan niet recht op hebben. Er wordt door deze 
BW-voorzieningen aangegeven dat een groot deel van de cliënten recentelijk is overgegaan op Wlz-

 
10 Zoals reeds toegelicht in de eerste meting, is het de bedoeling dat er met de komst van het maatwerkarrangement geen ‘knip’ meer is in 
de indicatiestelling tussen intra- en extramurale vormen van begeleiding. Begeleiding wordt als een los product ingekocht en kan zowel 
intramuraal als ambulant worden ingezet. Het is de bedoeling dat de inhoud van en hoeveelheid begeleiding hierdoor meer toegespitst kan 
worden op de specifieke behoeften van een cliënt en dat continuïteit van begeleiding geborgd kan worden.  
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financiering. Wanneer dit een relatief groot deel van de cliënten betreft, dan kan dit in het licht van het 
bovenstaande vragen oproepen over de ‘rekbaarheid’ van Wlz-financiering. In het volgende onderdeel 
gaan wij in op de behoefte aan en spreiding van kleinschalige woonlocaties voor hen voor wie uitstroom 
(nog) geen optie is.  
 

1.3 Kleinschalige woonlocaties 

Het projectplan Transitie BW/MO beschrijft de noodzaak tot spreiding van kleinschalige woonlocaties. 
We bespreken hier de behoefte aan kleinschalige woonlocaties zoals deze naar voren is gekomen in 
interviews met BW-stakeholders. In interviews met gemeentelijke stakeholders is de lokale inzet op 
regionale spreiding van deze en andere woonvoorzieningen aan de orde geweest.    

Behoefte kleinschalige BW woonlocaties 
In het bovenstaande hebben we kunnen lezen dat zowel stakeholders als cliënten aangeven dat 
zelfstandig wonen niet voor iedereen is weggelegd. In dit verband noemt een BW stakeholder dat door 
uitstroom van de ‘lichtere’ groep de resterende cliënten in de voorzieningen gemiddeld zwaardere 
problematiek hebben, waardoor uitstroom langer op zich laat wachten. De betreffende stakeholder heeft 
de indruk dat de gemeente niet altijd een goed beeld heeft van de aard van de problematiek waar cliënten 
in voorzieningen mee kampen en de wijze waartoe dit zich verhoudt tot uitstroompotentieel: 

Het gekke is dat de gemeente naar mijn idee het idee hebben –en dan is dat ook een beetje 
gechargeerd gezegd – dat de Wlz: “dat zijn de moeilijke mensen” en de Wmo: “dat zijn de mensen 
die over twee jaar kunnen ze op zichzelf.” Maar het gekke is dat die Wlz-mensen over het algemeen 
veel rustiger zijn, dan die Wmo'ers die bij ons binnenkomen voor twee jaar. Dat zijn van die jonge, 
opgefokte knulletjes, meisjes en jongetjes. En [uh] daar hebben we af en toe nog veel meer onze 
handen vol aan, dan aan die mensen met een langdurige, ja, schizofrenie. (...) en dat kan wel eens 
langer duren dan twee jaar, ja. (BW Stakeholder) 

Dit sluit aan bij geluiden zoals wij die bij andere stakeholders optekenen. Zo benoemt een andere BW 
stakeholder dat er in zijn/ haar BW-voorziening al gauw twee à drie jaar nodig is om te besluiten of iemand 
überhaupt nog kan ambulantiseren. Een door ons geïnterviewde praktijkondersteuner huisarts voor de 
ggz illustreert enerzijds de noodzaak tot intramurale voorzieningen, maar wijst daarnaast op het gebrek 
aan ambulante begeleiding op het niveau dat sommige cliënten nodig hebben (zie ook hoofdstuk drie): 

En een convenantwoning is ook echt voor hele zelfstandige cliënten. De populatie is het afgelopen 
jaar dusdanig veranderd dat we gewoon die vier muren en een intramurale setting of een BW 
gewoon hard nodig hebben. De populatie verandert ook en dat wordt gewoon steeds extremer. 
En de begeleiding kunnen heel veel aanbieders ook niet leveren en dat is er ook niet. Dus daardoor 
hoopt het op in de kliniek. 

Een derde BW- stakeholder relateert de behoefte aan voldoende BW-capaciteit aan bevolkingsgroei en 
prevalentie ggz en blijvende uitstroom vanuit de ggz naar BW:  

Het is een utopie om te denken dat we dat we heel veel beschermd wonen kunnen gaan afbouwen. 
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Wanneer er meer (gespecialiseerde) BW nodig is, dan wordt dit doorgaans gezien als wenselijk in een 
meer kleinschalige vorm, verspreid over de regio. Afstemming hierover gebeurt momenteel ook binnen 
gemeenten.  

Afstemming over spreiding voorzieningen 

Gemeentelijke stakeholders geven aan dat er momenteel gekeken wordt naar de behoefte in de regio aan 
welke voorzieningen en hoe deze het beste gespreid kunnen worden. Hierbij wordt door regiogemeenten 
wel lastig gevonden dat dergelijke ideeën en afspraken op veel plekken in de regio nog in de 
kinderschoenen staan, omdat veel nog onduidelijk is omtrent de doordecentralisatie en invulling van BW. 
Met het oog op het creëren van een sluitend zorgnetwerk, wordt het echter wel belangrijk gevonden dat 
dit gesprek gevoerd wordt.  
Door Fred, een van onze cliënt-participanten, wordt ook aangegeven dat deze de indruk heeft dat 
regiogemeenten niet ervaren zijn met realisatie van voorzieningen en dat hij dit merkt omdat deze niet 
duidelijk voor ogen hebben wie welke verantwoordelijkheid pakt (gemeenten en aanbieders en welke rol 
zij innemen in het proces). 
Zo merken we dat over de spreiding van kleinschalige woonvoorzieningen nog wel verschillend wordt 
gedacht. Enerzijds wordt hierover door gemeentelijke stakeholders aangegeven dat niet elke gemeente 
zijn eigen grote intramurale voorziening hoeft te krijgen, maar dat het ook kan zijn dat deze voornamelijk 
gecentreerd blijven in Den Haag en Zoetermeer terwijl kleinere gemeenten zich meer specialiseren op 
andere zorgvoorzieningen of meer ambulante voorzieningen aanbieden: 
 

Dat als ik weet dat bijvoorbeeld in [regiogemeente] heel veel, nou, noem eens wat, jongeren met 
autisme en verslaving zitten, dat ik dan zeg joh, ik kan 60 procent vullen met [inwoners uit 
betreffende regiogemeente] en 40 procent heb ik voor de regio over. Maar dan wil ik wel graag 
dat er ergens anders in de regio misschien voor de 50-plussers met ggz-problematiek en... nou, 
noem eens wat anders, dat daar een andere voorziening is waar dan díé [inwoners van 
regiogemeente] terechtkunnen. Dat je een soort specialistische spreiding krijgt, dat kan ook (regio 
gemeentelijke stakeholder). 
 

Ook wordt er door een andere regiogemeente aangegeven dat het verstandig is dat (kleinere) 
regiogemeenten zich specialiseren en niet de ambitie moeten hebben om voorzieningen op te zetten voor 
zwaardere doelgroepen (EPA, mensen met autisme etc.) die volgens deze betreffende stakeholders niet 
te vinden zijn in de betreffende regiogemeente. 
 
Anderzijds zien we hoe er in regiogemeenten anders dan Zoetermeer ook wel degelijk gesprekken 
plaatsvinden met MO/BW-partijen over één of meerdere nieuwe locaties. Hierbij wordt aangegeven dat 
de focus ligt op het realiseren van woonvormen waarbij er naast ruimte voor intramurale cliënten, ook 
mogelijkheden worden geboden tot doorstroom naar geclusterd wonen en uiteindelijk zelfstandig wonen. 
Ook dat er vanuit deze te plannen voorziening ambulant kan worden begeleid in de wijk, dat er wordt 
gekeken hoe er omklapwoningen gerealiseerd kunnen worden in samenwerking met corporaties en dat 
er een inloop locatie wordt gerealiseerd. In het volgende hoofdstuk zullen wij meer specifiek ingaan op 
de realisatie van woningen voor uitstroom.   
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Ervaringen met gemeentelijke regie op wachtlijst BW  
Een belangrijke factor in de transitie van MO/BW betreft het wachtlijstbeheer. De gemeente Den Haag 
heeft sinds twee jaar het wachtlijstbeheer naar zich toegetrokken. Dit levert verschillende ervaringen op. 
Enerzijds wordt aangegeven dat er nu meer helderheid bestaat omtrent het al dan niet beschikbare 
aanbod voor cliënten met specifieke hulpvragen, anderzijds groeit de wachtlijst.  
Voor de groei van deze wachtlijst worden verschillende oorzaken en gevolgen genoemd. Vanuit de 
regievoerende gemeente zelf worden twee complicerende factoren genoemd die de wachtlijst op het 
moment niet korter of overzichtelijker maken. Ten eerste is de instroom voor mensen die van de 
gemeentelijke wachtlijst afgaan, voor een WLZ-indicatie, net zo lastig te controleren van als de 
gemeentelijke wachtlijst zelf. De gemeente kan hierin niet bemiddelen en mensen moeten dit zelf regelen 
via het zorgkantoor en worden vaak van het ene loket naar het andere loket gestuurd. Ten tweede wordt 
aangegeven dat instroom wanneer iemand aan de beurt is niet altijd meer nodig is omdat hier geen 
behoefte meer aan is doordat overbruggingszorg11 (of verblijf in een kliniek) is ingezet.  

BW-Stakeholders geven op hun beurt aan hoe zij de kwaliteit van toeleiding naar BW-
voorzieningen achteruit hebben zien gaan. Aangegeven wordt dat, doordat organisaties niet meer zelf het 
beheer uitvoeren, zij minder inzicht hebben in de zorgvraag van cliënten en de uitdagingen die hiermee 
gepaard gaan. Dit leidt er soms toe dat er mensen worden geplaatst in een voorziening waarin er niet aan 
hun zorgvraag voldaan kan worden en/of het botst met medebewoners. BW-stakeholders zien hierin een 
reden voor meer leegstand in BW- voorzieningen12. Ten tijde van het verschijnen van de rapportage is 
vanuit de gemeente aangegeven dat een voordeel van de centrale wachtlijst is, dat elke cliënt maar één 
keer op de lijst staat, in plaats van voorheen wel bij drie verschillende BW-aanbieders. 
Andere door andere stakeholders genoemde gevolgen van de oplopende wachtlijst voor BW-
voorzieningen  is dat mensen die worden aangeboden vanuit detentie en op de wachtlijst voor beschermd 
wonen staan, geregeld weer dakloos op straat belanden terwijl ze wachten op een aanbod. Aangegeven 
wordt dat deze personen niet tijdelijk in een doorstroomvoorziening of nachtopvang kunnen worden 
geplaatst, bijvoorbeeld omdat zij hier te snel overprikkeld raken. Ook wordt genoemd hoe cliënten vanuit 
ggz-klinieken niet tijdig kunnen doorstromen naar BW, en hierdoor langer in een kliniek verblijven. Ten 
tijde van het verschijnen van deze rapportage wordt vanuit de gemeente aangegeven dat in 2021 is 
gestart met het mogelijk maken van ‘tijdelijk wonen intensief’ op drie locaties, voor dakloze personen op 
de wachtlijst BW. De gemeente onderkent dat de MO niet passend is voor deze cliënten.  
Wanneer instroom voor BW-voorzieningen moeilijker verloopt, heeft dit ook een effect op het faciliteren 
van uitstroom.  
 
 
 

 
11 In onze vorige rapportage beschreven wij problemen omtrent de financiering van overbruggingszorg, welke nog bij Den 
haag lagen, waardoor regiogemeenten onvoldoende middelen beschikbaar hadden om overbruggingszorg te leveren. Dit is 
nu vanaf 1 januari 2021 volledig overgeheveld naar regiogemeenten welke dit inzetten middels reguliere inkoop van 
ambulante ondersteuning, ook ter voorkoming van instroom. Daarnaast werd t.z.t. verkend of hier aanvullende 
zorgcoördinatie op nodig was.    
12 Stakeholders hebben tijdens het onderzoek ook aangegeven dat er leegstand ontstaat in doorstroomvoorzieningen. Ten 
tijde van het verschijnen van deze rapportage is vanuit de gemeente Den Haag aangegeven dat deze gemeente graag meer 
inzicht zou willen hebben in welke BW-locaties leegstand hadden. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat dit alleen 
speelde bij de MO-doorstroom en niet zozeer bij BW. Ook speelde dit volgens de gemeente bij Wonen Plus (begeleid 
wonen) doordat aanbieders alleen hun eigen cliënten zouden wilden plaatsen, en hiervoor niet de juiste procedure 
volgden.   
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Belangrijkste bevindingen voorbereiding op ambulantisering binnen MO/BW tweede meting 
● Dit jaar is het merendeel van de door ons gesproken cliënten voorstander van 

ambulantisering mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden 
omvatten onder meer, net als vorig jaar, goede voorbereiding op uitstroom en continuïteit 
en beschikbaarheid van begeleiding. 

● In lijn met de meting van vorig jaar, zijn veel BW cliënten huiverig voor uitstroom. Dit jaar 
geven enkele cliënten aan dit (uiteindelijk) wel te willen. Angst voor terugval verklaart 
waarom mensen dit nog niet op de korte termijn willen, maar ook gewenning aan het 
‘gemak’ van verblijf in een BW-voorziening. 

●      Ontvangen begeleiding beïnvloedt de mogelijkheden die cliënten MO/BW zelf 
ervaren voor succesvolle uitstroom: 

○ Beide groepen ervaren wisselingen in personeel en werkwijzes en zien dit als 
negatief. Cliënten wensen een persoonsgerichte aanpak.  

○ MO cliënten zijn veelal kritisch over ontvangen begeleiding, kenmerken deze als 
grillig en weinig behulpzaam.  

○ BW cliënten zijn doorgaans een stuk positiever over begeleiding. Begeleiders 
worden geprezen om het helpen bevorderen van de zelfredzaamheid van 
cliënten. Ook wordt het gewaardeerd dat begeleiders in de BW veelal een 
persoonsgerichte aanpak hanteren. 

● MO/ BW-voorzieningen zetten nog weinig in op ambulantisering omdat gevreesd wordt 
dat cliënten door uitstroom overvraagd zullen worden en dat zij terug zullen vallen. 

● Ook zien MO- en BW stakeholders een risico voor de financiering van groepslocaties in te 
lage indicaties (MWA) wanneer ingezet wordt op voorbereiding op uitstroom.  Vanuit de 
gemeente wordt aangegeven dat voorbereiding op uitstroom vanaf instroom aandacht 
dient te krijgen, en dat er afspraken zijn dat bij uitstroom bepaalde resultaatgebieden 
indien nodig eerst weer opgeschaald kunnen worden om de succeskans te vergroten. 

● Door met name BW-stakeholders en GGZ professionals wordt, in aansluiting op enkele 
BW-cliënten, het belang benadrukt van voldoende (kleinschalige) BW-capaciteit. 

● Spreiding in de regio van nieuw te realiseren, meer gespecialiseerde, kleinschalige BW-
locaties is momenteel onderwerp van gesprek in gemeenten. Hierin is nog geen 
consensus over het eindbeeld, hetgeen ook bemoeilijkt wordt door de uitgestelde 
transitie BW.    

● De transitie MO/BW is ook geraakt door verandering in beheer van wachtlijsten: 
gemeente Den Haag heeft dit sinds twee jaar naar zich toegetrokken. BW-stakeholders 
die dit wachtlijstbeheer voorheen zelf deden, geven aan dat er door het gemeentelijk 
beheer enerzijds meer helderheid omtrent het al dan niet beschikbare aanbod voor 
cliënten met specifieke hulpvragen ontstaat, anderzijds groeit de wachtlijst, o.a. door 
bemoeilijken geschikte plaatsing in BW voorzieningen en toegenomen bureaucratie. 
Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat deze bureaucratie nodig is voor een 
rechtvaardige toedeling van schaarse plekken.    
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2. Uitstroom in de woningmarkt  
Landelijk hebben we te maken met een ambulantiseringsopgave in een gespannen woningmarkt. Het 
groeiende tekort  aan betaalbare (sociale huur)woningen speelt ook de regio Den Haag parten. In de 
rapportage 202013 is al geconstateerd dat deze schaarste door- en uitstroom uit MO- en BW-
voorzieningen bemoeilijkt. Naast de belofte van een jaar eerder om de komende jaren 120.000 extra 
sociale huurwoningen te realiseren, zijn vorig jaar in de regio verschillende (koepel)convenanten 
afgesloten om uitstroom te bespoedigen. Na een korte terugblik op de bevindingen van de vorige meting, 
komen in dit hoofdstuk de nieuwe ontwikkelingen en knelpunten in relatie tot de beschikbaarheid van 
woningen voor uitstroom in de reguliere woningmarkt aan bod.  
 

Belangrijkste bevindingen uitstroom woningmarkt eerste meting  
● Cliënten noemen woningnood, lange 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 voor deze verschillen. 
● Cliënten vinden het belangrijk terecht te kunnen in eigen gemeente. 

2.1 Gerealiseerde uitstroom na één jaar 

In de inleiding is besproken in welke gemeente cliënten wonen die opnieuw zijn geïnterviewd. De 
meerderheid van de cliënten is woonachtig in Den Haag (22) en verblijft in een zelfstandige woning (13). 
Voor de tweede meting is met 33 cliënten gesproken, waarvan 23 cliënten in een zelfstandige woning en 
negen in een intramurale Beschermd Wonen-voorziening wonen.Één cliënt woont in een 
doorstroomwoning.  

Wat is  de woonsituatie van de cliënten een jaar later? Tabel 2.1 (volgende pagina) beschrijft de 
belangrijkste veranderingen in cliënt trajecten over het afgelopen jaar. Van de 33 cliënten die dit jaar zijn 
gesproken, verbleven zeven van hen eerder in de Maatschappelijke Opvang (hierna: MO) en 26 van hen 
verbleven of verblijven nog steeds in een intramurale Beschermd Wonen-voorziening (hierna: BW-
voorziening). 

  

 
13 Rapportage-Eerste-Meting-2019-2020-Onderzoek-MO-BW-Regio-Den-Haag-.pdf (uva.nl) 

https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/wp-content/uploads/2020/09/Rapportage-Eerste-Meting-2019-2020-Onderzoek-MO-BW-Regio-Den-Haag-.pdf
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 Eén jaar later: waar staan cliënten nu?  

Cliënten BW (26) verblijf/woonachtig in: Den Haag (16); Zoetermeer (7); Rijswijk (1); Leidschendam-Voorburg (2) 

2020 2021 Woon-/verblijfssituatie 

15 17 Zelfstandige woning in de wijk (incl. omklap contract en Housing First) 

11 9 Intramuraal Beschermd Wonen 

Cliënten MO (7) afkomstig uit gemeente: Den Haag (7); Zoetermeer (0); Rijswijk (0); Leidschendam-Voorburg (0) 

2020 2021 Woon-/verblijfssituatie 

1 6 Zelfstandige woning in de wijk (incl. omklap contract en Housing First) 

1 1 Doorstroom naar doorstroomvoorziening  

5 0 Verblijf in nachtopvang/MO 

      Tabel 2.1 Verdeling cliënten naar verblijfplaats en gemeente, tussen de eerste en tweede meting. 
 

Gerealiseerde uitstroom tussen eerste en tweede meting (woonsituatie en aantal cliënten) 

Aantal cliënten Verandering in woonsituatie 

3 BW-voorziening → zelfstandige (omklap)woning 

5 MO → zelfstandige (omklap)woning 

15 Eerste en tweede meting zelfstandige (omklap)woning 

8 Eerste en tweede meting BW-voorziening 

1 Eerste en tweede meting doorstroomwoning 

1 Zelfstandige woning → BW-voorziening 

33 Totaal 

      Tabel 2.1 Absolute aantallen verdeling cliënten naar verblijfplaats en gemeente, tussen de eerste en   
      tweede meting. 14 

 
  

 
14 Dit is exclusief een van onze cliënten die tijdens meting 1 in Den Boschen voor de tweede meting in Den Haag is geïnterviewd. Cliënten 
woonachtig in Housing First worden meegerekend onder de categorie ‘zelfstandige woning’. Onder de categorie anders verstaan we 
cliënten woonachtig in een doorstroomvoorziening. 
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Situatie gelijk gebleven (23) 
● Voor 23 cliënten die wij ook vorig jaar hebben gesproken geldt dat zij nog steeds in een 

zelfstandige woning wonen. Velen van hen krijgen nog ambulante begeleiding, of zijn dit 
geleidelijk aan het afbouwen. 

● Onder deze groep vallen ook de volgende twee cliënten: de cliënt die we voor de tweede 
keer spraken in een begeleidingstraject vanuit Housing First, verblijft nog steeds in dezelfde 
zelfstandige woning. Dit geldt ook voor de participant die nu reeds tijdens twee 
achtereenvolgende metingen in een tijdelijke doorstroomvoorziening verblijft (zie tabel 2.1 
en hieronder). 

 
Uitgestroomd (8) 

● Vijf MO-cliënten (allen uit Den Haag) zijn het afgelopen jaar uitgestroomd naar een sociale 
huurwoning, waarvan vier cliënten middels een omklap constructie15 van een half jaar (3) 
tot een jaar (1, Danny). Dit is relatief kort. Eén MO cliënt (Amanda) is doorgestroomd naar 
een sociale huurwoning (55+ woning) op eigen inschrijftijd. Amanda kreeg initieel een plek 
aangeboden in een MO-doorstroomvoorziening, maar omdat ze daar niet wilde wonen 
reageerde zij op basis van haar inschrijfduur en leeftijd op 55+-woningen in Drenthe, 
Leiden, Delft, Amsterdam en Den Haag. Uiteindelijk wist ze een 55-plus woning te 
bemachtigen in Den Haag.  

● In totaal zijn drie van de 26 BW-cliënten uitgestroomd naar een zelfstandige sociale 
huurwoning. Twee BW-cliënten uit Den Haag zijn uitgestroomd, vanuit een Haagse BW-
voorziening naar een zelfstandige huurwoning in Den Haag. Beide hebben een zelfstandige 
woning met een omklap contract. Daarnaast was er vorig jaar nog een cliënt woonachtig 
in een BW-voorziening in Zoetermeer die dit jaar via een urgentieregeling een zelfstandige 
woning heeft ontvangen in Zoetermeer. deze client  

 
Van zelfstandige woning naar BW (1) 

● Eén cliënt is verhuisd van het ouderlijk huis in een regiogemeente naar een BW-voorziening 
in Den Haag, en verloor hiermee zijn corporatie inschrijftijd.  

 
Van koopwoning in Leidschendam-Voorburg naar huurwoning in Den Haag (1) 

● Eén cliënt moest zijn koopwoning in Leidschendam-Voorburg wegens schulden verkopen 
en is verhuisd naar een sociale huurwoning in Den Haag. 

 
Daarnaast is er dit jaar een nieuwe cliënt geinterviewd, die wij vorig jaar in Den Bosch (BW) 
hebben gesproken en die op dit moment zelfstandig woont in Den Haag. 
 
Figuur 2.2 Veranderingen in woonsituatie onderzoekssample 

 
15 Omklapcontract: Kan onderdeel zijn van de contingentenregeling. Een woning, op naam van de zorginstelling, die na 2 jaar omgeklapt 
kan worden naar een driehoekscontract of een regulier contract, op naam van de cliënt. Deze contractvorm bestond al voor het 
driehoekscontract en wordt met name nog toegepast in de gevallen dat woningcorporaties en/of zorginstellingen nog twijfels hebben over 
de zelfredzaamheid van de cliënt. Sinds de zorginstelling de huur betaalt zijn de corporaties verzekerd van hun inkomsten en zorg. 
Aangezien dit omklappen volgens de corporaties soms nog abrupt verloopt en zij informatie van de cliënten missen, gaat de voorkeur vaker 
uit naar het driehoekscontract.  
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Interessant daarbij is om te weten bij welke cliënten een verandering in woonsituatie is opgetreden. Uit 
bovenstaande figuur (2.2) blijkt dat in totaal 8 cliënten vanuit een MO (5) of BW (3) instelling uitgestroomd 
zijn naar een zelfstandige woning.  

Motivatie: géén uitstroom 

Van de negen BW-cliënten die wij dit jaar opnieuw hebben kunnen spreken, verblijven er tijdens de 
tweede meting nog acht in een BW-voorziening (zeven in Den Haag en één in Rijswijk). Een deel van deze 
niet-uitgestroomde BW-cliënten geeft nadrukkelijk aan het niet te zien zitten om uit te stromen naar een 
zelfstandige woning. Zij denken onvoldoende in staat te zijn zelfstandig te wonen of bang te zijn dat dit 
mis gaat. Sommigen hebben dit al eerder meegemaakt. Ook is één cliënt die op de BW-wachtlijst stond in 
Wassenaar nu ingestroomd in BW in Den Haag.  

2.2 Uitstroom binnen de regio: doorgaans richting Den Haag 

Onderstaande tabel (2.3) toont hoe veruit de meeste cliënten na een verblijf in de MO of in een BW-
voorziening vaak uitstromen naar een zelfstandige woning in dezelfde gemeente. De meeste cliënten 
met zelfstandige woonruimte zijn nu woonachtig in Den Haag (13), gevolgd door Zoetermeer (8) en 
Leidschendam-Voorburg (2). Vanuit Rijswijk wordt aangegeven dat hier onbenutte woningen 
beschikbaar zijn voor uitstroom, dit zelfde signaal werd tijdens de eerste meting afgegeven door de 
gemeente Leidschendam-Voorburg16. Verder leest de tabel als volgt: zo komen van de dertien personen 
die nu zelfstandig wonen in Den Haag, er oorspronkelijk acht uit Den Haag. Deze acht verbleven samen 
met vier anderen afkomstig uit een andere gemeente dan Den Haag in BW of MO in Den Haag voordat 
zij deze zelfstandige woning in Den Haag betraden. Daarnaast betrok één persoon vanuit een BW-
voorziening in Leidschendam-Voorburg een zelfstandige woning in Den Haag.  

 Den Haag Zoetermeer 
Leidschendam-

Voorburg Totaal 
Waarvan voor 

verblijf MO/BW 
woonachtig in 

desbetreffende 
gemeente  

8 (andere 5: buiten 
regio/ buitenland (1), 

binnen regio (3)  

5 (andere 3: Den 
Haag (1), buiten regio 

(2)) 

1  (Andere: Den Haag 
(1) 

14 (61%) 

 
Waarvan 

voorafgaand aan 
zelfstandige woning 
MO/BW-verblijf in 

desbetreffende 
gemeente  

12 (andere: BW 
Leidschendam-

Voorburg (1)   

4 (andere 4: BW 
binnen regio, BW 
buiten regio (1)  

1 (Andere: BW: Den 
Haag (1) 

17 (74%) 

Aantal participanten 
met zelfstandige 

woonruimte  
13 8 2 23 (100%) 

Tabel 2.3 Verdeling participanten over gemeenten bij uitstroom naar zelfstandige woonruimte na verblijf in MO/BW  

 
16 Rapportage eerste meting, pagina 48: “In Leidschendam-Voorburg wordt wel een mismatch tussen de woningbehoefte 
en de kenmerken van de woningvoorraad gezien. Dit resulteert in onderbenutting van het aantal contigentwoningen”. 
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Terwijl het merendeel van hen hiervoor ook op een MO/BW-locatie in dezelfde gemeente verbleef, komt 
een aantal cliënten uit een van de regiogemeenten, zoals Rijswijk of Leidschendam. Onder deze 
zelfstandig wonende participanten, zijn er ook vijf participanten die al tussen de acht tot zestien jaar 
zelfstandig wonen en ambulante begeleiding ontvangen. Enkele van hen hebben deze begeleiding 
inmiddels ook afgebouwd. We zien dan ook dat 74% van de participanten uitstroomt in de gemeente waar 
zij voorheen verbleven in MO/BW-voorziening en 61% van hen daarvoor ook in dezelfde gemeente 
woonde. Uiteindelijk blijkt een verblijf in MO/BW-voorziening in een bepaalde gemeente (doorgaans in 
Den Haag) dan ook leidend voor de woonplek na uitstroom door urgentie in die gemeente en in een aantal 
gevallen zien we ook dat er uitstroom plaatsvindt naar de gemeente van herkomst. 

Het bevorderen van uitstroom naar gemeenten als Rijswijk verloopt volgens de door ons gesproken MO- 
en BW-aanbieders minder soepel dan gewenst. Aanbieder geven aan dat voor het verbeteren van de 
uitstroom naar regiogemeenten wordt samengewerkt met lokale woningcorporaties, zoals Rijswijk 
Wonen. Deze extra inspanning heeft ervoor gezorgd dat een aantal cliënten uit de MO in Den Haag zijn 
uitgestroomd naar woningen in Rijswijk. Daarnaast biedt ook de zogenaamde ‘verhuisbox’-regeling 
perspectief op het verminderen van druk op het aantal beschikbare woningen in Den Haag.  Via deze 
regeling wordt de verhuizing van uitstromers naar een plek buiten de gemeente gefaciliteerd door de 
gemeente Den Haag. Geen van de door ons geïnterviewde cliënten heeft hier tot dusverre ervaring mee17. 
 
Naar een andere gemeente verhuizen omdat hier een BW-voorziening beschikbaar is, kan echter 
vergaande gevolgen hebben voor de opgebouwde inschrijving voor sociale woningbouw. Dit wordt 
geïllustreerd door de casus van Simon, die verhuisde van Wassenaar naar Den Haag: 

Casus: Simon uit Wassenaar 
Vorig jaar was Simon nog woonachtig in Wassenaar, en stond toentertijd op de wachtlijst voor een BW-
plek in de regio Den Haag. In zijn eigen gemeente was het ambulante BW-aanbod niet passend genoeg 
voor zijn ondersteuningsbehoeften. Dit jaar heeft hij  een plek gekregen in een BW-voorziening in Den 
Haag. Echter, omdat hij nu in Den Haag woonachtig is, is hij zijn inschrijftijd in Wassenaar kwijtgeraakt, 
terwijl het wel zijn wens is in de toekomst weer in Wassenaar te wonen.  
 

Interviewer: Had ik het goed begrepen dat je bij een huurwoning ingeschreven stond in Wassenaar? 
Simon: Ja, ik reageerde op huurwoningen. Ik stond nog niet bovenaan. De hoogste die ik heb gehad was plek 
zes of zeven, volgens mij. Met voorrang. […] Daarvan dacht ik dat het nog twee jaar ging duren, maar toen 
woonde ik hier en zag ik ongeveer een maand geleden ineens iets van vier, vijf, zes huizen in Wassenaar 
langskomen. Terwijl het daarvoor ongeveer eens in het halve jaar was. 
Interviewer : Het zou kunnen zijn, Simon, dat omdat je nu in Ypenburg woont, die voorrangspositie weg is? 
Simon: Ja, dat dat automatisch in Haaglanden zo wordt bepaald. Je moet er minstens twee jaar staan 
ingeschreven op een locatie om daar voorrang te krijgen. Als je in een nieuwe locatie zit, dan telt dat niet meer. 
Volgens mij zei zij ook dat als ik bijvoorbeeld weer bij mijn moeder zou wonen in Wassenaar, ik het alsnog niet 
gelijk terug zou krijgen omdat er dan weer twee jaar overheen moet gaan. 

 
Simon, woonachtig in BW Den Haag, centrumgemeente 

 
17 De gemeente Den Haag geeft aan dat er tot 1 oktober 2021 in totaal 64 verhuisboxen zijn verstrekt. 
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2.3 Druk op de woningmarkt 

Benodigde uitbreiding 
Terwijl in het eerder gezamenlijk opgestelde convenant van de gemeenten in de regio Den Haag jaarlijks 
640 convenantwoningen18 beschikbaar konden worden gesteld, is de inschatting afgelopen jaar geweest 
dat voor de uitstroom uit een MO/BW-voorziening jaarlijks in de woningmarktregio 1250 woningen 
nodig zijn. In totaal zijn er in de woningmarktregio Den Haag de komende tien jaar zo’n 12.000 sociale 
huurwoningen extra nodig. In 2021 is dan ook in de Bestuurlijke Tafel Wonen een nieuwe verdeling 
afgesproken om jaarlijkse 1.250 woningen te realiseren19. Zo moet Wassenaar op basis van die verdeling 
jaarlijks 12 woningen realiseren voor uitstromers uit BW-voorzieningen, MO-locaties en 
Jeugdinstellingen (zie tabel 2.4). 
 
Tijdens de eerste meting noemden cliënten de druk op de woningmarkt, lage inschrijftijd, onvoldoende 
inkomen voor huur in de vrije sector en te weinig contingentwoningen als barrières voor uitstroom. Ook 
dit jaar wijten verschillende respondenten het gebrek aan beschikbare woningen voor uitstroom aan 
algehele krapte op de woningmarkt, en meer specifiek van beschikbare convenantwoningen, zoals 
beschreven in prestatieafspraken. Slechts één woningcorporatie gaf aan de prestatieafspraken te hebben 
gehaald, en het afgesproken aantal woningen te hebben kunnen leveren voor de uitstroom vanuit 
MO/BW-voorzieningen.  

Gemeente Aantal contingentwoningen 

Den Haag 724 

Rijswijk 53 

Leidschendam-Voorburg 72 

Wassenaar 12 

Zoetermeer 140 

Totaal H5-Regio 1001 

Tabel 2.4 Overzicht contingentwoningen per gemeente/totaal in deze regio. 

Stagnerende door- en uitstroom 
Door het gebrek aan woningen, lopen wachttijden voor sociale huurwoningen op, en ook die van 
uitstroom uit  MO/BW-voorzieningen. Belemmering van de doorstroom door oplopende wachttijden voor 
sociale huurwoningen komt tijdens meerdere interviews naar voren. Eén van de stakeholders uit de 
MO/BW-keten illustreert hoe in aansluiting hierop tijdige uitstroom uit doorstroomwoningen bemoeilijkt 
wordt door een gebrek aan convenantwoningen:   

 
18 Contingentregeling: in deze gemeentelijke regeling worden afspraken gemaakt over het aantal contingent woningen 
(soms ook wel kans woningen genoemd) dat jaarlijks beschikbaar moet komen voor cliënten die uitstromen uit een 
intramurale instelling die met behulp van woonbegeleiding en/of behandeling (weer) zelfstandig gaan wonen. 
Zorginstellingen kunnen deze woningen (in bepaalde mate) aanvragen. Deze afspraken zijn tevens vaak vastgelegd in de 
prestatieafspraken. Corporaties bieden de woningen aan op woonservice (of woningnet), waarna de cliënten met urgentie 
een woning kunnen krijgen. Sommige corporaties maken vanaf dat moment gelijk een kennismakingsgesprek. Er zijn ook 
gemeenten die onderlinge, bilaterale, afspraken met de woningcorporaties hanteren. 
19 Uitvoeringsagenda huisvesting uitstromers uit instellingen in woningmarktregio Haaglanden, 12 mei 2021 
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Achttien plekken, je mag er vijf woningen laten doorstromen, terwijl je eigenlijk in je hoofd hebt 
dat je na een half jaar moet doorstromen. Dus dan zou je achttien keer twee moeten doen, dan 
zou je zesendertig woningen moeten hebben. Maar je hebt er vijf.  
(niet-gemeentelijke stakeholder MO/BW) 

Dit gebrek aan woningen, welke de doorstroom uit een zogenaamde ‘doorstroomvoorziening’ 
bemoeilijkt, hebben wij ook bevestigd gezien in de ervaring van een van de door ons geïnterviewde 
cliënten.    

Uitdagingen bij ‘uitstroom’  

Vanuit het gemeentelijke stakeholderperspectief wordt aangegeven dat uitstroom uit MO- voorzieningen 
ook stagneert doordat de 313 woningen uit het koepelconvenant alleen worden verstrekt in combinatie 
met een omklapconstructie, waardoor alleen cliënten met een zorgvraag in aanmerking voor een woning. 
Lichtere cliënten voor wie geen omklap constructie nodig is (e.g. economische daklozen) kunnen hierdoor 
niet vanuit MO-voorzieningen naar deze woningen uitstromen.  

Dit wordt bevestigd door een MO/BW-aanbieder die tevens toelicht hoe cliënten vaak geruime tijd 
verblijven in doorstroomvoorzieningen waar hun verblijf wordt gekoppeld aan een ondersteuningsvraag. 
Naarmate zij langer in de doorstroomvoorziening verblijven en zelfstandiger worden, nemen hun kansen 
op een convenantwoning af omdat dergelijke woningen alleen worden gegeven aan mensen met een 
substantiële zorgvraag. Het stimuleren van uitstroom naar een zelfstandige (convenant)woning  vanuit 
een doorstroomvoorziening is dan ook een belangrijke uitdaging voor gemeentelijke stakeholders en 
MO/BW-aanbieders.  

Spreiding van uitstromers binnen de regio 

Met het oog op meer spreiding van uitstromers over de regio’s, is er vanuit de BestuurlijkeTafel Wonen 
de ambitie om een regionaal loket op te richten waarbij aanvragen binnenkomen. Bij dit loket kan dan 
worden gekeken in welke gemeente een uitstromer het beste gehuisvest kan worden. Momenteel worden 
verschillende scenario’s over hoe deze spreiding aangepakt kan worden  uitgewerk. Een punt van onrust  
hierbij is dat niet alle betrokken gemeenten voorstander zijn van spreiding aan de hand van de voorkeuren 
en woonwensen van uitstromers. Meerdere bestuurlijke stakeholders uiten zorg dat (onevenredig) veel 
uitstromers in dat geval naar hun gemeente zouden willen uitstromen. Ander punt van onrust is dat 
uitstromers, zoals wij ook constateren in dit onderzoek, doorgaans de voorkeur geven aan huisvesting in 
de gemeente waar ze de afgelopen jaren hebben gewoond, zoals ook al te zien was in tabel 2.3. Dit is ook 
terug te zien in de eerder beschreven casus van Simon, die graag naar Wassenaar terug zou willen, wat 
echter door het verlies van inschrijftijd wordt bemoeilijkt. 

Ondanks tekort onbenutte woningen actieve spreiding  

Terwijl er veel druk op de woningmarkt ervaren wordt door zowel cliënten als stakeholders, lijkt in deze 
regio tegelijkertijd sprake te zijn van onderuitputting van de sociale woningvoorraad. Een stakeholder 
geeft aan tevreden te zijn met de inzet voor de levering van convenantwoningen, maar merkt hierbij op 
dat woningcorporaties vaak niet aan de prestatieafspraken kunnen voldoen in verband met een lage 
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mutatiegraad. In enkele gevallen bleek dat aanbieders niet altijd het maximale aantal beschikbare 
convenantwoningen benutten. Zo laat deze gemeentelijke stakeholder vallen dat onder andere bij een 
MO/BW-aanbieder een aantal convenantwoningen niet zijn benut: 

Er is een lijst […] met wie, welke organisatie hoeveel woningen krijgt per jaar. Er wordt elk jaar 
geklaagd door die organisaties dat ze te weinig woningen toebedeeld krijgen. Er blijkt afgelopen 
jaar door […], onder andere [MOBW zorgaanbieder] een aantal exodus woningen teruggegeven 
[te] zijn. Die hebben ze dus niet gebruikt. Dat is heel apart.  
(gemeentelijke stakeholder) 

In interviews met professionals in deze regio wordt wel aangegeven dat de achterliggende reden hiervoor 
wel eens zou kunnen zijn dat er mogelijk sprake zou zijn van een cultuur waarin een convenantwoning 
meer wordt ingezet als een ‘beloning’ dan als een mogelijkheid om ‘orde op zaken’ te stellen. Hier is dieper 
op ingegaan in hoofdstuk 1.  

Omdat de beschikbare woningen in de regiogemeenten niet altijd benut worden is nu met de gemeenten 
onderling afgesproken de instromers uit MO, BW en jeugdvoorzieningen beter over de regio te 
verspreiden. Als gevolg van de onderbenutting van de 640 reeds beschikbare woningen in 
regiogemeenten, heeft de huidige en mogelijke toename van behoefte aan ambulante begeleiding en 
aankomende decentralisatie BW geleid tot gesprekken over de benodigde financiële solidariteit tussen 
gemeenten. 

Stakeholder gaven vorig jaar aan dat Rijswijk in verhouding de hoogste wachttijd voor sociale huur in de 
regio Den Haag kent. Vooralsnog is  afgesproken de sociale woningvoorraad (33.7%) te behouden en is dit 
jaar in interviews met de gemeente aangegeven dat de gemeente Rijswijk jaarlijks meer woningen 
aanbiedt voor de uitstroom van cliënten uit MO/BW-voorzieningen, dan er gebruikt worden. In 
tegenstelling tot eerdere uitspraken over het beperkte aantal woningen dat beschikbaar is in Rijswijk voor 
uitstroom uit intramurale voorzieningen, zijn er dit jaar signalen dat niet alle convenantwoningen die de 
gemeente Rijswijk tot haar beschikking heeft uiteindelijk ingevuld kunnen worden door cliënten die 
uitstromen20. Zo wordt verteld:  
 

De convenantwoningen zitten nu twee jaar bij mij in het dossier en ik zie daar eigenlijk een vrij 
stabiel karakter op en dat verbaast me eigenlijk nog wel. Omdat inderdaad de signalen van dat er 
allemaal mensen klaar zouden staan om uit te stromen, die krijg ik ook te horen, maar in de 
praktijk ... Wij hebben in Rijswijk 35 convenantwoningen en ze worden gewoon niet allemaal 
gebruikt. (gemeentelijke stakeholder, regiogemeente) 

 

In navolging van de gemeente Zoetermeer wil nu ook de gemeente Rijswijk in verhouding iets minder 
inzetten op sociale huur, vanwege de relatief 'hoge percentages' sociale huurvoorraad. Eind 2019 is dan 
ook een motie aangenomen waarin staat dat Rijswijk de komende jaren sociale woningbouwprojecten 
afbouwt. Dit betekent dat nieuwbouwprojecten in de sociale huursector die al op de planning stonden 
moeten worden herzien, en ligt bij herstructurering de nadruk op koop- en middenhuur. 
 
 

 
20 Dit signaal werd in de eerste meting ook afgegeven door de gemeente Leidschendam-Voorburg.  
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Weerstand tegen sociale huurwoningen 
Naast minder inzet op sociale huurwoningen in bepaalde gemeenten, bestaat er in enkele gemeenten 
(waaronder Wassenaar) onder de lokale bevolking ook weerstand tegen de bouw van nieuwe sociale 
huurwoningen, en is er sprake van NIMBY-problematiek21. In Wassenaar is er beperkte bereidheid om 
sociale huurwoningen te bouwen, zo blijkt uit een gesprek met een gemeentelijke stakeholder:  

 
Ik denk dat er meer echt veel meer druk op moet komen, dat er veel meer gebouwd moet worden. En ik 
roep het elke keer met de woningcorporaties, wij roepen het elke keer als wij bestuurlijk overleg met de 
wethouders hebben: 'Er zijn onvoldoende woningen, er moet gebouwd worden.' Dan is er altijd wel een 
excuus: 'Er is geen capaciteit, er is geen geld, er is geen dit’.(Gemeentelijk stakeholder) 
 
De gemeente Wassenaar geeft aan plannen te hebben gemaakt om gemeentegronden te ontwikkelen 
met een kwart sociale huurwoningen. Toch verloopt dit proces steeds vertraging op, terwijl een project 
voor de bouw van woningen voor senioren en reguliere woningzoekenden veel sneller van de grond is 
gekomen.  

2.4 Prestatieafspraken en levering van convenantwoningen 

Het gebrek aan woningen is meermaals aan bod gekomen in gesprekken met gemeentelijke en niet-
gemeentelijke stakeholders. In totaal worden er 313 convenantwoningen per jaar beschikbaar gesteld 
voor doorstroom in de gemeente Den Haag. Terwijl zorgaanbieders veel meer cliënten kunnen laten 
uitstromen. Zo vertelt een van hen:  
 

Ik weet wel vanuit de gemeente dat ze nog veel meer mensen zouden kunnen plaatsen. De prognoses 
van de zorgaanbieders voor het volgend jaar, hebben aangegeven dat ze 1300 of 1400 mensen zouden 
kunnen plaatsen. Maar we kunnen 313 woningen leveren. Dan zie je hoe hoog de nood is.  
(niet-gemeentelijke stakeholder, wooncorporatie) 

In Leidschendam-Voorburg is een convenant opgesteld waarin is afgesproken dat corporaties jaarlijks 40 
woningen leveren. Dit is recent opgehoogd naar 46 woningen (aldus gemeentelijke stakeholder, 
regiogemeente). 

Ondanks de gemaakte prestatieafspraken rondom de levering van convenantwoningen loopt het in de 
praktijk toch vaak anders. Een voorbeeld is Zoetermeer, waar er – net als in andere gemeenten - afspraken 
gemaakt worden met corporaties over het aantal woningen dat beschikbaar moet zijn voor mensen die 
uitstromen uit voorzieningen. Tot op heden worden die afspraken echter niet nagekomen omdat er 
onvoldoende  woningen zijn (gemeentelijke stakeholder, regiogemeente). Daarnaast geven meerdere 
gemeenten (regiogemeenten) aan dat zij tevens statushouders moeten huisvesten, die urgentie 
ontvangen binnen de corporatiesector. Hoewel beide groepen andere urgentievoorwaarden kennen waar 
ook aparte afspraken voor zijn gemaakt, blijven gemeenten moeite hebben aan beide convenanten te 
voldoen.  

 
21 NIMBY staat voor ‘Not in my backyard’. Het betekent dat plannen die door de (lokale) overheid zijn gemaakt 
nogal eens weerstand kunnen verwachten van de lokale bevolking door veronderstelde overlast. 
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Zo illustreert iemand van een woningcorporatie dat ze snel in de knel komen, wanneer het over de 
toewijzing van woningen gaat. Dat leidt ertoe dat het aantal corporatiewoningen dat beschikbaar is  
schaars is:  

Ja, want als je weet dat al 50% van alle vrijkomende woningen in Leidschendam-Voorburg bij voorrang 
worden toegewezen: ofwel via het convenant voor kwetsbare inwoners, ofwel via urgentie, ofwel voor 
statushouders, dan blijft er wel heel weinig over voor de reguliere woningzoekende. En de enige 
oplossing wat mij betreft is nieuw bouwen. (niet-gemeentelijke stakeholder, regiogemeente). 

In Wassenaar daarentegen lijkt een convenant nog onvoldoende van de grond te zijn gekomen. Vanuit 
zowel het perspectief van de gemeente als van de corporatie komt naar voren dat er nog geen duidelijke 
onderlinge afspraken zijn vastgelegd over het aantal te leveren woningen. Zo vertelt een medewerker van 
de gemeente:  

Het afgelopen jaar heb ik iemand gehad waarvan de zorgverleners hadden gezegd dat Wassenaar 
waarschijnlijk de beste plek voor hem zou zijn. Vervolgens hadden wij geen afspraken met de 
woningbouwcorporatie waardoor we die niet met spoed kwijt konden. Ik zei: "Dan moeten we die 
afspraken gewoon gaan maken." Ik kwam niet verder dan de toezegging: "We gaan proberen het volgend 
jaar te regelen." Terwijl dat ik denk dat wij het zo kunnen regelen dat het over drie maanden klaar is 
(gemeentelijke stakeholder, regiogemeente). 

Een corporatiemedewerker uit een regiogemeente geeft aan de andere kant aan dat voor corporaties, die 
wel vanuit de gemeente aangestuurd worden, er ook onduidelijkheid bestaat op het leveren van 
woningen aan kwetsbare groepen terwijl er nog geen heldere convenantafspraken op tafel liggen. 
Desalniettemin geven de partijen aan wel onderling goed contact te hebben en dat ze nog heel erg in de 
voorbereidende fase zitten. Op 13 december 2021 zijn door Wassenaarse huisvestingspartijen en de 
gemeente voor 2022-2025 nieuwe prestatieafspraken gemaakt.   

Overige uitstroommogelijkheden 

Omdat er meer behoefte is aan woningen voor uitstromers zijn gemeenten bezig met het maken van 
nieuwe prestatieafspraken met corporaties. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld in Zoetermeer genoemd dat 
het ook belangrijk is om te kijken naar alternatieve uitstroomwoningen. De gemeente zou bijvoorbeeld 
een pand aankopen om uitstromers in te huisvesten omdat zij anders te lang in intramurale voorzieningen 
verblijven, wat als onwenselijk wordt ervaren. Vorig jaar bleek al dat er gepland was bestaand vastgoed 
te transformeren, maar werd het streven van 30% niet bereikt.  

Andere opties zijn bijvoorbeeld dat mensen uitstromen naar de particuliere sector of via antikraak, maar 
dit is niet gangbaar. Daarbij is de particuliere sector een minder toegankelijke optie vanwege te hoge 
huurkosten en beperkte financiële middelen. Daar uit ook een zorgaanbieder haar zorgen over: 

Waar we bij betrokken zijn is een particulier initiatief wat steeds breder wordt. Dus dat particuliere 
initiatief, zodat cliënten zelf gaan zoeken van: wat is een creatieve oplossing? Dit soort scheve 
huisjes, tiny houses en dat soort dingen, om je eigen huisvesting te creëren. Dus zo ver zijn we al 
gezakt in die zin, dat cliënten het nu als een soort eigen werk creëren om de eigen uitstroom te 
gaan realiseren. Maar dat is natuurlijk wel een beetje bizar.  (MO/BW aanbieder, Den Haag) 
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Terwijl in twee regiogemeenten, Zoetermeer en Rijswijk, minder wordt ingezet op investering in sociale 
huur, werd tijdens de eerste meting door Haagse beleidsmakers, en dit jaar ook door bestuurders uit 
Leidschendam-Voorburg, het belang genoemd van particulier verhuur om mogelijk het tekort aan sociale 
huurwoningen op te vangen. Tegelijkertijd zien we de dat alle cliënten die wij volgen en zijn uitgestroomd 
uit de MO, allen zijn uitgestroomd naar een corporatiewoning. 

Geclusterd wonen en andere creatieve oplossingen 
Meerdere stakeholders benoemen het belang van geclusterd wonen en andere creatieve oplossingen 
voor uitstromers voor wie zelfstandig wonen (nog) niet of minder passend is. Bijvoorbeeld door behoefte 
aan nabijheid van ondersteuning of grote kans op vereenzaming.  In Rijswijk gaan er daarnaast stemmen 
op om kleinschalige voorzieningen te creëren. Het kost volgens een gemeentelijke stakeholder moeite om 
draagvlak bij de lokale bevolking te vinden voor plaatsing van (kleinschalige) voorzieningen. Verwacht 
wordt dat dit na een periode van gewenning op de lange termijn wel realiseerbaar is. In hoofdstuk 4 zal 
worden ingegaan op de realisatie van (kleinschalige) voorzieningen voor mensen die baat hebben bij 
intramurale begeleiding en voor wie uitstroom te hoog gegrepen is. 
 

Belangrijkste bevindingen uitstroom woningmarkt tweede meting 
● MO-cliënten stromen uit, terwijl het merendeel van BW-cliënten nog in BW verblijft. 
● Uitstroom naar corporatiewoningen, via eigen inschrijftijd, urgentie of convenant. 
● Relatief korte omklapcontracten waarvan voor onderzoekers niet altijd duidelijk wat de 

duur verklaart, variatie in acceptatie/zelf zoeken begeleiding na omklap. 
● Verklaringen voor het gebrek aan woningen liggen enerzijds in weerstand jegens sociale 

huur. Daarnaast zien wij in deze meting dat door twee regiogemeenten gesproken wordt 
over onderbenutting van beschikbaar gestelde woningvoorraad en niet tijdige matching.  

● Veel voorzieningen in centrumgemeente Den Haag, hetgeen verdere uitstroom naar 
regiogemeenten bemoeilijkt (ook door beëindiging corporatie inschrijftijd bij gebruik 
voorziening in Den Haag). 

● Verbeterde gemeentelijke samenwerking wordt als belangrijk element gezien om de 
uitstroom naar regiogemeenten te kunnen verhogen. 

● Vanwege beperkt corporatiebezit worden ook particuliere oplossingen geopperd, of 
kleinere tijdelijke oplossingen in het souterrain van de woningmarkt.  
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3. Ambulante ondersteuning 
Dit hoofdstuk gaat over ambulante ondersteuning, waar verschillende vormen van ondersteuning onder 
worden verstaan. Ten eerste wordt hier ambulante individuele begeleiding onder verstaan, welke door 
een MO- of BW aanbieder nog aangeboden kan worden na vertrek uit een MO- of BW voorziening. 
Ambulante individuele BW-begeleiding wordt doorgaans langer aangeboden dan ambulante individuele 
MO-begeleiding. Ook wordt ambulante BW-begeleiding soms als een vorm van individuele ambulante ggz 
begeleiding gezien. Individuele begeleiding kan in het kader van de Wmo ook door een andere partij 
worden aangeboden, vaak op verwijzing van een wijk- of buurtteam, of de huisarts. Daarnaast, of in plaats 
van deze ondersteuning, kan iemand ambulant begeleid of behandeld worden door een ggz- of 
verslavingszorgaanbieder. Ook deze vorm van ambulante GGZ/ VZ ondersteuning wordt in dit hoofdstuk 
besproken. De volgende nieuwe ontwikkelingen en knelpunten die blijken uit deze meting, worden 
besproken aan de hand van drie onderwerpen.  

1. Continuïteit van ondersteuning na uitstroom uit een MO- of BW voorziening: hierbij worden 
tevens bevindingen over financiële aspecten besproken, en het lokale perspectief hierop.  

2. Integraliteit van ambulante ondersteuning en de mate waarin in de wijk wordt samengewerkt 
tussen MO, BW, Wmo-wijkteams, ggz en politie. Deze samenwerking en integraliteit van aanbod 
is ook van belang bij Housing First, voor de huisvesting en begeleiding van zwaardere cliënten in 
de wijk.  

3. Regionale samenwerking en de doorontwikkeling van ambulante begeleiding op lokaal niveau.  
Maar eerst blikken wij hieronder kort terug op hoofdpunten van bevindingen van de vorige meting. De 
hoofdpunten van dit hoofdstuk staan aan het eind van dit hoofdstuk opgesomd.  
 

Belangrijkste bevindingen ambulante ondersteuning eerste meting 
● Door de regionale aanpak is de regio beter op de hoogte. De regio signaleert echter dat 

ambulantisering en regionalisering (te veel) druk geeft op gemeentelijke budgetten, en 
dat tekorten oplopen. Maatschappelijk worden (hierdoor) ook grenzen gezien. Ook is er 
een verschillend tempo in uitvoering tussen de verschillende gemeenten 

● 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 (voorkomen incidenten o.a. in MO) lijkt 
bevorderen uitstroom BW, grip op wachtlijst en versterken van relatie met ggz- en 
verslavingszorg financiers (‘gezamenlijke inkoop’) van groot belang 

 
Inleiding 
Participanten die ambulant begeleid worden, inclusief diegenen die dit al werden tijdens de eerste 
meting, staan hier net als vorig jaar grotendeels positief tegenover. Kritische factoren hierin blijken echter 
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de warme overdracht en continuïteit van begeleider en begeleiding, en de mate van samenwerking vanuit 
de begeleidende instelling met andere partijen. In dit hoofdstuk wordt hier vanuit verschillende 
perspectieven nader op ingegaan. Dit raakt ook aan toegang, financiering en opbouw van (lokale) 
expertise. 
 
Mensen zijn doorgaans tevreden over begeleiding wanneer deze mensgericht is en is toegespitst op hun 
specifieke behoeften. Ook benoemen meerdere cliënten opnieuw het fijn te vinden wanneer zij al langere 
tijd begeleiding ontvangen van dezelfde personen, wat het belang van continuïteit van begeleiding 
onderstreept. 
Voor wat betreft de continuïteit van begeleiding na uitstroom zien we in deze tweede meting hoe de helft 
van de participanten een jaar later nog begeleid wordt. Van de vijf participanten die het afgelopen jaar 
uit MO stroomden, en de drie die dit uit BW deden, ontvangen vier van hen bij de tweede meting nog 
ambulante begeleiding vanuit een MO of BW aanbieder. Danny, die het afgelopen jaar uitstroomde van 
de MO naar een zelfstandige woning, geeft aan het fijn te vinden er tijdens deze overgangsperiode niet 
alleen voor te staan:  
 

Voor mij was dat ook wel een beetje van, oké ik stap van dakloos weer naar het normale leven, 
om het maar even zo te zeggen. En dus het is wel goed om toch nog één iemand of een organisatie 
achter de rug te hebben om, mocht het nodig zijn, dat je daar even aan kan kloppen.  
(Danny, zelfstandig wonen na MO, 35-54) 

Tegelijkertijd zien wij echter hoe de ervaring met uitstroom niet volgens alle cliënten in alle gemeenten 
positief is, en dat het cliëntperspectief met het professionele perspectief hierop lokaal kan verschillen. 
Terwijl een gemeentelijke stakeholder uit een bepaalde gemeente bijvoorbeeld aangeeft dat er aandacht 
is voor het tempo waarin men overgaat tot uitstroom en dat er vanuit lokaal budget voldoende wordt 
ingezet op begeleiding zodra iemand uitstroomt wordt dit niet herkend door Robin, een participant die 
zelfstandig woont in diezelfde gemeente. Robin schrikt van de staat waarin sommige uitstromers 
verkeren:  

Ik zie heel veel gevallen waarin ze het [laten uitstromen uit de voorziening] wel doen, maar het 
niet realistisch is. We hebben hier een aantal mensen in de buurt wonen, die worden eigenlijk 
gedwongen tot zelfstandig wonen, maar die zijn zodanig het spoor bijster, dat dat gewoon zo 
ongelooflijk onverantwoord is. Daar schrik ik steeds heel erg van. Je kunt niet iedereen in van alles 
bijstaan, daar ben ik ook wel reëel genoeg voor, maar er zijn gevallen dat ik denk: "Hoe durven 
jullie die mensen gewoon in een normale flat onder te brengen? Die mensen kunnen hun hoofd 
niet boven water houden." (Robin, zelfstandig wonen na BW, >55) 

Hieruit blijkt dat de ervaringen vanuit deze perspectieven aanzienlijk kunnen verschillen. Mogelijk gaat 
het hier ook om aanbod dat niet voldoet aan de hulpvraag of te weinig breed op verschillende 
leefgebieden wordt aangeboden. Het kan hier naast mensen die uitstromen uit MO- en BW-voorzieningen 
ook gaan om mensen die uitstromen uit GGZ-instellingen of elders. Robin zelf is uitgestroomd uit BW. In 
de volgende paragrafen zetten we steeds het ervaren cliëntperspectief tegenover dat van stakeholders 
en beschrijven we in welke mate dit met elkaar overeenstemt. Allereerst gebeurt dit ten aanzien van  
continuïteit van begeleiding.   
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3.1 Continuïteit van begeleiding 
Cliëntenperspectief 
Hierboven zien wij hoe de helft van de participanten na uitstroom nog wordt begeleid vanuit MO/BW, 
hetgeen kan worden gerelateerd aan uitspraken vanuit het cliëntperspectief. Zo komen uit interviews met 
cliënten wisselende signalen over (het gebrek aan) warme overdracht22 van begeleiding tussen 
verschillende partijen en de continuïteit van begeleiding. Waar Dean (voormalige BW-cliënt) bijvoorbeeld 
al kennis maakte met zijn ambulante begeleider toen hij nog intramuraal verbleef en Berry (voormalig 
BW) het eerste half jaar na uitstroom werd begeleid door zijn vertrouwde begeleider, horen wij ook in 
interviews over (ex-)BW-cliënten voor wie dit niet gold of die er zelf voor moesten zorgen dat de 
overdracht tussen verschillende partijen goed verliep. Ook blijkt uit de interviews dat sommige cliënten 
hun ambulante begeleiders weinig zien omdat deze hen niet vaak bezoeken. Anderzijds geven sommige 
cliënten aan hun begeleiders wel genoeg of zelfs (te) veel zien. Hieruit ontstaat dus een wisselend maar 
doorgaans geen overwegend positief beeld. Hieronder illustreren wij dit nog aan de hand van ervaringen 
van Dean en uitspraken van Klaas.  
 

Casus: Dean uit Den Haag 
De eerste keer dat wij Dean interviewden was hij net uit een BW-voorziening gestroomd. Dean volgde 
op dat moment nog onderwijs. Dean heeft sinds hij anderhalf jaar geleden is uitgestroomd meerdere 
begeleiders gehad. Reflecterend op deze periode, vertelt hij nu dat hij het heftig vond om van beschermd 
wonen over te gaan op een situatie waarin hij nog maar één keer per week begeleiding kreeg. Het naar 
school gaan werd in deze situatie uiteindelijk als een ‘flinke last’ ervaren. Inmiddels is hij gewend aan de 
hoeveelheid ondersteuning die hij krijgt, maar is wel met school gestopt om zich volkomen te kunnen 
richten op deze nieuwe situatie.   
 
Ik kan best open praten, maar echt een vertrouwensband opbouwen, dat gaat even duren, daar kunnen 
maanden overheen gaan voordat ik dat echt heb. Degenen die ik tot oktober had is langdurig ziek, en het 
is voor mij nog een beetje onduidelijk of ze terugkomt, wanneer komt ze dan terug. Dus ik ben er in 
oktober vanuit gegaan: dit is een tijdelijke vervanger. Maar het gaat er nu steeds meer naar uitzien dat 
het een gewone vervanger is. Maar omdat ik dacht dat het een tijdelijke was, ben ik niet gaan investeren 
in die vertrouwensrelatie. 
 
Dean geeft aan dat hij in de toekomst niet snel hulp zal vragen wanneer het minder goed met hem gaat. 
Hij is immers bang dat hij dan weer een nieuw gezicht zal zien in plaats van dat van een begeleider die 
hij al kent.  
(Dean, zelfstandig wonen na BW, <35) 
 

Klaas, voorzitter van een cliëntenraad, constateert dat uitstromers vaak aan hun lot worden overgelaten 
zodra hun begeleiding afloopt. 

 
22 Bij warme overdracht verwijst een ondersteuner een cliënt door naar een andere ondersteuner. De eerste ondersteuner 
gaat hierbij samen met de cliënt naar de eerste ontmoeting met de tweede ondersteuner en verschaft deze ondersteuner 
de nodige informatie in het bijzijn van de cliënt. 
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Ik heb in mijn rol als voorzitter van de cliëntenraad veel mensen gesproken die uiteindelijk ook op 
het punt stonden: 'De zorg is afgelopen — je ziet maar'. Dan zie je heel veel mensen weer 
terugvallen. (Klaas, zelfstandig wonen na BW, 35-54) 

Hij raadt begeleiders dan ook aan dat ze eens in de zoveel maanden checken hoe het met voormalige 
cliënten gaat in plaats van ze volledig los te laten na beëindiging van het begeleidingstraject. Bevindingen 
op dit punt worden vanuit het MO-BW stakeholderperspectief bevestigd. 

Stakeholder perspectief 
Ook vanuit dit stakeholderperspectief ontstaat een wisselend maar niet overwegend positief beeld. 
Terwijl meerdere BW stakeholders aangeven wel degelijk continuïteit van begeleiding na te streven, 
wordt ook gewezen op wat dit in de weg staat. Dit levert verklaringen en bevestigingen op over wat door 
cliënten is benoemd.  
Zo wordt benoemd dat cliënten in principe ondersteuning blijven ontvangen van de eigen, bekende 
begeleider na uitstroom, tenzij dit praktisch gezien niet geregeld kan worden of de cliënt dit niet op prijs 
stelt. Eén van deze stakeholders geeft zelfs aan geen apart ambulant team te hebben, maar dit aan te 
bieden in het verlengde van de locatie. Deze aanbieders leggen daarnaast de nadruk op de intrinsieke 
motivatie van hun medewerkers voor het werk dat zij doen waardoor zij soms zelf in hun vrije tijd ‘een 
stapje extra willen doen’ door bijvoorbeeld mee te helpen te verhuizen. Voor deze taken ontbreekt dan 
blijkbaar financiering. 

Stakeholders BW geven in interviews echter ook aan al een paar jaar verlies te draaien op het aanbieden 
van ambulante ondersteuning en dat medewerkers door bezuinigingen kampen met hoge werkdruk. 
Aanbieders geven tevens aan, mede door ontbrekende financiële middelen, niet altijd de begeleiding te 
kunnen bieden die ze zouden willen bieden. Ook wordt aangekaart dat het voor kan komen dat 
ondersteuning van cliënten volgens de gemeente op basis van te weinig informatie eerder moeten 
worden afgeschaald dan wenselijk. Zo vertelt een BW aanbieder: 

Ik heb ook bij een gesprek gezeten, zij was zo trots op zichzelf dat ze van alles al had bereikt en ze 
wilde dat heel graag vertellen. En gelukkig zat er nog een ondersteuner bij en die zei: 'Ja, we 
hebben heel veel bereikt, maar een randvoorwaarde om dit zo te houden, is wel dat ze één keer 
per week even contact heeft met ons.' Terwijl de gemeente eigenlijk al wilde af gaan schalen naar 
een waakvlam, terwijl de ondersteuner zei: 'Maar dat kan niet, dat kan gewoon niet’.  

(BW-stakeholder) 

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat zij stuurt op 'aanvaardbare participatie en zelfredzaamheid' 
en dat dit niet hetzelfde is als ‘het beste mogelijke’ voor de client. Ook is ten tijde van het verschijnen van 
de rapportage aangegeven dat sinds 2021 is afgesproken dat de eerste ambulante indicatie (bij  uitstroom 
uit BW) door het Team Wonen wordt afgegeven en niet door het wijkteam, juist om onbegrip en een 
onjuiste inschaling te voorkomen. 

Uit deze uiteenzetting blijkt dat samenwerking tussen aanbieders en gemeente, in de wijk, als lastig kan 
worden ervaren. Deze moeizame samenwerking wordt hieronder meer uitgebreid besproken, maar wordt 
ook beïnvloed door ontbrekende financiering.   
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Participanten over financiële barrières voor ambulante begeleiding 

Terwijl wij in onze eerste rapportage optekenden hoe met name vanuit de gemeente Den Haag veel 
verwacht werd van de oplossingen die de nieuwe MWA’s zouden kunnen bieden voor de financiering van 
scheiden wonen, zorg en continuïteit van trajecten, zijn de eerste ervaringen hiermee, ten tijde van de 
tweede meting niet positief. De kritiek richt zich op lager uitvallende MWA-contracten (hoofdstuk 1) en 
voor wat betreft de ambulante ondersteuning geven meerdere MO/BW aanbieders aan dat zij in de 
MWA’s een verkapte bezuiniging op ambulante begeleiding zien.  

 
Ontbrekende financiering voor warme overdracht  
BW stakeholders kaarten aan dat obstakels in de vorm van gebrekkige financiering en gebrek aan 
personeel, continuïteit van begeleiding in de weg staan. Zo benoemt een BW aanbieder weliswaar groot 
voorstander te zijn van dergelijke continuïteit, maar dit niet altijd te kunnen bewerkstelligen omdat er 
qua geld en tijd haken en ogen zitten aan de overgang van intra- naar extramuraal. Vooral het warm 
kunnen overdragen en ‘dubbel’ begeleiden tijdens de overgang naar ambulant is lastig, zoals blijkt uit het 
volgende langere citaat: 

Op het moment dat je dat een cliënt uitstroomt, kun je best vanuit de woonvoorziening kun je best 
nog even die cliënt volgen. Maar aan de andere kant moet je gewoon op die woonvoorziening zijn, 
want daar wonen er vierentwintig en die hebben gewoon toezicht en ondersteuning nodig. 
Mensen vanuit het ambulante team, die al binnen het beschermde woonvorm komen, – 
bijvoorbeeld omdat iemand ambulant eruit gaat zien dat je indicatie over gaat – hebben daar nog 
eigenlijk geen indicatie voor op dat moment, want de indicatie zit nog op beschermd wonen, die 
hebben ze ook hard nodig om daar de boel draaiende te houden. En je hebt dus eigenlijk ambulant 
geen indicatie, waardoor ambulant je productiviteit afneemt, omdat je zonder indicatie iemand al 
gaat begeleiden. Dus eigenlijk voor die overgang, is eigenlijk geen goede financiering geregeld.  

(BW stakeholder) 

 
Ook belangenbehartigers geven aan dat zij het door hen gewenste dubbel begeleiden  vaker niet dan wel 
zien gebeuren. Zo deelt een belangenbehartiger van mensen met GGZ-problematiek mee dat veel 
aanbieders een strikte scheiding hanteren tussen begeleiders die intramuraal en begeleiders die 
extramuraal ondersteunen. Dit blijkt ook uit ons onderzoek. Dean en Roel, beiden voormalig BW-cliënten, 
werden overgedragen aan een nieuwe, ambulante begeleider nadat zij waren uitgestroomd. Beiden geven 
aan te moeten wennen aan nieuwe begeleiders. Dit heeft bij Roel geen grote problemen opgeleverd 
omdat hij het prima kan vinden met zijn ambulante begeleider. Zoals reeds toegelicht in de vorige 
paragraaf geldt hetzelfde niet voor Dean omdat hij in een relatief kort tijdsbestek al meerdere ambulante 
begeleiders heeft gehad en het langere tijd duurt voordat hij een vertrouwensband heeft opgebouwd. 

Door MO/BW-stakeholders wordt tevens aangegeven dat het arrangement lijkt te knellen en niet passend 
is voor de doelgroep MO/ BW. Als gevolg hiervan ontvangen relatief weinig cliënten een arrangement en 
als zij er wel één krijgen is dit vaak niet intensief genoeg, waardoor de begeleiding die ze nodig hebben 
niet bekostigd kan worden. Een MO/BW-stakeholder geeft ook aan zich zorgen te maken over het ‘karig’ 
afgeven van deze indicaties omdat de kans op terugval daardoor toeneemt. Het onderstaande citaat 
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illustreert hoe het maatwerkarrangement qua structuur niet gebruiksvriendelijk wordt gevonden omdat 
de doelgroep hierdoor minder makkelijk toegang heeft tot zorg: 

Het maatwerk, de MWA zoals dat hier heet, is bedoeld voor alle burgers in Den Haag die vanuit 
de Wmo ambulante ondersteuning nodig hebben. Dat is een veel grotere groep dan alleen de 
groep dak- en thuislozen en dak- en thuislozen zijn vaak al eerder in systemen eruit gevallen omdat 
het niet passend is. Nu moeten zij in een vrij ingewikkeld opgetuigd zorgsysteem aan allerlei 
voorwaarden voldoen en een vinkje krijgen. Ze moeten dit terugsturen en dan krijg je een vinkje 
en dan moet je dat terugsturen en dan krijg je een vinkje en aan het einde van de rit heb je dan de 
beschikking binnen. Er zijn allerlei stappen in het proces waarop risico is dat zij uitvallen en daar 
gaat veel tijd en energie naartoe. (MO/BW-stakeholder) 

Dit beeld wordt ook geschetst door Tom, een voormalig BW cliënt uit de regio die als lid van de 
cliëntenraad bij een MO/BW aanbieder signalen ontvangt dat er beknibbeld wordt op de budgetten voor 
ambulante begeleiding en dat indicaties vaak laag worden afgegeven. Hij vindt dit voornamelijk 
problematisch omdat hij ziet hoe het gestechel met ambulantisering onrust veroorzaakt bij cliënten. Het 
perspectief uit de regio op o.a. lokale financiële barrieres wordt in de volgende paragrafen verder 
uitgewerkt. 

Lokale financiële barrières 

Meerdere gemeentelijke stakeholders uit regiogemeenten ervaren de huidige financieringssystematiek 
voor de inkoop van ambulante begeleiding na uitstroom uit MO of BW als een groot struikelblok. De 
complexiteit hiervan ligt zowel in de lokale financieringssystematieken, als in verschillende regionale 
indelingen voor wat betreft inkoop van enerzijds BW en anderzijds ander Wmo-aanbod23. Ondanks 
inspanningen hierop blijkt de organisatie hiervan lastig, waardoor volgens deze regiogemeentelijke 
participanten lokaal vooralsnog geen recht kan worden gedaan aan wat nodig is:  

Maar de manier waarop wij onze Wmo hebben ingekocht dat is uurtje factuurtje, P maal Q, en dat 
is wel anders dan Den Haag het heeft gedaan. Maar als jij een beschermd wonen-cliënt 
ambulanter wilt laten wonen (...) dan vraagt het best wel wat uren inzet van je zorgverlener. En 
de manier waarop wij het nu hebben ingekocht is dat eigenlijk iets wat je niet kan vragen van een 
zorgverlener (regio gemeentelijke stakeholder) 

Deze lastigheid van verschillende regionale indelingen wordt ook genoemd door BW-organisaties die door 
regiogemeenten worden gefinancierd. Aangegeven wordt dat hier voor zorgaanbieders veel tijd in gaat 
zitten. Zo zijn er gemeenten waar deels met de MWA’s uit Den Haag wordt gewerkt, maar deels ook Wmo-

 
23 Paragraaf 8.3 van het projectplan Transitie BW/MO (Versie 2.1, 17 november 2020, p 6-7) behandelt de benodigde 
aspecten van inkoop die aandacht behoeven: ‘De gemeenten in de H5-regio hebben een voorkeur om zoveel mogelijk 
diensten die nodig zijn voor hun BW-cliënten in te kopen in H5-verband. Dat betekend concreet dat zij in ieder geval 
(onderdelen van) de maatwerkarrangementen (MWA 2020) die door Den Haag zijn ontwikkeld zullen inkopen voor de 
regio. Mogelijk moet er in elke gemeente aanvullend aanbod worden ingekocht om tot een goede aansluiting te komen met 
het reeds bestaande WMO-aanbod van (soms ook intensieve) begeleiding, huishoudelijke verzorging en dagbesteding, die 
ook in verschillend verband worden ingekocht (Rijswijk: H4, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer: H6). De 
behoefte aan dienstverlening en de mogelijkheden voor inkoop zullen voor elke gemeente anders zijn. Ook gaat het, zeker 
voor kleinere gemeenten, om dienstverlening die niet veel zal worden ingezet, maar per cliënt wel duur is. 
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aanbod wordt aanbesteed. Deze BW-organisaties geven dan ook aan dat door hen goed moet worden 
gekeken hoe dit opgepakt kan worden en hoe met elkaar kan worden samengewerkt.  

Het welslagen van afstemming op de inkoop heeft invloed op de mate van integraliteit van het aanbod 
dat kan worden gedaan aan cliënten. Een gemeentelijke stakeholder uit een regiogemeente noemt in dit 
verband ook dat de financieringssystematiek van inkoop van ondersteuning in de wijk goed moet worden 
afgestemd met zorgverzekeraars aangezien ook zij een belangrijke rol spelen bij de transitie naar de wijk. 
Het volgende onderwerp is dan ook de mate van integraliteit van het aanbod, welke uiteraard wordt 
beïnvloed door de financiering.  

3.2 Integraliteit begeleiding 

Deze paragraaf bespreekt eerst het perspectief vanuit cliënten waarna verschillende onderdelen en 
partijen op het gebied van integrale begeleiding aan bod komen. 

Cliëntenperspectief 
Zoals gezegd, hebben wij naast tevreden cliënten, ook meerdere cliënten geïnterviewd die zich minder 
positief uitlaten over ervaringen met ambulante begeleiding. Vaak heeft dit te maken met de behoefte 
aan ondersteuning op aanpalende levensgebieden waarop begeleiding wordt aangeboden, zoals ggz-
behandeling, autisme, persoonlijke groei, welbevinden en financiën (volgende hoofdstuk). Hiervoor is 
vanuit de begeleidende partij vaak samenwerking met andere partijen, of in dit geval ook gemeentelijke 
diensten nodig. In het aanbieden van ambulante begeleiding dient dan te worden samengewerkt en bij 
deze samenwerking gaat het ook om het verschil in achtergrond waar vanuit vertrokken wordt. Ook 
spelen opleidingsniveau en ontwikkelde kennis binnen gespecialiseerd aanbod, zoals maatschappelijke 
werk of ggz een rol. Het welslagen van samenwerking tussen professionals in de wijk beïnvloedt ook de 
mate van integraliteit van het aanbod aan cliënten in de wijk.  

Uit interviews blijkt hoe het niet voldoende integraal, vanuit andere expertises tegemoetkomen aan de 
hulpvraag, tot uiting komt. Zo vindt Klaas (regiogemeente, voormalig BW) dat hij onvoldoende 
ondersteund wordt bij het behalen van zijn doelstellingen die betrekking hebben op persoonlijke groei en 
zelfredzaamheid. In zijn ogen, komt dit doordat de begeleiders die hiervoor verantwoordelijk zijn hem 
niet genoeg zien. Cor (regiogemeente, voormalig BW) is op zijn beurt van mening dat zijn ambulante 
begeleiders geen verstand hebben van het begeleiden van mensen met autisme. Hij vertelt dat 
begeleiders hem zijn gang laten gaan en hem niet genoeg stimuleren om zijn woning op te ruimen, onder 
het mom van eigen verantwoordelijkheid. In zijn optiek hebben cliënten met autisme juist baat bij 
begeleiders die hen actief aanzetten tot het doen van deze taken.  Deze bevindingen illustreren het belang 
van de inzet vanuit meerdere levensgebieden en expertises. Continuïteit van begeleiding kan hier mogelijk 
ook helpend in zijn, wanneer de vraag van de cliënt beter duidelijk is, en er een vertrouwensrelatie 
ontstaat. 

Samenwerking in de wijk 

Samenwerking vanuit BW-aanbieders met een wijkteam kan bijvoorbeeld gaan over niet BW-gerelateerd 
participatieaanbod in de wijk of het elkaar tijdig informeren over het verloop van begeleiding met het 
zicht op vanuit wijkteams geïndiceerde indicaties. Terwijl meerdere MO/BW stakeholders het belang 
ondersteunen van goede samenwerking in de wijk, heeft niet iedereen een goed beeld van wat dit dan 
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precies behelst. Ook zijn er stakeholders die aangeven op gespannen voet te staan met Wmo-wijkteams.24 
Zo geeft een BW-stakeholder aan zelf geen groot ambulant team te hebben en daarom zoveel mogelijk 
samen te werken met wijkteams. Echter, desgevraagd kan niet worden aangegeven hoe deze 
samenwerking dan verloopt. Een andere BW-stakeholder die actief is in verschillende gemeenten in de 
regio heeft hier meer ervaring mee, en geeft aan de samenwerking met Wmo-wijkteams moeilijk te 
vinden. Volgens deze respondent zijn dergelijke teams vaak niet genoeg op de hoogte van wat zich 
afspeelt achter de voordeur omdat zij hun indicaties baseren op momentopnamen (i.e. 
keukentafelgesprek) en hierbij niet genoeg rekening houden met de inzichten van overige betrokken 
hulpverleners. 

Van een andere orde is dat door een BW-stakeholder wordt aangeven dat deze het ambulante 
personeelsbestand ziet krimpen doordat de gemeente momenteel wijkteams inricht. Voor deze 
stakeholder betekent dit dat medewerkers bij deze werkgever weggaan omdat de gemeente betere 
salarissen kan betalen. De gemeente voelt dan tot op zekere hoogte ook als een concurrent. Naast 
onvrede wat betreft de samenwerking met Wmo-wijkteams, komt samenwerking met ambulante GGZ-
teams van GGZ aanbieders aan de orde.  

Samenwerking met ggz-aanbod 

Het aanbieden van geïntegreerde ggz zorg met begeleiding blijkt nog lastig, maar is wel in ontwikkeling. 
Zo zit de lastigheid erin wat door stakeholders die samenwerken met ggz-partijen wordt aangegeven, 
namelijk dat de ggz te veel individueel opereert en hierbij niet de samenwerking opzoekt met andere 
hulpverleners. Zo wordt concreet aangegeven dat kansen worden gemist om als een echt FACT-team te 
werk te gaan doordat er geen gebruik wordt gemaakt van de expertise van woonbegeleiders. Dit zal een 
relatie hebben met de verschillende financieringsstromen: gemeentelijk en zorgverzekeraar.  
Tegelijkertijd wordt voor wat betreft de ontwikkeling wel aangegeven dat er bij de ggz-wijkteams van een 
grote ggz-aanbieder nu meer aandacht is voor het aanbieden van geïntegreerde zorg. Dat wil zeggen, dat 
wordt geëxperimenteerd met een aanpak waarbij er meer casemanagement wordt gevoerd en partijen 
zoals maatschappelijk werk en Wmo ook beter betrokken zijn. Wel geven meerdere stakeholders aan dat 
wachtlijsten voor ggz-wijkteams ook problematisch zijn waardoor mensen geregeld langer dan nodig in 
ggz-klinieken blijven, en niet uitstromen omdat geen passende begeleiding en behandeling in de wijk kan 
worden geboden.  
Ten tijde van het verschijnen van deze rapportrage wordt in het kader van wederhoor door een van de 
partijen aangegeven dat het ook juist voor kan komen dat cliënten zonder zorg uitstromen, juist omdat 
intramurale behandeling en de daar aan gekoppelde financiering eindigt.   
 
Meerdere regiogemeentelijke stakeholders benadrukken daarnaast, voor de ondersteuning in de wijk, het 
belang van aandacht voor inloop locaties ggz, ook gezien de baat die uitstromers uit MO/BW kunnen 
hebben bij initiatief op dit gebied. Zo bestaat in Rijswijk sinds kort een dergelijke inloop en wordt in 
Wassenaar ingezet op ‘een initiatief dat draait om het toegankelijker maken van informatie omtrent 
geestelijke gezondheid en het stimuleren van samenwerking tussen betrokken partijen’. Het idee 
hierachter is dat mensen met ggz-problematiek hierdoor beter ingebed raken in de lokale gemeenschap 
en dat er in het voorliggend veld meer aandacht is voor dergelijke problematiek.  

  
 

24 ook wel buurtteams genoemd 
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Ook wordt dit jaar wordt door meerdere stakeholders en ook cliënt-participanten het van de grond krijgen 
van zogenoemde ‘Buurtcirkels’ aangestipt. Ook cliënt-participanten hebben hier ervaring mee. 
Buurtcirkels zijn ondersteuningsnetwerken die sociale inclusie bieden voor buurtbewoners binnen een 
buurt of wijk, door contact met elkaar te houden en elkaar te helpen. Deze netwerken zijn voor iedereen 
toegankelijk, zo ook voor uitstromers MO- of BW. Een stakeholder vertelt hierover:  
 

Het gaat over een groep van tien mensen die elkaar ondersteunt in de wijk, zodat je wat minder 
eenzaam bent. Dat wordt begeleid door een vrijwilliger die daar speciaal voor aangesteld is, maar 
ook door een professional vanuit [BW-voorziening] in dit geval. Die kijken wat er nodig is aan 
concrete activiteiten en hebben op die manier steun aan elkaar. Vaak gaat het om eetmomenten 
met elkaar. Dus het lijkt me een goeie, juist in zo een fase waarin je net in een wijk komt wonen 
en net uit beschermd wonen komt. (niet-gemeentelijke stakeholder)  
 

Uit interviews met cliënten blijkt dat dit aanslaat. Zo vertelt Casper, wonend in Den Haag, sinds kort als 
coach betrokken te zijn bij een Buurtcirkel. Ook wordt er door een stakeholder werkzaam in een 
regiogemeente aangestipt dat hier sinds enige tijd wordt gewerkt met Buurtcirkels en dat dit momenteel 
nog volop in ontwikkeling is. Een dergelijk initiatief als Buurtcirkels, kan mogelijk ook onderdeel zijn van 
de begeleiding en huisvesting van Housing First cliënten.  

Huisvesting en begeleiding in de wijk in het kader van Housing First  

Housing First25 wordt ook in de Haagse regio aangeboden. Er is bij de Housing First methodiek sprake 
van scheiden van wonen en zorg, en er worden geen zorginhoudelijke voorwaarden gesteld, zoals 
stoppen van het gebruik van drugs of het innemen van medicatie. In deze vorm van begeleiding en 
huisvesting kan goede samenwerking in de wijk met andere partijen zoals hierboven beschreven en 
zorgaanbod, en ook in gevallen met politie, extra van belang zijn voor het welslagen van het traject. 
Housing First kan daarom gezien worden als de ‘proof of the pudding’ van de mate waarin 
ondersteuning in de wijk voor de uitstroom van cliënten met complexe vragen goed georganiseerd is.  In 
de vorige rapportage staat beschreven hoe een van de Haagse corporaties aangeeft clustering van meer 
dan één Housing First bewoner in een portiek te vermijden. Van deze wijze van het ‘gespikkeld’ leveren 
van woningen in de wijk, niet geconcentreerd, is het idee dat deze de mate van normalisering en de 
participatiekansen in de wijk van ex cliënten verhoogt. Dit is ook beschreven als één van de werkzame 
principes van Housing First26.  
 
Voor deze tweede meting volgen wij opnieuw twee cliënten die begeleiding ontvangen in het kader van  
Housing First, deze ervaringen zijn overwegend positief. Zij zijn beiden nog stabiel gehuisvest tijdens de 
tweede meting, ondanks een pittige achtergrond. Er wordt door deze respondenten ook positief 
gesproken over het contact met buren. Positief is hoe één van de cliënten die wij volgen, Jon, het 
afgelopen jaar met hulp van zijn begeleiding een opname heeft kunnen voorkomen en zijn huis heeft 
weten te behouden (volgende pagina):  
 

 
25 Een woonvorm waarbij dak- en thuisloze mensen met meerdere problemen direct een zelfstandige woning aangeboden 
krijgen, en welke op basis van ander onderzoek effectief blijkt  
26 Housing First Nederland zie ook: https://housingfirstnederland.nl/handreikingwoningcorporaties/de-principes-van-
housing-first/  
 

https://housingfirstnederland.nl/
https://housingfirstnederland.nl/handreikingwoningcorporaties/de-principes-van-housing-first/
https://housingfirstnederland.nl/handreikingwoningcorporaties/de-principes-van-housing-first/
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Casus Housing First cliënt: Jon uit Den Haag 
Jon heeft het afgelopen jaar lastig gehad toen huisbezoek door begeleiding afnam in verband met corona. 
Dit heeft geresulteerd in een situatie waarin hij niet goed voor zichzelf zorgde, zijn huis vervuild raakte en 
hij uiteindelijk geboden werd om naar een psychiatrische kliniek te gaan. Jon hecht echter veel waarde aan 
verblijf in zijn eigen huis en in overleg met begeleiding en de desbetreffende Housing First aanbieder kon 
hij uiteindelijk toch blijven. Samen met zijn begeleiding heeft hij zijn leven weer op de rit gekregen door 
onder meer zijn medicatie op orde te krijgen en een grote schoonmaak uit te voeren. 
Jon, centrumgemeente, >55 jaar 

Hieruit blijkt dat deze begeleiding niet eenvoudig is, en tijdige signalering en passende begeleiding van 
groot belang is. Daarnaast rapporteren wij wat stakeholders aangeven, specifiek inzake Housing First. 
Hierin komt dit jaar de samenwerking met politie naar voren. Door enkele stakeholders wordt goede 
samenwerking met de wijkagent in deze context ook genoemd als een behulpzame factor.  

Samenwerking met de politie 

Op de vraag hoe het Housing First cliënten verloopt in de wijk, geven stakeholders verschillende 
antwoorden. Zo laat één van de Housing First aanbiedende stakeholders weten dit als een effectieve 
methode te beschouwen waarmee mensen goed kunnen worden geholpen: 

Ze [woningstichting] hadden gedacht: die breken de tent af, gedoe in de buurt, huizen in de fik, 
wietplantages, de hele zooi die je maar kan bedenken. Ze zeiden: "Het is boven verwachting hoe 
goed het is verlopen, en dat kwam mede omdat de begeleiding er goed bovenop zat. Afstemming 
met de buurt- of de wijkagent, waardoor het goed liep." 
 (MO/BW-stakeholder) 

In onze vorige rapportage beschreven wij hoe er, als een woning gevonden is, eerst nog samen met de 
cliënt, begeleider en beheerconsulent wordt overlegd of de woning en de buurt inderdaad geschikt zijn. 
Hoewel ook de beheerconsulent betrokken is, blijkt uit deze meting hoe volgens sommige stakeholders 
Housing First-trajecten mis kunnen lopen door een gebrek aan afstemming met de wijk en de wijkagent. 
Zo vertelt een stakeholder uit het veiligheidsdomein hoe deze regelmatig meldingen krijgt over overlast, 
veroorzaakt door Housing first cliënten.  

Eén van de problemen die hierbij vaak worden genoemd is dat de buurtbewoners of wijkagent niet op de 
hoogte zijn van de situatie van deze cliënt en daardoor minder op maat kunnen handelen. Cliënten kunnen 
hierdoor nu pas in het vizier komen bij een wijkagent nadat er melding is gedaan van overlast. Dat cliënten 
vaak niet bekend zijn als Housing First-cliënten bij buurtbewoners of de wijkagent heeft er volgens de 
stakeholder uit het veiligheidsdomein mee te maken dat Housing First begeleiders ervoor kiezen cliënten 
niet voor te stellen met het oog op de privacy van de cliënt en het risico op stigmatisering.  

Eén van de Housing First begeleidende instellingen bevestigt dat cliënten vanwege dit risico niet als 
zodanig worden voorgesteld in de wijk. Deze instelling geeft echter aan cliënten wel degelijk voor te 
stellen aan de wijkagent. Een andere aanbieder vertelt cliënten voor te stellen aan de wijkagent en hen 
tevens te stimuleren om zichzelf voor te stellen aan de buren.  
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Overigens verloopt samenwerking tussen het veiligheidsdomein, zorginstanties en wijkteams volgens 
Haagse niet-gemeentelijke stakeholders over het algemeen vrij goed. Wel wordt hierbij ook aangegeven 
hoe politie nog te vaak de rol van hulpverlener krijgt toebedeeld of toch nog in een te laat stadium 
betrokken raakt.  
 
Andere genoemde verbeterpunten in samenwerkingen tussen en met wijkteams, multidisciplinaire 
overleggen en outreachende projecten zijn dat er meer betrokkenheid wordt gewenst vanuit 
huisartsenpraktijken (en POH GGZ) bij de verschillende signaleringsoverleggen. Daarnaast is genoemd dat 
er meer outreachend gewerkt zou kunnen worden. Zo wordt aangegeven dat het Outreachend Team stopt 
nadat deze drie keer heeft geprobeerd om zorg te bieden. Het is dan niet duidelijk wat de volgende stap 
is.  
 
Wij hebben hier de samenwerking met verschillende partijen besproken. Deze samenwerking dient in het 
licht van de doordecentralisatie ook lokaal toenemend gestalte te krijgen. Doorgaans wordt aangegeven 
dat ‘korte lijnen’ hier helpend bij kunnen zijn. Lokale behoeften op het gebied van de doordecentralisatie 
worden nu besproken.   

3.3 Lokale behoefte aan opbouw expertise en inzicht in financiën 

Uit interviews met stakeholders blijkt dat er in de regio Den Haag, ten tijde van de tweede meting, nog 
veel onduidelijk is over de doordecentralisatie van BW naar regiogemeenten,27 welke op dat moment 
financieel net met een jaar is uitgesteld. Aan de ene kant, geven een aantal gemeentelijke stakeholders 
aan dit uitstel fijn te vinden omdat hierdoor meer tijd en ruimte ontstaat voor het plannen van beschermd 
wonen en ambulante begeleiding in de regio. Aan de andere kant, zijn een aantal gemeentelijke 
stakeholders gefrustreerd omdat zij vinden dat door het gebrek aan financiële doordecentralisatie geen 
concrete stappen kunnen worden gezet. 

Meerdere regiogemeentelijke stakeholders noemen nadrukkelijk dat centrumgemeente Den Haag de 
financiële middelen tot nog toe vasthoudt. Deze onduidelijkheid maakt het nu moeilijk om bepaalde 
knopen door te hakken en lokaal voorzieningen/diensten te ontwikkelen. Een regio gemeentelijke 
stakeholder geeft dan ook aan: 

Wij hebben dat allemaal nooit hoeven doen, dat hebben we alle centrumgemeente altijd gedaan en ik heb 
geen inzicht. Ik weet niet of ze geld overhouden. Ik weet niet waar het naartoe gaat, dus ik heb nu ook 
inzicht gevraagd in de financiën: "hoeveel krijgt de gemeente Den Haag nu?" Dat kan ik nog uit een 
begroting halen en wat valt er dan allemaal onder in de gemeente Den Haag? Wat valt er nou onder die 
gelden vanuit BW? Wat doen jullie daar nu mee? Dat is, denk ik, wel heel erg belangrijk.  
(interview – regio gemeentelijke stakeholder) 

Gemeentelijke stakeholders uit meerdere regiogemeenten geven aan dat zij, ondanks het uitblijven van 
financiële middelen, wel aandacht hebben voor het vormgeven van ambulante begeleiding van BW-
cliënten. Regio gemeentelijke stakeholders leggen ook de nadruk op het belang van het stimuleren van 

 
27 Beschermd wonen in de regio is in 2021 nog een taak van de centrumgemeente Den Haag. In 2022 wordt beschermd wonen 
een taak van alle gemeenten, in de regio Den Haag zijn dat de gemeenten Zoetermeer, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg 
en Rijswijk. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf 2023 ook budget en betalen voor de beschermd wonen-trajecten van hun 
inwoners. 
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expertise wat betreft de doelgroep, passende begeleiding en dito financiering. Er wordt aangegeven dat 
er in elke regiogemeente ook enkele consulenten actief zijn die deze kennis wel hebben. Beschikbare 
expertise van Haagse consulenten wordt hierbij als behulpzaam ervaren. Ondanks het ervaren belang 
hiervan wordt echter ook aangegeven dat dit proces nog vraagt om extra aandacht:  

Zo doen we dat op dit moment [indicaties stellen in samenspraak met consulenten uit Den Haag], 
maar ik ben wel van mening dat dat nog te weinig gaat en dat we ook merken dat die 
uitvoeringsafspraken die er liggen, dat die in de praktijk niet goed genoeg uitgevoerd kunnen 
worden. Heeft daar heel vaak mee te maken dat als een cliënt zich in Den Haag meldt, zij plannen 
natuurlijk de afspraken in en dat matcht gewoon vaak niet met de agenda van onze consulenten, 
waardoor die verbinding gewoon te weinig tot stand komt. (regio gemeentelijke stakeholder). 

Tijdens interviews benadrukken meerdere stakeholders het belang van elkaar opzoeken en de krachten 
bundelen om zo expertise verder uit te kunnen bouwen en hiermee tevens voor een betere aansluiting 
tussen kennis in de regio en die in Den Haag te zorgen. Ook op bestuurlijk niveau wordt aangegeven dat 
men elkaar in de regio nog te weinig opzoekt om inhoudelijk het gesprek te voeren over 
doordecentralisatie: 
 

De kennis- en betrokkenheid niveaus verschillen zoveel, dat we bij een bestuurlijk gesprek niet veel 
verder komen dan: "We zijn weer een stapje verder in de kennis". Dat is heel mooi, maar je moet 
ook principiële gesprekken voeren. Waar ben je nu als gemeente van? Wat kan je nog aan en wat 
moet je niet zelfstandig willen? (regio gemeentelijke stakeholder) 

 
Dit is in lijn met bevindingen van de vorige meting waarbij werd geconstateerd dat gemeenten niet gelijk 
op lopen wat betreft het tempo waarin regionalisering en ambulantisering worden doorgevoerd. Dit 
hoofdstuk beschrijft ook de ervaren complexiteit van het uitblijven van en de combinatie van lokale en 
regionale financiële middelen en de op te bouwen inhoudelijke expertise op uitvoering voor de lokale 
invulling van ambulante begeleiding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapportage MO/BW 2021 Regio Den Haag       Universiteit van Amsterdam 
 

42 

Belangrijkste bevindingen ambulante begeleiding tweede meting 

● Behoefte aan meer inzet op continuïteit van begeleiding na uitstroom en, waar mogelijk, 
dezelfde begeleiders betrokken te houden bij het proces. Is dit niet mogelijk dan is 
financiering voor warme overdracht van belang en mogelijk vanuit de gemeente t.b.v de 
te behalen zelfredzaamheid van de uitstromende cliënt. 

● Ervaringen met financiering MWA zijn niet positief voor ambulante begeleiding en de 
financiering van lokale opbouw van voldoende ambulante ondersteuning is complex, 
onder invloed van het huidige uitstel en de combinatie van regionaal en lokaal budget. 
Dit heeft gevolgen voor het aanbod aan cliënten. Slechts de helft ontvangt na uitstroom 
nog begeleiding.  

● Behoefte vanuit de regio aan meer onderlinge samenwerking, deling van informatie over 
kosten en expertise ter voorbereiding op de doordecentralisatie en het passend 
inrichten van lokaal (nieuw) aanbod.  

● Variatie in ervaringen met Housing First, veelal positief maar ook wordt deze aanpak 
volgens respondenten soms nog in verband gebracht met overlast. Met name de 
behoefte aan het delen van kennis en signalen met politie, welke mogelijk op gespannen 
voet zou staan met privacy cliënt wordt hierbij genoemd.   
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4. Financiële ondersteuning, participatie en daginvulling 
Dit hoofdstuk bespreekt het belang van tijdige financiële ondersteuning, hetgeen blijkt uit verschillende 
perspectieven. Ook wordt ingegaan op de stappen die cliënt-respondenten het afgelopen jaar hebben 
gezet op het participatie vlak.    

Financiële ondersteuning 

Cliëntenperspectief  
Enkele cliënten geven aan minder tevreden te zijn over begeleiding bij financiën, daar deze niet voldoet 
aan hun hulpvraag. Zo geeft Klaas (regiogemeente, voormalig BW) aan niet geholpen te worden bij 
bepaalde administratieve taken, zelfs niet nadat hij hier meerdere keren om heeft gevraagd. Ook Peter is 
kritisch over de mate waarin begeleiders hem helpen met praktische zaken en vindt dat hij van het kastje 
naar de muur wordt gestuurd:  

En ik heb vooraf [voor uitstroom] gevraagd kunnen jullie mij helpen met de Essent of wat dan ook, 
water. Ja dan moet je eerst een woning hebben. En dan kwam ik daar weer en dan je moet nu 
naar filiaal Bereik in de Wijk gaan. Het werkt allemaal langs elkaar heen het is gewoon een zooitje. 
(Peter, zelfstandig wonen na MO, >55) 

Ten tijde van het interview heeft Peter geen zicht op zijn gas- en lichtrekeningen en hoe dit geregeld is. 
Hij laat weten dat het hem nu wel gelukt is om een afspraak in te plannen met een ambulant begeleider 
die zal langskomen om de situatie met hem te bespreken. Voor Peter is dit belangrijk omdat hij vreest dat 
wanneer zaken niet goed geregeld zijn, dat hij onverhoopt uit zijn schuldhulpverleningstraject kan worden 
gezet. Ook is het, om het zelfstandig wonen succesvol te kunnen continueren, van belang dergelijke 
basisvoorwaarden als gas en lichtbetalingen te borgen.   

Deze cliëntervaringen zijn in lijn met de ervaring welke door een van de gemeentelijke stakeholders uit 
een regiogemeente is benoemd. Deze geeft namelijk aan dat er nog wel winst valt te halen op het vlak 
van afstemming voor adequate financiële dienstverlening:  
 

Er zijn volgens mij zeker vijf organisaties met het helpen van mensen met  schuldenproblematiek. 
Ze overlappen elkaar voor een groot deel. Ze hebben ook allemaal de behoefte om zelf de regisseur 
te zijn. Dat moeten wij beter regelen. Ik denk dat daar nog heel veel mensen te lang, weliswaar 
geholpen worden, maar niet optimaal geholpen worden. In de keten het doorverwijzen - dat ook 
professionals zeggen: "Heel goed dat je naar mij bent gekomen, maar ik geef je even door aan 
hem want hij kan je beter helpen dan ik" - gebeurt ook nog onvoldoende.  
(regio gemeentelijke stakeholder)  

Terwijl enerzijds coördinatie en ook passend doorverwijzen (zie hieronder, vroegsignalering) vooral het 
knelpunt lijken, zien wij anderzijds dus dat aanbod cliënten niet tijdig bereikt, zoals in het geval van Peter. 
In het geval van Klaas is het zo dat deze het afgelopen jaar zijn eigen koopwoning in Leidschendam-
Voorburg, wegens schulden, noodgedwongen heeft moeten verruilen voor een sociale huurwoning in Den 
Haag. Klaas is van mening dat er vanuit de gemeente meer gedaan had kunnen worden om dit te 
voorkomen: 
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Klaas ging van een koop- naar een huurwoning; van Leidschendam-Voorburg naar Den Haag  
Bij Klaas liep het wat anders, hij stroomde van een regiogemeente naar de centrumgemeente Den Haag 
en van een koop- naar een huurwoning. Door schulden kwam Klaas in een huurwoning terecht die hem 
vele malen meer kost dan zijn hypotheek op zijn koopwoning in Leidschendam-Voorburg. 
 
Klaas: Nou, ik had schulden. De gemeente wilde geen lening verstrekken. Dat was een paar duizend euro 
tekort, ik geloof 5000 euro te weinig voor de regeling eventueel. Dus ik zit nu inderdaad in een 
huurwoning, terwijl ik een koopwoning had. Ik heb nu dus een huurlast van vijfhonderd-zoveel euro, en 
mijn hypotheek was 196 euro per maand. Dus voor die 5000 euro kost het mij heel veel geld, om weer te 
wonen in een kleiner huis. Dus dat is ook wel een beetje lastig. 
 
Klaas, centrumgemeente Den Haag, 35-54 jaar 

 
Het gebrek aan tijdige financiële ondersteuning komt terug in de onvrede welke MO/BW-stakeholders 
uiten inzake de opdeling van MWA’s in  de verschillende resultaatgebieden. Aangegeven wordt dat 
mensen hierdoor geen indicatie kunnen krijgen voor alle resultaatgebieden tegelijk. Een MO/BW-
stakeholder vertelt over de volgtijdelijkheid, waardoor schulden zich opstapelen: 
 

Nou, ik heb nog nooit zoiets krankzinnigs gehoord. Dat is echt theoretici achter de beleidstafel. Als 
je binnenkomt met narigheid, een ziek lijf, een ziek hoofd, schulden en met niemand meer een 
fatsoenlijk contact en je stinkt. En dan zeg je: "We gaan eerst even dit doen en je schulden komen 
pas over drie maanden aan de beurt." Terwijl jij alleen maar denkt: Ik wil van mijn schulden af. 
(MO/BW-stakeholder) 

 
In de regio geven stakeholders aan voorzieningen in het voorliggend veld verder uit te bouwen. Zo wordt 
er bijvoorbeeld door stakeholders van de gemeenten Wassenaar en Rijswijk aangegeven dat de aandacht 
voor vroegsignalering onverminderd groot blijft. Daarnaast is er meer aandacht voor het voorkomen van 
huisuitzettingen door middel van ‘Vroeg Eropaf’. Naast dat dit zijn vruchten begint af te werpen qua het 
aantal huisuitzettingen dat voorkomen wordt, worden hier ook andere lessen uit getrokken, zo vertelt 
een gemeentelijke stakeholder uit Wassenaar hoe ook andere problematiek wordt gesignaleerd:  

Maar wij hebben eigenlijk meer bereikt, want op een gegeven moment kom je heel veel 
multiproblematiek tegen. Eigenlijk was het doel van de pilot: voorkomen huisuitzetting. Maar dat 
is het niet meer op dit moment, want er komt allerlei problematiek naar boven, bijvoorbeeld in het 
gezin. Dus wordt dat ook opgepakt bij maatschappelijk werk en de GGD.  
(regio gemeentelijk stakeholder) 

Gesignaleerde multi-problematiek kan een duidelijke relatie hebben met een (gebrek aan) daginvulling. 
De volgende paragraaf gaat over participatie en daginvulling.  

Participatie en zinvolle daginvulling 
Uit tabel (4.1) blijkt dat de meerderheid van de deelnemers dit jaar aangeeft daginvulling te hebben in 
de vorm van werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk of een opleiding. 
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  Totaal Zelfst.28 Zelfst. 
na MO 

Zelfst. 
na BW 

MO BW 

Betaald werk 2 1 - - - 1 

Dagbesteding 9 6 - - - 3 

Vrijwilligerswerk 8 3 3 2 - - 

Opleiding 1 1 - - - - 

Zwartwerk 1 - 1 - - - 

Geen betaald werk/zinvolle 
daginvulling 

11 6 1 1 - 3 

Totaal 32 17 5 3 - 7 

Tabel 4.1. Daginvulling naar woonsituatie MO/BW doelgroep 
 
Vorig jaar werd reeds beschreven hoe een groot deel van de geïnterviewde cliënten belemmeringen 
ervaart met betrekking tot het verrichten van betaald werk. Net als vorig jaar, wordt dit ook nu 
toegeschreven aan een combinatie van lichamelijke en psychische klachten, angst om weer aan de slag te 
gaan en beperkte financiële prikkels.  
Het hebben van werk of een andere zinvolle daginvulling wordt door zowel cliënten als gemeentelijke en 
niet-gemeentelijke professionals nog steeds gezien als een belangrijke bron voor het opbouwen van 
zelfvertrouwen, sociaal contact en een dag- en weekritme. Dit blijkt ook uit de manier waarop er over de 
impact van corona wordt gesproken. Meerdere cliënten noemen dat corona een grote impact heeft gehad 
op hun levens doordat dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of overige participatie (tijdelijk) werden 
opgeschort. Chris (regiogemeente) geeft zelfs aan dat het wegvallen van structuur door het sluiten van 
lokale dagbesteding mede bij heeft gedragen aan de suïcide van een aantal cliënten. Volgens Chris is dit 
naast de impact van corona en noodgedwongen sluitingen, ook toe te schrijven aan de cultuur binnen en 
werkwijze van de locatie voor dagbesteding waar hij het over heeft. In zijn interview kaart hij een 
chronisch personeelstekort aan, maar ook misstanden  in de vorm van medewerkers die frauderen en 
geld stelen. Deze bevindingen wijzen op het belang van de dagstructuur die geboden wordt en het niveau 
van professionaliteit hiervan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Deelnemers die ten tijde van de eerste meting al zelfstandig woonden en gebruik maakten of van ondersteuning, of hier 
recent ervaring mee hadden gehad.  



Rapportage MO/BW 2021 Regio Den Haag       Universiteit van Amsterdam 
 

46 

Belangrijkste bevindingen financiële ondersteuning, participatie en daginvulling tweede meting 
● Financiële ondersteuning wordt door cliënten van belang gevonden, hier worden zij nog 

niet altijd tijdig op ondersteund, en hier zijn bij cliënten zorgen over 
● Preventie: vroegsignalering schulden leidt tot zicht op andere problematiek, welke tijdig 

en passend dient te worden belegd. Dit gebeurt, maar nog niet altijd. 
● Elke vorm van dagbesteding zorgt voor MO/BW-cliënten voor zelfvertrouwen, sociaal 

contact en een dag- en weekritme, de COVID pandemie heeft dit des te meer duidelijk 
gemaakt. 30% van de cliënten in dit onderzoek participeert niet.  
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen 
In hoeverre worden ambulantisering en regionalisering in de regio Den Haag lokaal vormgegeven in beleid 
door gemeenten in deze regio? In deze rapportage staan de resultaten beschreven van de tweede 
meting29 van het vijfjarig onderzoek naar de gestelde doelen van ambulantisering van MO- en BW- 
cliënten en het regionaliseren van (een deel van) de verantwoordelijkheden in deze, in de regio Den Haag. 
Dit jaar hebben wij in overleg met de opdrachtgever extra aandacht besteed aan de (voorbereiding op) 
uitstroom door cliënten MO/BW. Wij hebben het perspectief hierop verkregen door te spreken met 
verschillende stakeholders, onder wie cliënten/zorggebruikers in de regio Den Haag. Steeds bespreken 
we in deze interviews de (voorbereiding op) uitstroom en de mate waarin hier vanuit het perspectief van 
de ondervraagde aan gewerkt wordt. Ook wordt gevraagd wat de (voorbereiding op) uitstroom eventueel 
in de weg kan staan, en wat eventuele onbedoelde gevolgen hiervan zijn. 

Na de eerste meting in 2020 zijn dit jaar voor de tweede meting tussen december 2020 en maart 2021 69 
interviews afgenomen met beleidsmakers, professionals en cliënten met ervaringen in MO/BW in de 
regio. Hieronder staan de belangrijkste resultaten (zwarte bullits) en daarop aansluitende discussiepunten 
en aanbevelingen (ronde, doorzichtige bullits) beschreven aan de hand van de in deze rapportage 
gehanteerde hoofdstukindeling.  

Hoofdstuk 1: ‘Voorbereiding op uitstroom binnen MO/BW‘ 
Cliënten MO/BW geven aan hoe door hen ontvangen begeleiding de mogelijkheden die zij zelf zien voor 
succesvolle uitstroom beïnvloedt: 

● Beide groepen ervaren wisselingen in personeel en werkwijze en zien de negatieve impact 
hiervan op geboden begeleiding. Uit de interviews blijkt dat er behoefte is aan stabiele 
begeleiding in de vorm van betrokkenheid van dezelfde begeleiders gedurende iemands verblijf 
en eenzelfde werkwijze/benadering die door alle begeleiders wordt gehanteerd. 

● MO-cliënten zijn veelal kritisch over ontvangen begeleiding en kenmerken deze als grillig, 
wisselend/streng en weinig behulpzaam.  

● BW cliënten welke verblijven in een BW-instelling zijn een stuk positiever over begeleiding. 
Begeleiders worden geprezen om het helpen bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten. 
Ook wordt het gewaardeerd dat begeleiders in de BW veelal een persoonsgerichte aanpak 
hanteren. 

● Dit jaar is het merendeel van de door ons gesproken cliënten voorstander van ambulantisering 
mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden verschillen per persoon, 
maar omvatten vaak, net als vorig jaar, goede voorbereiding op uitstroom en continuïteit en 
beschikbaarheid van begeleiding (ook na uitstroom, zie ook hoofdstuk 3).  

○ Goede voorbereiding gaat over het bespreekbaar maken van eerdere ervaringen met 
zelfstandig wonen, en waar cliënten dan tegen opzien. Een voorbeeld hiervan kan zijn 
het voeren van een huishouden, of angst voor het weer opbouwen van schulden. Door 
hiernaar te vragen, kan met de client ter voorbereiding op uitstroom worden gewerkt 
aan het (opnieuw) ontwikkelen van deze vaardigheden en kan deze hier passende, 
gespecialiseerde ondersteuningen op ontvangen tijdens het verblijf in BW en 
gecontinueerd tijdens de transitie naar het zelfstandig wonen en daarna. 

 
29 Resultaten uit de eerste meeting staan ook vermeld op de factsheet welke in de bijlage is toegevoegd. 
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○ Hierop sluit de behoefte aan continuïteit van begeleiding en begeleider aan. Het is voor 
deze doelgroep niet altijd gemakkelijk een goede vertrouwensband op te bouwen, en de 
transitie naar de nieuwe woning is een kritisch moment. Continuïteit van begeleider 
maakt het makkelijker die bespreekbaar te maken en eventuele terugval in ggz-
problematiek, drugsgebruik, dakloosheid of negatieve invloeden tijdig te signaleren.     

● In lijn met de meting van vorig jaar, zijn veel BW cliënten huiverig voor uitstroom. Dit jaar geven 
enkele cliënten aan dit (uiteindelijk) wel te willen. Angst voor terugval verklaart waarom mensen 
dit nog niet op de korte termijn willen, maar ook gewenning aan het ‘gemak’ van verblijf in een 
BW-voorziening draagt hier aan bij. 

● MO- en BW stakeholders geven aan dat MO/ BW-voorzieningen nog weinig inzetten op 
ambulantisering, omdat gevreesd wordt dat cliënten door uitstroom overvraagd zullen worden 
en dat zij terug zullen vallen. 

● Ook zien MO- en BW stakeholders een risico voor de financiering van groepslocaties in te lage 
indicaties (MWA) wanneer deze cliënten niet uitstromen.   

○ Uit de vorige en ook deze meting blijkt hoe instellingen bedrijfsmatig nog niet altijd  
voorbereid lijken op de noodzaak tot uitstroom van een deel van de cliënten. 

○ Het tarief voor beschermd wonen intensief is, op basis van advies van Cebeon,  
afgelopen jaar aangepast (opgehoogd). De huidige, cliëntgebonden financiering vraagt 
volgens de gemeente flexibeler inzet van personeel, op locatie en ambulant.  

○ Het verdient de aanbeveling in nauw overleg met elkaar te zijn over deze transitie, en 
hiermee gepaard gaande frictiekosten, terwijl het langere termijn perspectief van 
uitstroom niet uit het oog wordt verloren.      

● Door met name BW-stakeholders en GGZ professionals wordt, in aansluiting op enkele BW-
cliënten, het belang benadrukt van voldoende (kleinschalige) BW-capaciteit. 

● Spreiding in de regio van nieuw te realiseren, meer gespecialiseerde, kleinschalige BW-locaties is 
momenteel onderwerp van gesprek in gemeenten. Hierin is nog geen consensus over het 
eindbeeld, hetgeen ook bemoeilijkt wordt door de uitgestelde transitie BW. Wonen-Plus is een 
Haagse variant van geclusterd begeleid wonen, waar ook cliënten uit de regiogemeenten 
gebruik van maken.  

○ In Finland zijn de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met het aanbieden van 
permanente, kleinschalige, geclusterde huisvesting met 24-uurs begeleiding, met eigen 
huurcontract. Op deze manier is middels het Finse model voor Housing First het aantal 
dakloze personen drastisch gedaald. Hier wordt deze vorm gecombineerd met Housing 
First gespikkeld in de wijk. Deze laatste vorm, gespikkeld, wordt ook in Den Haag 
uitgevoerd.    

 
Hoofdstuk 2 ‘Uitstroom in de woningmarkt’ 

● MO-cliënten stromen uit, terwijl het merendeel van BW-cliënten nog in BW verblijft 
● Uitstroom naar corporatiewoningen, via eigen inschrijftijd, urgentie of convenant 
● Relatief korte omklapcontracten, die wij niet in andere door ons onderzochte regio’s zien 

○ Voor onderzoekers is niet altijd duidelijk wat de korte duur van omklapcontracten 
verklaart. Mogelijk gaat het hier om maatwerk, hetgeen de aanbeveling heeft.   

● Uit dit onderzoek blijkt variatie in acceptatie van begeleiding of het zelf zoeken hiervan na het 
omklap-moment 
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○ De UvA wijst op basis van onderzoek in de regio Utrecht op een verhoogd risico op 
terugval in dakloosheid gedurende de eerste drie jaar na uitstroom. 

○ Om deze reden verdient het de aanbeveling vinger aan de pols te houden, bijvoorbeeld 
middels financiering van een ‘waakvlam’-contact met een bekende begeleider   

● Wat betreft de relatie tussen MO- en BW-voorzieningen en de woningmarkt, komt vooral naar 
voren dat de woningnood hoog is, en uitstroom uit met name BW om die reden onvoldoende 
wordt gerealiseerd. 

● Verklaringen die worden genoemd voor het gebrek aan woningen liggen in weerstand jegens 
sociale huur, niet tijdige matching tussen MO/BW-aanbieder en woningcorporatie en (mogelijk 
hierdoor) onderbenutting van beschikbaar gestelde woningvoorraad. 

○ Waar in regiogemeenten nog onduidelijkheid bestaat tussen corporaties en gemeenten 
over het aantal te leveren woningen, kan een duidelijk convenant over de uitstroom een 
uitkomst bieden. Dit ontbreekt echter nog in een aantal regiogemeenten. 

● Uitstroom naar regiogemeenten waar cliënten initieel vandaan komen wordt bemoeilijkt 
doordat veel MO en BW-instellingen en loketten zich in de centrumgemeente Den Haag 
bevinden. Ook is het lastig om inschrijftijd of recht op een woning in de gemeente van herkomst 
te behouden bij verblijf in een voorziening in een andere gemeente.   

● Verbeterde gemeentelijke samenwerking wordt als belangrijk element gezien om de uitstroom 
naar regiogemeenten te kunnen verhogen 

○ Ook kan instroom mogelijk verder worden voorkomen, door taken van Haagse loketten 
in regiogemeenten te beleggen, zoals voor het Daklozenpunt in Zoetermeer in een 
eerder stadium is verkend. De huidige doordecentralisatie en nieuwe wetgeving (o.a. 
t.a.v. briefadressen) biedt hier aanvullend kansen toe30. 

● Vanwege beperkt corporatiebezit worden ook particuliere oplossingen geopperd, of kleinere 
tijdelijke oplossingen in het souterrain van de woningmarkt. Enkele stakeholders stellen 
vraagtekens bij de wenselijkheid of uitvoerbaarheid hiervan. 

○ De beperkte sociale huurvoorraad is volgens huisvestingsexperts mogelijk 
problematisch, zeker wanneer een gemeente de sociale huurvoorraad wil afbouwen (in 
ieder geval niet bijbouwen). Dit levert mogelijk in de toekomst problemen op voor het 
huisvesten van uitstromers uit MO of BW. 

○ Voor andere groepen dan uitstromers MO/BW, zoals potentieel dakloze personen,  
kunnen andere oplossingen (zoals kamerbewoning of particuliere huurwoningen) 
passend zijn. Deze oplossingen binnen de huidige woningvoorraad vragen om andere 
ondersteuning, zoals bijvoorbeeld wordt geboden bij het succesvolle ‘onder de 
pannen’ 31.         

 
Hoofdstuk 3 ‘Ambulante ondersteuning’ 

• Slechts de helft van de door ons geïnterviewde, recent uitgestroomde cliënten ontvangt na 
uitstroom nog begeleiding.  

• Vanuit cliënten MO/BW bestaat behoefte aan meer inzet op continuïteit van begeleidingsinhoud- 
en intensiteit na uitstroom en, waar mogelijk, dezelfde begeleiders betrokken te houden bij het 
proces. Is dit niet mogelijk dan is de inzet van warme overdracht van belang. 

 
30 De evaluatie van de aanpak van Dak- en Thuisloze Jongeren Den Haag van dit jaar bevat aanvullende resultaten over het 
Zoetermeers daklozenpunt   
31 Onder de pannen 

https://www.onderdepannen.nl/
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● Ervaringen met financiering MWA zijn niet positief voor ambulante begeleiding en de 
financiering van lokale opbouw van ambulante ondersteuning is complex. Dit heeft gevolgen 
voor het aanbod aan cliënten en op uitvoeringsniveau. Tijdens interviews is melding gemaakt 
van inzet in privétijd voor verhuizing, wat niet tot begeleidingstaken behoort.  

○ Deze bevindingen vragen ook in de wijk om meer afstemming tussen gemeente/ 
zorgverzekeraar(s) en zorg- en ondersteuningsaanbieders, zonder doelen als 
samenwerking met ander aanpalend aanbod uit het oog te verliezen. Voor dit overleg 
kan echter (kortdurend) meer financiële ruimte nodig zijn, zeker in een opstartfase, of 
voor het betrekken van een ggz-partij die alleen behandelgerelateerde tijd kan inzetten, 
en geen tijd voor overleg of samenwerking kan declareren. De gemeente geeft aan dat 
GGZ-wijkteams om deze reden met 2 fte door de gemeente zijn gefinancierd.  

● Behoefte vanuit de regio aan meer onderlinge samenwerking, deling van informatie over kosten 
en expertise ter voorbereiding op de doordecentralisatie en het passend inrichten van lokaal 
(nieuw) aanbod (zie ook loketfunctie Zoetermeer hierboven).  

● Variatie in ervaringen met Housing First, veelal positief maar ook overlast wordt genoemd. Met 
name behoefte aan delen kennis (o.a. met politie) welke mogelijk op gespannen voet zou staan 
met privacy cliënt.  

○ In ons onderzoek in de regio’s Utrecht en Den Bosch blijkt dat ondanks een groeiend 
aantal maatwerkoplossingen huisuitzetting om strafbare feiten (woonfraude, wietteelt 
en illegale prostitutie) nog niet altijd wordt voorkomen 

○ 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 

○ Aanbeveling: 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 
 

Hoofsdtuk 4 ‘Financiële ondersteuning, participatie en daginvulling’ 
• Financiële ondersteuning wordt door cliënten van belang gevonden, hier worden zij nog niet 

altijd tijdig op ondersteund, en hier zijn bij cliënten zorgen over 
o Deze ondersteuningsvraag die cliënten makkelijker stellen kan een goed startmoment 

vormen voor het gesprek over andere ondersteuningsvragen op het gebied van 
bijvoorbeeld ggz. De recente uitbreiding van het Haagse briefadres kent deze 
mogelijkheden.    

• Vroegsignalering schulden leidt tot zicht op andere problematiek, welke tijdig en passend dient 
te worden belegd. Dit gebeurt, maar nog niet altijd. 

• Elke vorm van dagbesteding zorgt voor MO/BW-cliënten voor zelfvertrouwen, sociaal contact en 
een dag- en weekritme, de COVID pandemie heeft dit des te meer duidelijk gemaakt. 30% van 
de cliënten in dit onderzoek participeert niet.  

o Dit sluit aan op de regionale ambitie om voor alle inwoners met psychiatrische 
problematiek een mogelijkheid te creëren om te werken aan herstel door middel van 
dagbesteding, (beschut) werk of bijvoorbeeld onderwijs. Om deze reden wil deze regio 
ook een vloeiende relatie met de uitvoering van participatiewetgeving. 
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Bijlage Tabel cijfermatige uitkomsten beleid 
Een van de doelstellingen van dit onderzoek is om (lokale variaties in) beleid in verband te brengen met 
kwantitatief vastgestelde uitkomsten. In Tabel 5 zijn hiervoor de gegevens inzichtelijk gemaakt waar wij 
op dit moment toegang toe hebben verkregen. In lijn met eerder onderzoek (e.g. Boesveldt, 2015) kijken 
wij over een langere periode onder meer naar het aantal intramuraal verblijvende MO/BW-cliënten en 
het aantal huisuitzettingen, briefadressen en beschikbare contingentwoningen. Daarnaast zijn middels 
verschillende indicatoren trends in de regionale woonsituatie en financiële situatie van gemeentelijke 
inwoners inzichtelijk gemaakt.  
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Tabel 5. Overzicht eerste cijfers proces en uitkomsten regio Den Haag, t.b.v. meting 2021    

  Nederland Totaal regio Den Haag Leidschendam-
Voorburg 

Rijswijk Wassenaar Zoetermeer 

Inwoners1 17.541.775 832.189 548.320 76.433 55.220 26.949 125.267 

% voorraad sociale huur- 
sector2 (vgl. doelgroep 
sociale huurwoning3) 

 2015: 
 2016:  
 2017: 
 2018: 
 2019: 
 2020: 

30.4 
29.9 
29.6 
29.3 
29.4 
29.1 

31.32 
30.88 
30.66 
30.38 
30.58 
30.42 

32.3 
31.5 
31.2 
30.9 
31.3 
31.2 

25.9 
25.9 
25.7 
25.9 
25.6 
25.5 

35.3 
34.8 
34.4 
33.9 
34.0 
33.7 

26.5 
26.2 
26.1 
25.8 
26.0 
26.1 

36.6 
36.0 
35.9 
35.4 
36.0 
35.6 

% niet passend 
gehuisveste huishoudens 
in corporatiewoningen3 
(goedkope scheefheid) 

 2015: 
 2016: 
 2017: 
 2018: 
 2019: 

14.0 
12.9 
12.4 
12.3 
11.4 

15.5 
13.9 
13.2 
13.1 
12.7 

12.7 
11.2 
11.3 
12.1 
12.0 

14.7 
13.9 
13.1 
13.1 
12.5 

16.9 
15.3 
14.0 
13.9 
13.1 

16.8 
16.6 
16.4 
16.0 
15.7 

16.2 
12.6 
11.3 
10.6 
10.2 

Mutatiegraad corporatie-
woningen3 

 2014 
 2015: 
 2016: 
 2017: 
 2018: 
 2019: 

8.3 
8.7 
8.2 
8.1 
7.8 
7.9 

7.7 
7.9 
7.7 
6.8 
6.7 
6.9 

8.3 
8.5 
8.1 
7.3 
6.7 
7.2 

7.0 
7.0 
6.7 
6.3 
6.3 
6.2 

7.5 
7.2 
7.5 
7.1 
6.3 
7.0 

8.7 
8.3 
8.4 
6.2 
6.6 
7.5 

7.2 
8.3 
7.7 
7.1 
7.8 
6.7 

Huishoudens met 
betaalrisico in corporatie-
woningen3 

 2014: 
 2015: 
 2016: 
 2017: 
 2018: 
 2019: 

14.1 
14.9 
12.2 
12.0 
15.7 
14.3 

12.7 
14.4 
11.3 
11.3 
16.0 
14.4 

19.4 
20.5 
15.9 
14.9 
21.0 
19.0 

11.5 
13.2 
10.7 
10.2 
16.2 
14.6 

10.8 
11.9 
8.6 
9.4 
13.2 
12.6 

9.1 
11.6 
9.1 
9.3 
13.7 
11.5 

12.8 
14.6 
12.2 
12.5 
15.9 
14.3 

Netto schuld per inwoner 
(€)4 

 2014: 
 2015: 
 2016: 
 2017: 

1.892 
1.915 
1.903 
1.971 

864 
1.029 
1.217 
1.706 

689 
930 
1.226 
1.883 

1.023 
1.206 
1.161 
1.511 

5.288 
5.420 
5.236 
4.794 

-1.606 
-1.574 
-1.523 
-1.540 

298 
169 
196 
491 
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  Nederland Totaal regio Den Haag Leidschendam-
Voorburg 

Rijswijk Wassenaar Zoetermeer 

Aantal huisuitzettingen  2012: 
 2013: 
 2014: 
 2015: 
 2016: 
 2017: 
 2018: 
 2020: 
 2021: 

6.4805 
6.980 
5.900 
5.550 
4.800 
3.700 
3.000 
1.720 

 3826 
398 
4337 

344 

196 
142 

 
12 
13 
14 
4 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
638 
74 

Aantal briefadressen 
(registratie CBS) 23 

2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015:  
2016: 
2017: 
2018: 

50.957 
50.245 
49.538 
49.036 
50.336 
52.187 
53.165 
52.755 

3323 
3382 
3684 
3726 
4310 
4613 
4795 
4302 

2539 
2647 
2876 
3055 
3670 
3983 
4170 
3962 

229 
212 
223 
224 
217 
229 
229 
185 

223 
217 
220 
105 
100 
93 
95 
85 

78 
79 
88 
81 
83 
83 
82 
70 

254 
227 
277 
261 
240 
225 
219 
223 

Aantal briefadressen (aantal 
geregistreerde 
buitenslapers) 

2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015:  
2016: 
2017: 
2018: 
2019 

 
51.68512  
 
49.770 

  
 
 
 
 
 
1.40217 (6516) 
1.491  
1.609 (49) 

 
 
 
 
 
 
 
 
177 

   
68  
152  
135  
119  
86  
110  
115  
150 

Aantal cliënten BW 
(aanmeldingen wachtlijst13) 
[Wmo: verblijf en opvang] 

2015: 
2016: 
2017: 
2018: 
201913: 

 
 

 
(270)14 
 
1.68020 

1.354 (263) 
 

 
 
 
 
(178) 

 
 
 
 
(22) 

 
 
 
 
(4) 

 
 
 
 
(4) 

 
 
 
9520  
65 (13)19, (17)20 
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  Nederland Totaal regio Den Haag Leidschendam-
Voorburg 

Rijswijk Wassenaar Zoetermeer 

Aantal aangemelde cliënten 
MO13 (verstrekte 
nachtopvangpassen unieke 
cliënten) 

2015: 
2016: 
2017: 
2018: 
2019: 
2020: 

31.00011 

30.500 
34.500 
39.300 

 
 
 
450020 

 

421921 

3.688 (767) 
3.895 (997) 
4.028 (985) 
4.103 (1.062) 
 
1944 

 
 
 
 
 
70 

 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
20020 

 

131 

 

Beschikbare (contingent) 
woningen voor uitstroom/ 
uitstromers18 

2015: 
2016: 
2017: 
2018: 
2019: 
2020: 

 
 
 
 
 

  
 
/384 
 
31315 

 
 
/40 
 
 
/46 

 
 
/35 

 
 
/2 

 
 
4721 

69 
 

Geraadpleegde bronnen: 1CBS (2021). 2CBS (2021) 3VNG (2019). 4VNG (2017). 5Aedes datacentrum(2021). 6Beleidsoverleg Wonen (2015). Eindevaluatie 
prestatieafspraken 2010 - 2015. 7Gemeente Den Haag (2018). Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang. 8Gemeente Zoetermeer (2017). Perspectiefnota 2018. 9G4-
USER (2019). Quick scan van visies en cijfers over de ontwikkelingen in het aantal daklozen. 11CBS Statline (2019). 12 BZK – Rijksdienst voor identiteitsgegevens 
(2014). 13Gemeente Den Haag (2019). Aangeleverde data. 14Regio Den Haag (2017). Regionale beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 
15Gemeente Den Haag (2018). Raamovereenkomst wonen 2019 - 2024. 16 Jaarverslag Daklozenloket (2019). In: EPI (2019). 17GGD Haaglanden (2019). Kerncijfers 
OGGZ. 18 Notitie vraagkant uitstroom uit instellingen, 17 oktober 2019 19Eindrapportage bureau HHM 20 Startnotitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, 
Samenwerken aan herstel, Gemeente Zoetermeer,21Gemeente Zoetermeer (2020). Aangeleverde data.22 Gemeente Wassenaar geeft in 2021 geen briefadressen af 
aan dakloze personen, indien nodig wordt verwezen naar Den Haag. 23 CBS (2018), definitie personen met een briefadres: mensen die om wat voor reden dan ook een 
briefadres aannemen maar er dus feitelijk niet wonen bv vanwege kortdurend verblijf in het buitenland of elders binnen Nederland of verblijf in een instelling. Dit komt 
overeen met de definitie van Valente: onder briefadres vallen personen die: a. dak- of thuisloos zijn en bijvoorbeeld gebruik maken van maatschappelijke opvang; b. 
verblijven in een penitentiaire inrichting; c. verblijven in een psychiatrische inrichting; d.verblijven in een blijf-van-mijn-lijfhuis of wonen op een adres, waarbij naar het 
oordeel van de burgemeester de veiligheid in het geding is. 24 Verkregen data GGD Haaglanden over daklozen loket Den Haag, uitvraag aantal aanmeldingen MO 
unieke personen 2020 (van 4219, 573 aanmeldingen van buiten regio en 1428 aanmeldingen niet ingevuld).  
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Bijlage 2. Client-respondenten overzicht afgevallen cliënten 
Tabel 6 Afgevallen cliënt-respondenten bij tweede meting, deze clienten zullen indien passend voor 
derde meting wel opnieuw worden benaderd  

Respondent 2019/2020 
Woonsituati
e 

Categorie 
ambulantisering 

Reden geen deelname 
2020/2021 

2019/2020 2019/2020 
 

Sven (<35) MO A Niet kunnen bereiken 

Imran (35-54) MO A.O.V. Geen optie tot 
videobellen 

Sonja (>55) MO A.O.V. Wilde niet opnieuw 
deelnemen 

Carola (>55) BW A Wilde niet opnieuw 
deelnemen 

Theo (>55) BW A Niet beschikbaar i.v.m. 
detox 

Wouter (35-54) BW A.O.V. Heeft vorig jaar verhaal 
gemaild, doet volgen jaar 
weer mee 

Gerard (n.b.) ZW A Geen optie tot 
videobellen 

Sandra (35-54) ZW A Kwam ongelegen 

Bart (>55) ZW A.O.V. n.b. 

Dick (>55) ZW G.A. Niet kunnen bereiken 
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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-

Ambulantisering en regionalisering van maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen in de regio Den Haag- rapportage 2020

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 

Ambulantisering en regionalisering van maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen in de regio Den Haag- rapportage 2020



Onderzoeksteam 
Regio Den Haag

dr. Nienke Boesveldt is 
hoofdonderzoeker. Zij is werkzaam 
bij de faculteit der Maatschappij-
en Gedrags-wetenschappen aan 
de Universiteit van Amsterdam, en 
voert onderzoek naar 
maatschappelijke opvang, 
beschermd wonen in 
verschillende Nederlandse regio’s. 
Ook heeft ze zelf 15 jaar bij 
gemeenten meegewerkt aan 
processen voor maatschappelijke 
opvang, dagbesteding en 
beschermd en begeleid wonen.

Julie Hopmans (MSc) werkt als 
onderzoeker Sociologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Binnen 
de specialisatie Gender en 
Seksualiteit schreef zij haar 
masterthesis in het huidige project 
maatschappelijk opvang en 
beschermd wonen. Haar thesis ging 
de invloed van de interviewers en 
ervaringsdeskundigen op de 
verhalen van de vrouwelijke 
cliënten. Zij heeft zij veel interesse 
opgebouwd voor kwalitatieve 
onderzoeksmethoden en voor het 
verbeteren van de kwaliteit van 
leven van mensen om ons heen. 

Marieke van der Star (MSc) is als 
onderzoeker aan de Universiteit 
van Amsterdam betrokken bij het 
project. Bij het afronden van haar 
onderzoeksmaster Urban Studies 
aan de UvA deed ze veel expertise 
op over de Nederlandse stedelijke 
woningmarkt. Alvorens ze op dit 
project werkzaam was, heeft ze 
ervaring opgedaan bij een 
onderzoeksproject over de 
huisvesting van migranten. Binnen 
het project is zij met name 
geïnteresseerd in thema’s als 
wonen en huisvesting.

Ronja Reijngoud (MSc) is als 
onderzoeker betrokken bij het 
project. Tijdens haar 
onderzoeksmaster behavioural and 
social sciences aan de 
Rijksuniversiteit Groningen deed ze 
onderzoek naar de 
arbeidsmarkintegratie van 
vluchtelingen en de wijzen waarop 
dit gestimuleerd kan worden door 
gemeenten. Binnen dit project is ze 
met name geïnteresseerd in de rol 
die werk en participatie spelen in 
herstel. 

Robbert Brouwer is 
ervaringsdeskundige en werkt 
momenteel bij stichting Lumen in 
Leiden. Hij komt hiervoor bij 
verschillende mensen over de 
vloer die met ervaringen in 
beschermd wonen, de 
maatschappelijke opvang en bij de 
zogenoemde verwarde mensen 
(wat hij zelf een verkeerde 
omschrijving vindt). Daarnaast 
geeft Robbert ook voorlichtingen 
voor families over ADHD, OCD, 
autisme en 
verslavingsproblematiek.

Helen Urbanowitz-
Kloppenborg is 
ervaringsdeskundige en zet 
zich naast haar gedreven 
werkzaamheden als duo-
onderzoeker voor het project 
ook in als 
mantelzorgondersteuener. 
Helen is van mening dat je je 
als ervaringsdeskundige goed 
kan inleven en empathie kan 
tonen voor mensen in soort 
gelijke situaties. Ze werkt 
daarom met veel enthousiasme 
mee aan dit onderzoek.



Sonja Bosch heeft in het 
verleden gewerkt als 
onderzoeker en als dierenarts 
voor gezelschapsdieren. Door 
persoonlijke, levensontwrich-
tende ervaringen heeft zij zelf 
een langdurig herstelproces uit 
de wereld van de psychiatrie 
doorgemaakt. Door deze 
ervaringen te gaan delen, het 
luisteren naar de verhalen van 
anderen en door een opleiding 
als begeleider/ervaringsdes-
kundige in de GGZ te gaan 
volgen is zij momenteel als 
ervaringsdeskundige 
werkzaam in de GGZ. Voor 
haar blijft elk verhaal achter de 
ontwrichtende ervaringen 
boeiend en intrigerend. 
Daarnaast is ze werkzaam bij 
Lysias Advies.
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