
Ambulantisering en regionalisering van de 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de 
regio Den Haag in 2021, tweede meting

Voorbereiding op uitstroom binnen MO/BW- Clientenperspectief
● Merendeel geïnterviewde cliënten voorstander van ambulantisering onder bepaalde

voorwaarden: o.a. goede voorbereiding op uitstroom en continuïteit en
beschikbaarheid van begeleiding

● MO & BW groepen ervaren wisselingen in personeel en werkwijze en zien dit als
negatief. Cliënten wensen een persoonsgerichte aanpak

● MO cliënten zij veelal kritisch over ontvangen begeleiding, kenmerken deze als grillig
en weinig behulpzaam

● BW cliënten doorgaans stuk positiever over begeleiding
● MO-cliënten stromen uit, terwijl het merendeel van BW-cliënten nog in BW verblijft

Perspectief op Uitstroom vanuit MO/BW partijen
• MO/ BW-voorzieningen voorzichtig met uitstroom vanwege mogelijke overvraging 

en terugval cliënten
• 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. 

• Transitie MO/BW ook geraakt door verandering beheer wachtlijsten: beheer door 
centrumgemeente biedt helderheid over (gemis van) aanbod voor cliënten met 
specifieke hulpvragen en meer rechtvaardige verdeling, maar de wachtlijst groeit.

Beschikbare woningvoorraad
● Uitstroom naar corporatiewoningen, via eigen inschrijftijd, urgentie of convenant
● Relatief korte omklapcontracten: hierna variatie acceptatie/ zoeken begeleiding
● Gebrek aan woningen door weerstand jegens sociale huur, niet tijdige matching

en twee regiogemeenten spreken over onderbenutting van beschikbaar gestelde
woningvoorraad

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

● Verbetering nodig gemeentelijke samenwerking met corporaties om de uitstroom
naar regiogemeenten te kunnen verhogen

● Ook optie particuliere oplossingen, of kleinere tijdelijke oplossingen in het
souterrain van de woningmarkt genoemd door stakeholders

De focus van deze tweede meting lag de (voorbereiding op) uitstroom 
door cliënten MO/BW Tussen december 2020 en maart 2021 zijn 69 
interviews afgenomen met  met beleidsmakers, professionals en cliënten 
met ervaringen met MO/BW in deze regio. Hierin komen de volgende 
punten naar voren:



Begeleiding na uitstroom
● Helft van recente uitgestroomde cliënten wordt niet meer begeleid. 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 warme overdracht van belang.

● Ervaringen van MO en BW-aanbieders met financiering MWA zijn niet positief voor
ambulante begeleiding (te laag) en de financiering van lokale opbouw ambulante
ondersteuning is complex. Dit heeft gevolgen voor het aanbod aan cliënten.

● 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, met name behoefte aan delen kennis welke
mogelijk op gespannen voet zou staan met privacy cliënt.

Aanbevelingen: kleinschalige BW capaciteit
• Door met name BW-stakeholders en GGZ professionals wordt, in 

aansluiting op enkele BW-cliënten, het belang benadrukt van het 
behoud van voldoende (kleinschalige) BW-capaciteit in de regio

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

Uitgelichte aanbevelingen ambulantisering
• Verhoogd risico op terugval in dakloosheid na uitstroom 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 bekend
begeleider

• Maak lokaal ook duidelijk convenant tussen corporaties en gemeenten
• Instroom mogelijk voorkomen, door taken van Haagse loketten in regiogemeenten te

beleggen. Huidige doordecentralisatie en nieuwe wetgeving (o.a. t.a.v. briefadressen)
biedt hier aanvullend kansen toe .

Ondersteuning bij financiën en participatie
● Financiële ondersteuning wordt door cliënten van belang gevonden, hier worden zij nog niet altijd tijdig

op ondersteund, en hier zijn bij cliënten zorgen over
● 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 daginvulling zorgt voor MO/BW-cliënten voor de noodzakelijke structuur, de COVID

pandemie heeft dit des te meer duidelijk gemaakt. Op cliënten die niet participeren dient meer te worden
ingezet, ook vanuit P-wet

Aanbeveling voor Risico van inzet op voorbereiding uitstroom
Het tarief voor beschermd wonen intensief is, op basis van extern onderzoek door Cebeon, afgelopen 
jaar aangepast (opgehoogd). Dit komt tegemoet aan de wens van stabiele financiering van locaties. 
Onbekend is of dit ook het aangegeven ‘risico’ van inzet op voorbereiding op uitstroom ondervangt.
Het verdient de aanbeveling in nauw overleg met elkaar te zijn over deze transitie, en hiermee 
gepaard gaande frictiekosten voor de  gevraagde flexibilisering van intramurale teams, met het 
langere termijn perspectief van uitstroom.     

Aanbeveling ondervangen hinder van complexiteit financieringsconstructies
• 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 

• Ook voor financiering in de wijk meer afstemming tussen gemeente/ zorgverzekeraar (s) en zorg-
en ondersteuningsaanbieders, evenals met ander aanpalend aanbod. Voor dit overleg kan meer 
financiële ruimte nodig zijn, zeker in een opstartfase
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