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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 2020 nemen zes regio’s aan deel aan dit onderzoek (zie Figuur 1). Dit overkoepelende onderzoek kent een looptijd 

van meerdere jaren (2018-2024) en een begeleidingscommissie met daarin gemeenten, aanbieders, verzekeraars en cliënten. 

 

Figuur 1. Regio’s waar momenteel door ons onderzoek wordt uitgevoerd: Amsterdam, Den Haag, Drenthe, Meierij en 

Bommelerwaard, Rotterdam, Utrecht, Waterland en Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. Eerdere regio’s zijn de 

Rijnstreek en de Gooi en Vechtstreek geweest. De grijsgekleurde regio’s geven de regio’s aan waar het onderzoek nog in 

behandeling is, waaronder momenteel Flevoland. 
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Inleiding 
Sinds 2015 is Purmerend als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen (BW) en 
maatschappelijke opvang (MO) in de regio Waterland. Voor extramurale begeleiding, inclusief 
dagbesteding, zijn alle gemeenten in de regio Waterland verantwoordelijk. Voor de afgelopen en 
komende jaren is, vanwege de regionale schaal en relatief kleine kwetsbare groep, besloten om in het 
bestaande centrumgemeente-model te blijven samenwerken (Regiovisie 2019-2022 en voor de jaren 
2022-2027 afgesproken). Met de recente, landelijke doordecentralisatie voor 2022-2023 van BW naar alle 
gemeenten, ontstond een nieuwe situatie. Begin 2022 krijgt het nieuwe beleid vorm, waarin taken op en 
middelen voor BW en MO bij Purmerend belegd blijven. Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van dit 
beleid voor cliënten, met in deze derde meting aandacht voor uitstroom en doet aanbevelingen.  

De doelstelling van dit onderzoek is om gedurende vijf jaar de voorbereiding op deze decentralisatie en 
het verbeteren van de randvoorwaarden te volgen. Dit doen we samen met cliënten en 
ervaringsdeskundigen om wiens kwaliteit van leven het gaat, en met andere relevante stakeholders. De 
eerste verkennende meting vond plaats in 20191. In de tweede meting (2020) lag de focus op preventie, 
vroegsignalering en nazorg (een van de vier kernthema’s van de regiovisie en aanpak BW en MO)2. Het 
voorkomen van dak- en thuisloosheid en het bieden van goede nazorg is een belangrijke basis van de 
ambulantiseringsopgave. In deze derde meting ligt de focus op uitstroom uit BW en MO voorzieningen:     

Hoofdvraag: wat is bestuurlijk nodig in de regio Waterland voor de cultuuromslag/innovatie naar 
zelfstandig en zo inclusief mogelijk wonen?   

1.   Wat zijn de gestelde doelen en de uitkomsten in de regio Waterland met betrekking tot uitstroom uit 
BW en MO voorzieningen? 

2.   En hoe worden deze uitgevoerd en gewaardeerd vanuit verschillende stakeholder perspectieven 
waaronder cliënten/zorggebruikers (met oog voor processen en samenwerking)? 

In de bijlage vindt u de samenvattingen van de eerdere twee rapportages. De focus van deze derde meting 
ligt op uitstroom. Bevindingen hierover waren vorig jaar dat dit voornamelijk voor cliënten in de BW nog 
nauwelijks op gang was gekomen. Hier hebben wij dit jaar tijdens de interviews op doorgevraagd.  

Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten 2021 

Voor de totstandkoming van de derde rapportage hebben wij tussen juli en november 2021 voor de derde 
keer samen met getrainde ervaringsdeskundige co-onderzoeker interviews afgenomen bij cliënten die 
gebruik maken of recentelijk gebruik hebben gemaakt van voorzieningen voor MO of BW. Daarnaast zijn 

 
1 Rapportage-2019-Ambulantisering-en-Regionalisering-Maatschappelijke-Opvang-en-Beschermd-Wonen-Regio-Waterland.pdf 
(uva.nl) 
2 Boesveldt_UvA_Preventie_2020_Regio-Waterland_Onderzoek-MOBW.pdf 

https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/wp-content/uploads/2020/04/Rapportage-2019-Ambulantisering-en-Regionalisering-Maatschappelijke-Opvang-en-Beschermd-Wonen-Regio-Waterland.pdf
https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/wp-content/uploads/2020/04/Rapportage-2019-Ambulantisering-en-Regionalisering-Maatschappelijke-Opvang-en-Beschermd-Wonen-Regio-Waterland.pdf
https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/wp-content/uploads/2021/04/Boesveldt_UvA_Preventie_2020_Regio-Waterland_Onderzoek-MOBW.pdf
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met relevante gemeentelijke en niet-gemeentelijke stakeholders focusgroepen gehouden, en met een 
enkel is een één op één interview afgenomen. Ter voorbereiding op de uitgevoerde interviews en 
focusgroepen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van interviews van de eerste twee metingen en nieuw 
verschenen beleidsdocumenten. Van de 24 cliënten uit de eerste meting, zijn negentien  cliënten in de 
tweede meting, en zeventien cliënten in de derde meting gesproken. Daarbij hebben wij zes nieuwe 
cliënten geworven, waardoor het totaal aantal voor deze meting uitkomt op 23 cliënten. Hieronder is de 
verblijfsplaats van de respondenten over drie jaar te zien.  

Tabel 1 Verblijfsplaats respondenten, afgelopen drie metingen  
 2019 2020 2021 
Purmerend 14 13 16 
Waterland 2 0 1 
Monnickendam  0 0 0 
Landsmeer 3 0 0 
Edam/ Volendam 2 0 1 
Overig* 3 6 5 
Totaal** 24 19 23 

*Cliënten die buiten de regio verblijven, zoals gemeente Koggenland, Amsterdam, Hoorn 
** Cliënten waarvan in de eerste meting de oorspronkelijk verblijfplaats was een kleinere regiogemeentes, zijn 
wanneer dit bekend was onder deze gemeente geplaatst. Anders en voor de tweede en derde meting is voor deze 
tabel gekeken naar de huidige verblijfsplaats  

Van de dit jaar geïnterviewde 23 cliënten verblijven er zestien in centrumgemeente Purmerend, twee in 
regiogemeenten en vijf cliënten zijn in de tussentijd verhuisd naar andere regio’s. Wij zijn erin geslaagd 
om met alle 23 van hen een persoonlijk interview te houden. Met drie cliënten uit de vorige meting is niet 
opnieuw gesproken: een cliënt gaf vorig jaar al aan niet meer mee te willen doen, met een ander hebben 
we ondanks herhaalde pogingen geen contact gekregen. Ook met de derde participant hebben we 
herhaaldelijk contact geprobeerd te leggen en zijn we langs gegaan bij de locatie waar hij verblijft. Hij 
stond echter op dat moment niet open voor een gesprek. Daarbij is het ons wel gelukt om twee cliënten 
uit de eerste meting, die in de vorige ronde niet gesproken zijn, dit jaar weer te spreken in een persoonlijk 
interview. Voor de volgende meting blijven wij ons inspannen om al deze, samen met de zes nieuwe 
cliënten, opnieuw te spreken.  

In de interviews met cliënten hebben wij ons met name gericht op de veranderingen die zich het afgelopen 
jaar in hun leefsituatie hebben voorgedaan, met een specifieke focus op uitstroom. Wat is er volgens 
cliënten nodig om zelfstandig te wonen? Hoe kan ondersteuning op maat het best worden ingebed om 
duurzame uitstroom te realiseren? Hoe is nu de woonsituatie van de cliënten die we voor de derde keer 
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gesproken hebben? In de analyse zijn ook de eerdere interviews met de participanten meegenomen en is 
gekeken naar de stappen die participanten in hun herstel zetten sinds de eerste meting.3 

1 jaar later: waar staan cliënten nu?  
Uitgestroomd (2) 
Twee participanten, Kelly en Dave, stroomden vanuit de MO uit naar een zelfstandige woning in de 
centrumgemeente. Kelly stroomde al in 2020 uit naar een zelfstandige woning, maar vorig jaar is zij niet 
geïnterviewd. Dave stroomde dit jaar uit naar een zelfstandige woning. Geen van beiden krijgt nog 
begeleiding vanuit de MO-aanbieder. Zij ontvangen beiden nog wel ambulante ondersteuning. Dave 
vanuit een lokale zorgaanbieder waar hij tevreden mee is, maar hij voelde zich eerst in het diepe 
gegooid. Kelly spreekt enkel af en toe met haar psychiater en is hier minder over te spreken.  
  
Doorstroom (1) 
Marianne en haar dochter verbleven tijdens de eerste twee metingen  in een gedeelde tijdelijke woning, 
welke aan hen werd verhuurd door een welzijnsorganisatie. Dit jaar huren zij een zelfstandige tijdelijke 
woning via dezelfde welzijnsorganisatie. Marianne’s begeleiding vanuit deze welzijnsorganisatie is 
onveranderd en zij is momenteel op zoek naar permanente huisvesting.  
 
Vorig jaar al uitgestroomd (6) 
Drie participanten, Nancy, Laura en Jonas, stroomden vorig jaar al uit vanuit de MO naar een 
zelfstandige woning, en ontvingen op dat moment allen ondersteuning of hadden nog contact met de 
MO. Geen van hen ontvangt tijdens deze derde meting nog MO-begeleiding, sommigen hebben nog 
wel incidenteel contact.  Nancy ontvangt geen ondersteuning meer en geeft aan dit niet meer nodig te 
hebben. Laura heeft geen begeleiding bij het zelfstandig wonen, maar is nog wel onder behandeling bij 
haar psycholoog. Jonas ontving de vorige twee metingen behandeling vanuit het FACT4 team, maar is 
daar deze meting mee gestopt omdat hij is overgestapt naar intensieve dagbehandeling wat hem goed 
bevalt. 
 
Drie andere participanten, Sven, Marissa en Laurens, stroomden tussen de eerste en tweede meting uit 
vanuit het Vriendenhuis in de Goorn5 uit naar een zelfstandige woning. Zowel Sven als Laurens 
ontvangen geen structurele ondersteuning, beiden verhuisden buiten de regio. Sven kan 24/7 contact 

 
3 De term herstel is in de jaren ’90 vanuit de Verenigde Staten naar Nederland overgekomen en verwijst naar een non-lineair en 
veelvormig proces van leren omgaan met ontwrichtende gebeurtenissen, zoals ervaringen als cliënt in de psychiatrie of 
ervaringen met dakloosheid. Hierbinnen worden verschillende pijlers onderscheidden zoals symptomatisch, persoonlijk en 
maatschappelijk herstel. Persoonlijk herstel verwijst naar het hervinden van een eigen persoonlijke identiteit en het opbouwen 
van een betekenisvol bestaan. Maatschappelijk herstel verwijst naar het ontwikkelen of hervinden van verschillende 
maatschappelijke rollen, hierin is ook sociale inclusie en het tegengaan van stigmatisering van belang. Zie onder meer Boevink 
(2017), Deegan (1987), van Hoof et al. (2014) en Kenniscentrum Phrenos (2014). 
4 Functional Assertive Community Treatment (FACT). Een vorm van een psychiatrisch ziekenhuis, maar dan zonder muren. 
5 In de tweede meting is beschreven dat deze bovenregionale aanbieder in een aantal gemeenten waar cliënten uit afkomstig 
zijn trajectbegeleiding naar werk biedt, en zij deze afspraak niet heeft met alle gemeenten waar de cliënten die in het 
Vriendenhuis verblijven vandaan komen. 
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opnemen met een GGZ dienst bijvoorbeeld als zijn angsten opspelen, maar hier maakt hij zelden 
gebruik van. In het geval van Laurens zijn deze mogelijkheden er niet, terwijl dit mogelijk wel raadzaam 
zou zijn. Marissa heeft vorig jaar na uitstroom minstens vier maanden gewacht op ambulante 
ondersteuning. Tijdens deze derde meting is ondersteuning wel aanwezig, wat door haar als zeer prettig 
wordt ervaren.  
 
Situatie gelijk gebleven (9) 
Voor negen van de dit jaar opnieuw gesproken respondenten is de woonsituatie onveranderd:  

• Vier cliënten wonen al zelfstandig sinds de eerste meting. Sandra, Jens en Lars ontvangen allen 
ambulante begeleiding van een lokale zorgaanbieder. Daarbij staat Lars ook nog onder 
behandeling bij het FACT. Ruud krijgt geen ambulante ondersteuning, maar heeft enkel hulp bij 
zijn financiën in de vorm van budgetbeheer.  

• Vier cliënten verblijven nog steeds op een BW-locatie, waarvan één nadrukkelijk aangeeft wel 
uit te willen stromen naar een zelfstandige woning. Hij denkt echter dat het nog lang zal duren 
voordat hij kans maakt op een sociale huurwoning, door de lange wachtlijst.  

• Eén participant die wij dit jaar ondanks herhaalde pogingen niet hebben kunnen interviewen 
verblijft nog in de MO. 

 
Naast deze cliënten die wij al meerdere jaren volgen, hebben wij zes nieuwe respondenten geworven. Zij 
wonen allen zelfstandig, vier van hen in de centrumgemeente en twee van hen in de kleinere 
regiogemeenten. Een van hen heeft een tijdelijk huurcontract en moet in het voorjaar zijn woning 
verlaten, zijn mentor gaat hem ondersteunen in het zoeken naar nieuwe woonruimte. Alle zes cliënten 
ontvangen een vorm van ondersteuning. Drie van hen ontvangen behandeling vanuit het FACT, drie van 
hen ontvangen (daarnaast) begeleiding van een zorgaanbieder uit de centrumgemeente die hen 
ondersteunt bij regelzaken, huishouden en een luisterend oor biedt. Een van hen krijgt op dit moment 
alleen ondersteuning van zijn psychiater, maar zou graag meer ambulante ondersteuning willen, 
waarschijnlijk vanuit de GGZ, maar het is voor hem nog niet zo duidelijk.  
 
In grote lijn betekent dit dat de uitstroom vanuit de MO gestroomlijnd verloopt. Alle cliënten die voorheen 
in MO verbleven zijn uitgestroomd. Er is echter één respondent die wij dit jaar niet hebben kunnen 
spreken, maar waarvan wij wel weten dat hij nog in een MO-voorziening verblijft. Vanuit de BW blijft 
uitstroom echter achter en zien we dat er cliënten zijn die aangeven klaar te zijn om uit te stromen, maar 
wegens onder andere woningkrapte en lange wachtlijsten daar (nog) niet toe in staat zijn. De cliënten die 
zijn uitgestroomd beoordelen hun ambulante begeleiding over het algemeen goed, echter duurt het 
opstarten ervan volgens sommigen (te) lang.  
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Daarnaast interviewden wij in deze regio wederom 28 professionals: vijftien gemeentelijke en dertien 
niet-gemeentelijke stakeholders. Dit jaar zijn vijf focusgroepen georganiseerd:  
 

• Beleidsmedewerkers sociaal domein 
• Beleidsmedewerkers w&i, participatie 
• Zorgaanbieders MO, BW, GGZ en verslavingszorg 
• Medewerkers toegang & wijkteams 
• Aanbieders van participatie 

 
Daarnaast zijn tien individuele interviews gehouden met gemeentelijke beleidsmedewerkers wonen; 
armoedepreventie en vroegsignalering; wethouders van centrum- en regiogemeente; gemeentelijke en 
niet-gemeentelijke professionals op terrein van zorg en veiligheid (niet-gemeentelijk: politie; handhaving; 
wijkagent regiogemeente); en tenslotte met een medewerker van een woningcorporatie (met wonen en 
zorg in de portefeuille).  

Opbouw van dit rapport 

Door integratie van de verschillende perspectieven geven wij de relatie weer tussen de vastgestelde 
beleidsdoelen - waar verantwoordelijkheden en middelen zijn belegd voor het behalen van deze doelen 
(structuur) - en hoe samenwerking binnen en buiten gemeenten wordt vormgegeven (management). 
Deze elementen hebben invloed op uitkomsten in het soort aanbod dat er is (output) en uitkomsten 
voor burgers (in MO/BW) zelf (outcome), betreffende uitstroom. Wij baseren ons zo op het integraal 
model voor onderzoek, beleid en praktijk van Boesveldt (2015) waar de relatie tussen bestuurlijke 
elementen en de uitkomsten van deze elementen centraal staat. Met andere woorden: hoe kunnen wij 
wat cliënten ons vertellen, verklaren vanuit de interviews met professionals en de analyse van 
beleidsdocumenten. 

In de opvolgende hoofdstukken bespreken wij de resultaten op het gebied van uitstroom in de 
woningmarkt (H1), ambulante zorg en ondersteuning (H2) en landen in de wijk en de weg naar passende 
daginvulling (H3). De belangrijkste conclusies van ieder hoofdstuk worden in het laatste hoofdstuk 
herhaald waarna ook een discussie en aanbevelingen volgen, ook op basis van voorbeelden uit andere 
regio’s. Zo maken we een begin aan de overkoepelende conclusie over de Nederlandse transitie van de 
MO en BW.  

Wij illustreren resultaten op basis van de achterliggende analyse in sommige gevallen met aansprekende 
citaten. Tenzij anders vermeld, zijn de bevinden altijd gebaseerd op meerdere interviews, en niet op dit 
ene vermelde citaat. Citaten van (niet-)gemeentelijke stakeholders vermelden (als dit niet in de tekst 
vermeld staat) het soort organisatie, voor cliënten is een pseudoniem gebruikt. Anderstalige citaten zijn 
vertaald. Op het moment van het verschijnen van de conceptrapportage worden relevante organisaties 
betrokken in een proces van wederhoor.         
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Representativiteit van dit kwalitatieve onderzoek 

De aard van dit onderzoek is kwalitatief, wat betekent dat woorden centraal staan en het niet gaat om de 
kwantiteit (aantallen respondenten die iets aangegeven), maar om de kwaliteit (een zo volledig mogelijk 
beeld). Representativiteit in kwalitatief onderzoek is daarom niet gericht op een juiste numerieke 
afspiegeling, maar op het geven van een volledig beeld van alle verschillende houdingen, meningen en 
gedragingen die bestaan binnen de doelgroep van dit onderzoek. De keuzes die zijn gemaakt bij de selectie 
van respondenten voor dit onderzoek, zijn gebaseerd op factoren of eigenschappen die invloed hebben 
op mening, houding en gedrag (zoals het verschil tussen cliënten MO en BW). Dit betekent dat uitspraken 
van enkelingen illustratief zijn voor bepaalde standpunten. Bijvoorbeeld als twee mensen uit de MO of 
BW iets aangeven wat twee andere niet bestrijden: dan kunnen aan deze exploratieve bevinding 
conclusies worden verbonden. Deze exploratieve bevinding vormt dan aanleiding voor verder onderzoek, 
of bijvoorbeeld een gesprek tussen betrokken partijen. 

De betrouwbaarheid van deze studie wordt daarnaast enerzijds verhoogd doordat de UvA met de meeste 
cliënten en stakeholders voor een derde keer spreekt, hetgeen maakt dat ook over tijd ontwikkelingen en 
ervaringen kunnen worden beschreven. Daarnaast omvat de UvA database cliënten-interviews uit 
meerdere Nederlandse regio’s over meerdere jaren. Dit maakt dat bevindingen hier ook aan kunnen 
worden getoetst. 
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1. Uitstroom in de woningmarkt 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op uitstroom in de woningmarkt en komen zowel cliënt- als 
stakeholderperspectieven aan bod. Wij gaan hierbij in op wat deze uitstroom volgens deze perspectieven 
nog in de weg staat. Ook bespreken we de verschillende bestaande regelingen, wooncirkels vanuit Leviaan 
en de ervaring met de tijdelijke woningen die door de gemeente Purmerend zijn gerealiseerd.  
 

Conclusies uit de vorige Waterlandse rapportages over ‘uitstroom in de woningmarkt’: 
• De wachttijd voor een sociale huurwoning is hoog, en cliënten die aanspraak kunnen maken op 

de urgentieregeling wachten gemiddeld zes tot twaalf maanden op een beschikbare woning. 
• Uitstroom wordt door de meeste stakeholders als zeer belangrijk geacht, er wordt echter wel 

getwijfeld over de haalbaarheid hiervan door de grote schaarste aan woningen op de markt.  
• De meeste MO- en BW-cliënten staan positief tegenover zelfstandig wonen, mede doordat zij 

de mogelijkheid voelen om hun eigen leven weer in de hand te krijgen. Daarbij benoemen zij 
vaak wel randvoorwaarden.  

• Tijdelijke woningen zijn gerealiseerd, om inwoners sneller zelfstandig te kunnen laten wonen. 
• Cliënten zijn niet direct enthousiast over deze tijdelijke woningen, mede doordat na twee jaar 

weer gezocht moet worden naar een nieuwe verblijfplaats, wat kan leiden tot onrust, stress en 
andere negatieve gevolgen voor herstel.  

• Cliënten stromen nauwelijks uit naar de regio, ook niet als zij hier oorspronkelijk vandaan 
komen, waardoor druk op de woningmarkt in Purmerend toeneemt. Hierover zijn nog geen 
regionale afspraken.  

1.1 Stagnerende uitstroom BW 
Perspectief cliënten 
Uit de eerste twee metingen kwam naar voren dat de uitstroom uit MO/BW beperkt op gang lijkt te 
komen. Onder andere het gebrek aan zelfstandige woningen en krapte op de woningmarkt worden door 
cliënten genoemd als belemmeringen om uit te stromen. Net als in de eerste twee metingen geeft een 
aantal respondenten ook dit jaar aan voornamelijk op eigen houtje op zoek te moeten naar woonruimte. 
Dit zorgt er in sommige gevallen voor dat cliënten onvoorbereid, zonder adequate ondersteuning in 
zelfstandige woonplekken terechtkomen. Zie bijvoorbeeld de casus van Laurens uit de inleiding, die na 
een schorsing uitstroomt zonder adequate ondersteuning naar een woning in een stad waar hij al 
tientallen jaren ingeschreven staat.  
 
In andere gevallen, bijvoorbeeld voor respondenten die niet zo lang ingeschreven staan of geen partner 
met eigen woning hebben om naar terug te keren, lijkt het vinden van een zelfstandige woning bijna 
onmogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval voor James, die ondertussen al vier jaar in een BW-voorziening 
verblijft en ons vorig jaar al nadrukkelijk vertelde helemaal klaar te zijn om uit te stromen. Ondertussen 
heeft James wel de stap naar vrijwilligerswerk gezet, wat hij langzaam hoopt op te bouwen naar meer 
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uren. Volgens hem is zijn herstel zo goed als compleet, mede doordat hij dingen is gaan doen buiten de 
BW-voorziening. Het hebben van een eigen woning is echter wel iets wat James als zeer belangrijk acht, 
zo vertelt hij het mogelijke risico dat op de loer ligt als hij nog langer in de BW-voorziening blijft:  
 

Ik moet ervoor waken en daar ben ik mij wel van bewust, want ik woon hier natuurlijk een hele tijd 
en dan met allerlei mensen met problemen om mij heen, dat ik zelf niet terugval. Daar moet ik 
gewoon voor waken. Want dat zie je ook wel meer met de mensen die hier langer zijn, dat ze daar 
last van krijgen. 

 
Het stagneren van uitstroom brengt dus een risico met zich mee voor cliënten, aangezien dit invloed kan 
hebben op hun herstel. Onder de BW-bewoners is het verhaal van James geen uitzondering. Meerdere 
door ons geïnterviewde cliënten gaven aan op zoek te zijn gegaan naar alternatieve manieren van 
uitstroom, aangezien zij de indruk hadden niet in aanmerking te komen voor urgentie, of het gevoel 
hadden daar niet goed in ondersteund te worden door begeleiding. Het vinden van een woning gaat dan 
in bepaalde gevallen op initiatief van de cliënt.  
 
Tijdens wederhoor is aangegeven dat in de gemeente Purmerend mensen die willen uitstromen uit BW 
wel in aanmerking komen voor urgentie. Mits de vier convenantwoningen al vergeven zijn. 
 
Ervaringen van respondenten leren tegelijkertijd dat het uitstromen en zelfstandig wonen een positieve 
rol kunnen spelen in een duurzaam herstel. Sven en Jonas beschrijven beide hoe het uitstromen uit een 
MO/BW voorziening bevorderlijk was voor hun herstel. Sven stroomde vorig jaar al uit naar de 
zelfstandige woning van zijn vriendin, vanuit zijn BW-voorziening. Voor hem was het herstellen in de BW-
voorziening lastig: Daar [BW-voorziening] zit veertien man op je. En hier zie je bijna niemand. Het is niet 
goed, PTSS hebben, met veertien man samen. Ook Jonas woonde vorig jaar al zelfstandig, maar vertelt ons 
ook deze meting weer over zijn ervaringen in de MO: Ik ben ook weer gaan blowen toen daar [in MO-
voorziening]. Toen kreeg ik een psychose. Dus het was niet helemaal geslaagd daar. Voor beide was het 
in de MO/BW voorziening lastig om rust te krijgen en lag het risico om terug te vallen ook constant op de 
loer.  
 
Voor wat betreft de lage uitstroom uit BW-voorzieningen, gelooft Sven dat het aan het volgende ligt: 
Omdat de mensen met psychische klachten, en mensen met verslavingen moeilijk aan een huis kunnen 
komen, omdat die niet geaccepteerd worden in de buurt. Sven en Jonas zijn beide blij met hun zelfstandige 
woning. Jonas merkt ook dat hij stappen zet, onder andere  doordat hij goede ambulante begeleiding 
krijgt. Bij Sven ontbreekt dit, mede doordat hij uit de regio is vertrokken en de woning buiten de BW-
voorziening om heeft gevonden. Het belang van goede ambulante begeleiding komt in volgend hoofdstuk 
aan bod. Daarbij is ook de uitstroomgerichte ondersteuning vanuit de MO/BW-voorziening van belang, in 
hoeverre worden cliënten begeleid bij de te zetten stappen naar zelfstandig wonen? Hoofdstuk 3 
bespreekt het door Sven genoemde mogelijke gebrek van acceptatie door de buurt. In hoofdstuk 1 komt 
nu eerst het perspectief van stakeholders op stagnerende uitstroom aan de orde.  



Rapportage 2022 over 2021 regio Waterland       Universiteit van Amsterdam 

 
12 

 
 

Perspectief stakeholders op stagnerende uitstroom 
Er bestaat met zorgaanbieders BW6, zoals Leviaan en ook voor het AOP een afspraak over een vast 
contingent van vier beschikbare woningen per aanbieder. Deze vier contingent woningen maken volgens 
de gemeente onderdeel uit van de 30% speciale verdeling die met de woningcorporaties is afgesproken. 
Hier vallen naast convenantwoningen ook woningen voor statushouders en woonurgenties onder. 
Onduidelijk is of het aantal van vier is gebaseerd op de verwachte uitstroom. Wij bespreken hieronder 
hoe vanuit MO en BW wordt aangekeken tegen de stagnerende uitstroom. 
  
Ook uit eerdere metingen blijkt hoe vanuit AOP, uitstromen een duidelijk doel van de begeleiding is. Dit 
sluit aan op het idee dat verblijf in de opvang van langer dan drie maanden niet gewenst is, iets dat 
landelijk door MO-aanbieders onderschreven is. Door lang verblijf stagneert ook herstel op het gebied 
van GGZ-vragen van clienten MO. Een MO-stakeholder vertelt: Zolang iemand geen stabiele woonsituatie 
heeft, is er geen therapie mogelijk, en dan zien wij dat het in de maatschappelijke opvang stokt met het 
herstel en dus uiteindelijk met het doorstromen. Voor uitstroom wordt urgentie wel aangevraagd vanuit 
AOP, maar het wachten erop duurt lang en het komt niet vaak voor dat iemand vanuit AOP via urgentie 
een woning krijgt. Het AOP toont dan ook creativiteit en een hoge inzet om mensen te begeleiden naar 
zelfstandig wonen.  
 
BW-aanbieder Leviaan geeft aan de lange wachttijd op woningen en hospitalisering onder cliënten als 
verklaringen te zien voor de stagnerende uitstroom. Vanuit Leviaan wordt behoefte ervaren aan 
individuele woonvoorzieningen, niet tijdelijk van aard, met duidelijke afspraken omtrent de constructie 
van het huurcontract tussen woningcorporatie, huurder en zorgaanbieder. Leviaan geeft aan hier 
gemeentelijke regie op te missen.   

Tijdens wederhoor is vanuit de gemeente Purmerend aangegeven dat de thema’s doorstroom                                                                                                                                          
en uitstroom als vast onderdeel op de agenda van de kwartaalgesprekken staan. Daarnaast geeft de 
gemeente aan verschillende acties te hebben ondernomen die Leviaan moeten helpen uitstroom te 
realiseren. 

Daarnaast wordt vanuit Leviaan tijdens de focusgroep met aanbieders van participatie-activiteiten 
gesproken over hospitalisering en aangegeven dat weinig cliënten kunnen en durven uit te stromen. Een 
grote barrière voor uitstroom zou de gewenning onder cliënten zijn:  

De wereld is voor een groot deel van onze mensen uiterst ingewikkeld, soms vijandig. Als je 
boodschappen doet en je ziet er niet helemaal uit zoals je er uit hoort te zien, dan wordt je dat 
tegenwoordig ook in je gezicht gemeld. Dus zij worden op straat ook niet zo fijn bejegend en dat 
helpt ook niet.  

 
6 Deze afspraak bestaat in de gemeente Purmerend ook voor BW-voorzieningen die nu onder de WLZ vallen, zoals in deze regio 
Odion en Prinsenstichting. 
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Hieruit blijkt ook hoe stigma en zelfstigma binnen BW in deze regio nog een rol hebben in de rem op 
ambulantisering. Paragraaf 1.3 bespreekt wooncirkels: de vorm waarin Leviaan de meeste mogelijkheden 
voor ambulantisering van haar kwetsbaarste BW-cliënten ziet. 

Gemeentelijk perspectief op stagnerende uitstroom 
Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat een tijdspad van tien jaar is afgesproken voor de vanuit het 
rijk ingezette transitie van ambulantisering tussen rijk en gemeenten7. De gemeente Purmerend geeft aan 
dat de planning van het bewerkstelligen van de transitie van uitstroom van Wmo gefinancierde cliënten 
in BW is beraamd op zeven jaar. Dit is verbonden aan de financiele herverdeling van de middelen op basis 
van historisch naar een meer objectieve verdeling van de geld, waarvan een van de voorwaarden voor 
onbepaalde tijd is uitgesteld8. 
 
In 2020 was, voor de openstelling van de WLZ, was het totaal aantal BW-plekken dat de gemeente 
financierde 74. Na de openstelling van de WLZ zijn er veertig personen overgebleven die gemeentelijke 
Wmo financiering voor de betreffende BW-plek ontvangen. De overige 34 personen/ plekken bij Leviaan 
hebben vanwege de aard van hun kwetsbaarheid de overstap naar WLZ gemaakt en worden vanaf dan 
vanuit de Wlz gefinancierd9. Het totaal aantal BW plekken is dus niet gewijzigd, alleen de 
financieringsvorm is gewijzigd, de personen zelf hebben nog (ongewijzigd) zorg en verblijf bij Leviaan.  
 
Lastig punt ervaren vanuit beleidsvoering in de gemeente hierop is de vaststelling of iemand een 
aandoening van voorbijgaande aard heeft of niet, en wanneer stel je dit vast, voor hoe lang10. Een 
Purmerendse stakeholder geeft aan hoe het karakter van gemeentelijk gefinancierde BW plekken door 
deze vaststelling verandert: 
 

Ikzelf heb het idee dat de BW Wmo meer een training karakter krijgt met de inzet om mensen die 
gebruik maken van de BW Wmo voorziening, zo snel als verantwoord, en zo zelfstandig mogelijk 
op eigen kracht weer in een zelfstandige woning (huurcontract op eigen naam) te krijgen.  

 
In deze ontwikkeling doet de gemeente steeds meer ervaring op met haar relatief nieuwe taken op BW, 
en dit blijkt niet eenvoudig. Zo benoemen gemeentelijke medewerkers die gaan over de toegang tot BW, 
dat recent her- geïndiceerde BW-cliënten die te horen hebben gekregen dat ze kunnen uitstromen, daar 

 
7 Rijk en gemeenten bereiken akkoord over Beschermd Wonen | VNG 4 juli 2019. 
8 Kamerbrief over uitstel invoering woonplaatsbeginsel per 1 januari 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
9 Gemeente en Leviaan hebben elke twaalf weken overleg, onder andere over uitstroom. Naast Leviaan, heeft de gemeente 
Purmerend betaalovereenkomsten met verschillende andere BW aanbieders, welke individueel per casus afgesloten via 
contractmanagement worden afgesproken. 
10 In andere door de UvA bestudeerde regio’s zien wij hoe gemeenten deze beslissing over Wmo of Wlz meer buiten de 
gemeente laten. Zo wordt vanuit Den Haag aangegeven dat instroom in de Wlz voor de gemeente lastig te controleren is, 
doordat de gemeente hier niet in kan bemiddelen en cliënten dit zelf moeten regelen via het zorgkantoor. De ervaring vanuit 
den Haag is dat cliënten dan vaak van het ene loket naar het andere loket worden gestuurd. In de regio Meierij en 
Bommelerwaard geven alle regiogemeenten BW-indicaties af, waarbij het Netwerk Opvang en Wonen van de regio Meierij en 
Bommelerwaard bepaalt welke BW-indicatie passend is of dat een andere wet eventueel voorliggend is. De Wlz is voorliggend 
aan de Wmo. 

https://vng.nl/persberichten/rijk-en-gemeenten-bereiken-akkoord-over-beschermd-wonen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/25/kamerbrief-over-uitstel-invoering-woonplaatsbeginsel-per-1-januari-2023#:%7E:text=hier%3A%20Home%20Documenten-,Kamerbrief%20over%20uitstel%20invoering%20woonplaatsbeginsel%20per%201%20januari%202023,januari%202023%20niet%20haalbaar%20is.
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vaak niet op voorbereid zijn en hiervan schrikken. Ook kan het volgens de gemeente in dit proces zo zijn 
dat er een verschil in visie is op de toetsing, zoals wanneer iemand klaar is voor uitstroom en of er tijdig 
is ingezet op het voorbereiden op uitstroom. Vanuit de gemeente Purmerend wordt dan ook aangegeven 
dat herbezinning nodig is op huidige BW indicaties van personen in BW, met name van personen op de 
wachtlijst voor uitstroom. In hoofdstuk twee (vanaf pagina 26) komen de hier genoemde onderwerpen 
verder aan bod. 
 
Volgens gemeentelijke stakeholders is stagnerende uitstroom te wijten aan de behoefte aan betere 
afstemming tussen gemeente, zorgaanbieder en woningcorporatie. Ook het tekort op de woningmarkt en 
het grote aandeel mensen dat een beroep doet op urgentiewoningen speelt een rol. In de betreffende 
focusgroep hebben Purmerendse gemeentelijke stakeholders besproken welke ingangen er hen inziens 
zijn om de stagnerende uitstroom op gang te helpen. Ten eerste wil de centrumgemeente weten waarom 
de vier woningen per zorginstelling niet jaarlijks benut worden. Daarnaast wil de gemeente met de 
woningcorporaties afspraken maken voor uitstroom, zonder vaste aantallen af te spreken, want dat kan 
verschillen per jaar. Ook wil de gemeente met de zorgaanbieder BW gaan afstemmen dat iemand die geen 
convenantwoning kan krijgen (bijvoorbeeld vanwege schulden), dan nog wel een urgentieaanvraag kan 
doen. Ervaringen met de hier genoemde regelingen zoals convenant en urgentie worden in de volgende 
paragraaf besproken.  

1.2 Regelingen  
Voor uitstroom uit MO en BW hebben de gemeente en corporaties afgesproken dat de corporaties 30%                                                                                                                                       
van hun bezit toewijzen aan bijzondere doelgroepen (waaronder urgenten), daarnaast kunnen zij nog 5% 
van hun bezit gebruiken om naar eigen inzicht te verdelen. Deze afspraken schieten echter tekort voor 
het stimuleren van deze uitstroom. Gemeentelijke stakeholders geven aan dat de wachttijd voor een 
urgentieregeling in deze regio zes maanden tot een jaar is, wat ook betekent dat een zorginstelling tijdig 
moet inschatten of een bewoner kan uitstromen en dat hier dan tijdig een regeling voor moet worden 
aangevraagd. Daarnaast wordt aangegeven dat de kans dat iemand vanuit MO of BW een urgentie krijgt 
klein is. De vijf procent beleidsruimte wordt gebruikt, gekoppeld aan een voorwaarde van het continu 
blijven accepteren van zorg. Onduidelijk is voor welke termijn dit geldt11. Een gemeentelijke stakeholder 
vertelt: 

 
Op het moment dat wij bijvoorbeeld een urgentieaanvraag krijgen waarvan we weten dat de 
urgentieaanvraag niet toegewezen kan worden omdat die simpelweg niet voldoet aan die 
urgentie aspecten, dan is het contact met de betreffende organisatie waar die op dit moment 
verblijft en de woningcorporatie zodanig dat we kunnen zeggen: "Oké, we kunnen omklappen, we 
kunnen andere dingen. We kunnen wel een woning bieden binnen de vijf procent beleidsruimte 

 
11 Een overzicht van juridische mogelijkheden van tijdelijke verhuur is te vinden op de website van Platform 31. PL31_-
_tijdelijke_verhuur_-_printversie-1487066091.pdf (platform31.nl) 

https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/78/56/PL31_-_tijdelijke_verhuur_-_printversie-1487066091.pdf
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/78/56/PL31_-_tijdelijke_verhuur_-_printversie-1487066091.pdf
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van de woningcorporatie, maar met als voorwaarde dat die een aanhangsel ondertekent waarin 
die continu zijn zorg blijft accepteren.  

 
Hieruit blijkt ook dat afstemming tussen gemeente, woningcorporaties en MO/BW aanbieders voor 
uitstroom MO/BW nog steeds incidenteel is, en op casusniveau wordt opgelost.  
 
Hoewel er beschikbaarheid is van een aantal woningen voor uitstroom spreken wij tegelijkertijd BW-
cliënten die aangeven niet uit te kunnen stromen, omdat zij onvoldoende wachttijd hebben opgebouwd 
of menen niet voor een urgentie-regeling in aanmerking komen. Hieruit blijkt mogelijk dat er een 
mismatch bestaat tussen BW-locaties en corporaties.  
 
Het signaal bij de gemeente dat Leviaan pas een urgentie/contingent woning aan zou vragen op het 
moment dat iemand klaar is voor uitstroom, terwijl er een wachttijd is voor urgentiewoningen, heeft 
geleid tot afstemming tussen gemeente en Leviaan over het eerder aanvragen van een woning. Leviaan 
geeft zelf desgevraagd aan het dat lastig blijkt ambulante zorg vorm te geven, omdat deze BW-
zorgaanbieder hier nog niet (voldoende) op ingericht is (zie ook hoofdstuk 2).  
 
Tijdens wederhoor wordt wat dit betreft vanuit de gemeente aangegeven dat het tevens mogelijk is voor 
inwoners van Purmerend, om gebruikt te maken van een tijdelijke woningen, om deze periode te 
overbruggen.  
Vanuit dit onderzoek onder meerdere gemeenten in Nederland, kan de UvA aangeven dat tijdelijke 
woningen, gezien de meerdere verhuizingen die dit met zich meebrengt, minder geschikt blijken voor de 
uitstroom uit BW, daar dit meer kwetsbare burgers betreft. En verhuizing is een belangrijk life-event, en 
behelst een risico in terugval van (ggz-) problematiek.   
 
In de vorige meting bleek ook dat de urgentieregeling niet voldoende is om uitstroom uit MO/BW te 
versnellen. Er is in de vorige meting ook geconcludeerd dat extra (koepel)afspraken nodig zijn tussen 
corporaties, aanbieders en gemeenten over woningen specifiek voor uitstroom. Zorgaanbieders en 
corporaties blijven aangeven behoefte te hebben aan initiatief in deze vanuit de gemeente, zodat ook 
richtlijnen rondom contractvormen en ondersteuning afgesproken kunnen worden. 
 
Uitstroom naar gemeente van herkomst nog stroef 
BW-woonvoorzieningen bevinden zich alleen in Purmerend. In de focusgroep met medewerkers toegang 
en welzijn kwam naar voren dat na verblijf in BW, terugkeer naar de regiogemeente van herkomst tot nu 
toe lastig realiseerbaar is. Dit is beschreven als het gevolg van beleid dat alleen mensen die langer dan 
twee jaar wonen in de regiogemeente aanspraak kunnen maken op een woning in de regiogemeente. Hier 
zou het nog aan samenwerking in de regio ontbreken. Ook wordt aangegeven dat er op dit moment geen 
duidelijk overzicht is van hoeveel cliënten uit welke gemeente van herkomst komen. Ambulante 
begeleiding is mogelijk in de regiogemeenten, maar beperkt zich in het aantal uren. De aanvraag van meer 
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specialistische, zwaardere ambulante BW ondersteuning voor een inwoner van een regiogemeente is niet 
mogelijk.  
 
Gemeentelijke respondenten uit Purmerend geven aan stroeve samenwerking te ervaren met 
regiogemeenten omtrent urgentieaanvragen. Deze worden nu altijd afgewezen wanneer iemand twee 
jaar niet in de gemeente heeft gewoond, ook wanneer dit bijvoorbeeld voor behandeling elders was. 
Volgens regiogemeenten gaat dit wel veranderen met de komst van de nieuwe woonzorgvisie: voormalig 
inwoners van regiogemeenten kunnen straks wel urgentie krijgen voor een woning in gemeente van 
herkomst, ook wanneer zij twee jaar elders gewoond hebben vanwege zorgaanbod in Purmerend. Een 
bijkomende complicerende factor, welke bleek uit de focusgroep medewerkers toegang en 
welzijnsorganisaties, is dat urgentieaanvragen voor gemeenten Waterland en Edam/Volendam via 
Zaanstad gaan, niet via Purmerend. 
 
Het voorstel van een regio-gemeentelijke beleidsmedewerker is dan ook om de urgentie niet van de 
gemeente en het woonplaatsbeginsel te laten afhangen, maar van woningcorporaties die ook 
bovengemeentelijk werken: 
 

Als we dat nou met alle gemeenten doen en als we een aantal corporaties hebben die én in 
Purmerend zitten én in Landsmeer én bij Waterland én bij Edam, Volendam, dan zou je als regio 
ook kunnen proberen afspraken te maken voor deze doelgroep. Zodat daar ook een fatsoenlijke 
verdeling voor komt en dat niet elke individuele gemeente voor deze doelgroep een afspraak 
maakt. Het is voor ons als regio een probleem, maar om dat voor elkaar te krijgen is dan nog weer 
even om de één of andere reden ingewikkeld.   

 
Dit idee duidt op een stap verder in de bestaande regelingen, ter bevordering van uitstroom, en is ook 
afgesproken in de Waterlandse Regiovisie BW/MO voor 2022-2027. De volgende paragraaf behandelt 
cliëntervaringen met deze regelingen. 
 
Cliëntervaringen met urgentieregeling 
In de praktijk wordt het gebruik van de urgentieregeling als lastig ervaren door een aantal respondenten. 
Zij geven aan niet in aanmerking te komen voor de regeling omdat het soms te goed met hen gaat of zij 
niet de juiste begeleiding krijgen in het aanvragen van urgentie. Daarnaast geven de respondenten aan 
dat het vaak lang duurt voordat zij urgentie krijgen, wat in de meeste gevallen niet wenselijk is voor 
herstel.  
 
Het beperkte gebruik van de urgentieregeling heeft weerslag op zowel de capaciteit van de 
zorgaanbieders als op de uitstroomtrajecten van de bewoners. Aan de ene kant blijven door onvoldoende 
uitstroom de wachtlijsten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen groeien. Aan de andere 
kant gaan sommige cliënten buiten de officiële regelingen en wegen om, op zoek naar zelfstandige 
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woonruimtes. In het beste geval komen ze in de particuliere huursector terecht, maar in sommige gevallen 
kan dit een instabiele woonsituatie met zich meebrengen.  
 
Neem bijvoorbeeld Laurens, afkomstig uit de gemeente Purmerend en twee jaar geleden uitgestroomd 
uit een beschermd wonen voorziening. Naar eigen zeggen moest hij wegens wangedrag de voorziening 
verlaten, waardoor hij op eigen houtje op zoek is gegaan naar een zelfstandige woning. Laurens stond al 
een aanzienlijk aantal jaren op een wachtlijst voor sociale huur buiten de regio, waar hij ondertussen naar 
is uitgestroomd. Hij krijgt in deze woning echter geen enkele vorm van begeleiding. Laurens heeft geen 
dagbesteding, ligt veel in bed en ziet bijna niemand. Zelfstandig lukt het hem niet om stappen te zetten, 
wat het risico op terugval in psychische klachten voor hem groter maakt. Ook andere cliënten uit een 
beschermd wonen voorziening beschrijven hoe zij – na lang te hebben gewacht op een eigen woning – op 
alternatieve wijze op zoek zijn gegaan naar een zelfstandige woning, bijvoorbeeld door in te trekken bij 
hun partner. Zo beschrijft Sandra hoe zij bij haar vriend introk nadat ze het gevoel kreeg niet adequaat te 
worden geholpen bij haar beschermd wonen voorziening: 
 

Het klikte niet met één begeleidster [bij BW-voorziening]. En ook omdat ik geen woning had, 
dreigde ik natuurlijk dakloos te worden. Maar ook de hulp naar een nieuwe woning viel tegen. Het 
liep echt heel slecht. Geen urgentie, niks. Ik was niet verslaafd, loop niet van bank naar bank en er 
waren geen kinderen in beeld. 

 
Sandra beschrijft hoe zij geen recht had op de urgentieregeling, terwijl zij daar wel graag aanspraak op 
had willen maken. Ze is toentertijd bij haar vriend ingetrokken en uit de regio verhuisd, zoals ook 
beschreven in de vorige meting. In haar geval heeft dit goed uitgepakt aangezien ze stappen zet richting 
haar herstel en nog steeds samen is met deze partner. Echter brengt het gebrek aan duidelijkheid in 
regelingen wel onzekerheid met zich mee, wat in sommige gevallen niet bevorderlijk is voor een duurzaam 
herstel. Voor de cliënten uit een beschermd wonen voorziening die niet deze alternatieven hebben, maar 
wel willen uitstromen, vraagt het wachten een lange adem.  
 
Vanuit de maatschappelijke opvang lijkt de uitstroom gestroomlijnder te gaan: alle cliënten die wij deze 
meting gesproken hebben en die voorheen in een MO-voorziening verbleven zijn inmiddels uitgestroomd 
naar een zelfstandige woning. Er is één persoon waarvan wij weten dat hij nog in een MO-voorziening 
verblijft, maar ondanks herhaaldelijke pogingen is het niet gelukt hem dit jaar te spreken.  
 
Er zijn in de regio meerdere redenen om urgentie te krijgen. Zo is afgelopen jaar Dave uitgestroomd vanuit 
de MO naar een zelfstandige woning. Hij vertelde ons vorig jaar dat hij toentertijd al een paar maanden 
zijn urgentieverklaring had, maar nog steeds wachtte op een woning. In het afgelopen jaar heeft hij eerst 
een aanbod gekregen voor een tijdelijke containerwoning, welke hij heeft afgewezen omdat hij niet wil 
blijven verhuizen. Zijn wachten was het volgens hemzelf waard, want sinds een paar maanden heeft hij 
een eigen zelfstandige woning op zijn naam, voor onbepaalde tijd. 
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Ook Laura kon gebruiken maken van de urgentieregeling. Laura verbleef tijdens de eerste meting van het 
onderzoek, samen met haar twee jonge kinderen, in een MO-voorziening. Toentertijd gaf ze aan graag 
een eigen plek te willen voor haarzelf en haar gezin om meer privacy en rust te krijgen. Tussen de eerste 
en tweede meting dat we Laura spraken is haar dochtertje erg ziek geworden en heeft een zware operatie 
moeten ondergaan. Deze heftige gebeurtenis heeft er mede voor gezorgd dat Laura en haar kinderen 
urgentie kregen en zelfstandig konden gaan wonen. Laura beschrijft dat ze erg blij is met hoe dit proces is 
verlopen:  
 

Het mooie is wel weer dat ik me altijd heel erg gesteund voelde door de opvang waar we zaten. Ik 
hoefde me nooit zorgen te maken dat ik niet genoeg deed om het te verdienen om bijvoorbeeld 
een urgentie te krijgen of dat ik ergens in tekortkwam. Het zijn natuurlijk wel bepaalde eisen waar 
je aan moet voldoen als je daar wil wonen.  

 
Tijdens het spreken van Laura in deze meting verblijft zij nog steeds in een eigen woning, samen met 
haar twee kinderen. Zij vertelt ons hoe belangrijk een stabiele basis voor haar en haar kinderen is en 
merkt dat ze mede hierdoor meer rust ervaart. Het lukt haar om langzaam maar zeker weer stappen 
richting herstel te zetten: Bij mij is mijn eerste stap geweest toch weer een opleiding en werken.  
 
Ook in andere interviews beschrijven respondenten hoe belangrijk een eigen woning en het vinden van 
zinvolle daginvulling zijn voor een duurzaam herstel (zie hoofdstuk 3). Het wel of niet verkrijgen van 
urgentie speelt dan ook een grote rol hierin. Beide casussen laten zien hoe belangrijk het is om rust te 
krijgen rondom het zelfstandig wonen.  

1.3 Wooncirkels 
Vanuit Leviaan wordt soepele uitstroom vanuit BW beoogd door het vormen van wooncirkels. Deze cirkels 
worden getrokken rondom een BW-voorziening, waardoor cliënten die zelfstandig kunnen wonen met 
begeleiding aan huis, dichtbij het personeel van de BW-voorziening zitten. Hierdoor kan ambulante 
begeleiding indien nodig makkelijker worden opgeschaald, met behoud van bekende begeleiders. 
Ontmoeting en daginvulling zijn dan ook nabij. Ook kan de woning uiteindelijk op eigen naam van de cliënt 
komen te staan. Dit neemt de onrust weg van de kans om weer te moeten verhuizen als de indicatie 
verloopt. 
 
Wooncirkels zijn nog in ontwikkeling. Dit verloopt traag doordat er relatief weinig woningen beschikbaar 
komen binnen een betreffende wooncirkel. Daarnaast wil  Leviaan na het omklappen van een woning  een 
nieuwe woning kunnen aanbieden aan cliënten om de eigen bedrijfsvoering gaande te kunnen houden, 
en nieuwe clienten deze mogelijk te kunnen bieden. Dit komt in de focusgroep zorgaanbieders aan bod:  
 

Bij voorkeur in zo'n wooncirkel, omdat we daar, als we de goede afspraken hebben met een 
corporatie, ook die woning kunnen omklappen. En als het even mee zit, dat is natuurlijk nog wel 
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een dingetje in de praktijk, ook een woning kunnen terugkrijgen van de corporatie in diezelfde 
wooncirkel. Die wooncirkels hebben we ook in Purmerend. Alleen hebben we in Purmerend nog 
geen afspraken met de corporatie. Dus wij hebben wel zelf goede contacten met corporatie, maar 
als het echt gaat om die woonafspraken, wil de gemeente daar altijd tussen zitten, terwijl wij daar 
bij voorkeur ook echt gezamenlijk in optrekken met het zelf te doen. Daar wordt aan gewerkt, 
laten we het zo zeggen. 

Gemeentelijke beleidsmedewerkers sociaal domein bevestigen dat ook in deze regio wordt toegewerkt 
naar het ondersteunen van wooncirkels (welke in Zaanstad postcodegebied worden genoemd). Hier 
wordt wel benadrukt dat het om een samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders gaat:  

Dat houdt in dat er een soort van kernplek is vanuit waar een zorgaanbieder of meerdere 
zorgaanbieders, want dat is een beetje de tendens die we in Purmerend hebben, dat meerdere 
zorgaanbieders vanuit één plek beginnen te werken, zodat ook de samenwerking tussen de 
verschillende zorgaanbieders met verschillende expertises verbeterd wordt.  

Aangegeven wordt dat de verschillende expertises bij elkaar brengen nodig wordt gevonden, omdat er 
steeds meer zicht is op de combinatie van problematiek bij mensen (GGZ, verstandelijke beperking en 
verslaving). Deze combinatie wordt doorgaans lastig gevonden omdat professionals en instellingen zich 
specialiseren in één of twee ziektebeelden. Vanuit een gemeentelijke stakeholder wordt dan ook 
aangegeven: Dus die samenwerking tussen die partijen, die proberen we op die manier ook te versterken, 
zodat we uiteindelijk weer betere zorg voor de client in de wijk hebben. Terwijl de gemeente wooncirkels 
als een kans ziet samenwerking te versterken, lijkt hier lastig aan dat de interesse in beschikbare woningen 
vanuit Leviaan zich beperkt tot een gebied binnen de cirkel. Ook bestaat hier het risico dat de 
doorontwikkeling van ambulante ondersteuning primair binnen een dergelijke wooncirkel plaatsvindt. 
Meer over ambulante ondersteuning bespreken wij in hoofdstuk twee. Maar eerst behandelen wij nog de 
tijdelijke woningen die de gemeente Purmerend sinds een aantal jaar oplevert, voor spoedzoekers en ter 
overbrugging van wachttijd op een woning, en ter bevordering van doorstroom in de regio.  

1.4 Tijdelijke woningen 
Sinds 2019 zijn bijna honderd tijdelijke woningen gerealiseerd en vanuit de gemeente wordt aangegeven 
dat de komende maanden nog 108 tijdelijke woningen worden opgeleverd. De woningen zijn te huur voor 
een periode van maximaal twee jaar12. In die twee jaar tijd wordt gezocht naar een meer structurele 

 
12 Twee jaar betreft een wettelijk bepaald termijn, na die periode is o.a. huurrecht van toepassing. Vanuit de 
gemeente is aangegeven dat landelijk een poging om deze termijn op te rekken naar drie jaar niet van de grond is 
gekomen. 
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oplossing13. De organisatie van deze zoektocht ligt deels bij het aangestelde sociaal beheer van de 
woningen. Deels hebben voormalige MO-cliënten nog begeleiding van bijvoorbeeld maatschappelijk 
werk. Deze woningen worden aangeboden aan uitstromende MO en BW cliënten, ‘spoedzoekers’ en 
statushouders. Echter blijkt dat niet iedereen uit de MO/BW doelgroep een tijdelijk woning accepteert, 
vanwege de stress die twee keer verhuizen met zich meebrengt. Ook wordt in de focusgroep 
zorgaanbieders aangegeven: Inmiddels is helaas gebleken dat er ook al mensen zijn die twee jaar tijdelijk 
hebben gewoond en zich dan weer melden bij het AOP. 
 
Tijdelijke woonvormen bieden te weinig perspectief 
Net als in de tweede meting worden ook tijdens deze meting de twijfels rondom tijdelijke huisvesting 
geuit, zowel door de stakeholders als door de cliënten. Het feit dat de woningen maar voor twee jaar 
beschikbaar zijn, maakt dat cliënten nog steeds in veel onzekerheid en met weinig perspectief leven. Om 
weer te moeten verhuizen en de daarbij behorende veranderingen zorgen voor veel stress en zorgen 
onder cliënten. Onder de door ons gesproken cliënten zijn er twee die aangeven een aanbod voor een 
tijdelijke woning te hebben geweigerd, Marianne en Dave  
 
Ten eerste Dave, hij weigerde het aanbod van de tijdelijke woning vanwege  de onrust die de tijdelijkheid 
hem brengt: eerst hebben ze me nog een keertje gebeld of ik in een containerwoning wou. Hell no. Dan 
blijf ik liever [in MO-voorziening]. [..] Dat doet iets met je psyche, verhuizen, verhuizen.  
 
Daarnaast de casus van Marianne, die ons vorig jaar al vertelde dat het ontbreken van (het vooruitzicht 
op) een vaste woonplek een negatieve invloed had op zowel haar mentale en fysieke gezondheid. Zij en 
haar dochter kunnen moeilijk rust vinden en zijn het afgelopen jaar weer verhuisd naar een anti-
kraakwoning die op naam van een MO-voorziening staat. In principe mogen ze daar blijven tot ze wat 
anders hebben gevonden, maar dat blijkt erg lastig. Zo is Marianne een tijdelijke containerwoning 
aangeboden, maar deze heeft ze geweigerd: Iemand van de gemeente die over de containerwoningen 
ging, die had mij gezegd dat vanwege mijn gezondheid, ik een aanbod voor een containerwoning liever 
niet aan moet nemen. Marianne kampt met verschillende gezondheidsklachten, maar is afgekeurd voor 
een medische urgentie. Op dit moment werkt ze hard om op eigen kracht een woning te kunnen huren. 
Ze vertelt over haar huidige woonsituatie:  
 

Het is sowieso fijner dan een containerwoning want dan zit je ook met: "O ja, na twee jaar moet 
ik er weer uit", dan zit je weer daarmee. Waar kom je terecht? Dus ik moet gewoon gaan vechten 
voor een normale woning. 

 

 
13 Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat voor de tijdelijke woningen o.a. een doorstroomprofiel is  opgesteld. 
Mensen die in aanmerking komen voor een tijdelijke woning hebben dusdanig perspectief op uitstroom dat het 
een tijdelijke tussenoplossing betreft. Ondank een goede doorstroom inventarisatie is de termijn van 2 jaar wel de 
maximaal mogelijke huurperiode. 
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Deze tijdelijke woonvormen kunnen dus een bepaalde druk leggen op cliënten zoals Marianne en Dave. 
Marianne geeft aan pas het gevoel te hebben echt tot rust te komen en te herstellen als ze haar eigen 
woning heeft waar ze voor onbepaalde tijd mag verblijven.  
 
Een door ons geïnterviewde cliënt die wel in zo’n tijdelijke woning verblijft is Gabriel: Ik woon nu anderhalf 
jaar in die containerwoning en mag er tot maart volgend jaar in blijven. Samen met een mentor moet 
Gabriel verder onderzoeken naar de mogelijkheden voor een zelfstandige woning. Gabriel zou dit graag 
willen, zodat hij eindelijk een eigen adres heeft en naar eigen zeggen stappen kan zetten.  

Gemeentelijke stakeholders zien de tijdelijke woningen als een middel dat de druk verlaagt op de 
woningmarkt. Deze zijn onder andere bedoeld voor mensen die met urgentie een woning kunnen krijgen, 
maar die dan soms toch nog vijftien maanden moesten wachten. Ook uitstromers vanuit de MO maken 
gebruik van deze tijdelijke woningen, ook zonder zicht op urgentie. Stakeholders geven aan dat tijdens 
verblijf in de tijdelijke woningen door sociaal beheer gewerkt wordt aan een meer structurele oplossing. 
Desgevraagd wordt aangeven dat het perspectief op een meer permanente vervolgplek niet 
gegarandeerd wordt door de gemeente. In de focusgroep zorgaanbieders wordt de gemeente aangehaald 
die zou hebben gezegd: een resultaatverplichting gaan we niet doen. Zorgaanbieders uiten ook niet per 
se kritiek op de tijdelijkheid van de woningen, omdat de krapte zo nijpend is. Een gemeentelijke 
stakeholder vertelt over de rationale erachter: 

Unaniem is het aangenomen om zo veel geld hiervoor beschikbaar te stellen, terwijl het geen taak 
van de gemeente is. Eigenlijk hoort het bij corporaties. We hebben ook wel met de corporaties 
afgesproken, jullie investeren in de reguliere permanente bouw, en wij gaan nu dit op ons nemen. 
Er moet wel iets gaan gebeuren op korte termijn. Dit is het antwoord daarop dus we hopen 
hiermee dat er wat doorstroom gaat ontstaan, ook in de instellingen. 
 

Tot nu toe zijn de tijdelijke woning niet voldoende lang beschikbaar om toe te werken naar een structurele 
woonplek en melden bewoners van de tijdelijke woningen zich weer aan bij AOP, omdat er geen 
vervolgwoning is gevonden.  

Ik zit in veel overleg met wijkteams ook en daarin hoor ik inderdaad dat daar de ene na de andere 
weer binnen komt lopen omdat de contracten aflopen van de tijdelijke woningen en ze eindelijk 
nu een beetje stabiel zijn. En nu begint alle ellende en stress weer opnieuw voor in ieder geval het 
gevoel van veel bewoners van die tijdelijke woningen. En die worden dan toch inderdaad weer 
terugverwezen naar het AOP om zich daar weer aan te melden. (Focusgroep zorgaanbieders) 
 

Dit laat zien dat de tijdelijke woning mogelijk een risico vormt voor terugval in dakloosheid en een 
toename van stress voor mensen die al uit een nijpende situatie kwamen. Er kan alleen gesproken worden 
van een positieve bijdrage van de tijdelijke woningen waar het verblijf in een tijdelijke woning 
daadwerkelijk aansluit op verblijf in een permanente woning. In het volgende hoofdstuk wordt besproken 
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wat er in de regio speelt op het terrein van ambulante ondersteuning. Hieronder zijn de belangrijkste 
punten van dit hoofdstuk samengevat. 
 

Belangrijkste punten uit het hoofdstuk over uitstroom in de woningmarkt: 
• Huidige afspraken versnellen uitstroom uit MO/BW niet. Cliënten worden te laat aangemeld en 

wachten lang in MO of BW op urgentie, of komen niet in aanmerking. Tijdelijke woningen geven 
stress en verhoogd risico op herhaald gebruik van opvang.  

• Aanbeveling: meer (koepel)afspraken tussen corporaties, aanbieders en gemeenten 
over het benodigde en beschikbare contingent aan woningen voor uitstroom uit 
zorginstellingen.  

• Geïnterviewde BW-cliënten hebben in bepaalde gevallen het gevoel ‘vast’ te zitten en zien hun 
kansen op uitstroom kleiner worden door woningkrapte, lange wachtlijsten en geen aanspraak 
kunnen maken op urgentie.  

• In deze regio lijkt scherp zijn op aannamen in het denken over BW vanuit organisaties, cliënten 
zelf en buurtbewoners nodig (stigma en zelfstigma).  

• Geïnterviewde MO-cliënten zijn grotendeels wel uitgestroomd naar een permanente 
zelfstandige woning, en zijn dan tevreden over het tempo van uitstroom. Verbeterpunten 
liggen in het tijdig opzetten van ambulante ondersteuning  en  de continuïteit van deze 
ondersteuning.  

• Stagnatie in uitstroom onder cliënten die er wel klaar voor zijn, kan schadelijk zijn voor herstel. 
Cliënten die in een onrustige voorziening verblijven zien zelf hierin een  risico om terug te 
vallen. Het woningtekort maakt dat deze cliënten langer dan gewenst in een voorziening 
verblijven.  

• Vanuit BW worden wooncirkels met nabije ‘omklap’-woningen en nabije BW-ondersteuning 
gezien als mogelijkheid voor ambulantisering. Afspraken tussen woningcorporaties en BW zijn 
echter nog niet rond.  
• De UvA valt op dat deze wooncirkels niet specifiek bedoeld lijken voor de meer kwetsbare 

BW-cliënten. Hier ligt mogelijk ook een risico in het niet  doorontwikkelen van ambulante 
BW-ondersteuning buiten wooncirkels, en de beperking van het accepteren van 
corporatiewoningen, alleen in de wooncirkel.  

• Tijdelijke woningen worden door een aantal cliënten geweigerd door onrust en gebrek aan 
perspectief. Huurders van deze woningen melden zich na twee jaar weer bij de opvang. 
• Tijdelijke woningen bieden een oplossing, maar niet voor kwetsbare groepen. 
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2. Ambulante ondersteuning na uitstroom 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op ambulante ondersteuning. Allereerst wordt er gefocust op visie op 
ambulantisering vanuit cliënten en uitstroomgerichte ondersteuning binnen de MO/BW voorziening, 
bezien vanuit zowel cliënt- als stakeholderperspectief. Vervolgens komt ambulante ondersteuning na 
uitstroom in de wijk aan bod.  
 

Conclusies uit de vorige Waterlandse rapportages over ambulante ondersteuning: 
• Het is belangrijk om uitstroomroutes te stroomlijnen. Inzetten op continuering van 

ondersteuning, ook wanneer cliënten op eigen initiatief uitstromen, is van groot belang. In 
eerdere metingen geven respondenten nadrukkelijk aan dat continuïteit in begeleiding een 
belangrijke factor is in hun herstel. Voornamelijk de vertrouwensband met een persoonlijk 
begeleider is cruciaal. Wisselingen hierin zorgen voor onrust en stress. 

• Geen van de BW-participanten die wij volgen was ten tijde van de vorige meting uitgestroomd. 
De vier MO-participanten die uitstroomden ontvingen allen nog ondersteuning.  

• Uit onderzoek blijkt dat de eerste drie jaar na uitstroom het risico op terugval het grootst is. Bij 
uitstroom gaven verschillende participanten aan niet direct behoefte te hebben aan 
ondersteuning, bijvoorbeeld omdat zij het zelfstandig wonen zelf wilden proberen. Uitgaan van 
zelfredzaamheid/eigen verantwoordelijkheid van cliënten om een hulpvraag te stellen vormt 
echter een risico. 

• Het is van belang dat de ambulante capaciteit, ook bij specialistisch (GGZ-)aanbod, op orde is. 
• De lijnen tussen het sociaal wijkteam en de MO/BW aanbieders zijn niet altijd aanwezig. In 

crisissituaties weet men elkaar goed te vinden, maar de samenwerking is niet vastgelegd in 
protocollen of overlegstructuren. Deze behoefte is er bij verschillende partijen wel.  

• Stakeholders ervaren dat veel of misschien wel alle benodigde ambulante capaciteit aanwezig 
is in de regio, maar dat vooral verbinding en samenwerking tussen verschillende onderdelen 
wordt gemist. Een integrale aanpak is nodig.  

2.1 Uitstroomgerichte ondersteuning vanuit MO/BW  
In de onderstaande paragrafen wordt eerst de visie van cliëntparticipanten op ambulantisering 
besproken. Vervolgens wordt uitstroomgerichte ondersteuning binnen de voorziening beschreven, zowel 
vanuit cliënt- als vanuit stakeholderperspectief. 
 
Cliëntperspectief ambulantisering  
De afgelopen drie metingen hebben we cliënten gevraagd naar hun ervaringen en perspectief rondom 
ambulantisering. We vragen de cliënten niet alleen naar hun eigen traject, maar ook naar de ontwikkeling 
in het algemeen. We beginnen hier met een tabel die de ontwikkeling in de mening van cliënten over 
ambulantisering over de tijd weergeeft. 
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Tabel 2 Participanten over ambulantisering  
 T0 (2019) T1 (2020) T2 (2021) 
Positief tegenover 
ambulantisering 

35% 41% 42% 

Ambulantisering onder 
voorwaarden 

41% 47% 50% 

Negatief tegenover 
ambulantisering 

24% 12% 8% 

 
In tabel 2 is te zien dat het aantal cliënten dat positief staat tegenover ambulantisering toeneemt, terwijl 
het aantal cliënten dat er negatief over denkt aanzienlijk afneemt. Daarbij benoemen cliënten toenemend 
een aantal belangrijke voorwaarden voor het ambulant wonen. Als voornaamste voorwaarden voor 
ambulantisering worden passende begeleiding en behandeling genoemd. Participanten geven aan dat het 
soms lastig, maar wel belangrijk is om hulp te vragen: De meesten die schamen zich ervoor. Ook wordt 
meermaals het belang van het kiezen van het goede moment voor uitstroom benoemd. Joop kan vanuit 
eigen ervaring vertellen over de afweging om al dan niet beschermd te gaan wonen: na een opname heeft 
hij overwogen beschermd te gaan wonen, maar heeft hier in overleg met zijn begeleider van afgezien. Hij 
is nu blij dat hij ervoor heeft gekozen zelfstandig te wonen: Dat klinkt allemaal leuk: Samenwonen, samen 
eten en gezellig, maar het zijn allemaal mensen met geestelijke problemen, daar moet je ook bij stilstaan. 
Dat was ook wel een afweging om het niet te doen. Achteraf maar goed ook. Hij gelooft dat het niet voor 
iedereen goed is om zelfstandig te wonen, dit moet in overleg afgestemd worden.  
 
Participanten met ervaring in de MO zijn overwegend positiever over ambulantisering. 75% van hen is 
voor ambulantisering en 25% voor ambulantisering onder voorwaarden. Participanten met ervaring in BW 
zijn overwegend voorstander van ambulantisering onder voorwaarden (50%) en zijn iets minder vaak 
onomwonden positief over ambulantisering (37,5%). Van de participanten die momenteel in BW 
verblijven staat één participant positief tegenover ambulantisering, twee participanten onder 
voorwaarden, en één participant staat hier negatief tegenover. Deze laatste participant ervaart meer 
werkdruk bij de begeleiding sinds de transitie richting ambulantisering en heeft zelf geen wens om uit te 
stromen. Beide participanten die voor ambulantisering onder voorwaarden zijn geven aan bekend te zijn 
met deze ontwikkeling en hierover gesprekken te voeren met de begeleiding. Zij spreken beiden de wens 
uit om zelfstandig te wonen, maar vinden het ook spannend en weten niet of aan de randvoorwaarden 
die zij belangrijk vinden (goede begeleiding en behandeling) kan worden voldaan. 
 
Uitstroomgerichte ondersteuning binnen MO/BW 
Om duurzame uitstroom te realiseren is het van belang dat cliënten al in MO/BW voorzieningen worden 
voorbereid op uitstroom en om uitstroomroutes nauwkeurig te stroomlijnen. Verschillende participanten 
die zijn uitgestroomd vanuit MO geven aan tevreden te zijn over de begeleiding die zij hebben ontvangen 
richting uitstroom. Jens, die al een aantal jaar is uitgestroomd naar een zelfstandige woning, beschrijft 
ook tijdens deze meting op welke manier de begeleiders van de MO-voorziening hem hierin begeleid 
hebben. Jens voelde zich klaar om uit te stromen en had een groot gevoel van zelfstandigheid. Zijn 
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toenmalige begeleider heeft hem aangemeld voor zijn huidige permanente, zelfstandige woning: Die heeft 
mij aangemeld hiervoor. Dat was dus waar ik heel veel mazzel mee had. Als hij dat niet had gedaan, dan 
was het ook nooit zo gelopen. Na uitstroom is hij veranderd van begeleidende instantie, onder meer 
omdat hij liever begeleiding ontvangt van een kleinere organisatie. Hij is tevreden met de begeleiding die 
hij nu ontvangt. Sinds Jens zijn eigen woning heeft ervaart hij meer rust en heeft hij ook op het gebied van 
daginvulling en betaald werk stappen kunnen zetten. Laura, die eveneens eerder is uitgestroomd naar 
een zelfstandige woning, vertelt dat er vanuit de MO-voorziening waar zij verbleef voorwaarden werden 
gesteld voor het aanvragen van urgentie: zo moest zij bijvoorbeeld zinvolle daginvulling hebben. Cliënten 
lijken hiermee onder meer te moeten bewijzen dat zij verantwoordelijk en zelfstandig genoeg zijn voor 
uitstroom:  
 

En op het einde van dat jaar dat ik mijn urgentie kreeg, heb ik ook een gesprek gehad met de 
teamleider. En ook aangegeven van: ik woon hier natuurlijk en ik heb niet kunnen voldoen aan dit 
stukje school en werk. Hoe ziet mijn toekomst er dan uit? Kan ik mijn urgentie krijgen, ja of nee? 
En moet ik ergens rekening mee houden? En ze zei: "Het feit dat je dit zegt, laat zien dat je 
verantwoordelijk genoeg bent, je krijgt gewoon je urgentie."   

 
Laura geeft aan dat zij moest wennen aan de het zelfstandig wonen, maar dat zij zich er wel klaar voor 
voelde. In deze meting vertelt Laura dat zij inmiddels is begonnen met een zinvolle daginvulling en dat ze 
meer rust ervaart nu zij haar eigen plek heeft waar zij op eigen tempo stappen kan zetten.  
 
Barrières in uitstroomroutes 
Het nauwkeurig stroomlijnen van uitstroomroutes verloopt niet altijd soepel, bijvoorbeeld wanneer 
cliënten op eigen initiatief uitstromen. Het risico op discontinuïteit van ondersteuning ligt in dit geval op 
de loer. Ook bovenregionale uitstroom kan uitstroomgerichte ondersteuning, en met name continuïteit 
in begeleiding na uitstroom, bemoeilijken. Zo vertelt Sandra dat zij vorig jaar op eigen initiatief met haar 
vriend uitstroomde naar een zelfstandige woning buiten de regio. Ze kwam mede tot dit besluit omdat zij 
geen recht had op urgentie in de regio. Zij verbleef bij mensen uit haar netwerk en dit was niet langer 
houdbaar, waardoor het alternatief was om terug te gaan naar de daklozenopvang (zie ook de rapportage 
van de tweede meting).  

Marianne, die momenteel in een tijdelijke woning van een welzijnsorganisatie verblijft, wordt door de 
gemeente aangemoedigd om buiten de regio op zoek te gaan naar woonruimte. Zij krijgt geen medische 
urgentie en de gemeente geeft aan dat zij onvoldoende binding heeft met de regio. Zelf vertelt zij dat zij 
een netwerk heeft opgebouwd in Purmerend: maar je hebt mensen om je heen, dat als er wat is dat ze je 
tegemoet komen. Ze komen je helpen, maar als ik ergens anders heen ga, dat zegt de advocaat ook, dan 
heb ik niemand. Door de welzijnsorganisatie wordt zij ondersteund in de zoektocht naar een permanente 
woning, ook binnen de regio. 

Ook zijn er cliënten die het gevoel hebben niet uit te kunnen stromen, of hierin onvoldoende ondersteund 
of op voorbereid worden. Zo vertelt Milan al in de eerste meting, twee jaar geleden, dat hij de begeleiding 
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soms als betuttelend ervaart. Hij verblijft ondertussen al twaalf jaar in een BW-voorziening, geeft aan  
geen stappen te zetten en zijn leefwereld niet te vergroten. Hij geeft ook tijdens het laatste interview aan 
graag stappen te willen zetten: Ik word klein gehouden […] Het luisteren naar mij wordt niet gehoord. […] 
Ik kan er niet tegen vechten. Ze willen me niet verder laten groeien en dat vind ik heel erg. Milan heeft het 
gevoel ‘vast’ te zitten in zijn BW-voorziening en niet meer te kunnen groeien binnen de mogelijkheden 
die hem worden geboden. Hij spreekt echter ook zijn eigen onzekerheden uit op de vraag of hij dan wel 
zelfstandig zou willen wonen: Ik weet het niet. […] Ik weet niet of ik daar geschikt voor ben. Je moet veel 
zelf doen, alles.  
 
De ervaringsdeskundige co-onderzoeker vertelt Milan dat hij niet alles zelf hoeft te doen, maar dat er ook 
ambulante ondersteuning opgezet kan worden. Ook na deze uitleg lijkt Milan nog te twijfelen: Ik ben heel 
onzeker daarin. Deze onzekerheid kan deels komen doordat Milan geen ervaringen op doet buiten de BW-
voorziening, bijvoorbeeld op het gebied van participatie. Ook heeft hij het gevoel dat hij zijn verhaal niet 
kwijt kan bij de begeleiding en dat hij door hen niet gehoord wordt in de wensen en angsten die hij heeft. 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat ook dat de assertiviteit van de cliënten zelf een cruciale rol 
speelt in het wel of niet zetten van dit soort stappen. Dit blijkt in de casus van Milan, maar ook andere 
respondenten beamen dit. Zo vertelt Marissa dat in haar voormalige BW-voorziening: de mensen met de 
grootste bek alles voor elkaar krijgen. 
 
Stakeholderperspectief op uitstroomgerichte ondersteuning 
Zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke stakeholders geven aan dat de uitstroom vanuit BW in de 
regio achterblijft (zie paragraaf 1.1). Hiervoor worden door stakeholders verschillende redenen 
aangedragen: druk op de woningmarkt (hoewel gemeentelijke stakeholders dus aangeven dat niet alle 
urgenties door de BW-aanbieder worden benut)14, het gebrek aan een financiële prikkel bij de BW-
aanbieder, zeer veilige wegingscriteria voor uitstroom bij de BW-aanbieder en onvoldoende ambulante 
capaciteit. Ook wordt door stakeholders benoemt dat cliënten zelf vaak weerstand voelen jegens 
uitstroom. Op basis van de interviews met cliëntparticipanten kan echter worden gesteld dat dit om een 
zeer kleine groep gaat en dat er eerder sprake is van een gemis aan uitstroomgerichte ondersteuning. 
 
Met betrekking tot ervaren behoudendheid vanuit BW-aanbieder Leviaan, in vergelijking met andere 
aanbieders, wordt vanuit een gemeentelijke stakeholder gezegd:  
 

Hun wegingscriteria voor wanneer iemand dan daadwerkelijk toe is aan uitstroom, die lijken wat 
aan de veiligere kant te zitten dan enkele andere aanbieders als ik de ervaringen van Zaanstad en 
Hoorn mag geloven. Het duurt bij hen wat langer voordat er überhaupt overgegaan wordt op 
uitstroom.  

 

 
14 De gemeente geeft aan dat de afgelopen jaren de beschikbare woningen niet allen werden benut, maar dat dit 
in 2021 wel het geval was. 
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Volgens een gemeentelijke stakeholder gaat Leviaan pas over tot het aanvragen van urgentie wanneer 
een cliënt klaar is voor uitstroom. Het wachten op een woning via urgentie kan oplopen tot een jaar, dus 
zou Leviaan al eerder de urgentie aan kunnen vragen wanneer het ernaar uitziet dat iemand klaar gaat 
zijn voor uitstroom. 
 
Gemeentelijke en niet-gemeentelijke stakeholders geven aan dat zij momenteel in gesprek zijn om 
cliënten die met de laagste indicatie in BW verblijven op individueel niveau door te spreken en zo te kijken 
wat voor hen passend is. Vanuit gemeentelijk perspectief wordt verteld dat zorgaanbieders werken aan 
het opbouwen van de ambulante capaciteit: Dat groeit zeker. De ambulante GGZ-aanbieders, die komen 
ook met voorstellen om hun ambulante tak te vergroten. Die doen ook allemaal hun best om voorstellen 
te maken, om juist meer ambulant te gaan werken. De wooncirkels ziet Leviaan hiervoor als een belangrijk 
instrument: Groepswonen wordt steeds minder, omdat die doelgroep zich daar ook steeds minder voor 
leent om in een groep te wonen.Leviaan is in gesprek met wooncorporaties om wooncirkels te realiseren. 
Woningcorporaties staan er positief tegenover. 

Uitstroom vraagt om regie en expertise 
De achterblijvende uitstroom vanuit BW vraagt om regie en expertise, onder meer in de vorm van de 
huidige gesprekken tussen gemeenten en BW-aanbieder over de uitstroom vanuit BW van cliënten met 
de laagste indicatie. Er wordt eveneens gezamenlijk gekeken naar de wachtlijst voor instroom in MO/BW. 
De gemeente wil graag weten welke zorgzwaarte geïndiceerd is, de duur van de wachtlijst plek en 
uiteindelijk wanneer de zorg is opgestart. Ter overbrugging heeft Purmerend een wachtlijst product 
gecreëerd, zodat duidelijk wordt wie moeilijk of niet plaatsbaar zijn in Leviaan en welk zorgaanbod de 
gemeente nog in moet voorzien.  
 
De gemeente en Leviaan hebben elke twaalf weken overleg, onder meer over uitstroom. Ook is er tussen 
centrumgemeenten Purmerend, Hoorn en Zaanstad onderling bovenregionaal overleg over doorstroom. 
Gemeentelijke regie op uitstroom vanuit MO en BW kan op termijn belegd worden bij de nog in 
ontwikkeling zijnde centrale toegang MO en op termijn BW, jeugd en 18+. Gemeentelijke stakeholders 
geven aan dat woningcorporaties hierbij t.z.t ook betrokken worden. Er zijn eveneens 
samenwerkingsverbanden tussen Brijder (verslavingszorg) en AOP. Zij zullen uiteindelijk ook bij de 
centrale toegang aansluiten.  
 
Het is nog onduidelijk of een deel van de uitstroom naar regiogemeenten zal zijn. Om het onderwerp recht 
te doen heeft een regiogemeente middelen vrijgemaakt voor de woonzorgvisie die nu in de maak is, en 
onderdeel is van de woonvisie. De verwachting is dat dit proces de betreffende regiogemeente meer in 
contact zal brengen met voor haar nog onbekende partijen zoals zorgaanbieders en de zorgverzekeraar. 
Zo zegt een gemeentelijke stakeholder uit een regiogemeente:  

Het gaat mij stiekem niet zozeer om het opstellen van die visie, maar ondertussen verwacht ik wel 
dat we gewoon in contact komen met zorgverzekeraars, in contact komen met uitvoerders in de 
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zorg en dat we misschien op het interne traject ook wel een visie hebben. Maar dat we vooral een 
netwerk hebben waarin we met elkaar gesprekken kunnen voeren.  

Op dit moment gaat het opbouwen van de ambulante capaciteit via Purmerend, niet via regiogemeenten. 
Hoe regiogemeenten een bepaald deel van de uitstroom uit MO en BW zullen gaan opvangen in de eigen 
gemeente (als mensen daar oorspronkelijk vandaan kwamen) is onderdeel van de afspraken in de 
Waterlandse Regiovisie BW/MO voor 2022 tot en met 2027. Ook kan er sprake zijn van plaatsing in een 
regiogemeente om iemand te helpen uit een bepaald netwerk te blijven. 

2.2 Professionele ondersteuning in de wijk 
Professionele ondersteuning in de wijk wordt geboden door specialistische zorg (GGZ, verslavingszorg, of 
ambulante begeleiding vanuit MO of BW) of laagdrempelige ondersteuning in de wijk (maatschappelijk 
werk of sociaal wijkteam). In deze paragraaf wordt verder ingegaan op professionele ondersteuning in de 
wijk zoals bezien door cliënten en stakeholders. Tijdens deze derde meting wonen achttien participanten 
zelfstandig (zie kader hoofdstuk 1). In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op ondersteuning in de fase 
net na uitstroom, vervolgens op specialistische ondersteuning in de wijk en ten slotte op ondersteuning 
vanuit sociale wijkprofessionals. 

2.2.1 Begeleiding in fase net na uitstroom   
Sinds de vorige keer dat wij hen spraken zijn twee participanten vanuit de MO uitgestroomd naar een 
zelfstandige woonruimte op eigen naam. Dave is na een verblijf van ongeveer twee jaar in de 
maatschappelijke opvang, in 2021 uitgestroomd naar een zelfstandige woning. Hoewel hij inmiddels goed 
geland is in de woning, is de periode na uitstroom door discontinuïteit in ondersteuning risicovol geweest. 
 

Casus Dave: de overgang naar een zelfstandige woning 
De nieuwe woning van Dave voldoet aan al zijn wensen en naar eigen zeggen staat de woning direct op 
zijn naam. Van de periode voorafgaand aan en rondom de uitstroom kan Dave zich nog maar weinig 
herinneren, hij geeft aan dat hij uit die periode alles heeft verdrongen. Hoewel de nieuwe woning hem 
veel rust geeft en hij vertelt dat het nu goed met hem gaat, zijn er worstelingen geweest rondom de 
uitstroom vanuit de MO: 
 

Nou ja, dat huis heeft gewoon zo veel rust gegeven. Het heeft even geduurd dat tot me door moest 
dringen van: oké, dit is echt van mij. Op het begin kwam ik in de knoop, financieel, met de huur. 
Fuck. Dit levert een hoop stress op. Van wat ga ik doen? Ik weet nog wel een paar oude trucjes, 
maar zo kun je ook in de problemen komen. Ik heb geld nodig, hoe je het wendt, draait of keert. Er 
moet nu geld komen.  

Dave vertelt dat er rondom financiën veel onduidelijk was toen hij net uitstroomde. Hij had destijds 
geen ondersteuning bij de financiën, zelf weet hij niet waarom niet: Of ze hebben gewoon gekeken, van 
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wat gaat gebeuren? Dat zou ook nog kunnen. Ik weet het niet. Dat het een test was. We gooien hem in 
het diepe. Hij ging er vanuit dat er inrichtingsbudget zou komen, maar dat kwam niet. Dave vertelt dat 
de woningbouw hem al brieven stuurde in verband met huurachterstand. Toen heeft hij aan de bel 
getrokken bij zijn (voormalig) persoonlijk begeleider bij de MO en is hij doorverwezen naar 
maatschappelijk werk. Die hebben hem vervolgens ook gekoppeld aan informele ondersteuning vanuit 
een kerk. De kerk is financieel bijgesprongen voor de inrichting van zijn woning.  

Op dit moment gaat het goed, heeft Dave budgetbeheer en wekelijks contact met de begeleider van 
maatschappelijk werk: Ja, ze helpt me overal mee. Dus het allereerste wat we doen als zij binnenkomt 
is dus mijn postbus. Door deze begeleiding heeft Dave zicht op zijn financiën, en zij denken ook mee 
over stappen richting werk. Ook met de inrichting van zijn woning is Dave nu tevreden; hij blijft er 
wekelijks mee bezig en zorgt voor steeds meer vernieuwing in zijn woning.  

 
Wat opvalt in de casus van Dave is het gebrek aan continuïteit in begeleiding in de cruciale periode vlak 
na uitstroom. Door een samenloop van omstandigheden was er geen hulpverlening betrokken rondom 
uitstroom. Het lijkt erop dat er is aangenomen dat hij zelf aan de bel zou trekken als hij hulp nodig had, 
wat hij uiteindelijk ook gedaan heeft.  
 
Vanuit de gemeente is bij de wederhoor aangegeven: ‘een dergelijke situatie zou niet voor moeten 
komen. Uitstroom is altijd gekoppeld aan een ambulante vorm van begeleiding indien dat is 
gewenst/noodzakelijk is. Client en zorgaanbieder stellen samen een plan op hoe de stap naar 
zelfstandigheid voor te bereiden, daar is de aanvraag van ambulante ondersteuning voor een x aantal uur 
ook onderdeel van’. 
 
Ook bij Kelly, die eveneens recent is uitgestroomd, is discontinuïteit geweest in de ondersteuning. Kelly 
vertelt dat begeleiding één van de voorwaarden aan haar woning is, maar het is haar niet precies duidelijk 
hoe dit eruit dient te zien. Zij heeft conflicten gehad met medewerkers van de gemeente en daardoor 
geen continuïteit in begeleiding ervaren. Zij geeft aan geen financiële problemen te hebben gehad 
rondom uitstroom. In de vorige meting, alsook in andere regio’s waar dit onderzoek wordt uitgevoerd, 
werd al geconcludeerd dat juist in deze periode vlak na uitstroom ondersteuning cruciaal is, omdat het 
risico op terugval in dakloosheid de eerste drie maanden het grootst is. Ook stellen mensen om 
verschillende redenen niet altijd zelf een vraag. Het is daarom wenselijk dat hulpverlening in de periode 
rondom uitstroom een vinger aan de pols houdt om de transitie naar zelfstandig wonen te monitoren.  

2.2.2 Specialistische ondersteuning in de wijk 
In de onderstaande paragrafen wordt ingegaan op ondersteuning in de wijk door gespecialiseerde 
professionals: MO/BW aanbieders, de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Eerst wordt 
ingegaan op het perspectief vanuit cliënten om vervolgens aandacht te besteden aan het 
stakeholderperspectief. 
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Professionele ondersteuning als onderdeel van het sociaal vangnet 
Voor verschillende participanten is de ambulante ondersteuning die zij ontvangen een belangrijk 
onderdeel van hun sociale vangnet. Dit is met name het geval wanneer deze begeleiding langere tijd 
betrokken is en er een vertrouwensband is opgebouwd. Ondersteuning die langdurig betrokken is kan ook 
een spiegel zijn voor een cliënt, die bijdraagt aan reflectie op het (herstel)proces. In de casus van Lars 
komt de rol van de begeleiding als sociaal vangnet naar voren en wordt eveneens duidelijk dat het een 
uitdaging kan zijn om stappen te zetten richting meer sociale contacten buiten de begeleiding. 
 

Casus Lars: eenzaamheid en de rol van professionele ondersteuning 
Lars verblijft sinds zijn tienerjaren op diverse opvangplekken en woont nu ongeveer drie jaar zelfstandig 
binnen een Wooncirkel. De woning staat op zijn eigen naam en ambulante ondersteuning vanuit de BW 
aanbieder is nabij. Hiernaast is ook het FACT team bij Lars betrokken, met name voor het afstemmen 
van medicatie en psychosomatische screenings. Zijn professionele ondersteuning is erg belangrijk voor 
hem: 
 

Interviewer: En als [BW-aanbieder] er niet was, zou jij dan alleen kunnen  
wonen?” 
Lars: Makkelijk. 
Interviewer: En wat maakt het nog makkelijker dat zij er wel zijn? 
Lars: Ik ben minder eenzaam. 
[…] 
Interviewer: Als zij nu zouden zeggen: jouw indicatie is niet meer zo heftig, jij  
krijgt het niet meer. 
Lars: Dan ben ik eenzaam. Dan ben ik nog meer eenzaam. Dan komt er bijna niemand meer over 
de vloer. Mijn familie komt hier ook zo goed als niet. Ik ga bijna altijd naar hen toe. Mijn broertje 
komt hier ook nooit. 

 
Naar eigen zeggen zou Lars de ambulante ondersteuning volledig kunnen afbouwen, maar dit doet hij 
niet omdat er dan niemand meer bij hem over de vloer komt. De begeleiders van de BW-aanbieder 
vervullen een belangrijke sociale rol voor Lars: De vaste woonbegeleider, hij komt alleen maar koffie 
drinken en een praatje maken. De contacten met hulpverleners zijn hiermee voor Lars een belangrijk 
deel van zijn netwerk en sociale contacten. Lars vertelt dat de begeleiding hem ook aanspoort om 
contacten buiten de hulpverlening op te bouwen, zo hebben ze voorgesteld om hem aan te melden 
voor een maatjesproject. Lars vertelt echter dat hij hierin terughoudend is: Ik ben wel vaak eenzaam, 
maar daar zit ik niet op te wachten. Gewoon om dat aan te gaan. Ik weet niet, er houdt mij gewoon iets 
tegen. Vervelende ervaringen uit het verleden maken dat Lars het lastig vindt om contacten te leggen 
en vriendschappen te sluiten: Ik heb geen vrienden meer. Ik heb vrienden gehad. Ik heb heel veel 
vrienden gehad vroeger, maar daar heb ik allemaal buikpijn van gekregen. 
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Voor meerdere participanten is het opbouwen van sociale contacten na verblijf in een MO/BW 
voorziening of na opname een uitdaging. Zinvolle daginvulling is hierbij van groot belang (zie hoofdstuk 
3). Begeleiding kan in dit proces een stabiele aanwezigheid zijn en als klankbord fungeren. Idealiter kan 
de begeleiding ook ondersteunen in het zetten van stappen naar betekenisvolle contacten buiten de 
hulpverlening, gestoeld op gelijkwaardigheid, waarbij mensen uit de rol van cliënt kunnen stappen. Joop 
vertelt dat begeleiding voor hem een klankbord is, bijvoorbeeld in een periode na opname:  
 

Ze vragen ook iedere keer hoe het gaat. In het begin ging het iedere keer: ‘slecht, slecht geslapen 
en depressief’. Op een gegeven moment is dat beter gegaan […] Je praat over hoe het gaat en wat 
je gedaan hebt. Het is prettig om jezelf ook te horen zeggen wat je gedaan hebt.  
 

De begeleiding was er bij hem tijdens en na opname op gericht om structuur te vinden in zijn leven, naar 
eigen zeggen om te voorkomen dat hij in een gat zou vallen. Nu de opname langer geleden is heeft hij 
structuur in daginvulling en heeft hij meer contacten opgebouwd. Hij heeft momenteel drie dagen per 
week dagbesteding, gaat twee keer per week op vaste momenten sporten en heeft onder meer 
vriendschappelijke contacten met collega’s opgebouwd.  
 
Stakeholdersperspectief op samenwerking in de keten 
Stakeholders is gevraagd naar de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders die voor MO en 
BW-cliënten relevant zijn. Stakeholders geven aan dat er lange wachtlijsten zijn voor gespecialiseerde zorg 
en begeleiding, zoals FACT. Er is sprake van stagnatie in de hele keten. Elke organisatie kent wachttijden 
waardoor continuïteit voor de client vaak niet voldoende gewaarborgd kan worden. Er worden als dit 
nodig is op casusniveau wel creatieve oplossingen ingezet, zoals ter overbrugging begeleiding vanuit een 
BW-aanbieder, wanneer het FACT-team geen plek heeft, maar de uitstroom uit klinieken en MO/BW 
voorzieningen is nog niet structureel goed ingericht. De mate van samenwerking tussen de verschillende 
aanbieders verschilt en verschillende stakeholders geven aan dat dit niet structureel is ingericht, maar dat 
men elkaar wel op casusniveau weet te vinden.  
 
GGZ-klinieken hebben bijvoorbeeld moeite om cliënten na opname weer uit te plaatsen in de wijk omdat 
er dan geen FACT-medewerker beschikbaar is. Inmiddels heeft de kliniek zelf een afdeling ingericht 
waarbij medewerkers ook ambulant gaan werken zodat cliënten kunnen landen in de wijk, zo wordt 
verteld in de focusgroep met zorgaanbieders:  
 

Maar in andere gevallen is dat niet aan de orde en glijdt zo'n cliënt toch weer af. En afhankelijk 
van wat er aan de hand is, wordt hij zijn huis uitgezet, of wordt hij toch weer opgenomen of wat 
er dan ook aan de hand is. Dan denk ik ook dat het iets is van in de hele keten, want wij herkennen 
het ook dat er een tekort kan zijn, bijvoorbeeld in een kliniek voor bedden, waardoor wij ook weer 
een plek bij beschermd wonen bezet houden. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Als het 
ergens stagneert, stagneert de hele keten, wat invloed weer heeft op de volgende. 
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Een zorgaanbieder vertelt dat deze in een andere regio een goede samenwerking kent tussen BW-
aanbieders en FACT teams. Daar wordt afgestemd hoe de zorg af te schalen wanneer dat mogelijk is, zodat 
het meer op (ambulant) begeleiden aankomt en minder op behandelen. 
 
Verschillende stakeholders signaleren een toename van complexe problematiek. Meerdere stakeholders 
geven aan dat het lastig is om integrale ondersteuning te bieden wanneer er problematiek op 
verschillende leefgebieden speelt. Eén van de stakeholders illustreert dit als volgt: een cliënt zet in 
verband met psychische klachten in de opvang geen stappen in herstel waardoor uitstroom vertraagt, en 
kan niet met psychische klachten aan de slag doordat er geen stabiele woonsituatie is. Op deze manier is 
er stagnatie in het traject. 
 
Integrale ondersteuning in de wijk vanuit cliënt perspectief 
Uit het verhaal van enkele cliëntparticipanten blijkt dat zij een gebrek aan integraliteit in de ondersteuning 
ervaren. Soms zijn er verschillende partijen betrokken, maar is het onduidelijk in hoeverre er regie wordt 
gevoerd. Kelly is bijvoorbeeld erg kritisch op de ondersteuning die zij vanuit de gemeente en de MO heeft 
ontvangen. Na huiselijk geweld raakte zij dakloos en in totaal verbleef zij vier jaar in MO-voorzieningen. 
Sinds anderhalf jaar heeft zij een eigen woning, waarmee ze erg blij is. Zij vertelt dat zij meermaals van 
sociaal werker is gewisseld, onder meer door conflicten. Kelly geeft aan op verschillende terreinen in haar 
leven behoefte te hebben aan ondersteuning: opbouwen van sociaal netwerk, re-integratie op de 
arbeidsmarkt en de afhandeling van een rechtszaak. In haar ervaring bieden hulpverleners echter geen 
integrale ondersteuning: 

Ik zeg dit met volledig respect voor de onmogelijke kant van hun baan, maar op hetzelfde moment, 
deze gemeente leidt aan wat ik tunnelvisie noem. Ze zijn allemaal goede mensen, maar ze zien 
alleen maar hun kleine deel van het systeem en ze realiseren zich niet dat ze mij alleen maar van 
de ene groep naar de volgende doorschuiven en het niet oplossen. 

In haar traject ervaart Kelly een gebrek aan regie. Zij heeft ook een psychiater, maar er lijkt geen 
samenwerking of afstemming te zijn tussen de verschillende betrokken partijen. Ook heeft Kelly ervaren 
dat ze niet serieus genomen werd door maatschappelijk werkers: alles dat ik probeerde te communiceren 
over wie ik was en wat ik dacht nodig te hebben werd ofwel afgewezen, werd niet gehoord, of werd 
verkeerd geïnterpreteerd. Kelly wil graag verdere stappen zetten in haar leven, maar de begeleiding sluit 
hier voor haar onvoldoende op aan. Het valt de UvA op dat er geen verbinding lijkt te worden gemaakt 
met informele zorg of ondersteuning, hoewel Kelly deze behoefte, onder meer gezien haar wens voor 
meer sociale contacten, mogelijk wel heeft.  
 
Enkele participanten ontvangen zowel ondersteuning vanuit de BW-aanbieder als vanuit een FACT team. 
In die gevallen lijkt de ondersteuning vanuit het FACT weinig intensief en met name gericht op medicatie. 
Eén van de participanten zegt over de samenwerking tussen beide partijen: Die spreken elkaar niet zo 
vaak. Hij ervaart hierin echter geen problemen.  
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Stakeholdersperspectief op samenwerking en integraliteit  
Stakeholders vanuit de regiogemeenten geven aan dat de samenwerking tussen verschillende afdelingen 
van de gemeente daar soepeler te organiseren is dan in Purmerend (lijnen zijn doorgaans korter). 
Samenwerking op casusniveau, binnen- en buitengemeentelijk is in Purmerend in opkomst, maar nog niet 
formeel belegd. Uit focusgroepen met zorgaanbieders en andere stakeholders (zorg & veiligheid) komt 
opnieuw naar voren dat men in de regio blij is met korte lijntjes, maar men mist soms de regie op 
structurele overleggen tussen alle relevante partijen. Dit kwam ook in de tweede meting naar voren. 
Vanuit zorgaanbieders is er ook, om de doelgroep beter te kunnen bedienen, behoefte aan regionaal en 
bovenregionaal overleg. Zeker voor cliënten waar meer gespecialiseerde zorg voor nodig is, zoals bij multi-
problematiek (lvb in combinatie met verslaving, psychiatrie en lvb en verslaving). Zorgaanbieders geven 
net als in vorige metingen aan bestuurlijke regie op regionaal overleg nu te missen. Ook medewerkers 
toegang, GGD en wijkteams geven aan structurele overlegtafels te missen.  
 
Op de één of andere manier is er niet een gremium waarin we dat nou kunnen oppakken, doorpakken. Nu 
in Zaanstad in de Zaanstreek hebben we natuurlijk naar aanleiding van de aanbesteding beschermd 
wonen, dus het is beschermd verblijf en beschermd thuis. Daar hebben we samen met Odion, het Leger 
des Heils en Parnassia op aangeboden en gegund gekregen. En daar is ook een instroomtafel en dat is wel 
echt, denk ik, een goede manier om wat zicht in de eerste plaats te krijgen op die groep die blijft hangen, 
om het maar even zo te zeggen, die nergens geplaatst kan worden, of die nu op dit moment buiten de 
regio geplaatst worden. En zo'n tafel is er niet voor de Purmerendse (Focusgroep zorgaanbieders). 
 
Volgens een regiogemeentelijk Wmo-medewerker loopt er regionaal traject, om deze afstemming beter 
te laten verlopen. Op ambtelijk niveau is deze afstemming er ook wel al. 
 
De gemeente zelf spreekt van samenwerking met andere partijen en neemt hier expliciet niet de leiding 
in, terwijl zorgaanbieders en andere uitvoerders in ieder geval voor het samenbrengen van alle partijen 
graag zouden zien dat de gemeente de regie neemt. Enerzijds is er behoefte aan het weer oppakken van 
de samenwerking tussen MO/BW-aanbieders, woningcorporaties en gemeente. Dit was opgestart, maar 
als gevolg van corona maatregelen viel dat overleg stil. Anderzijds is er behoefte aan meer samenhang 
tussen zorgverzekeraars, zorgkantoor, gemeente, behandelende GGZ en Wmo-aanbieders. Zo wordt er in 
de focusgroep van zorgaanbieders aangegeven: En nu worden toch Wmo-aanbieders vaak buiten 
beschouwing gelaten, terwijl deze cliënten die ambulant wonen, wonen met een Wmo-beschikking.  
 
Op diverse onderwerpen15 wordt wel samengewerkt tussen de regio’s Zaanstreek en Waterland, maar op 
de onderwerpen MO en BW niet. Zo vertelt een gemeentelijke stakeholder: 

 
15 Door stakeholders zijn verschillende initiatieven genoemd als voorbeeld van integrale samenwerking:  

• Driemaadelijks overleg rondom schuldhulpverlening met Gemeente, AOP, Leviaan, Humanitas, Voedselbank, Casa 24, 
GGD en vrijwilligersorganisaties.  

• Doorontwikkeling keten zorg en veiligheid, wel wordt aangelopen tegen wachttijden in MO, BW en GGZ.  
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Het is op zich best wel vreemd dat het gebeurt, omdat op alle thema's samengewerkt wordt binnen 
Zaanstreek-Waterland, behalve op dit thema. Het kan er ook mee te maken hebben dat 
Purmerend en Zaanstad alle twee hun eigen locaties hebben voor het beschermd wonen.  

 
Een regio gemeentelijke stakeholder zegt hierover:  
 

Begeleid wonen is bijvoorbeeld al in Purmerend, dat vind ik onhandig. Want bij Purmerend zit je 
constant met een paar wethouders waarvan ik denk: maar daar zit ik eigenlijk nooit mee samen 
als het gaat om Wmo en Jeugdzorg, want het is allemaal Zaandam. En de ene wordt dan getrokken 
door de wethouder uit Zaandam of Zaanstad en dan een andere door de wethouder uit Purmerend, 
dat is dan best wel eens gecompliceerd.  
 

Bestuurlijk is het dus complex16: voor regiogemeenten ligt BW bestuurlijk in handen van Purmerend, en 
jeugdzorg en Wmo in Zaanstad. Beleidsmedewerkers uit de regiogemeenten onderschrijven dit:  
 

De ene keer heb je inderdaad de arbeidsmarktregio, de andere keer dus de centrumgemeente 
regio als het gaat om veiligheid of niet. Dat is een lappendeken en ik denk dat daarin dus ook wel 
naar voren komt dat je als kleine gemeente elke keer afhankelijkheid hebt richting een grotere 
gemeente, zoals Zaanstad of Purmerend. Dus ook als het gaat om die aanbieders worden die 
contracten beheerd door een grotere gemeente. Maar wil je daar voor de rest bijvoorbeeld op 
sturen, dan moet dat altijd via de grote broer zo gezegd. Dat maakt het wel lastig. 

 
Qua contact met zorgverzekeraars, zit een regiogemeente bijvoorbeeld ook zelden aan tafel. Ook kan 
spelen dat regiogemeenten MO/BW zien als een zorg-onderwerp, en niet van wonen. Terwijl recht op 
wonen wel speelt bij deze zorgvraag. Hierin lijkt nu een verschuiving te komen met het opnemen van een 
woonzorgvisie in de woonvisie. Daarnaast wordt ook in de regiovisie aandacht besteedt aan wonen 
gerelateerde onderwerpen. 
 
Meldpunt Overlast Bijzondere zorg 
Tijdens de eerste en tweede meting werd duidelijk dat de samenwerking in de integrale aanpak van 
meldingen van verward gedrag tussen gemeente en GGD niet soepel verliep. De samenwerking was lastig. 
Inmiddels is het onderdeel meldingen van verward gedrag naar de gemeente Purmerend verplaatst. Dit 

 
• Bovenregionale samenwerking Zaanstreek-Waterland tussen gemeenten, politie, OM, Raad voor de 

Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Veilig Thuis, GGD en zorginstanties in ‘Allen voor Eén’ 
https://vng.nl/nieuws/allen-voor-een-brengt-zorg-en-veiligheid-samen  

16 Vanuit de gemeente is aangegeven dat alle onderwerpen bestuurlijk (ook) binnen Purmerend zijn belegd, en dat het 
inderdaad kan zijn dat op een bepaald onderwerp binnen de regio Zaanstreek Waterland een Bestuurlijk trekker wordt 
benoemd om een (deel)onderwerp een impuls te geven. Daarnaast wordt ook in de Waterlandse Regiovisie BW/MO 2022/2027 
aandacht besteedt aan wonen gerelateerde onderwerpen. 

https://vng.nl/nieuws/allen-voor-een-brengt-zorg-en-veiligheid-samen
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geldt ook voor het verkennend onderzoek in het kader van de WVGGZ. Dit is ook naar de gemeente 
Purmerend verplaatst.  
 

Wat er veranderd is in het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg is dat het meldpunt voor de Wvggz 
(wet verplichte ggz) en het verkennend onderzoek wat daarbij hoort, niet meer bij de GGD belegd 
is, maar dat voeren Purmerend en Beemster nu zelf uit.  
(Focusgroep beleidsmedewerkers sociaal domein).  

 
De stakeholders ervaren dat hiermee de taak- en rolverdeling helder is. Daarbij is er goede afstemming 
geweest tussen GGD en gemeente, met name waar het meldingen vanuit Wvggz betrof. Die moest de 
GGD bij de gemeente maken en dat was lastig qua geheimhoudingsplicht voor de GGD. Daar zijn nu goede 
afspraken over gemaakt. Ook bleek dat signalen vanuit zowel politie als wijkteams bij de GGD 
binnenkomen, en er was twijfel of de GGD wel alles tijdig op kon volgen. Vanuit GGD Zaanstreek-
Waterland is daarop een pilot Mobiele Triage en Vervoersunit17 opgezet, zodat bij oproepen het niet 
aankomt op politie (veiligheid) of crisisdienst (GGZ). Aangegeven wordt dat de ervaringen met de MTVU  
op dit moment worden ingebed in de toekomstige werkwijze in de regio. 

2.2.3 Sociale wijkprofessional dichtbij huis 
Sociale wijkprofessionals kunnen een rol spelen in het maken van een zachte landing in de wijk. Uit de 
vorige meting kwam naar voren dat sociale wijkteams niet voldoende zichtbaar zijn voor cliënten. In de 
volgende paragrafen wordt de rol van de sociale wijkprofessional bij uitstroom vanuit MO/BW besproken. 
 
Cliëntperspectief op de sociale wijkprofessional 
Twee participanten ontvangen ondersteuning vanuit een kleinschalige maatschappelijk werk organisatie. 
Zij zijn tevreden over de ondersteuning die zij hier ontvangen. Een participant beschrijft de hulp die hij 
van hen ontvangt als een vangnet en waardeert met name de kleinschaligheid van de organisatie: 
 

Ik ben helemaal niet van het iedere keer weer andere gezichten, want dan kan ik ook niks 
opbouwen of een klik krijgen met iemand. Toen heb ik besloten ik zoek iets wat passender is, wat 
kleinschaliger, dat het niet zo hiërarchisch is. En dat je één begeleider en ook gewoon één 
aanspreekpunt hebt en niet iedere keer weer… 

 
Hij illustreert hiermee het belang van laagdrempelige ondersteuning die bereikbaar is. Hij vertelt dat hij 
hen ook buiten negen tot vijf (werktijden) kan bereiken, hoewel dit over het algemeen geen kenmerk is 
van sociale wijkprofessionals, die meestal juist beschikbaar zijn gedurende kantoortijden. 
 
 

 
17 Boerema, I. & Vaartjes, T. (2021). Evaluatierapport Mobiele Triage en Vervoer Unit. Periode oktober  
2019 t/m december 2020. GGD Zaanstreek-Waterland. 
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Zichtbaarheid en laagdrempeligheid van sociale wijkprofessionals  
In de vorige metingen (Boesveldt et al, 2019; 2020) kwam naar voren dat de wijkteams in Purmerend niet 
duidelijk zichtbaar zijn voor inwoners, omdat zij deel uitmaken van een netwerk van welzijnsorganisaties, 
en zij geen duidelijk eigen gezicht hebben. Eerder bleek het Wmo-loket in Purmerend bekender te zijn 
dan het wijkteam. Daarbij wordt het Wmo-loket als zeer laagdrempelig ervaren. Tegelijkertijd is eerder 
wel geïnvesteerd in de GGZ-expertise van alle Purmerendse wijkteams en bleken hier steeds urgentere 
vragen te liggen, waardoor er minder ruimte ontstond voor preventie18.  
 
Zichtbaarheid van wijkteams is nog steeds een punt van aandacht. Zo komt het wijkteam zich bijvoorbeeld 
nog niet voorstellen wanneer een nieuwe bewoner met een zorgvraag in de wijk komt wonen. 
Gemeentelijke stakeholders geven aan dat de contactgegevens van medewerkers van het wijkteam goed 
vindbaar zijn op internet en dat er ook vanuit het Wmo loket wordt doorverwezen naar het wijkteam. 
Daarnaast zijn er zowel in Purmerend als in de regiogemeente fysieke inlooppunten op centrale punten, 
zoals een bibliotheek. De toegankelijkheid hiervan is echter nog wel een aandachtspunt: Daar zouden we 
misschien nog wel wat verder over moeten gaan praten hoe we dat concreet kunnen maken om dat wel 
toegankelijker te maken (beleidsmedewerker sociaal domein centrumgemeente). Ook vanwege een 
digitale kloof, zou juist voor de doelgroep MO/BW het vinden van sociale wijkteams lastig kunnen zijn.  
 
Fysieke inlooppunten zijn vooral bekend vanwege het welzijnsaanbod en het blijkt voor participanten 
onvoldoende duidelijk dat dit eveneens een ingang naar het wijkteam is. Volgens de gemeente speelt 
daarin mee dat zij alleen willen doen wat nodig is en niet teveel het zorgaanbod te breed aanbieden:  
 

De gemeente Purmerend heeft ook wel een klein beetje de filosofie: we doen wat nodig is. En op 
het moment dat er een vraag is, dan willen we met alle liefde met iemand meekijken. Maar we 
gaan niet heel erg: dit is ons aanbod en dit kun je krijgen.   

 
De UvA merkt op, dat als dit het uitgangspunt is, dit niet bijdraagt aan zichtbaarheid van ondersteuning 
in de wijk, terwijl de laagdrempeligheid hiervan juist preventief kan werken op zwaardere zorgvragen.  
 
Financiële ondersteuning na uitstroom 
Financiën kunnen een knelpunt zijn in de fase rondom uitstroom, onder meer omdat er per definitie een 
grote verandering is in uitgaven. Tabel 3 geeft bron van inkomsten van de participanten, gedurende de 
afgelopen drie jaar.  
 
 
 

 
18 Meyenfeldt, L. von, Boerema, I. Wennekers, M. & Veldboer, L. (2020). Versterken van wijkteams bij  
verward gedrag. Een verkennend onderzoek naar de pilot Samenwerken in de wijk in Zaanstad en Purmerend. Amsterdam en 
omgeving: Werkplaats Sociaal Domein. 
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Tabel 3 Inkomsten van participanten over tijd 
 2019 2020 2021 
Loondienst 2 2 4 
WIA/Wajong/WAO 11 7 10 
Bijstand/WW  7 6 6 
Studiefinanciering 1 2 0 
Onbekend 3 2 4 
Totaal 24 19 24 

 
Tien participanten ontvangen een WIA/Wajong/WOA-uitkering en zes van hen ontvangen een bijstands- 
of werkeloosheidswetuitkering. In totaal ontvangen elf participanten uit deze meting ondersteuning bij 
financiën in de vorm van (vrijwillige) bewindvoering of budgetbeheer. Vijf van deze participanten geven 
aan dat zij ten tijde van het interview schulden hebben.  
 
Het merendeel van de participanten is tevreden met de ondersteuning die zij ontvangen bij financiën. 
Veel participanten geven aan dat zij bewindvoering vrijwillig aanhouden of van plan zijn om dit te doen 
wanneer de verplichte bewindvoering afloopt. Zo heeft Lars een WIA-uitkering en krijgt hij 75 euro per 
week van de bewindvoering. Hij kan hiervan goed rondkomen. Lars is zeer tevreden met de 
bewindvoering: Ik moet er niet aan denken, die papieren rompslomp zelf regelen. Ik zou het niet eens 
aankunnen […] Als ik een belastingformulier moet invullen dan gaan mijn stressradars al. Dan raak ik in de 
stress. Ook Rosa houdt vrijwillig bewind aan. Zij geeft aan dat ze over het algemeen goed voor zichzelf kan 
zorgen. In het verleden is zij echter dakloos geraakt toen zij in de war was en bewindvoering geeft haar 
hierin een stuk zekerheid: Dat ik toch hulp kan krijgen en gewoon mijn huis kan behouden mocht ik ziek 
worden. En dat alles gewoon normaal gaat zeg maar. Ze is inmiddels schuldenvrij en tevreden met 
bewind, hoewel ze aangeeft dat het soms lastig is wanneer ze wat extra geld wil.   

Er zijn ook enkele participanten die hun financiën in eigen beheer hebben en ondersteuning bij hun 
financiële situatie ontvangen. Eén participant heeft ondersteuning van een schuldhulpverlener in verband 
met schulden, maar hij heeft zijn financiën wel in eigen beheer. Een andere participant vertelt dat hij 
moeite heeft om rond te komen van zijn salaris. Hij krijgt hierbij ondersteuning van een budgetcoach, 
onder meer om te zorgen dat hij spaart voor onvoorziene omstandigheden. Hij geeft aan dat hij het liefst 
budgetbeheer of bewindvoering zou hebben, maar hij heeft geen schulden. Tegelijkertijd is hij ook blij dat 
hij op deze manier autonomie houdt over zijn uitgaven. Enkele participanten geven aan soms financiële 
ondersteuning van hun ouders te krijgen wanneer zij krap zitten, bijvoorbeeld voor het financieren van 
een opleiding of meubels. Eén participant is ontevreden over bewindvoering:  
 

Sinds ik in de bewindvoering zit, kom ik steeds in problemen met vrienden en jongens met wie ik 
afspraken heb, of het om drugs is of wat dan ook, dat maakt niet uit, maar ik kom steeds vaker in 
de problemen, doordat ik in de bewindvoering zit.  
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Deze participant woont zelfstandig. Vlak voor het interview heeft hij een mentor toegewezen gekregen 
en hij vertelt dat zij hem ook gaat ondersteunen bij financiën. Hierover is hij positief. 
 
In de gemeente Purmerend zijn verschillende initiatieven gestart met betrekking tot vroegsignalering en 
armoedebestrijding. Zo is het team armoedebestrijding versterkt. Ook wordt in de focusgroep 
beleidsmedewerkers sociaal domein aangegeven dat er meer wordt ingezet op samenwerking met 
welzijnswerk en ondersteuning van mantelzorgers.   

Belangrijkste punten uit het hoofdstuk over ambulante ondersteuning na uitstroom: 
• Cliënten geven aan dat voor succesvolle ambulantisering de juiste begeleiding en behandeling 

beschikbaar moet zijn, rekening houdend met de moeite die het kost om hulp te vragen. 
• Met name MO-participanten zijn tevreden over de begeleiding richting uitstroom, BW-

participanten geven aan uitstroomgerichte ondersteuning te missen. 
• Volgens stakeholders voelen BW-cliënten zelf vaak weerstand tegen uitstroom, in een 

interview met een BW-cliëntparticipant kwam dit ook aan de orde. 
• Integraal en continu ondersteuningsaanbod worden door uitstromende cliënten belangrijk 

gevonden. Cliënten die zelf een woonplek zoeken, missen vaak ondersteuning na uitstroom. 
• Terwijl oplossingen op casusniveau wel worden gevonden, is uitstroom uit klinieken en MO/BW 

voorzieningen structureel niet goed belegd en verschilt samenwerking tussen de verschillende 
aanbieders. 

• Cliënten en stakeholders signaleren gebrek aan integraliteit op MO/BW: zo is er stagnatie in 
deze keten en verstoren wachttijden continuïteit in aanbod aan cliënten. 

• Stakeholders missen regie en overzicht op regionale samenwerking en bovenregionale 
samenwerking t.b.v. specialismen als triple diagnose.  

• Laagdrempelig wijkgericht werken krijgt veel aandacht. Sociale wijkprofessionals zijn inzetbaar 
voor begeleidingsvragen. Zichtbaarheid sociale wijkprofessional is nog niet verbeterd. 

• Financiële begeleiding is beschikbaar. Gemeente zet daarnaast in op terrein van 
armoedepreventie, zorg en veiligheid, en het ondersteunen van mantelzorgers. 
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3. Landen in de wijk en de weg naar passende daginvulling 
Uitstroomgerichte ondersteuning en het opstarten van ambulante ondersteuning zijn voor cliënten 
belangrijke factoren om een zachte landing te maken in de wijk. Daarnaast kunnen buurtbewoners, het 
sociale netwerk van de cliënt en passende daginvulling een rol spelen in het traject rondom uitstroom. Dit 
hoofdstuk focust op landing in de wijk en op de rol van zinvolle daginvulling bij uitstroom uit MO/BW.  
 

Conclusies uit vorige Waterlandse rapportages over landen in de wijk en daginvulling: 
• Een zachte landing door cliënten in de wijk, kan een belangrijk preventieve rol hebben ter 

voorkoming van terugval in dakloosheid en/of GGZ-problematiek. 
• Voor recent uitgestroomde cliënten zijn naast continuïteit en nabijheid van begeleiding ook 

informele contacten zoals vrienden en familie belangrijk. 
• Wijkbewoners en - instanties zijn belangrijk om te betrekken bij de ambulantiseringsopgave. 

Ook zij kunnen ervoor zorgen dat nieuwe bewoners een zachte landing maken in de wijk. 
• De overgrote meerderheid van de cliënten acht het hebben van zinvolle daginvulling belangrijk. 

Het draagt volgens hen bij aan het herstelproces, zorgt voor sociale contacten en geeft een 
gevoel van ‘ertoe doen’.  

• Het hebben van zinvolle daginvulling wordt als positief ervaren door de meeste cliënten. Een 
aantal participanten is echter ontevreden over de vergoeding en hoopt op den duur meer geld 
te kunnen verdienen met hun werkzaamheden. 

3.1 Landen in de wijk 
Een belangrijk onderdeel van de transitie naar ambulantisering is het versterken van het informele 
netwerk en het faciliteren van participatie en inclusie in de wijk. Eenzaamheid kan een risico vormen bij 
de overstap naar zelfstandig wonen. In de volgende paragrafen wordt vanuit cliënt- en 
stakeholderperspectief aandacht besteed aan het informele netwerk in de wijk en aan stigma, weerstand 
of (ervaren) overlast in de wijk. 
 
Sociale contacten 
De nabijheid van sociale contacten zoals familie en vrienden is belangrijk bij het uitstromen naar een 
zelfstandige woning. De meeste geïnterviewde cliënt-participanten hebben geen groot sociaal netwerk. 
Een deel van de participanten vindt dat prima en is al blij om zelfstandig te kunnen wonen en een eigen 
plekje te hebben. Zo geeft één van de participanten aan: ik ben altijd alleen, maar nooit eenzaam. Andere 
participanten balen van het feit dat het lastig is om contacten te leggen en/of te onderhouden. Mede 
door schaamte, het verwateren van contact, en slechte ervaringen in het verleden is het voor hen lastig 
om waardevolle relaties op te bouwen.  
 
In sommige gevallen speelt het ook mee dat cliënten zelfstandig gaan wonen buiten hun oorspronkelijke 
woonplaats. Zo is Marissa bijvoorbeeld al veel verhuisd in haar leven, maar was het voor haar erg 
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belangrijk dat zij in de buurt kon wonen van haar zus en dochter: Want ik kon kiezen: of ik moest weer 
terug naar [grote stad in Nederland], dat vertikte ik, want mijn dochter moet bijna vier uur reizen dan en 
dat kan zij gewoon niet handelen. Voor Marissa - maar ook andere respondenten beamen dit - is het 
belangrijk om dichtbij familie en vrienden te wonen. Zo ook voor Jens (ook hierboven), die oorspronkelijk 
uit een kleinere regiogemeente komt, maar een zelfstandige woning heeft gekregen in Purmerend. De 
regiogemeente voelt meer als zijn thuis, maar het feit dat hij in Purmerend een woning op eigen naam 
kon krijgen voor onbepaalde tijd maakte dat hij deze toch accepteerde. Daarbij zijn sociale contacten voor 
hem nog steeds nabij: 
 

Daar [regiogemeente] ben ik opgegroeid, dus dat is meer mijn thuis. Maar het maakt mij eigenlijk 
niet zo heel veel uit. Het gaat er een beetje om dat het allemaal in de buurt is. Mijn zus woont in 
[grote stad in Nederland], mijn vader in [naburige centrumgemeente], mijn moeder in 
[regiogemeente]. 
 

Het sociale netwerk kan een belangrijke rol spelen als sociale ondersteuning. Voor cliënten waarbij het 
netwerk wegvalt is dit extra problematisch, mede doordat zij op die manier afhankelijk raken van het 
contact met begeleiding of in een sociaal isolement dreigen te raken. Hier is bijvoorbeeld de casus van 
Lars illustratief voor (kader pagina 29). Na familie en vrienden bespreken wij nu het contact met 
buurtbewoners.  
 
Contact met  buurtbewoners 
Niet alleen deskundige nabijheid, maar ook het contact met buurtbewoners kan belangrijk zijn voor het 
maken van een zachte landing in de wijk. Voor iemand die recent is uitgestroomd uit MO/BW, net als voor 
elke buurtbewoner, is het van belang om zich thuis en welkom in de wijk te voelen. Hierin is voor de 
verschillende betrokken partijen – de nieuwe bewoner, buurtbewoners, begeleiding, behandeling en 
mogelijk ook de gemeente en welzijnswerk – een rol weggelegd.  
 
Een aantal participanten heeft contact gelegd met buurtbewoners na uitstroom. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor Marissa, die van nature erg wantrouwend is, maar er toch in is geslaagd om goed burencontact 
op te bouwen met haar buurman. Ze maken regelmatig een praatje en daarbij helpt hij haar met zware 
taken zoals het vuilnis buiten zetten omdat zij daar medisch gezien niet toe in staat is. Ook Jonas heeft 
contact gemaakt met zijn buren en zelfs vriendschappen opgebouwd. Hij woont in een jongerenwoning 
en zit op één lijn met zijn buren, mede doordat ze in dezelfde levensfase zitten: 
 

Het zijn allemaal jongeren dus het is heel chill eigenlijk. Die jongen die je net zag, dat is de jongen 
die hier woont. Hij is wel chill. Ik ga heel goed met hem. Mijn bovenbuurman is een Syrische 
vluchteling. Hij is ook echt heel chill. Met hen twee chill ik geregeld samen. En de rest ken ik wel 
goed. Daar ga ik niet echt mee om ofzo maar iedereen is gewoon vriendelijk. We hebben ook een 
groepsapp.  
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Jens zit in dezelfde leeftijdsfase als Jonas, maar hij verblijft niet in een jongerenwoning. Hij is erg op 
zichzelf en vindt het lastig om in zijn huidige woning contact te leggen met buurtbewoners. Daarbij is hij 
uitgestroomd naar een zelfstandige woning in Purmerend, terwijl hij oorspronkelijk uit één van de 
regiogemeenten komt. Jens geeft aan dat hij het lastig vindt om nieuwe contacten op te bouwen, ook met 
buurtbewoners. Hij geeft aan dat zijn hoofd vaak vol zit met zijn werk als hij thuis komt en geeft aan: daar 
ligt het ook vaak aan dat je dan daardoor niet zo snel de behoefte hebt. Hij spreekt echter de wens uit om 
meer balans tussen werk en sociale contacten te vinden in de toekomst, en er kan in zijn geval een rol zijn 
weggelegd voor de ambulante ondersteuning die hij ontvangt om dit thema aan bod te laten komen. In 
de volgende paragraaf gaan wij verder in op barrieres in contacten in de wijk. 

Stigma, weerstand en (ervaren) overlast in de wijk 
Stigma kan een rol spelen bij het landen in de wijk. Zo werd in hoofdstuk 1 al Sven geciteerd die vermoedt 
dat mensen vanuit MO/BW moeite hebben om een woning te vinden omdat zij niet geaccepteerd worden 
in de wijk.    
 
Een gemeentelijke stakeholder geeft echter aan te vermoeden dat er vanuit de wijk weinig weerstand is 
richting nieuwe bewoners die vanuit MO/BW verhuizen naar een zelfstandige woning. Weerstand vanuit 
bewoners richt zich volgens hem vaker op geclusterde intramurale plekken. De verhuizing van een 
bewoner vanuit MO/BW naar de wijk is voor buurtbewoners meestal ook niet als dusdanig zichtbaar. Een 
andere gemeentelijke stakeholder signaleert soms wel wrijving in de wijk bij bewoners die zijn 
uitgestroomd vanuit MO/BW: Nou, dit is een heel dynamische situatie aan het worden in sommige 
gevallen, waarin heel veel belangen spelen. Hij stelt dat er in deze gevallen ambulante ondersteuning 
opgeschaald kan worden, maar dat het ’s nachts of in het weekend als er bijvoorbeeld een feestje is, het 
moeilijk blijft om overlastmeldingen snel door de ondersteunende organisatie te laten adresseren. Bij 
overlast worden met name formele meldroutes bewandeld (GGD, politie, woningcorporatie, gemeente). 
Ook kan burenbemiddeling ingezet worden.  
 
De gemeente besteedt daarnaast onder andere aandacht aan ondersteuning van mantelzorgers. In de 
regio wordt door verschillende professionals (vanuit welzijn, GGD, handhaving, woningbouwcorporatie, 
armoedepreventie) ingezet op outreachend werken wanneer er zorgen of overlast zijn met betrekking tot 
bewoners in de wijk. Ook achterstallige betalingen kunnen een aanleiding vormen voor wijkprofessionals 
om bij een bewoner te peilen of ondersteuning nodig is (zie ook hoofdstuk 2, p.33).  
 
In de vorige rapportage van de tweede meting beschreven wij hoe vanuit de gemeente relatief actief 
beleid bestaat om naast signalering, mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Omdat door 
schaamte, afkeer tegen hulpverlening of zorgmijding, ondersteuning soms maar beperkt lukt, is eerder 
aanbod erop gericht geweest vrijwilligers een dag te laten helpen met het huishouden of tuin op orde 
maken. Momenteel brengt de gemeente ook in kaart wat er rondom mantelzorgers en thema’s als 
eenzaamheid op te bouwen is aan netwerken (vrijwilligers, buurtinitiatieven) en steun. In het volgende 
onderdeel kijken we meer specifiek naar de rol van passende daginvulling.  
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3.2 Het belang van (passende) daginvulling  
Naast zelfstandig wonen, lijkt ook passende daginvulling een bepalende factor voor cliënten om wel of 
geen stappen te zetten in herstel. Dit helpt cliënten om hun leefwereld te vergroten, een gevoel van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te ontwikkelen en daarbij biedt het structuur. Ook doen cliënten 
contacten op, wat sociaal isolement kan voorkomen19. Tabel 4 illustreert de daginvulling van 
cliëntparticipanten over de jaren heen.  
 
Tabel 4 Overzicht vormen van daginvulling over tijd 

 2019  2020  2021  
Wel daginvulling         
        Betaald werk 
        Vrijwilligerswerk  
        Dagbesteding  
        Studie  

15 
 

 
4 
1 
9 
1 

10 
 
 

 
4 
1 
4 
1 

15 
 

 
4 
9 
1 
1 
 

Geen daginvulling 8  8  8  
Onbekend 1  1  0  
Totaal 24  19  24  

 
In de onderstaande paragrafen wordt verder ingegaan op verschillende vormen van participatie en 
zinvolle daginvulling. Ook wordt stil gestaan bij mogelijke factoren die participatie kunnen belemmeren.  
 
Participatie in de wijk 
Enkele participanten die in BW of in een Wooncirkel van Leviaan verblijven bezoeken regelmatig een 
participatiecentrum in de buurt. Zij werken hier bijvoorbeeld als vrijwilliger bij activiteiten die door 
Leviaan worden georganiseerd. Eén van hen, verblijvend in BW, geeft aan hiermee heel blij te zijn: Ja, mijn 
wereld gaat open. Vrijer. Er zijn ook participanten die deze stap niet zetten. Zo vertelt een participant die 
in BW verblijft niet naar het participatiecentrum te durven omdat deze zich schaamt voor diens uiterlijk. 
Deze participant heeft geen gestructureerde daginvulling buitenshuis.  
 
Terwijl door BW-cliënten wel wordt geparticipeerd in door Leviaan georganiseerde activiteiten op 
reguliere welzijnslocaties, signaleren stakeholders weinig verbinding tussen het reguliere welzijnsaanbod 
in de wijk en het aanbod van Leviaan op deze zelfde locaties:  
 

 
19 Spruit, L., Schutjens, J., & Welling-Maassen, A. (2015). Dagbesteding onder de loep. Is het een kwestie  
van motiveren? [Bachelor thesis, Fontys Hogeschool]. Verkregen van: 
https://hbokennisbank.nl/details/sharekit_fontys:oai:surfsharekit.nl:45718cac-b058-473f-a290-64b1d61b8055 
 

https://hbokennisbank.nl/details/sharekit_fontys:oai:surfsharekit.nl:45718cac-b058-473f-a290-64b1d61b8055
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Maar ik merk gewoon dat bewoners toch daar bepaalde sociale normen neerleggen over hoe de 
dingen dan moeten gaan. Dus dat het aan de buitenkant leuk lijkt dat zo’n groep zich in een soort 
buurtcentrum bevindt en daar elkaar ontmoet, en dat het dan onder het mom van participatie in 
de wijk gebeurt. Maar in de sociale omgang blijven dat vaak verschillende groepen waarbij je dan 
soms wel ziet dat buurtbewoners zich dan over iemand ontfermen, of gerust wel vriendelijk zijn, 
en ook wel iets van hand- en spandiensten willen verrichten, maar waarbij er ook wel gestuiterd 
wordt als iemand dan bijvoorbeeld bij de yogagroep wil aansluiten, en zich dan toch hier en daar 
wel bijzonder gedraagt. 

Deze niet-gemeentelijke stakeholder geeft aan dat het lastig is voor welzijnswerk om hierop in te grijpen, 
omdat de meeste activiteiten binnen welzijnswerk vanuit bewoners worden georganiseerd: dus in 
hoeverre kan je dat sturen. Zij signaleert dat het voor veel mensen moeilijker wordt om mee te doen en 
pleit voor gevarieerder aanbod in de wijk. Verder wordt door stakeholders gepleit voor samenwerking 
hierbinnen, waarbij alle partijen kijken: als je toch in die wijk rondloopt, dan kan je net zo goed ook even 
aanbellen bij diegene van: hoe gaat het? Dat hoeft niet die partij alleen te doen, denk ik. Een niet-
gemeentelijke stakeholder benadrukt dat welzijnsorganisatie er ook zijn voor de doelgroep met ervaring 
in MO/BW: Wij werken in opdracht van de gemeente voor alle bewoners van de stad, dus daar hoort deze 
doelgroep ook gewoon bij. 
 
In regiogemeenten is het faciliteren van participatie en inclusie in de wijk opgenomen in de 
woonzorgvisies, maar is dit gedurende de coronaperiode onder meer door wisselingen in personeel stil 
komen te liggen. Opvallend is dat participatie in de Regiovisie MO/BW 2019-2022 niet is opgenomen. In 
de nieuwe Regiovisie komt dit volgens gemeentelijke stakeholders wel aan bod. In Purmerend wordt 
aansluiting gezocht tussen het ruimtelijk en sociaal domein door te onderzoeken wat er nodig is voor een 
sociaal sterke wijk met passende voorzieningen. Hierbij wordt ook ingezet op informele 
ontmoetingsplekken, zoals ruimte voor een ruilmarkt, een moestuin, wandelgroepen, kookgroepen. 
Welzijnsorgansiaties zijn daarbij betrokken: Juist ook om die buurt meer naar buiten te krijgen en die 
saamhorigheid te creëren, dan hebben we wel een stukje grond waar je dat kan doen (beleidsmedewerker 
sociaal domein centrumgemeente).  

Zinvolle daginvulling zorgt voor structuur en ritme 
De meeste cliëntparticipanten die wij hebben gesproken geven aan enige vorm van daginvulling te 
waarderen omdat het zorgt voor een dagelijks ritme. Zo ook voor Jonas, die een verleden heeft met 
psychische problematiek, waaronder depressie. Gedurende de coronacrisis kreeg hij een terugval en 
worstelde hij weer met depressieve gevoelens: Vorig jaar, ik was ook leeg, ook met corona enzo. Mijn 
leven was gewoon leeg. Maar nu heb ik een dagbesteding en toekomstperspectief. Ten tijde van het 
interview in deze derde meting is de dagbesteding in het kader van behandeling van Jonas weer opgestart 
en onderneemt hij weer dingen met zijn sociale netwerk. Het gaat weer beter met hem: Nu ben ik fulltime 
weer bezig. Dat helpt ook. Dus ik heb gewoon dag- en nachtritme, zelfs in de weekenden sta ik gewoon op 
tijd op. Ik lig niet meer de hele dag in bed. Dit voorbeeld van Jonas illustreert hoe belangrijk dagbesteding 
is voor zijn herstel. Hoewel zijn huidige dagbesteding ook behandeling behelst en dus sterk gericht is op 
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de zorg, ondersteunt deze structuur hem in het nadenken over volgende stappen op het gebied van 
zinvolle daginvulling. Hij is ook met een jobcoach bezig met het zoeken naar een passende vervolgstap op 
het gebied van werk of opleiding. 
 
Binnen de groep respondenten zijn er vier die betaald werk doen. Zij hebben allen over de afgelopen jaren 
een positieve ontwikkeling doorgemaakt en daarmee stappen gezet in hun herstel. Zo is er bijvoorbeeld 
Nancy, een vrouw die na haar scheiding dakloos raakte en bij een MO-voorziening terecht kwam, de plek 
waar we haar tijdens de eerste meting spraken. Vorig jaar is ze echter uitgestroomd naar een zelfstandige 
woning en heeft ze al een mooie stap gezet richting betaald werk. Dit jaar vertelt ze ons dat ze een nieuwe 
baan heeft gevonden bij haar voormalige MO-voorziening, waar ze cliënten begeleidt: Ik hoop dat ik 
misschien één iemand goed kan begeleiden. Ik was zelf heel goed begeleid door [MO-voorziening]. Met 
haar ervaring en eigen levenslessen probeert ze het verschil te maken voor cliënten:   
 

Ik merk het zelf ook met mijn ervaring. Wat ik altijd probeer bij mensen is wel een stukje licht te 
laten zien. Dat er wel weer hoop is. Want dat is het ergste dat een mens kan hebben: geen uitzicht 
meer. Dat vond ik zelf ook het ergste. En dan probeer ik altijd te zeggen: "Kijk naar mij, ik ben daar 
ook uitgekomen, we gaan samen dat pad op." 

 
Naast haar werk bij de MO-voorziening volgt Nancy nu ook een deeltijd Hbo-opleiding die goed aansluit 
bij haar huidige werkzaamheden. De casus van Nancy, maar ook die van de andere drie cliënten zijn 
positief en laten zien dat het doen van betaald werk bijdraagt in hun zelfvertrouwen en een gevoel van 
eigenwaarde met zich meebrengt.  
 
Een aantal participanten geeft ook aan geen zinvolle daginvulling te hebben. Dit wordt verschillend 
ervaren. Zo vertelt Laurens dat hij dagen in bed ligt en bijna de deur niet uitkomt, terwijl hij kampt met 
depressieve gevoelens. Ook Marissa brengt veel tijd door binnenshuis, maar geeft aan fysiek (nog) niet in 
staat te zijn om (vrijwilligers)werk te doen. Voor nu vindt zij dat zelf geen probleem, aangezien ze al veel 
tijd kwijt is met schoonmaken, boodschappen doen en koken nu ze zelfstandig woont. Marissa bespreekt 
eventuele mogelijkheden met haar begeleiding, maar Laurens ontvangt geen enkele vorm van begeleiding 
en lijkt niet in staat om zelfstandig deze stappen naar zinvolle daginvulling te zetten. Hij zou wel graag een 
volkstuin willen, maar heeft het gevoel dat niet zelfstandig te kunnen realiseren.  
 
Belang van uitdaging binnen het aanbod  
Er is ook een aantal participanten kritisch over de passendheid van het aanbod waarin ze participeren. Zo 
was Jens vorig jaar niet helemaal tevreden met het werk wat hij deed, hij miste de uitdaging en was voor 
zijn gevoel onder zijn kunnen bezig. Hij merkte echter ook dat de maatschappij snel en hard is, waardoor 
hij soms bang is bepaalde zaken niet snel genoeg op te pakken. Gelukkig is het hem, samen met gerichte 
begeleiding, gelukt om een stap te zetten naar werk dat meer bij hem past. Jens vertelt:  
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Maar het frustrerende is, je weet dat je meer kan, maar het wordt je heel erg lastig gemaakt, 
waardoor je toch, daarom deed ik dat [vorig beroep], ik had altijd het gevoel dat ik onder mijn 
niveau lag-- Op een gegeven moment doe je het echt te makkelijk. Dan ben ik wel blij dat dit op 
mijn pad is gekomen. Dat is toch wel wat meer uitdaging. 

 
Jens is blij met een nieuwe stap en de uitdaging. In de afgelopen drie jaar heeft hij – mede door zijn eigen 
wilskracht – ervoor gezorgd dat hij aan het groeien is in zijn werk en dat het werk steeds meer aansluit op 
zijn behoeftes en kunnen.  
 
Toch lukt het niet elke cliënt om daginvulling te krijgen die voldoet aan diens wensen. Dit kan liggen aan 
het initiatief van de cliënt zelf, maar kan ook verband houden met de ondersteuning van begeleiding 
hierin. Zo heeft een aantal cliënten in een BW-voorziening de indruk enkel dagbesteding binnen de 
voorziening te kunnen doen. Dit kan cliënten belemmeren in het vergroten van hun leefwereld. Lars heeft 
om die reden gekozen om te stoppen met dagbesteding. Ook Milan is ontevreden over zijn aanbod op het 
gebied van daginvulling.  
 

Casus Milan:  
Milan sorteert al acht jaar speelgoed in zijn kamer van de lokale BW-voorziening. Elke week krijgt hij 
een grote zak van dit speelgoed thuis, die hij voor op verzoek van een kinderziekenhuis sorteert op 
kleur en vorm. Hier krijgt Milan één euro per uur voor, wat hem vaak ontmoedigt. In de eerste 
onderzoeksmeting vertelde Milan al dat hij zijn verdiensten karig vindt en graag in de toekomst meer 
zou willen verdienen voor zijn werkzaamheden. Hij zou graag de stap willen zetten naar een andere 
vorm van dagbesteding, het liefst in de vorm van betaald werk, maar weet niet goed hoe: het 
[speelgoed sorteren] belemmert mijn ontwikkeling. Alleen, hoe moet je dat aanpakken? Ik weet niet hoe 
ik dat moet aanpakken. Naar eigen zeggen heeft Milan bij zijn begeleiding al meerdere malen 
aangegeven wat anders te willen doen. Zij hebben toen voorgesteld dat hij conciërgewerk kon gaan 
doen in het participatiecentrum in de buurt. Hoewel hij meer vrijheid ervaart nu hij stappen zet buiten 
de BW-voorziening, voelt hij zich ook daar Milan  niet op zijn plek:  
 

Ik zou graag wat anders willen doen maar dit biedt de [naam BW-aanbieder]. Ik zou wel wat 
anders willen doen. Ik zit er al jaren tegen te boksen. Het gaat niet om het geld, maar het gaat 
om wat je doet. Ik wil betaald werk doen. Alleen: waar zitten de mogelijkheden? En die macht 
heb ik niet. Ik kan er niet tegenin. Ik heb die macht niet. 

 
Milan heeft het gevoel vast te zitten in wat de BW-voorziening hem kan bieden. Naar eigen zeggen 
belemmert hem dit in zijn groei.  

 
Over de drie jaren zien wij dat Milan geen stappen heeft gezet op bepaalde gebieden, terwijl hij wel al 
sinds de eerste meting zegt dat te willen. Eén van de niet-gemeentelijke stakeholders uit de focusgroep 
participatie verklaart deze casus als volgt:  
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Maar het effect van hospitalisering is hospitalisering. En die speelgoed jongen, het zijn vaak 
jongens, dat die daar acht jaar zit, is een combinatie van niet hoeven, niet durven, niet willen, 
hospitaliseren. En als je dat maar lang genoeg doet, dan wordt de afstand tot de arbeidsmarkt elk 
jaar groter. En de draai die we moeten maken, maar dat is een maatschappelijke draai in mijn 
ogen, is dat we vanaf dag één ook overigens bij [BW-voorziening] zeggen: "Fijn dat je bij ons komt 
wonen. We gaan je begeleiden, we gaan je helpen en je gaat vanaf dag één naar de participatie. 
Want als je eenmaal thuis zit, dan zit je thuis en dan wordt het veel moeilijker." Dus het is ook wel 
een ingewikkelde maatschappelijke opdracht (Focusgroep participatie). 

Naast het feit dat het uiteraard afhankelijk kan zijn van de cliënt, ziet deze stakeholder het ook als een 
maatschappelijke opdracht om participatie op de kaart te zetten.  
 
Cultuuromslag in de blik op participatie 
De ambulantiseringsopgave behelst niet alleen het verplaatsen van wonen naar de wijk, maar ook een 
herinrichting van het aanbod van dagbesteding en (vrijwilligers)werk: laagdrempelig en nabij. Volgens 
aanbieders van huidige dagbesteding voor BW-cliënten is het heel lastig voor cliënten om zich buiten de 
omgeving van BW te begeven. Het kan dan gaan om een voorkeur voor de veiligheid van de BW-omgeving, 
om vervoer dat als lastig wordt ervaren of ook lastig is, vanwege beperkte vervoermogelijkheden.  

Het is een groep, we hadden het net over multiproblemen, het staat wel op de kaart, de 
mogelijkheden wat er bij een wijkteam en bij een Clup Welzijn kan, en we hebben een WSP 
(werkgeversservicepunt) en we hebben eigen dagbestedingslocaties. Ik heb zelf net in Noord-
Purmerend een nieuw soort stadsbos, moestuin, groenvoorziening ding opgetuigd met mensen. 
Dus het is er wel. We weten ook dat het er is, maar het is soms gruwelijk en moeilijk om de cliënten 
daar te krijgen (Focusgroep aanbieders participatie). 

Ook benoemt een niet-gemeentelijke stakeholder dat personeel behoudend is met activeren richting 
participatie, ook om crisissen (terugval in GGZ-problematiek) te voorkomen:  
 

Dus het zit hem ook niet alleen maar in het beschikbaar hebben van middelen of geld of wat dan 
ook, het zit ook in de mensen zelf en in onze instelling. Dus ik denk en dat roep ik ook in huis: we 
moeten onze ambities om mensen te laten participeren ook realistisch maken.  

 
Opvallend is dat een aanbieder van participatie BW stelt dat bij een deel van de cliënten participatie niet 
nastrevenswaardig is, omdat zij gelukkiger zouden zijn zonder.  
 

Wij proberen de cliënten in regie van hun herstel en van hun gewenste eigen leven te laten. En als 
zijn dan zeggen: "ik vind het eigenlijk wel best zo", dan moeten we dat misschien ook maar zo 
laten, want de maatschappij zit ook niet elke dag op ze te wachten. Dat klinkt misschien een beetje 
cynisch, maar dat bedoel ik niet zo, maar de mate van gelukzaligheid en tevredenheid die ze 
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hebben bereikt, die moet je soms ook gewoon koesteren. Dus participatie is dan niet een norm 
voor iedereen.  

 
Tegelijkertijd geldt dat het participatie aanbod mogelijk nog erg beperkt is, of dat mogelijkheden 
onvoldoende bekend zijn bij cliënten (en hun directe begeleiders). Meer variatie hierin, afgestemd op 
degene die thuis zit, kan deze vicieuze cirkel doorbreken. De ontwikkeling van wooncirkels biedt volgens 
de betrokken stakeholders mogelijk de insteek om naast het wonen buiten de BW-instelling, tevens een 
gevarieerd participatie-aanbod te realiseren; nabij en laagdrempelig.  
 

Belangrijkste punten over landen in de wijk en passende daginvulling: 
• Uitstroom uit een MO-BW voorziening is voor cliënten een impactvolle gebeurtenis. Het sociaal 

netwerk, de buurt, sociale wijkteams, buurthuizen en andere wijk-initiatieven hebben een rol 
bij zachte landing in de wijk.  

• Om de ambulantiseringsopgave te laten slagen is het van belang dat samen met deze partijen 
de zachte landing wordt opgestart voordat of zodra een cliënt naar de wijk verhuist.  

• Specifieke GGZ kennis is cruciaal als onderdeel van passende ambulante ondersteuning. Welzijn 
en Leviaan zijn beide aanwezig in de wijk, maar mengen nu nog niet goed. 

• Begeleiding kan een belangrijke rol spelen in het (weer) leggen van sociale contacten, zodat 
cliënten ook contacten leggen, gestoeld op meer gelijkwaardigheid.  

• Passende daginvulling (niet te laag niveau) bevordert duurzaam herstel. Cliënten vergroten op 
die manier hun leefwereld, krijgen een dagelijks ritme/structuur en leggen sociale contacten.   

• Het ontbreken van passende daginvulling leidt er voor een aantal cliënten toe dat zij het gevoel 
hebben geen stappen te zetten in hun herstel. Het is hierin belangrijk om op een integrale wijze 
te kijken naar wat een specifiek persoon nodig heeft en hoe hij/zij kan groeien.  

• Ambulantisering vraagt om meer participatie aanbod buiten de (organisatie van de) 
woonvoorziening, met in gevallen aandacht voor vervoer.  

• Stigma rondom de doelgroep MO/BW kan een rol spelen voor cliënten die worstelen met 
landen in de wijk. Voor maatschappelijk herstel en sociale inclusie is stigmabestrijding nodig.  
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4. Conclusie, discussie en aanbevelingen  
De afgelopen drie jaar hebben wij zowel cliënten als stakeholders in de regio Waterland gevolgd. Hierdoor 
leren wij hen en hun verhalen goed kennen, en zijn ontwikkelingen over tijd goed te volgen. In de tweede  
meting is gefocust op preventie van dakloosheid en duurzaam herstel. Bevindingen waren dat het 
voldoende en tijdig kunnen op- en afschalen van zorg door een structureel ingericht signaleringsnetwerk 
en het organiseren van een sluitend vangnet belangrijke voorwaarden voor preventie van en herstel na 
dakloosheid zijn. 
 
Deze onderzoeksronde ligt de focus op het transistiemoment van uitstroom. Doels is geweest met deze 
meting zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er nodig is om zelfstandig en inclusief te kunnen wonen. 
Hiervoor hebben wij 23 cliënten geïnterviewd, en focusgroepen en interviews gehouden met 28 
stakeholders. Op deze manier kunnen wij cliënt-perspectief inbrengen bij stakeholders van gemeenten en 
uitvoerende organisaties.  Hieronder worden de belangrijkste conclusies per thema nogmaals genoemd. 
Daarbij worden er ook aanbelevingen geformuleerd.  

4.1 Uitstroom in de woningmarkt 
Belangrijkste punten uit het hoofdstuk over uitstroom in de woningmarkt: 

• Huidige afspraken versnellen uitstroom uit MO/BW niet. Cliënten worden te laat aangemeld 
en wachten lang in MO of BW op urgentie, of komen niet in aanmerking. Tijdelijke woningen 
geven stress en verhoogd risico op herhaald gebruik van opvang.  

• Aanbeveling: meer (koepel)afspraken tussen corporaties, aanbieders en gemeenten 
over het benodigde en beschikbare contingent aan woningen voor uitstroom uit 
zorginstellingen.  

• Geïnterviewde BW-cliënten hebben in bepaalde gevallen het gevoel ‘vast’ te zitten en zien hun 
kansen op uitstroom kleiner worden door woningkrapte, lange wachtlijsten en geen aanspraak 
kunnen maken op urgentie.  

• In deze regio lijkt scherp zijn op aannamen in het denken over BW vanuit organisaties, cliënten 
zelf en buurtbewoners nodig (stigma en zelfstigma).  

• Geïnterviewde MO-cliënten zijn grotendeels wel uitgestroomd naar een permanente 
zelfstandige woning, en zijn dan tevreden over het tempo van uitstroom. Verbeterpunten 
liggen in het tijdig opzetten van ambulante ondersteuning  en  de continuïteit van deze 
ondersteuning.  

• Stagnatie in uitstroom onder cliënten die er wel klaar voor zijn, kan schadelijk zijn voor herstel. 
Cliënten die in een onrustige voorziening verblijven zien zelf hierin een  risico om terug te 
vallen. Het woningtekort maakt dat deze cliënten langer dan gewenst in een voorziening 
verblijven.  
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• Vanuit BW worden wooncirkels met nabije ‘omklap’-woningen en nabije BW-ondersteuning 
gezien als mogelijkheid voor ambulantisering. Afspraken tussen woningcorporaties en BW zijn 
echter nog niet rond.  
• De UvA valt op dat deze wooncirkels niet specifiek bedoeld lijken voor de meer kwetsbare 

BW-cliënten. Hier ligt mogelijk ook een risico in het niet  doorontwikkelen van ambulante 
BW-ondersteuning buiten wooncirkels, en de beperking van het accepteren van 
corporatiewoningen, alleen in de wooncirkel.  

• Tijdelijke woningen worden door een aantal cliënten geweigerd door onrust en gebrek aan 
perspectief. Huurders van deze woningen melden zich na twee jaar weer bij de opvang. 

• Tijdelijke woningen bieden een oplossing, maar niet voor kwetsbare groepen. 
 
In deze derde meting hebben wij inzichtelijk kunnen krijgen hoe het met cliënten gaat en welke stappen 
zij zetten in hun herstelproces, mede doordat we de meeste van hen voor de derde keer spreken. Cliënten 
die positieve stappen zetten in hun herstel verklaren dit doordat ze zelfstandig zijn gaan wonen, hun 
ambulante ondersteuning goed geregeld is, ze een goed sociaal vangnet hebben en ze het gevoel hebben 
mee te draaien in de samenleving. Verklaringen voor cliënten die geen of minder stappen zetten zijn onder 
andere het gevoel ‘vast’ te zitten in BW, het ontbreken van uitdagende daginvulling en het wegvallen van 
begeleiding na zelfstandig wonen.  
 
Door het volgen van cliënten over tijd is te zien dat vooral cliënten vanuit MO doorstromen naar 
zelfstandig wonen. Vanuit BW is het uitstromen lastiger. Sommige van de door ons geïnterviewde cliënten 
wachten al jaren, maar hebben geen zicht op eigen woning omdat ze niet voor urgentie in aanmerking 
komen en niet voldoende inschrijftijd hebben. Met name vanuit MO zijn cliënten creatiever (ondersteund) 
in het regelen van een alternatieve woonplek.  
 
Idealiter stromen cliënten – op eigen tempo - uit naar een zelfstandige woning met ondersteuning, waar 
zij voor onbepaalde tijd kunnen verblijven. De woningkrapte vertraagt de ambulantiseringsopgave echter. 
Purmerend biedt nu tijdelijke woningen aan, deels om doorstroom uit instellingen te faciliteren, maar 
zonder garantie op een vervolgplek brengt dit stress en terugval met zich mee voor de kwetsbare MO/BW 
doelgroep. Eerder onderzoek laat ook zien dat verhuizen en onzekerheid in woonsituatie veel stress met 
zich meebrengt, wat het risico op terugval kan verhogen (Boesveldt, 2019).  
 
Aanbeveling bij de bevindingen in deze meting betreft het maken van meer (koepel)afspraken tussen 
corporaties, aanbieders en gemeenten over het benodigde en beschikbare contingent aan woningen voor 
uitstroom uit zorginstellingen. Bij het aanbieden van een woning aan uitstromende MO of BW cliënten 
zou daarbij gekeken kunnen worden naar de passendheid van de omgeving en niet naar de duur van 
(lokale) inschrijving. Het is van belang dat gezamenlijk een goed beeld ontstaat van het benodigde aantal 
woningen voor uitstroom. De huidige praktijk van stagnerende uitstroom, in combinatie met ad hoc 
oplossingen, vaak ook buiten het zicht van deze partijen, geeft hier geen goed beeld van.  
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BW-aanbieder Leviaan ziet de doorontwikkeling van wooncirkels voor BW cliënten als een belangrijke 
kans voor ambulantisering, en geeft aan hierover in gesprek te zijn met corporaties. De gemeente ziet 
wooncirkels als een mogelijkheid om ook samenwerkingen tussen partijen versterken.  
 
Vanuit de UvA wordt hierbij gewezen op de mogelijke lastigheid hieraan: dat de interesse in beschikbare 
woningen vanuit Leviaan zich beperkt tot een gebied binnen de cirkel. Ook bestaat hier het risico dat de 
doorontwikkeling van ambulante ondersteuning primair binnen een dergelijke wooncirkel plaatsvindt, 
terwijl begeleidingsvragen mogelijk ook buiten de cirkel liggen. Mogelijk is de wooncirkel wel geschikt 
voor kwetsbare cliënten, die anders niet uit BW zouden uitstromen.  
 
Aanbeveling uitstroom naar en begeleiding in gemeente van herkomst. In het nieuwe beleidskader 
(2022) is afgesproken dat taken voor zowel BW als MO bij Purmerend belegd blijven, daar de aantallen te 
laag zijn in omringende gemeenten. Tegelijkertijd is van belang dat BW-gefinancierde ambulante 
ondersteuning ook in de regio kan worden aangeboden. Met voldoende ‘overbruggingszorg BW’ kan een 
cliënten mogelijk alsnog thuis blijven wonen, en hoeft een plek op een wachtlijst voor BW niet te worden 
verzilverd. Beleidsmedewerkers en zorgaanbieders gaven aan dat beperkte ambulante ondersteuning 
mogelijk is in de regio gemeenten. Voor de aanvraag van meer specialistische, zwaardere BW 
ondersteuning is doorverwijzing naar Purmerend nodig. Onduidelijk is of een ambulant pakket ook in de 
regiogemeente kan worden aangeboden. Dit strekt wel tot de aanbeveling.   

4.2 Ambulante ondersteuning na uitstroom 
Belangrijkste punten uit het hoofdstuk over ambulante ondersteuning na uitstroom: 

• Cliënten geven aan dat voor succesvolle ambulantisering de juiste begeleiding en behandeling 
beschikbaar moet zijn, rekening houdend met de moeite die het kost om hulp te vragen. 

• Met name MO-participanten zijn tevreden over de begeleiding richting uitstroom, BW-
participanten geven aan uitstroomgerichte ondersteuning te missen. 

• Volgens stakeholders voelen BW-cliënten zelf vaak weerstand tegen uitstroom, in een 
interview met een BW-cliëntparticipant kwam dit ook aan de orde. 

• Integraal en continu ondersteuningsaanbod worden door uitstromende cliënten belangrijk 
gevonden. Cliënten die zelf een woonplek zoeken, missen vaak ondersteuning na uitstroom. 

• Terwijl oplossingen op casusniveau wel worden gevonden, is uitstroom uit klinieken en MO/BW 
voorzieningen structureel niet goed belegd en verschilt samenwerking tussen de verschillende 
aanbieders. 

• Cliënten en stakeholders signaleren gebrek aan integraliteit op MO/BW: zo is er stagnatie in 
deze keten en verstoren wachttijden continuïteit in aanbod aan cliënten. 

• Stakeholders missen regie en overzicht op regionale samenwerking en bovenregionale 
samenwerking, ondermeer t.b.v. specialismen als triple diagnose.  

• Laagdrempelig wijkgericht werken krijgt veel aandacht. Sociale wijkprofessionals zijn inzetbaar 
voor begeleidingsvragen. Zichtbaarheid sociale wijkprofessional is nog niet verbeterd. 
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• Financiële begeleiding is beschikbaar. Gemeente zet daarnaast in op terrein van 
armoedepreventie, zorg en veiligheid, en het ondersteunen van mantelzorgers. 

 
Over tijd is te zien dat de houding tegenover ambulantisering onder MO en BW-cliënten verschuift naar 
meer positief. Onder MO-cliënten was dit al overwegend positief, maar met name in BW is een 
verschuiving te zien. Sommige BW-cliënten laten meermaals over tijd zien dat zij moeite hebben om uit 
te stromen. Deze stagnatie beperkt hen in hun herstel. Een aantal MO-cliënten is positief over hun 
begeleiding naar en na uitstroom. Er zijn ook haperingen gemeld in de continuïteit en integraliteit van het 
hulpaanbod. Een enkeling had bijvoorbeeld kort na uitstroom moeite om aan de bel te trekken over 
financiën, wat aangeeft hoe cruciaal goede begeleiding in die periode net na uitstroom is. Dat is later 
rechtgetrokken, maar heeft een periode van stress opgeleverd. Een ander vertelt over vele wisselingen 
van begeleiders en gebrek aan samenhang in de ondersteuning. 
 
Een tweede aanbeveling bij het maken van meer (koepel)afspraken tussen corporaties, aanbieders en 
gemeenten betreft de bevinding op basis van onder andere de casus van Laura. Zij vertelt hoe er aan haar 
door de woonvoorziening waar zij verbleef voorwaarden werden gesteld voor het aanvragen van urgentie: 
zo moest zij bijvoorbeeld zinvolle daginvulling hebben. In deze casus is onduidelijk of dit een doorvertaling 
betrof van voorwaarden voor urgentie, zoals deze gelden in de regio, of dat deze voorwaarde door de 
instelling zelf werd gesteld en dat dit eigenlijk een begeleidingsdoel betrof en geen voorwaarde voor 
urgentie. Mogelijk stellen verschillende partijen verschillende voorwaarden. De aanbeveling is dit te 
verkennen voor het maken van afspraken. 
 
Aanbeveling zichtbaarheid wijkteam medewerkers. Purmerend is terughoudend ten aanzien van 
zichtbaarheid van aanbod van wijkteams. De gemeente doet liever alleen wat nodig is, en wil niet teveel 
begeleiding en ondersteuning breed aanbieden. Er wordt wel ingespeeld op signalen wanneer er iets 
speelt als overlast, verwaarlozing of achterstallige betalingen. Daarmee wordt gericht begeleiding en 
ondersteuning aangeboden, juist aan mensen die ook zelf niet om ondersteuning zouden vragen. De 
aanbeveling is om te blijven inzetten op zichtbaarheid in de wijk, ook vanwege de digitale kloof. Niet 
iedereen kan online informatie over het wijkteam vinden, of weet daar op uit te komen.  

4.3 Landen in de wijk en de weg naar passende daginvulling 
Belangrijkste punten over landen in de wijk en passende daginvulling: 

• Uitstroom uit een MO-BW voorziening is voor cliënten een impactvolle gebeurtenis. Het sociaal 
netwerk, de buurt, sociale wijkteams, buurthuizen en andere wijk-initiatieven hebben een rol 
bij zachte landing in de wijk.  

• Om de ambulantiseringsopgave te laten slagen is het van belang dat samen met deze partijen 
de zachte landing wordt opgestart voordat of zodra een cliënt naar de wijk verhuist.  

• Specifieke GGZ kennis is cruciaal als onderdeel van passende ambulante ondersteuning. Welzijn 
en Leviaan zijn beide aanwezig in de wijk, maar mengen nu nog niet goed. 
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• Begeleiding kan een belangrijke rol spelen in het (weer) leggen van sociale contacten, zodat 
cliënten ook contacten leggen, gestoeld op meer gelijkwaardigheid.  

• Passende daginvulling (niet te laag niveau) bevordert duurzaam herstel. Cliënten vergroten op 
die manier hun leefwereld, krijgen een dagelijks ritme/structuur en leggen sociale contacten.   

• Het ontbreken van passende daginvulling leidt er voor een aantal cliënten toe dat zij het gevoel 
hebben geen stappen te zetten in hun herstel. Het is hierin belangrijk om op een integrale wijze 
te kijken naar wat een specifiek persoon nodig heeft en hoe hij/zij kan groeien.  

• Ambulantisering vraagt om meer participatie aanbod buiten de (organisatie van de) 
woonvoorziening, met in gevallen aandacht voor vervoer.  

• Stigma rondom de doelgroep MO/BW kan een rol spelen voor cliënten die worstelen met 
landen in de wijk. Voor maatschappelijk herstel en sociale inclusie is stigmabestrijding nodig.  

 
Bij een aantal cliënten is te zien dat zij na uitstroom zelf in staat zijn geweest contacten in de buurt op te 
bouwen, met name met buren. Met name de corona maatregelen hebben de sociale contacten erg 
teruggebracht en nu dit weer open gaat, vertellen mensen hoe goed hen dat doet.  
Een aantal respondenten heeft over tijd betaald werk gekregen en dit betekent veel voor hen. Binnen BW 
is helaas te zien dat sommige cliënten al jaren geen dagbesteding hebben, of al jaren een te lichte vorm 
van dagbesteding hebben en daarin ook niet begeleid worden, terwijl zij daar wel een gemis ervaren. 
Sommige cliënten zijn over tijd wel begeleid naar beter passende daginvulling.  

 

Aanbevelingen stigma en cultuurverandering. Bij antistigma-interventies wordt vaak een driedeling 
gemaakt: protest, voorlichting en contact. Daarvan brengen contactinterventies de grootste positieve 
attitudeveranderingen teweeg. Deze interventies bevorderen de directe omgang tussen cliënten en 
andere burgers in een positieve context. Verder leert onderzoek dat interventies waarin mensen hun 
persoonlijke verhaal vertellen een gunstiger effect hebben dan interventies waarbij feiten en mythen 
centraal staan. En een antistigma-aanpak heeft meer effect als deze veelzijdig en duurzaam is en is 
ingebed in andere activiteiten gericht op participatie (Kenniscentrum Phrenos, 2014, p. 23) 
 
Aanbeveling buurtmethodiek housing first. Aangegeven is dat ondanks afspraken met 
ondersteuningspartijen, bij overlast met name formele meldroutes worden bewandeld zoals GGD, politie, 
woningcorporatie en gemeente. Een interessante onderzoeksbevinding uit een vijfjarige evaluatie van 
housing first in Amsterdam is geweest, dat er bij de zorgorganisatie meer adressen met klachten bekend 
waren dan bij de woningcorporatie. De verklaring hiervoor is geweest dat buurtbewoners direct bij de 
zorgorganisaties konden melden, die dit oppakkte met de ondersteunde huurder, en terugkoppelde aan 
de betreffende buurtbewoner. Zie ook:  Boekwerk Omz (huisvestingkwetsbaregroepen.nl) 
   
Aanbevelingen vervoer. In kleinere gemeenten zijn soms erg lange afstanden tussen woonplek van 
cliënt en dagbesteding (bijvoorbeeld dertig km). Faciliteren van vervoer, zoals een elektrische fiets, lijkt 
van belang.  
 

https://www.huisvestingkwetsbaregroepen.nl/wp-content/uploads/2020/11/Onderzoek-Discus-Housing-First-2012.pdf
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Aanbeveling financiering dagbesteding. Verhuizen van intramuraal wonen naar wonen in de wijk brengt 
veel veranderingen met zich mee. Continuïteit in dagbesteding is vaak van groot belang voor verhuizende 
cliënten. Aanbevolen wordt om participatie los van het wonen te financieren, zodat continuïteit in 
dagbesteding te realiseren is (zie bijvoorbeeld Boesveldt et al., 2021). 

Eindconclusie 
Wat vooral opvalt in deze onderzoeksronde in de regio Waterland is dat de ambulantiseringsopgave met 
creativiteit tegemoet wordt getreden. Er is blijvende behoefte aan regie op de samenwerking tussen 
partijen in de regio, en aan samenwerking met naburige regio’s, ook om van elkaar te leren. Een 
duidelijke start is aanstaande met de nieuwe woonzorgvisie en het beleidskader. Hierin worden in de 
samenwerking tussen het sociaal domein en wonen een aantal belangrijke stappen gezet. Het 
onderzoek laat ook zien waar nog verbeteringen nodig zijn. Zo heeft de gemeente toenemend zicht op 
de populatie van Wmo-BW-cliënten en zien wij hier in de komende meting mogelijk nieuwe uitkomsten 
van. Deze ingrediënten faciliteren het proces van ambulantisering en regionalisering.   
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Bijlage A: Samenvatting eerste meting 2019 

Bijlage B: Samenvatting tweede meting 2020 

Onderzoeksteam regio Waterland  



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-
werpen ‘preventie en herstel’, ‘in- en uitstroom van MO en BW’, en ‘regionalisering en samenwerking’:

Ambulantisering en regionalisering van maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen in de regio Waterland- rapportage 2019

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 verlopen. Voor deze eerste rapportage zijn medio 2019 24 gemeentelijke 
stakeholders van de centrum- en regiogemeenten geinterviewd, 15 niet-gemeentelijke 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 hebben geleid tot 
de volgende resultaten. Deze zijn hieronder samengevat op de onderwerpen ‘preventie en herstel’, ‘in- en 

uitstroom van MO en BW’, en ‘regionalisering en samenwerking’.

Preventie en herstel
De belangrijkste randvoorwaarden voor zelfstandig wonen in de wijk in de regio Waterland zijn: 
1. Voldoende en tijdig kunnen op- en afschalen van zorg door een structureel ingericht signaleringsnetwerk 

• Het sociaal wijkteam zou deze rol kunnen vervullen, mits het zijn zichtbaarheid verbetert en een meer 
outreachende aanpak hanteert. Hierdoor kunnen ook mensen met een zorgmijdend karakter vroegtijdig 
bediend worden. Cliënten zijn over het algemeen tevreden over het wijkteam wanneer zij hier begeleiding 
van ontvangen. In Waterland zijn cliënten echter nog veel onbekend met het sociaal wijkteam. 

• Financiële problematiek wordt nog onvoldoende tijdig gesignaleerd. Dit kan leiden tot verlies van de eigen 
woning. Eerder signaleren van huurschuld wordt door cliënten als belangrijk preventief middel gezien. 
Wanneer cliënten hulp bij financiën ontvangen zijn zij hier over het algemeen tevreden over. 

• Het is noodzakelijk dat met de ggd en de betrokken niet-gemeentelijke partners een eenduidige visie op 
bemoeizorg wordt ontwikkeld. Hierbij is het belangrijk dat de verdeling van verantwoordelijkheden en de 
wederzijds verwachte handelwijze goed worden uitgesproken. 

• Er is nog onvoldoende ggz-kennis bij medewerkers in de wijk. Toevoegen van deze expertise kan leiden tot 
een betere taakverdeling tussen de ggz en andere organisaties. 

2. Het organiseren van een sluitend vangnet  

• De aanpak van acute problematiek is nog onduidelijk, zowel voor gemeentelijke als niet-gemeentelijke 
partijen. Het is belangrijk dat ook bij acute zorg de samenwerking met de woningcorporaties wordt gezocht 
om woningverlies te voorkomen. 

• Er is nog onvoldoende crisisbereikbaarheid en -capaciteit. Ten tijde van deze rapportage wordt aan concrete 
verbeteringen gewerkt. 

3. Het realiseren van continuïteit van ondersteuning, woonruimte en omgeving.

• Continuïteit in dagbesteding, begeleiding en omgeving/netwerk is voor cliënten een belangrijke 
herstelfactor. 

• Cliënten geven aan dat een tijdelijke woning niet de voorkeur heeft, omdat dit onduidelijkheid voor de 
toekomst met zich meebrengt. 

• Ook wordt tijdig op- en afschalen benoemd als belangrijke voorwaarde.

4. Het betrekken van zowel wijkbewoners, als MO- en BW-voorzieningen bij de ambulantisering 

5. Het realiseren van genoeg aanbod (sociale huur)woningen voor de ambulantiseringsopgave 

• Als een van de grootste obstakels voor de ambulantisering wordt door zowel stakeholders als cliënten de 
druk op woningmarkt genoemd. Hierdoor moeten clienten lang op een woning wachten.

• Tijdelijke woonruimte is voor deze doelgroep niet altijd geschikt en vergroot de kans op terugval in 
dakloosheid. 



Gebruik van MO en BW-voorzieningen
M.b.t. instroom in-, uitstroom uit en de huidige voorraad aan MO en BW-voorzieningen in de regio 
Waterland constateren wij het volgende:

1. Het huidige aanbod BW is ontoereikend. Er is met name te weinig aanbod voor personen met een 
dubbele diagnose, verslavingsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

• Door de gemeente wordt Housing First voor de doelgroep ‘zware cliënten’ niet als mogelijkheid gezien, 
omdat ervan uit gegaan wordt dat deze doelgroep behoefte heeft aan een beschermd wonen setting 
waarin meer zorg wordt aangeboden. 

• Een Domus+voorziening, waartoe ten tijde van deze rapportage de mogelijkheden worden onderzocht, 
wordt gezien als een meer passende oplossing voor deze doelgroep.  

2. Cliënten geven aan het belangrijk te vinden dat er voldoende begeleiding is in de voorbereiding op 
uitstroom, en het succesvol vervolg hiervan: 

• Zij zijn overwegend tevreden over de continuïteit en afstemming van de ondersteuning die zij ontvangen.  

• Wel noemen clienten meer begeleiding te willen ontvangen gericht op het opbouwen van meer 
zelfvertrouwen en de nodige praktische vaardigheden om succesvol uit te stromen.

Regionalisering en samenwerking
Met alle deelnemers aan het onderzoek zijn de voornemens om de verantwoordelijkheden voor MO en BW  
te regionaliseren naar alle gemeenten in de regio Waterland besproken. Hieruit blijkt dat: 

1. Cliënten overwegend positief spreken over regionalisering en het idee dat zij in de eigen omgeving 
kunnen herstellen.

2. Alle gemeenten tevreden zijn met de afspraken om de huidige verdeling van taken tussen centrum- en 
regiogemeenten te handhaven met het oog op het huidige kennis- en voorzieningenniveau in centrum-
gemeente Purmerend en de schaalgrootte van de regio. 

• Regiogemeenten geven aan dat zij voornamelijk inzetten op preventie. Lokale middelen zouden echter 
nog beter kunnen aansluiten op het regionale aanbod. 

• De centrumgemeente spreekt de wens uit dat de regiogemeenten meer betrokkenheid tonen bij hun 
eigen burgers die in Purmerend in voorzieningen verblijven. 

• Het is voor regiogemeenten echter onduidelijk hoeveel van hun burgers in MO en BW in Purmerend 
verblijven. Dit maakt het gesprek over dit thema lastig. 

• Terugkeer naar de gemeente van herkomst een afspraak is in de regio, maar dat van feitelijke terugkeer 
volgens de centrumgemeente te weinig sprake is. Regiogemeenten geven aan dat terugkeer meestal 
niet mogelijk is door een tekort aan beschikbare sociale huurwoningen, waaruit het belang van inzet op 
preventie extra blijkt. 

3. Niet-gemeentelijke stakeholders onbenutte mogelijkheden zien om bovenregionaal aanbod te 
ontwikkelen. 

• Bij de uitvoerders bestaat de wens om op dit thema meer participatie door regiogemeenten te realiseren. 

4. Het maken van regionale prestatieafspraken over uitstroom vanuit MO/BW en preventie van 
huisuitzettingen zijn voorbeelden van samenwerking die zouden kunnen worden verkend.

 

Wij willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek! 

Voor meer informatie mail: n.f.boesveldt@uva.nl

www.onderzoekmobw.socsci.uva.nl



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

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

Belangrijkste oorzaken voor dakloosheid in de regio

Verkoop van de 
woning door de 
verhuurder 

Scheidingen 
of verbroken 
relaties

Niet kunnen 
betalen van huur 
door financiële 
problematiek 

Uitgezet  uit 
woning van 
familie/kennissen 
vanwege conflict of 
ongewenste 
zwangerschap

Gesignaleerde kwetsbare doelgroepen in de regio

Personen 
(met 
onbegrepen 
gedrag) die 
overlast 
veroorzaken

(Jong)volwas-
senen die 
langdurig 
inwonen bij 
familie op 
leeftijd (al dan 
niet met grote 
zorgvraag) 

Mensen 
verblijvend 
in bootjes 
of buiten

Zorgmijdende 
personen 
(stellen geen 
hulpvraag of 
willen geen 
hulp)

Statushouders
(of mensen die 
de 
Nederlandse 
taal en sociale 
kaart niet 
eigen zijn)

Jonge 
vrouwen 
die 
zwanger 
raken



Preventie en vroegsignalering van dakloosheid 

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

• Zichtbaarheid en laagdrempeligheid van sociale wijkteams blijft een 
aandachtspunt

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

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

Kennis en deskundigheid: meer samenwerking nodig 

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

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

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

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

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

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



Nazorg: voldoende woningen en
continuïteit van ondersteuning

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

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

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

Aanbevelingen: 

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

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

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

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

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

dingen, dat staat nu stil”

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


Onderzoeksteam Waterland

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.

Dr. Juul Mulder is als 
onderzoeker betrokken bij het 
project. Met haar achtergrond 
in de psychologie is ze in 2008 
gepromoveerd aan de 
Universiteit Utrecht in culturele 
psychologie. In de jaren erna 
heeft ze jarenlang onderzoek 
gedaan naar de kwaliteit van 
justitiële gedragsinterventies, 
zowel de theoretische 
onderbouwing, uitvoering in de 
praktijk en toetsbaarheid van 
doelbereiking. Ook werkte ze 
recentelijk als begeleider in 
een voorziening voor 
beschermd wonen o.a. met 
mensen met dubbeldiagnoses.

Charlotte van der Veen (MA)
heeft een achtergrond in 
literatuurwetenschap en Cultural
Analysis en is in het bijzonder 
geïnteresseerd in de 
wisselwerking tussen geestelijke 
gezondheid en de maatschappij 
en beleid. Na het afronden van 
haar studies heeft Van der Veen 
gewerkt bij diverse organisaties in 
het sociale domein waar 
ervaringsdeskundigheid een 
belangrijk thema is, zoals bij 
Cliëntenbelang Amsterdam en 
TEAM ED. Op basis van deze 
werkervaringen en haar eigen 
ervaringskennis onderschrijft zij 
de meerwaarde van participatief 
onderzoek. 

Lonne Hintzbergen (MSc)
heeft met haar achtergrond in 
Migration and Ethnic Studies 
aan de Universiteit van 
Amsterdam een brede kennis op 
het gebied van migratie, 
etniciteit en diversiteit. In het 
verleden heeft Lonne zich 
ingezet voor mensen op de 
vlucht door af te reizen naar het 
Griekse eiland Lesbos, maar 
ook door als vrijwilliger te 
fungeren bij o.a. 
Vluchtelingenwerk. Daarbij heeft 
ze ervaring als 
programmacoördinator bij een 
stichting die pleit voor 
kansengelijkheid onder jongeren 
uit kansarme wijken. 

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. Robbert 
heeft veel cursussen gevolgd en is 
erg gedreven in zijn werk als 
ervaringsdeskundige.

Marieke van der Star (MSc) was 
als onderzoeker betrokken bij het 
project. Bij het afronden van haar 
onderzoeksmaster Urban Studies 
aan de UvA deed ze expertise op 
over de Nederlandse 
woningmarkt. Alvorens ze op dit 
project werkzaam was, heft ze 
ervaring opgedaan bij een 
onderzoeksproject over de 
huisvesting van migranten. 
Inmiddels is Marieke verhuisd 
naar Noorwegen om daar haar 
PhD te halen en zich verder te 
verdiepen in de thema’s wonen 
en huisvesting.



Onderzoeksteam Waterland

Peggy Demilt is een gedreven 
ervaringsdeskundige vol 
nieuwsgierigheid en interesse in 
haar medemens. Vanuit grote 
leergierigheid deed ze 
de afgelopen jaren veel kennis op 
via herstel ondersteunende 
cursussen, behaalde ze haar 
certificaat tot ervaringsdeskundige 
en ronde ze de 
opleiding ‘persoonlijk begeleider 
specifieke doelgroepen’ af. Na een 
tijd te hebben gewerkt als 
belangen behartiger bij NEOS is 
ze nu werkzaam bij een FACT-
team binnen het GGzE. Daarnaast 
is ze werkzaam als duo-
onderzoeker bij de UvA. “Ik vind 
dat ik het getroffen heb om op 
deze leuke manier overkoepelend 
mee te mogen werken aan het 
signaleren van 
problemen/obstakels en 
bevestigingen van wat wel al heel 
goed gaat. Om zo uiteindelijk een 
beter en veiliger leefklimaat te 
creëren voor iedereen in een 
(hopelijk) inclusieve samenleving.”

Door een persoonlijke ervaring 
met de psychiatrie weet Helen 
Urbanowitz-Kloppenborg hoe 
belangrijk het is om na een 
opname goede begeleiding te 
krijgen bij het weer op eigen 
benen leren staan in de 
maatschappij. Volgens Helen is 
de drempel voor cliënten lager 
om met een lotgenoot van 
gedachte te wisselen. 
Kortgeleden heeft ze de 
opleidingsreeks werken met 
eigen ervaring succesvol 
afgerond. Ze ervaart het 
afnemen van interviews als duo-
onderzoeker als zeer waardevol 
en vindt het bijzonder om de 
mens achter de verhaal een 
beetje te leren kennen.

Lisanne Krot heeft in haar leven 
veel uitdagingen overwonnen. 
Deze uitdagingen hebben haar 
kracht gegeven. Haar missie is 
dan ook vanuit deze ervaringen 
wat te betekenen voor anderen. 
Eerder werkte ze als voorzitter 
van de ambulante cliëntenraad 
van RIBW-Kam en werkte ze 
voor de herstelacademie in 
Haarlem. Naast het zorgen voor 
haar kinderen en haar rol als 
mantelzorger zet ze zich 
momenteel in als 
ervaringsdeskundig interviewer 
voor ons onderzoeksproject. Ze 
hoopt middels deze interviews 
mensen een luisterend oor te 
bieden en zich in te kunnen 
zetten voor mensen die 
momenteel kampen met 
tegenslagen. 
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