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Ambulantisering en regionalisering van de 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de 
regio Waterland in 2021, derde meting
De focus van deze derde meting lag op de ervaringen met uitstroom door
cliënten MO/BW. Tussen juli 2021 en november 2021 is er met 51
beleidsmakers, professionals en cliënten gesproken over hun ervaringen met
MO/BW in deze regio. Hierin komen de volgende punten naar voren:

Uitstroom in de woningmarkt:

Huidige afspraken in 
de regio versnellen 
uitstroom uit MO/BW 
niet. 

Cliënten worden te laat 
aangemeld voor 
uitstroom en verblijven 
daardoor langer dan 
gewenst in MO/BW. 

Ook ziet de gemeente 
dat cliënten schrikken als 
ze moeten uitstromen.

Veel cliënten menen 
niet in aanmerking te 
komen voor 
bestaande 
uitstroomregelingen 
waardoor ze op eigen 
initiatief niet altijd 
terecht komen op 
geschikte plekken.

In de regio zijn 200 tijdelijke 
woningen opgeleverd. Voor 
cliënten geeft deze tijdelijkheid 
stress, onrust en een verhoogd 
risico op herhaald gebruik van 
opvang. Tijdelijke woningen 
bieden een oplossing, maar 
niet voor de kwetsbare 
groepen.

Aanbeveling: Maak meer (koepel)afspraken tussen corporaties, aanbieders en gemeenten over het 
benodigde en beschikbare contigent aan woningen voor uitstroom in uit zorginstellingen en wijs regierol toe.

Geïnterviewde BW cliënten hebben in bepaalde gevallen het gevoel ‘vast’ te zitten. Zij zien
hun kansen op uitstroom kleiner worden door woningkrapte, lange wachtlijsten en menen
geen aanspraak te kunnen maken op urgentie, terwijl dit wel mogelijk is.

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

Stagnatie in uitstroom onder cliënten die hier wel klaar voor zijn, kan schadelijk zijn voor
herstel. Cliënten die in een niet langer passende voorziening verblijven zien hierin zelf een
risico om terug te vallen in eerdere problematiek.

Vanuit BW worden wooncirkels met nabije 
‘omklap’-woningen en BW-ondersteuning 
gezien als mogelijkheid voor uitstroom. 
Woningcorporaties staan hier volgens BW 
welwillend tegenover, maar afspraken zijn nog 
niet rond. Gemeente ziet in wooncirkels kans 
voor meer samenwerking tussen partijen.

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. 

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

Sven: Omdat mensen met psychische 
klachten en verslavingen moeilijk aan 
een huis komen, omdat ze niet 
geaccepteerd worden in de buurt.

Dave: Dat doet iets met je 
psyche, verhuizen, verhuizen.



Aanbevelingen:
• Verhoogd risico op terugval in dakloosheid na uitstroom gedurende de eerste drie jaar na uitstroom:

Aanbeveling vinger aan de pols te houden, bijvoorbeeld middels financiering van ‘waakvlam’-contact
met bekend begeleider.

• Maak lokaal ook duidelijk convenant tussen corporaties en gemeenten.
• Door met name BW-stakeholders wordt het belang benadrukt van wooncirkels om 

ambulantiseringsopgave te realiseren.
• Duidelijkheid nodig over wachtlijst voor uitstroom en tijdig aanvragen urgentie/contingent woning.
• Regie op structureel overleg tussen alle partijen nodig. 

Ambulante ondersteuning na uitstroom:

Cliënten geven aan dat voor succesvolle uitstroom de juiste begeleiding en
behandeling beschikbaar moet zijn, rekening houdend met de bestaande
moeite om een zorgvraag te stellen.

Geïnterviewde MO-cliënten 
zijn tevreden over 
begeleiding na uitstroom. 

Geïnterviewde BW-cliënten 
geven aan uitstroomgerichte 
ondersteuning te missen. 

Zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke stakeholders geven aan dat de uitstroom 
vanuit BW in de regio achterblijft. Hiervoor worden verschillende redenen genoemd:
• Druk op de woningmarkt (hoewel gemeentelijke stakeholders dus aangeven dat niet 

alle urgenties altijd door de BW-aanbieder worden benut)
• Verschil in visie op wanneer iemand klaar is voor uitstroom en of er tijdig is ingezet 

op het voorbereiden op uitstroom 
• Zeer veilige wegingscriteria bij de BW-aanbieder 
• Onvoldoende ambulante capaciteit. 

Uitstroom uit klinieken en MO/BW voorzieningen is structureel niet goed belegd, 
samenwerking verschilt tussen aanbieders, oplossingen op casusniveau.

Cliënten en stakeholders signaleren gebrek aan integraliteit op MO/BW: stagnatie 
in de keten en wachttijden verstoren continuïteit in aanbod aan cliënten.

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

Stakeholders missen regie en overzicht 
op regionale samenwerking en 
bovenregionale samenwerking ten 
behoeve van specialismen als triple 
diagnose.

Gemeentelijke stakeholder: Het gaat mij 
stiekem niet zo zeer om het opstellen van die 
visie […], maar dat we vooral een netwerk 
hebben waarin we met elkaar gesprekken 
kunnen voeren.

Specialistische ondersteuning in de wijk is een belangrijk onderdeel bij uitstroom. 
Laagdrempelig wijkgericht werken krijgt veel aandacht en sociale wijkprofessionals 
zijn inzetbaar voor begeleidingsvragen. Zichtbaarheid van de sociale 
wijkprofessional is echter nog niet verbeterd. Financiële begeleiding is beschikbaar, 
en de gemeente zet ook in op armoedepreventie, zorg en veiligheid en met een 
steunnetwerk mantelzorgers.

Jens: Ik ben helemaal niet van het 
iedere keer weer andere gezichten, 
want dan kan ik ook niets opbouwen. 



Landen in de wijk en de weg naar passende 
dagbesteding:

Uitstroom uit MO-BW is een impactvolle gebeurtenis. Een zachte landing in de
wijk kan gemaakt worden door ondersteuning van sociaal netwerk, de buurt,
sociale wijkteams, buurthuizen en andere wijk-initiatieven.

Belangrijk dat samenwerking met partijen wordt opgestart voordat cliënt 
naar de wijk verhuist. 

Specifieke GGZ kennis is cruciaal 
als onderdeel van passende 
ambulante ondersteuning. Welzijn 
en BW 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 die gestoeld zijn 
op gelijkwaardigheid. 

Passende, uitdagende daginvulling bevordert duurzaam herstel. Het vergroot de leefwereld,
geeft een dagelijks ritme/structuur en zorgt voor het leggen van sociale contacten.

Jonas: Nu ben ik weer full-time bezig, dat helpt 
ook. Ik heb gewoon dag- en nachtritme […] Ik 
lig niet meer de hele dag in bed. 

Ontbreken van passende daginvulling geeft gevoel van stagnatie in herstel. Op 
integrale wijze kijken naar wat een specifiek persoon nodig heeft en hoe hij/zij kan 
groeien, strekt tot de aanbevling.

Milan: Ik zou graag wat anders willen doen maar 
dit biedt [naam BW-aanbieder]. Ik zit er al jaren 
tegen te boksen. 

Niet-gemeentelijke stakeholder 
reageert: Het effect van 
hospitalisering is hospitalisering […] 
Het is een combinatie van niet hoeven, 
niet durven, niet willen. 

Andere niet-gemeentelijke 
stakeholder zegt: Het zit hem niet 
alleen maar in het beschikbaar 
hebben van middelen of geld, het zit 
ook in de mensen zelf en in onze 
instelling. 

Aanbevelingen:
• Uitstroom vraagt om meer participatie aanbod buiten de (organisatie van de) woonvoorziening, met in 

bepaalde gevallen aandacht voor vervoer ernaar toe.
• 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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