
Ambulantisering en regionalisering van 
de maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen in de regio Meierij en 
Bommelerwaard in 2022

1. Goed wonen: een veilig thuis
• Van de afgelopen vier jaar gevolgde cliënten (totaal 48), is ten tijde van deze vierde 

meting een derde uitgestroomd naar een zelfstandige woning. Dit betrof negen 
MO- en zeven BW-cliënten

• Het afgelopen jaar zijn meer voor uitstroom beschikbare woningen gebruikt, maar 
dit blijft nog achter bij het aanbod. Dit kan nog meer en vaker onderwerp zijn van 
gesprek tussen gemeente, zorgaanbieders en corporaties

• De meest kwetsbare groep cliënten met complexe problematiek maakt veel 
verhuisbewegingen, en kent nog geen passend antwoord op hun vraag

Uit de vierde meting van dit vijfjarig onderzoek blijkt dat de 
praktische vertaalslag die was ingezet verder wordt 
uitgewerkt. In 39 interviews met cliënten MO/BW en zes 
focusgroepen met (niet-) gemeentelijke stakeholders in de 
regio komen de volgende punten naar voren:

Cliënt-perspectieven op regionalisering
• Onder cliënten zijn voor- en tegenstanders inzake gehuisvest blijven of weer worden

in de gemeente van herkomst. Plaatsing vraagt om maatwerk per individu en
inspanning op gespecialiseerd (ambulant) aanbod in iedere gemeente. Scheiden
wonen zorg kan uitkomst bieden

• Wanneer onduidelijk of veranderlijk is met welke regio iemand binding heeft, is het 
belangrijk snel te bepalen waar verantwoordelijkheden liggen

Uitgelichte aanbevelingen op Goed wonen: een veilig thuis

• Zoek als begeleidende organisatie vanaf het begin proactief contact met
buurtbewoners, zodat buurtbewoners ook de begeleidende organisatie
benaderen bij zorgen of ervaren overlast

• Bespreek met, en ondersteun cliënten in, hun ‘deurbeleid’. Bereid hen voor
op vragen vanuit hun (daklozen) netwerk of aanhoudende dealers

• Bespreek als gemeente de onderbenutting van beschikbare 
urgentiepluswoningen frequent met MO en BW partijen

De UvA volgt 
sinds 2018 48 

cliënten in deze 
regio. Van deze 
cliënten zijn er 

voor deze vierde 
meting 39 

geïnterviewd. 



Uitgelichte aanbevelingen participatie:
• Maak participatie explicieter in opdracht BW: binnen BW staat participatie niet altijd 

hoog op de agenda vanwege: gescheiden inkoop van zorg en participatie, 
verschillende visies op participatie waarbij sommige aanbieders erg naar binnen 
gericht zijn en beschermende houding van begeleiding ten aanzien van cliënten

• Project ‘Simpel Switchen’ onder de aandacht brengen bij personeel van MO/BW 
‘Simpel Switchen’ is ontwikkeld om de transitie van een uitkering naar betaald werk 
(financieel) te vergemakkelijken en risico’s weg te nemen

• Sociale firma’s nodig voor stappen richting opleiding en werk, evenals Work First
methodieken als die van de Springplank en IPS

Visie op ambulantisering onder cliënt-participanten
Grote merendeel van client-participanten is voor ambulantisering onder voorwaarden: het stimuleren
van zelfstandig wonen met ambulante begeleiding is een positieve ontwikkeling, maar wel met
voldoende en passende begeleiding en ondersteuning voor succesvolle overgang:

o Zelfstandig wonen kan zeer positieve invloed hebben op persoonlijke ontwikkeling en
groei. Inclusie in samenleving is belangrijk positief effect

o Eigen instelling en innerlijke motivatie van de client belangrijk
o Passende hulp en ondersteuning bij en na transitie cruciaal
o Zinvolle en passende invulling van de dag is belangrijke factor voor succesvol zelfstandig

wonen, om verveling en terugval te voorkomen
o Zelfstandig wonen wordt niet door iedereen (meer) als haalbaar en/of wenselijk gezien

3. Waardevolle daginvulling
• Ongeveer een derde van de cliëntparticipanten heeft ten tijde van het interview 

geen zinvolle daginvulling. Volgens hen staat het volgende in de weg: MO: 
onstabiele of chaotische woonsituatie; BW: fysieke of psychische 
kwetsbaarheden

• Reistijd en vervoer kunnen belemmering vormen bij deelname aan activiteiten 
en bij opbouwen of onderhouden van sociaal netwerk.

• Vanuit de gemeente is aangegeven dat in de nieuwe inkoop voor 2022 drie 
modules dagbesteding voor BW-cliënten beschikbaar zijn

2. Gezonde financiën en geen onnodig gedoe
• Merendeel (72%) naar tevredenheid ondersteuning bij financiën in de vorm van 

budgetbeheer of bewindvoering
• Geen ondersteuning financiën kan UrgentiePlus in de weg staan
• Geen melding betalingsachterstand particuliere verhuur en hypotheek; alleen in geval 

van sociale woningsector, energiebedrijven en zorgverzekeringen
• In ’s-Hertogenbosch kan ‘doorbraakmethode’ worden ingezet om te onderhandelen 

voor een bewoner. Vergt nog wel doorontwikkeling in zowel Den Bosch als in de regio

Aanbevelingen bij gezonde financiën en geen onnodig gedoe
• ‘Doorbraakmethode’ in ’s-Hertogenbosch is nog in ontwikkeling en beoogt te

helpen bij beginnende schuldenproblematiek, zodat financiën niet zodanig
vastlopen dat dakloosheid volgt. Maatschappelijke kosten van dakloosheid veel
hoger dan ondervangen beginnende schuldenproblematiek, toch erg lastig
financiering te vinden voor bijspringen. Vanuit preventief oogpunt aan te bevelen
hierin te investeren

• Breng Simpel Switchen onder de aandacht bij zorgaanbieders en
welzijnsmedewerkers



5. Fijne leefomgeving voor en met iedereen
• Gebrek aan tijd en prioriteit zorgt ervoor dat MO- en BW-voorzieningen relatief los 

staan van de wijk waarin ze staan. 

• In seniorencomplexen regelmatig activiteiten voor en door bewoners in de 
gemeenschappelijke ruimten. Gebrek aan ondersteuning kan leiden tot (ernstige) 
conflicten onder bewoners, welzijnspartijen kunnen hierin een mogelijke rol spelen.

• Conflicten met buren geen speciale aandacht in geval van uitstroom middels 
UrgentiePlus. Betrokken ambulante begeleider wordt door andere partijen als spil 
gezien, maar ziet dit zelf mogelijk niet zo. Onder meer vanwege de kwetsbare positie als 
huurder die cliënten met driehoekcontract hebben is aandacht voor de-escalatie van 
burenconflicten nodig

Aanbevelingen Fijne leefomgeving voor en met iedereen:

• Uit onderzoek van UvA blijkt dat contact met buurtgenoten en deelname aan
activiteiten in de buurt in deze regio nog niet goed uit de verf komt voor cliënten
MO/BW. Vanuit gemeente is ten tijde van wederhoorronder aangegeven: pilot
met aanpak ‘Zachte landing in de wijk’ loopt. Wordt verbreed naar regio

• Bevinding van UvA geldt ook in andere regio’s. Belangrijke sleutel lijkt te liggen
in ruimte voor MO/BW begeleiding om ten eerste te weten wat er mogelijk is in
de wijk, ten tweede om cliënten er naar toe te begeleiden. Contact tussen
begeleiders en medewerkers welzijn komt erg weinig voor en hier ligt
mogelijkheid voor verbetering

Dennis (35-54 jaar) staat momenteel op de 
wachtlijst voor een meer structurele 
opvangvoorziening van de MO in ’s-
Hertogenbosch, en heeft om herhaling van zijn 
traject te voorkomen, samen met zijn 
bewindvoerder curatorschap aangevraagd. Hij 
kent zijn bewindvoerder een jaar of drie: 

Als het nu slecht met me 
gaat mogen mensen niks 

doen. Zij kan aan mijn 
bankrekening zien of het 

slecht met me gaat, ook via 
telefoongesprekken en e-

mails. Zij kan tegen de 
begeleiders, justitie of de 

mensen om me heen 
zeggen dat het niet goed 
met me gaat en dat ze er 

iets aan moeten doen.
(Dennis)

4. Goede ondersteuning die echt past
• In MO verblijven ook cliënten met complexe problematiek, die vaker terugkomen. In de 

MO kan passende zorg, zoals curatorschap, of samenwerking met verslavings- ggz- of 
LVB-zorg tot stand komen

• Ook na uitstroom kan ambulante begeleider vanuit MO/BW één van de weinige 
contacten blijven die een cliënt heeft. Wanneer begeleiding wordt afgerond kan dit de 
cliënt kwetsbaar maken, bijvoorbeeld voor eenzaamheid. Het is dan niet altijd duidelijk 
welke professional aan zet is

• Verslavingszorg kan zowel gaan over harm reduction als over abstinentie. De laatste 
vorm lijkt de overhand te hebben, maar harm reduction blijkt voor bepaalde cliënten 
meer passend

• Flexibel op- en afschalen is onderdeel van de nieuwe 

inkoop BW per 1-1-2022.
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