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Focus en bevindingen

In de vierde meting van dit vijfjarig onderzoek zijn 24 participanten
geïnterviewd met cliëntervaring in de maatschappelijke opvang
en/of beschermd wonen (MO/BW). Daarnaast is gesproken met 31
professionals uit de regio met betrokkenheid bij MO/BW.

• Er zijn 24 cliëntparticipanten geïnterviewd, waarvan de meesten
voor de tweede, derde of vierde keer.

• 9 cliëntparticipanten wonen of verblijven in de regio Zuid-
Kennemerland, 4 in IJmond, 9 in Haarlemmermeer en 2
buiten de regio.

• Er is gesproken met 31 professionals uit de regio.
• 13 gemeentelijke en 18 niet-gemeentelijke stakeholders.
• Er hebben 4 focusgroepen plaatsgevonden over de

thema’s Uitstroom en Landen in de Wijk. Daarnaast zijn 3
aanvullende interviews uitgevoerd.

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

In de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer is
uitstroom vanuit MO/BW-voorzieningen op gang gekomen.
11 cliëntparticipanten wonen in een zelfstandige woning, 3
participanten wonen zelfstandig met een driehoekcontract, 8
participanten verblijven in een BW-voorziening en van 2
participanten is de verblijfssituatie instabiel.

Op basis van de interviews met cliëntparticipanten is gekozen
voor een focus op twee thema’s die in veel interviews naar voren
kwamen: uitstroom, specifiek stagnerende uitstroom en
(dreigende) herhaalde dakloosheid; en participatie en landen in
de wijk.

Participanten in dit onderzoek

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


Vertraging in uitstroom en knelpunten in de keten

• Ambulantisering is vastgelegd in bestuurlijke afspraken. Deze

ontwikkeling vraagt echter ook om een omslag in het denken en

handelen in de praktijk. Het afstappen van het idee van de woonladder

behoeft bijvoorbeeld aandacht. Het is niet wenselijk dat cliënten

moeten bewijzen dat zij klaar zijn voor een volgende stap op het

gebied van wonen:

• Krapte op de woningmarkt, het niet tijdig regelen van financiën en

onduidelijkheid over aanmeld eisen voor contingentwoningen zijn

vertragende factoren richting uitstroom.

• Assertiviteit van cliënten kan een grote rol spelen in de snelheid

waarmee stappen richting uitstroom gezet worden. Ervaren gebrek aan

regie kan bij cliënten gevoelens van onmacht veroorzaken.

• Het gebrek aan voorzieningen voor cliënten met complexe

problematiek blijft een knelpunt in de regio, ook wegens weerstand,

zowel in de politiek als in de wijk. Bestaande instrumenten, zoals

Housing First, worden niet altijd ingezet.

Aanbevelingen:

• Zorg voor duidelijke communicatie over voorwaarden voor contingentwoningen en 

Housing First. Onduidelijkheid in afspraken kan leiden tot terughoudendheid in 

aanmelden en onnodig (lang) verblijf in voorzieningen.

• De voorwaarde van het beschikken over zinvolle daginvulling voor een contigentwoning 

vraagt om samenwerking tussen de uitvoering van de Wmo en de Participatiewet.

• Zet in op brede en vroegtijdige anti-stigmacampagnes in de wijk. 

• Een respijthuis kan plekken creëren voor mensen met wie het tijdelijk minder goed gaat.

Je moet hier laten zien dat je het doet. Dus je kan wel vertellen dat

je dingen gaat doen, maar ze willen het zien. Dus ze zegt: ‘ik wil

gewoon eerst zien dat je bezig bent met je vrijwilligerswerk. En als

je dat een paar maanden kan laten zien, dat je dat doet, dan ga ik

je aanmelden [voor een zelfstandige woning].’

Sara, verblijft in BW-voorziening

Ik beantwoord mijn mailtjes dezelfde dag, ik zit bovenop mijn

bewindvoering, ik vraag het, ik ga niet zitten wachten totdat

iemand me die aanbiedt. […] Maar als je dat niet ervaren hebt,

omdat je altijd begeleiding hebt gehad, dan ervaar je dus ook niet

hoe zo'n wiel steeds sneller gaat rollen op het moment dat je zelf

al die spaken erin hebt gezet.

James, verblijft in BW-voorziening



Transitie en complexiteit rondom uitstroom

• Voldoende en passende ondersteuning rondom uitstroom uit een

voorziening is cruciaal, ook bij uitstroom buiten het Pact voor

Uitstroom om.

• Kwaliteit en integraliteit van begeleiding en/of behandeling en

goede samenwerking zijn van belang. Gemeentelijke stakeholders

voeren hierop onvoldoende regie.

• Stakeholders zien qua financiering geen belemmeringen voor

intensivering van begeleiding rondom uitstroom. Toch lijkt dit niet

altijd tijdig te gebeuren. Wanneer cliënten niet zelf aan de bel trekken

en geen overlast veroorzaken, bestaat het risico dat hun hulpvraag

ongezien blijft.

• Stakeholders signaleren dat het gespecialiseerde zorg- en

ondersteuningsaanbod soms de neiging heeft om veel uit handen te

nemen van cliënten in plaats van te richten op het samen oppakken

van zaken. Het informeel ondersteuningsaanbod en sociale

wijkprofessionals kunnen hierin mogelijk een rol spelen.

• In het netwerk lijkt een gebrek aan ervaring te bestaan met

onderdelen van Housing First. Het scheiden van wonen zorg blijkt

lastig; persoonsgerichte begeleiding kan nog niet altijd naar alle

tevredenheid vorm worden gegeven; en voorwaarden voor Housing

First blijken niet bij alle professionals voldoende bekend.

• Langlopende problemen in de keten voor personen met de meest

complexe problematiek kennen in deze regio een juridiserende trend.

Door niet-gemeentelijke partijen wordt dit gezien als risico voor

cliënten en onvoldoende als signaal voor problemen in de keten.

Aanbevelingen:

• De kennismaking met de wijk zoals beschreven in het Pact is een sterk punt, zorg ervoor

dat dit een aandachtspunt blijft.

• In de ondersteuning rondom uitstroom dient de behoefte van de cliënt het uitgangspunt

te zijn.

• Schat de transitie naar zelfstandig wonen op waarde, ook bij cliënten die minder snel uit

zichzelf aan de bel trekken. Begeleiding kan meer outreachend werken en kennismaking

met wijkprofessionals en voorzieningen opzoeken.

• Investeer zo creatief mogelijk in permanente huisvesting, zoals Housing First.

Ze praten echt zo met elkaar en dan zeggen ze: ‘Ja, we praten wel

met elkaar’,maar ondertussen zitten ze zo te samenwerken enzo. Ik

zit daar middenin en soms ben ik bang dat ik daar letterlijk op de

grond kom te vallen. Dat het niet een vangnet is, wat ze doen,

maar dat ik er doorheen glip. Ja, dat ik dan val.

Ann, recent uitgestroomd naar zelfstandige woning



Participatie en landen in de wijk

• Een derde van alle cliëntparticipanten heeft geen zinvolle

daginvulling, onder meer vanwege discontinuïteit in het aanbod door

COVID-19.

• Bij cliëntparticipanten die meer dan een jaar in BW verblijven

ontbreekt zinvolle daginvulling vaker.

• Cliëntparticipanten kunnen worstelen met hun rol (vrijwilliger,

deelnemer, cliënt, etc.). Sensitiviteit voor taal en (zelf-)stigma zijn van

belang.

• Cliënt- en stakeholderparticipanten ervaren dat participatie niet altijd

prioriteit is in de begeleiding, zowel voor als na uitstroom. Genoemde

redenen zijn:

• Onvoldoende wederzijdse bekendheid tussen MO/BW-

organisaties en de sociale basis. Een genoemd risico is

eventuele toename van werkdruk voor sociale wijkprofessionals.

• Naar binnen gerichtheid van MO/BW-organisaties en

onvoldoende integrale ondersteuning. Het Pact voor Uitstroom

wordt gezien als instrument om dit te verbeteren.

• Onvoldoende ervaring van ambulant begeleiders in

ondersteuning op verschillende levensdomeinen.

• Angst voor terugval van cliënten. Herstel is echter een cyclisch

proces waar mindere fases bij horen.

‘

• De meeste cliëntparticipanten hebben goed contact met

buurtgenoten, wat bijdraagt aan woonplezier.

Dat waren mensen van mijn leeftijd en daar was ik dan ineens

vrijwilliger. Terwijl ik had zoiets: ik ben toch ook cliënt? Dus dat

voelde ook weer niet goed. En toen ben ik gestopt.

Isa, woont zelfstandig

Je wordt bijna een soort van burcht om die mensen heen of zo.

Terwijl je je er juist bewust van bent: zo gewoon als mogelijk, zo

licht als mogelijk, zo dichtbij als mogelijk, bij die gewone buurt.

Gemeentelijke stakeholder

Aanbevelingen:

• Continuïteit in ondersteuning vanuit BW-aanbieder is een meerwaarde. Om participatie in

de wijk te bevorderen is het wenselijk om ook sociale wijkprofessionals te betrekken.

• Begeleiders moeten ruimte en tijd hebben om verbinding met de wijk op te zoeken.

Creëer deze ruimte door gebruik te maken van indirecte uren.

• Investeer in kwartiermaken om de toegankelijkheid van de wijk te vergroten en stigma te

adresseren.

• Betrek informele zorg en ervaringsdeskundigen bij gesprekken over de verbinding

tussen de sociale basis en specialistisch aanbod om wederzijdse bekendheid te vergroten.


