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Interesse in wat vooraf ging? 
Voor u ligt de vierde rapportage uit een reeks van vijf onderzoeksmetingen die plaatsvinden van 
2019 tot 2023. Middels het meerjarig onderzoek waarbij 69 personen uit de MO/BW worden 
gevolgd, verschaffen de onderzoekers inzicht in de beschermende en risicofactoren bij herhaalde 
dakloosheid. Interesse in de voorgaande metingen en onderzoeksresultaten? 

De eerste rapportage (Boesveldt, Kuijpers en Bochem, 2019) beschrijft de demografische 
kenmerken van de deelnemers bij eerste meting. De rapportage blikt terug op de aanleiding tot 
(herhaaldelijke) dakloosheid en beschrijft tevens door deelnemers geïdentificeerde beschermende 
factoren op verschillende levensgebieden om terugval te voorkomen. 

In de tweede rapportage (Boesveldt, Kuijpers en Schokker, 2020) wordt de leefsituaties van de 
deelnemers een jaar na de 0-meting omschreven. Naast beschermende en risicofactoren voor 
herhaalde dakloosheid biedt de rapportage een verdieping op ervaringen met verslaving, 
psychiatrische kwetsbaarheid en het sociale netwerk van onze participanten. 

In de derde rapportage (Boesveldt, Kuijpers, Otto en van der Veen, 2021) beschrijft de follow-up 
van de leefsituatie van onze participanten twee jaar na de start van het onderzoek. Naast de focus 
op beschermende en risicofactoren voor herhaalde dakloosheid biedt de rapportage een verdieping 
op de ervaringen van onze participanten omtrent schulden en financiële ondersteuning, binding 
met de wijk en ervaringen in detentie. 

Verklarende begrippenlijst 

Uitleg over afkortingen of concepten in deze onderzoeksrapportage zijn 
terug te vinden op onze website. Scan om deze pagina te openen de QR-
code hiernaast met de camera van je mobiele telefoon. 

https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/wp-content/uploads/2020/04/Rapportage-2019-Voorkomen-Terugval-Utrecht.pdf
https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/wp-content/uploads/2020/10/Boesveldt-e.a.-2020-Rapport-Tweede-Meting-Onderzoek-Voorkomen-Terugval-Dakloosheid-Utrecht-2020.pdf
https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/wp-content/uploads/2021/10/Boesveldt-2021-Rapportage-Voorkomen-Herhaalde-Dakloosheid-Utrecht-derde-meting.pdf
https://nienkeboesveldt.com/
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Introductie 
Deze rapportage betreft de vierde meting van onderzoek naar het voorkomen van herhaalde 
dakloosheid1 in de regio Utrecht. Dit onderwerp staat in de regio Utrecht hoog op de agenda. 
Aanleiding hiertoe vormen hoge heraanmeldingcijfers bij de opvang (Van Everdingen e.a., 2021; 
gemeente Utrecht, 2017) en geïdentificeerde risicofactoren in klantroute-onderzoek (Disgover, 2018). 
Hieruit blijkt dat het gaat om een weerbarstig probleem dat vraagt om een integrale aanpak op 
meerdere levensgebieden en zijn verschillende interventies gericht op het voorkomen van herhaalde 
dakloosheid ingezet. De hiertoe ingerichte Regiegroep heeft de Universiteit van Amsterdam middels 
een Projectgroep Onderzoek (van Leger des Heils, Tussenvoorziening, Lister, Kwintes, Buurtteam 
Utrecht en gemeente Utrecht) gevraagd als uitvoerende partij van een vijfjarig cliëntvolgend 
onderzoek. Voor u ligt de vierde meting van dit onderzoek.  
 
Doelstelling  
Het doel van het onderzoek is om gedurende vijf jaar vanuit het cliëntperspectief kennis te verzamelen 
om zo geïnformeerd beleidsplannen door te ontwikkelen, zodat het percentage daklozen dat opnieuw 
dakloos wordt na verblijf in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen wordt verminderd. 
Hiertoe stelt de onderzoeksgroep de volgende onderzoeksvragen:   
 

1. Hoe verloopt het traject van personen die nieuw instromen in de keten MO/BW of eerder 
dakloos zijn geweest?   

2. In hoeverre verklaren bekende en nog onbekende risicofactoren heraanmeldingen?  
3. In hoeverre verklaren bekende en nog onbekende kenmerken van dakloze personen 

heraanmeldingen?  
 
Op deze vragen verwachten wij door het herhaaldelijk interviewen van cliënten antwoord te krijgen. 
Door deze cliënten vijf jaar lang te volgen en jaarlijks ervaringen tijdens leerbijeenkomsten met het 
brede veld van relevante stakeholders, waaronder de Gemeente Utrecht, uitvoerende partijen en 
woningcorporaties uit Utrecht en de regio, terug te koppelen, is het mogelijk om beleidsinstrumenten 
en werkmethodes te verbeteren, alsmede de ervaringen van dakloze personen in de opvang en 
beschermd wonen. Ook kunnen zo preventiestrategieën worden ontwikkeld om herhaaldelijke 
dakloosheid duurzaam te adresseren.   
 
Onderzoeksopzet  
Gedurende vijf jaar (van 2019 tot 2023) volgt dit onderzoek de trajecten van 69 (ex-)dak- en thuisloze 
personen in de regio Utrecht. Deelnemers worden gedurende deze vijf jaar jaarlijks geïnterviewd: 
twintig van deze participanten zijn mensen die bij aanvang van het onderzoek verblijven in de nacht- 
of crisisopvang en te maken hebben gehad met meer dan één voormalig dakloze episode in het 
verleden. De andere 49 participanten van dit onderzoek zijn mensen die bij aanvang van het 
onderzoek verbleven in de maatschappelijke opvang of een instelling voor beschermd wonen, en die 

 
1 Op basis van feedback uit het veld over gebruik van het begrip ‘terugval’ bij aanduiding van recidive dakloosheid is gekozen 
om het onderzoek vanaf de derde onderzoeksmeting voort te zetten onder de neutralere en inclusievere term ‘herhaalde 
dakloosheid’. 
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naar verwachting binnen acht maanden na het eerste interview zouden uitstromen2 naar een 
zelfstandige woning in de wijk of reeds (niet langer dan drie maanden geleden) zijn uitgestroomd. 
Door ook deze participanten vijf jaar te volgen wordt inzichtelijk welke aspecten bijdragen aan 
herhaalde dakloosheid, dan wel wat de beschermende factoren zijn bij het langdurig stabiel 
huisvesten van deze doelgroep.   

Tijdens de eerste onderzoekronde bleek dat elf van de 49 participanten, op dat moment verblijvend 
in een MO- of BW-voorziening, ook herhaald dakloos was. Dit maakt dat de onderzoeksgroep 
uiteindelijk bestaat uit 38 eenmalig dakloze, en 31 herhaald dakloze participanten. In deze rapportage 
bespreken wij analyses die ingaan op een nader onderscheid in subgroepen dat na vier 
interviewrondes te maken is. Hierbij wordt vastgehouden aan het initiële onderscheid tussen 
participanten vanuit een MO-voorziening, participanten vanuit een BW-voorziening en herhaald 
dakloze participanten (hierna afgekort tot MO, BW en HD). Onder de groepen MO en BW bevinden 
zich dus ook participanten met een geschiedenis van herhaalde dakloosheid.3 
 
Deze vierde rapportage geeft een overzicht van de leefsituaties van de participanten drie jaar na het 
eerste interview. Het biedt een doorkijk door de trajecten van onze participanten in de afgelopen vier 
jaar op de verschillende beschermende- en risicofactoren, zoals deze de afgelopen metingen zijn 
besproken. Daarnaast is in deze vierde meting, in overleg met de begeleidende onderzoeksgroep, 
gekozen voor de thema’s lichamelijke gezondheid, somatiek en mortaliteit; en continuïteit van 
ondersteuning in de wijk.  
 
Benadering participanten vierde meting (T3)   
Het onderzoek richt zich op het traject van 69 mensen uit de omgeving Utrecht. Vier hiervan zijn de 
afgelopen drie jaar overleden, waarvan twee het afgelopen jaar. Over deze vier casussen hebben wij 
de betrokken professionals benaderd, waarvan de bevindingen worden beschreven in hoofdstuk drie. 
Er is verder uiterste inzet geleverd om elk van de participanten van het oorspronkelijke cohort4 
wederom te spreken. Hierbij is gebruik gemaakt van tijdens eerdere interview verkregen 
contactgegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en socialmedia-accounts. Ook is bij elk 
interview gevraagd naar contactgegevens van betrokkenen uit het sociaal netwerk en begeleidende 
en hulpverlenende instanties om deelnemers via deze weg te benaderen indien zij niet persoonlijk 
getraceerd konden worden. Dit heeft dit jaar geleid tot contact met of over 57 van de 65 (69) 
participanten van de eerste meting (88%). Met acht participanten is dit jaar geen contact geweest. 
Zeven van hen gaven in eerdere rondes aan niet meer deel te willen nemen.   
 
Respons  
Zoals te zien in Figuur 1 heeft dit bij de follow-up na 32 maanden geleid tot een respons van 44 
participanten (64%) van het oorspronkelijke cohort. Met 37 van de participanten heeft een volledig 

 
2 Definitie uitstroom rapportage meting 1: binnen acht maanden na het interview (voor eind 2019) of maximaal drie maanden 
voorafgaand aan het interview. Dit is met uitzondering van volledig pakket thuis (VPT) en Housing First. Hoewel personen in 
de meeste gevallen kunnen blijven wonen in de eigen woning is de definitie van uitstroom hierbij het ‘omklapmoment’. Dit 
betekent vaak dat de intensiteit van de begeleiding wordt afgebouwd, en de woning op eigen naam komt te staan. 
3 In het artikel Boesveldt, Van Dungen and Orobio (forthcoming) wordt aan de hand van dit cohort, ingedeeld naar 
eenmalig of herhaald dakloos verder ingegaan op verklaringen voor beide groepen. 
4 In de rapportage van de eerste meting (2019) wordt het selectieproces van het oorspronkelijke cohort uitgebreid 
omschreven. 
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interview kunnen plaatsvinden. Daarnaast is er aan zeven participanten, voor wie een volledig 
interview gezien hun persoonlijke situatie of beperkte interesse om deel te nemen niet passend was, 
een beperkte set vragen gesteld middels een opgestuurde vragenlijst. Daarbij is getracht een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van de huidige woonsituatie, belangrijke life events, aansluiting op zorg en 
ondersteuning, persoonlijk welzijn en andere belangrijke veranderingen in het traject het afgelopen 
jaar.5 De dertien overige gesproken participanten geven aan (dit jaar) geen interesse te hebben in 
deelname (zes) of gaven aan geen tijd of mentale ruimte te hebben voor het onderzoek of een 
vragenlijst (zes).  

Figuur 1. Follow-up bij vierde meting 
 
Tenzij participanten aan hebben gegeven niet meer benaderd te willen worden, is ervoor gekozen om 
elk van de uitgevallen participanten bij een nieuwe meting opnieuw te benaderen voor deelname. 
Uitval uit het onderzoek kan immers duiden op belangrijke aspecten of life-events in de trajecten van 
de onderzochte doelgroep, welke dit onderzoek beoogt in beeld te brengen6. Er is daarom binnen het 
onderzoek gekozen gedurende de komende metingen te blijven investeren in contact met 
participanten uit eerdere rondes, in plaats van vervangende participanten deel te laten nemen bij 
nieuwe rondes.  
 
Meetinstrument: kwalitatieve interviews met ervaringsdeskundige duo-onderzoekers 
gecombineerd met gestandaardiseerde vragenlijst   
Elk van de 37 interviews is afgenomen door een team van duo-onderzoekers, bestaande uit een 
onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam en een getrainde ervaringsdeskundige met eigen 
ervaringen rondom dakloosheid of psychische kwetsbaarheden. Deskundigheid vanuit eigen 
ervaringen helpt bij het doorvragen op de juiste onderwerpen en momenten, en draagt bij aan een 
gemoedelijke en vertrouwelijke sfeer waarin ruimte bestaat voor het bespreken van persoonlijke en 
soms emotionele ervaringen van kwetsbare personen (Baerveldt, 2003).  
 
Evenals bij de eerdere metingen, werd bij de interviews van de vierde meting gebruik gemaakt van 
een herijkte semigestructureerde vragenlijst. Deze is gebaseerd op de door Van Everdingen (2015) en 
Disgover (2018) in Utrecht vastgestelde vijf levensdomeinen welke een risico vormen voor herhaalde 

 
5 De mate waarin deze verschillende vragen zijn beantwoord, verschilt per participant. Antwoorden van participanten die 
deze vragen wel hebben beantwoord zijn meegenomen in zowel de kwalitatieve, als kwantitatieve analyses in deze 
rapportage. 
6 Het komt tijdens de afgelopen metingen ook voor dat participanten niet langer deelnemen omdat het nu beter met hen 
gaat, en zij de periode ten tijde van het laatste interview achter zich willen laten.  
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dakloosheid: aanwezigheid van sociaal netwerk en sociale contacten, daginvulling en zingeving, 
overdracht van zorg, financiële zelfredzaamheid en de mate van samenhang in een persoonsgericht 
traject. De vragenlijst is verrijkt met vragen die ingaan op ervaringen met het uitstroom- of 
verhuismoment, de continuïteit en eventuele overdracht van zorg, gerelateerd aan somatiek, zelf 
geïdentificeerde risico’s (zowel voor dakloosheid als verslaving) en risicovolle en beschermende 
factoren, om zo te komen tot een beter begrip van herhaaldelijke dakloosheid.  

Daarnaast is gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst, ter kwantificering van een 
aantal indicatoren. Vragen van de gestandaardiseerde vragenlijst gaan in op de bovengenoemde vijf 
levensdomeinen en zijn gebaseerd op de Lehman Quality of Life Interview (Lehman, Kernan & 
Postrado, 1995) en de zorgbehoeftenlijst van het Trimbos Instituut (2003).7 

Opbouw rapport 
In deze rapportage bespreken wij allereerst in hoofdstuk 1 de cijfermatige veranderingen van de 
verblijfplaats van de participanten in de vierde meting en het daarbij gevolgde traject. Dit hoofdstuk 
biedt ook een verdere verdieping op de verschillende trajecten van onze participanten en de 
bijbehorende risico en beschermende factoren en verschillen per traject. Hoofstukken twee en drie 
bieden een verdieping op eerder geïdentificeerde beschermende- en risicofactoren voor herhaalde 
dakloosheid, namelijk de continuïteit van ondersteuning in de wijk (hoofdstuk twee) en lichamelijke 
gezondheid (hoofdstuk drie). De rapportage sluit af met een conclusie waarin de kernpunten van deze 
vierde rapportage worden herhaald, geplaatst in een bredere discussie met daarin een aantal 
aanbevelingen voor het betreffende beleid.  

De resultaten worden in sommige gevallen ondersteund met illustratieve citaten. Tenzij anders 
vermeld, zijn de bevindingen altijd gebaseerd op meerdere interviews. Ook wordt bij sommige 
thema’s gebruik gemaakt van een kader waarin een geanonimiseerde casus wordt uitgelicht om 
resultaten te illustreren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van pseudoniemen (dezelfde pseudoniemen 
als eerdere metingen) en is getracht de casus zo anoniem mogelijk te beschrijven. 

7 Aangezien participanten de mogelijkheid is gegeven ook aan te geven vragen niet te willen beantwoorden, wisselt de 
respons van het cohort bij een aantal van de vragen. In de in de rapportage opgenomen tabellen wordt met (n=X) aangegeven 
hoeveel participanten een vraag hebben beantwoord. 
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1. Follow-up cohort na vier jaar: een cijfermatig overzicht  
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de trajecten van participanten over de afgelopen vier jaar. Twee 
derde van de participanten zijn ten tijde van deze vierde meting uitgestroomd naar een zelfstandige 
woning. Een derde van de participanten heeft alternatieve en minder stabiele routes bewandeld. In 
dit hoofdstuk kijken we naar de huidige woon-/verblijfplaatsen van participanten en onderscheiden 
duidelijker dan bij vorige metingen beschermende en risicofactoren per traject.  

1.1 Woon- verblijf- en trajectsituatie participanten 

Tabel 1 omschrijft de woon- of verblijfplaats van participanten gedurende de afgelopen vier jaar. Van 
boven naar beneden staat de mate van stabiliteit van deze woonplek ingedeeld, van meer permanent 
naar meer tijdelijk.  
 
Tabel 1. Woon-/verblijfplaats van participanten gedurende T0, T1, T2 en T3 

 2019  
(meting T0) 

2020 
(meting T1) 

2021 
(meting T2) 

2022 
(meting T3) 

Verblijfslocatie / woonlocatie  % % % % 

Zelfstandige woonruimte met contract op eigen naam  
(omgeklapt, middels urgentie, inschrijftijd of zelf 
gevonden) 

13% 30% 41% (28) 45 % (31) 

Zelfstandige woonruimte met 
omklapcontract/driepartijenovereenkomst* 

16% 19% 22% (15) 15% (10) 

Tijdelijke woning op naam van begeleidende instantie  
(zonder omklapmogelijkheid, trainingswoning) 

1% 3% 4% (3) 4% (3) 

Beschermd wonen (intramuraal) 22% 9% 6% (4) 9% (6)** 

Maatschappelijke opvang 24-uurs 25% 22% 9% (6) 4% (3) 

Nachtopvang***  20% 3% - - 

Geen vaste verblijfplaats, tijdelijk verblijf bij 
vrienden/partner 

1% 3% -  1% (1) 

Verblijf in buitenland  - 1% 4% (3) 3% (2) 

Verblijfplaats onbekend - 9% 12% (8) 13% (9) 

Overleden - 1% 3% (2) 6% (4) 

Totaal 69 (100%) 69 (100%) 69 (100%) 69 (100%) 

* Inclusief omklapcontract Housing First Leger des Heils en Tussenvoorziening (drie participanten, waarvan één vanaf t0). 
** Inclusief twee personen in een kliniek en een kliniek voor SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt) 
*** In Utrecht is in 2020 de nachtopvang overgegaan naar 24-uurs maatschappelijke opvang. Dit betreft de locaties Sleep-
Inn, Nachtopvang in Zelfbeheer (NoiZ) en Bilstraat (vanaf 2022). De locaties Laagdrempelige 24-uursopvang (LDO), Parana 
Kort Verblijf (PKV) en Boka bieden al langer 24-uursopvang i.p.v. nachtopvang. 
 

Tabel 1 laat zien dat het aantal participanten met een zelfstandige woonruimte met contract op eigen 
naam nog steeds toeneemt, maar ook dat de groei van dit percentage afvlakt (van 13, naar 30 naar 41 
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naar 45%). De zelfstandige woonruimte met omklapcontract of driepartijenovereenkomst komt 
minder voor in het cohort (van 16, 19, 22 naar 15%), deels omdat participanten nu tot de eerste 
categorie, zelfstandige woonruimte met contract op eigen naam, zijn gaan behoren. Het aantal 
participanten dat verblijft in een tijdelijke woning op naam van begeleidende instantie zonder 
omklapmogelijkheid blijft nu gelijk (4,3%). Deze participanten kunnen hier niet blijven na afloop van 
het traject. Dit gaat gepaard met de risico’s die een verhuizing behelzen, zoals is gebleken uit de 
voorgaande metingen.  

Een preciezer inzicht in de trajectstatus van participanten wordt geleverd door de figuur die een 
doorkijk geeft van de trajecten van de participanten (figuur 2). Het trajectverloop van het afgelopen 
jaar van de participanten van elk van de drie onderzoeksgroepen wordt daarnaast weergegeven in 
tabel 2. Informatie vanuit tabel 2 is ook verwerkt in de onderstaande figuur 1.   

Trajectstatus per onderzoeksgroep 
Tabel 2 toont de verdeling van de gevolgde participanten met verschillende achtergronden per traject. 
Hierna worden de opvallende verschillen toegelicht.  
 
Tabel 2 Verdeling participanten per traject  

Soorten trajecten Aantal % MO %** HD % BW % 
1 MO/BW richting omklapwoning 41 59% 11 50% 9 45% 21 78% 
2 MO/BW eigen oplossing  4 6% 3 14% 1 5% - - 
3 MO buitenland  4 6% 2 9% 2 10% - - 
4 Instabiel traject / herhaald dakloos 5 7% 1 5% 3 15% 1 4% 
5 Doorstroom ander of specialistisch zorgaanbod 4 6% 1 5% 3 15% - - 
6 Langdurig verblijf MO of BW 3 4% 1 5% - - 2 7% 
x Te weinig info om te categoriseren 8 12% 3 14% 2 10% 3 11%  

69* 100% 22 100% 20 100% 27 100% 

* In bovenstaande aantallen zijn ook de trajecten van de vier inmiddels overleden participanten meegenomen. 
** afgeronde percentages  

1.2 Trajectsituatie participanten 
Figuur 2 (volgende pagina) beschrijft de trajectsituatie van participanten sinds de eerste meting tot 
deze vierde meting. Grofweg kunnen de verblijfswisselingen van de participanten in deze trajecten 
worden ingedeeld in verschillende categorieën. Deze indeling is gebaseerd op de trajecten van 
participanten die procentueel het meest duidelijk naar voren komen. Zo kunnen participanten initieel 
de ene route doorlopen en vervolgens uiteindelijk een andere. Een voorbeeld hiervan is initieel een 
kortere tijd verblijf in het eigen netwerk, om vervolgens via verblijf in de maatschappelijke opvang in 
een omklaptraject terecht te komen. Wij geven hieronder en in deze rapportage zo goed mogelijk 
duiding aan deze trajecten. De onderscheiden trajecten zijn in grote lijnen: uitstroom richting woning 
(65%); onderbroken trajecten/ herhaalde dakloosheid (13%); en langdurig verblijf in MO of BW (10%). 
We zien ook verschillen in hoe de verschillende groepen participanten van het sample uit T0 (MO, BW, 
HD) vertegenwoordigd zijn in deze trajecten.   

Over uitstroom richting woning (65%) zagen we bij de tweede meting dat één jaar na het eerste 
interview de helft van de participanten (52%) een traject richting een zelfstandige woonruimte heeft.  
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Bij de derde meting betrof dit twee derde (67%) en deze vierde meting is dit nagenoeg gelijk (65%). 
Het traject richting zelfstandige woning met contract op eigen naam via omklapcontract of  
driepartijenovereenkomst, komt het meest voor bij participanten die uitstromen vanuit een BW-
voorziening (78% van de participanten uit deze BW-groep). 50% van de participanten uit de MO-groep 
zit ten tijde van de vierde meting in een traject richting zelfstandige woonruimte en 45% van de 
participanten uit de herhaald dakloze groep.  
De zelfstandige woning (kamer) op eigen naam (6% van de totale groep), die voorkomt uit een eigen 
oplossing komt voor bij 14% van de maatschappelijke opvang participanten en 5% van de herhaald 

Doorkijk trajecten 69 personen over 4 jaar onderzoek VHD  
 

T0                                         

 
Uitstroom richting woning    (65%)                                                                                                                   % participanten* 
 
 
 
1) MO/BW/                         omklapwoning  (15%)       woning op eigen naam (45%)   59%  

Tijdelijke woning  
op naam van begeleidende  
instantie (4% van 69) 

 
 
  
2) MO/BW     eigen oplossing (evt. stop traject)          woning op eigen naam                        6% 

   
Onderbroken trajecten / herhaalde dakloosheid (13%) 
   
 
 
3) MO                                        vertrek naar buitenland                                                                                                  6%   

                                                                      
 
 
 

4) MO/BW                 detentie/instabiel verblijf netwerk/                             MO/BW/                                                  7% 
                                                    woning/nachtopvang/ BW                                                  nachtopvang                                                                                     

 
Langdurig verblijf MO/BW/ specialistisch aanbod (10%) 

 
 
 

5) MO/BW                      doorstroom naar andere voorziening/specialistische zorg                                                            6%  
 
 
 
6) MO/BW                                langdurig verblijf MO/BW                                                                                            4% 

 
* Van de overige 12% (8 personen) is te weinig recente informatie over de verblijfplaats of traject om ze mee te nemen in 

bovenstaande categorieën.  
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dakloze groep participanten. Dit kan gepaard gaan met het stoppen met een begeleidingstraject. 
Voorbeelden van deze eigen oplossingen zijn: een kamer via woningnet of kamernet, een 
corporatiewoning via loting of een eenmalig aanbod dat is gedaan, een corporatiewoning via 
opgebouwde wachttijd, of woningruil met de woning van de partner, waardoor bij een ruimere 
woning de participant bij de partner in kan trekken. Wat hierbij opvalt is dat allen zowel op het 
moment van uitstroom als later geen begeleiding ontvangen en ook niet zijn overgedragen naar het 
buurt- of wijkteam. Hier wordt in hoofdstuk twee over continuïteit van begeleiding verder op in 
gegaan.  
 
De categorie onderbroken trajecten/ herhaalde dakloosheid (13%) beschrijft trajecten die het minst 
worden gekenmerkt door stabiliteit in de verblijfssituatie. Zo zijn er trajecten met verblijf bij familie of 
vrienden of het buitenland, en trajecten met tussentijds verblijf in detentie of terug uitgang in een 
traject. Onder deze trajecten valt onder meer vertrek naar het buitenland, dit komt voor bij 6% van 
de participanten. Over dit verblijf in het buitenland hebben wij doorgaans minder informatie. Met drie 
van de vier participanten zelf die na de eerste meting zijn vertrokken naar het buitenland is sinds het 
eerste interview geen contact geweest. Er is echter vaak wel contact geweest met begeleiding of 
familie in het buitenland. Desalniettemin is te zien dat participanten in het buitenland wel over een 
woonplek beschikken, maar vaak niet over stabiele huisvesting in de vorm van een eigen woning (op 
één participant na die in het buitenland wel over een eigen woning beschikt). In de eerste rapportage 
wordt beschreven dat vertrek naar het buitenland onder participanten vaak onvoorbereid is.8 
Hierdoor kunnen participanten bij terugkomst aanzienlijke schulden hebben opgebouwd, vanwege 
onvoorbereid vertrek en doorlopende kosten. Participanten in deze trajecten zijn in dit onderzoek 
alleen afkomstig uit de herhaald dakloze groep (10% van de HD-groep) en de maatschappelijke opvang 
groep (9% van de MO-groep).  

De categorie van onderbroken trajecten, met kenmerken van herhaalde dakloosheid betreft trajecten 
waarbij participanten afwisselend verblijven in nachtopvang, MO 24 uurs- of BW-voorzieningen, 
detentie of het eigen netwerk. Het komt ook voor dat deze participanten afwisselend enige tijd in een 
eigen woning hebben verbleven, maar deze tijdens de looptijd van dit onderzoek ook weer zijn 
kwijtgeraakt. Participanten in dit traject zijn afkomstig uit de herhaald dakloze groep (15%), de 
maatschappelijke opvanggroep (5%) en de beschermd wonen groep (4%).  

Hoewel de analyse van de vier participanten die gedurende de looptijd van dit onderzoek zijn 
overleden ten tijde van deze meting nog niet is afgerond, is hieruit wel al duidelijk geworden dat deze 
participanten allen eerder langdurig en herhaald feitelijk dakloos zijn geweest.  
 
Een traject dat wordt gekenmerkt door langdurig verblijf zien wij bij 10% van de participanten. 
Doorstroom naar een andere voorziening of specialistisch zorgaanbod komt het meest voor onder de  
herhaalde dakloze groep (15% van de herhaald dakloze participanten). Daarnaast geldt het voor 5% 
van de gevolgde maatschappelijke opvang participanten. Dit betreft in het merendeel van de trajecten 
doorstroom vanuit (voormalige) nachtopvang of 24-uurs opvang naar beschermd wonen. In een enkel 
geval betreft het een traject van nachtopvang via maatschappelijke opvang naar een kliniek.  

 
8 Zie de eerste rapportage voor meer uitgebreide analyse van risicofactoren bij vertrek naar het buitenland (p. 47). 
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Trajecten die worden gekenmerkt door langdurig verblijf in maatschappelijke opvang of in beschermd 
wonen zien wij bij maatschappelijke opvang participanten in 1 traject (5% van de MO-participanten) 
en bij beschermd wonen participanten in twee van de beschermd wonen trajecten (7% van de BW-
participanten). Dit betreft ook een casus van een participant die eerder niet succesvol uitstroomde uit 
een BW-voorziening en weer terugging naar een BW-voorziening. Het voornemen van deze participant 
is nu om uit te stromen naar een HAT eenheid.  

Uit bovenstaande paragrafen is naar voren gekomen dat participanten die uitstroomden vanuit 
beschermd wonen, dit veelal via de reguliere route van het vierde huis deden. Dit betekent dat zij het 
in dit kader aangeboden traject volgden. Onder participanten vanuit de maatschappelijke 
opvanggroep en de herhaald dakloze groep zien wij meer diversiteit in trajecten, waarbinnen het 
traject van herhaald dakloze participanten het meest instabiel is. Voor elk van de hierboven 
beschreven trajecten zijn op basis van de data van de vier metingen risico en beschermde factoren 
gegroepeerd. Deze worden in de volgende paragraaf besproken.   

1.3 Risico en beschermende factoren per traject  
In de hierna volgende figuren 3, 4 en 5 beschrijven wij de, al uit eerdere analyse en rapportages 
bekende, risico- en beschermende factoren op de korte en lange termijn alsook eventuele critical 
moments bij de hierboven beschreven trajecten. Daarbij beschrijven wij waar relevant ook de meest 
belangrijke verschillen per onderzoeksgroep.  
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Figuur 3 Uitstroom naar woning op eigen naam via omklapconstructie  (meest voorkomende route) 
Overzicht van de critical moments (momenten waarop er veel verandert op meerdere levensgebieden, momenten met veel impact) en bijbehorende risico- 
en beschermende factoren die naar voren komen uit de trajecten vanuit onze participanten. 
   

  
 

 
  

Uitstroommoment 
 
Risico’s: 
Veel veranderingen, regelzaken 
Nieuwe verantwoordelijkheden 
‘Dip in the mood’ na intrek woning  
Onduidelijkheid hulpvragen  
Wisseling begeleiding 
Beschermende factoren: 
Begeleiding intensief bij start 
Begeleiding nabij + flexibel 
opschaalbaar 
Min. 3 mnd. warme samenwerking 
en overdracht 
Blijvende reflectie preventieactieplan 
Aandacht emotionele impact 
(ervaringsdeskundigheid) 
Aandacht voor continuïteit 
dagstructuur/invulling/zingeving 

Voor(bereiding) uitstroom 
 
Risico’s: 
Vooraf weinig inzicht in 
risico’s/ondersteuningsvragen na 
uitstroom 
Overheersing vreugde  
Bureaucratie overgang andere 
gemeente 
 
Beschermende factoren: 
Tijdige voorbereiding zelfstandigheid  
Tijdige stabilisatie schulden 
Zo vroeg als mogelijk duidelijkheid 
verloop traject + begeleiding 
Tijdig aanvragen regelingen 
Actueel preventieactieplan 

Omklapmoment 
 
Risico’s: 
Discontinuïteit begeleiding 
Onvoldoende kennis aanbod buurt- of 
wijkteam 
Vreugde omklap overhand op risico’s 
 
Beschermende factoren: 

   
 
 

Lange termijn 
 
Risico’s: 
Moeite hebben met het op afstand houden van risicovolle contacten 
gerelateerd aan middelen/alcohol gebruik of het daklozencircuit (vaak ook 
geen wens ondersteuning hierbij) 
Vereenzaming – afstand tot bekende voorzieningen/contacten kan zorgen voor 
isolatie, personen met verslavingsgevoeligheid vaak getriggerd tot gebruik.  
Ervaren onvoldoende ondersteuning bij omgang met verslaving(sgevoeligheid) 
voor uitstroom) (incl. detox) 
 
Beschermende factoren: 
Continuïteit huurcontract, proactief en lange adem welzijnswerk 

Acute risicofactoren, n.a.v. bv life event (verbreken 
relatie/overlijdensgeval/ziekte/terugval in verslaving) of snelle opeenstapeling 
van problemen actueel gedurende gehele traject: 

• Participanten zochten pas in een erg laat stadium naar hulp van 
bijvoorbeeld het buurt- of wijkteam. Er is dan vaak te weinig tijd om 
nog effectief hulp in te schakelen.  

• Veel participanten hebben het gevoel zelf verantwoordelijk te zijn 
voor hun situatie, hebben veel schaamte of kennen grote barrières 
om aan de bel te trekken bij professional of informeel netwerk. 

Continuïteit financiën 
MO: 13 uitstroom (omklap)woning:  
 9 personen ondersteuning financiën bij uitstroom (8 bij T3 nog steeds, 1 na 1 jaar gestopt (ondersteuning regiogemeente)) 
 4 bij uitstroom niet: 1 nooit financiële problemen, 3 wel 
 
HD: 8 uitstroom (omklap)woning: 
 6 personen ondersteuning financiën bij uitstroom (allemaal nog steeds bij T3) 
 2 personen geen begeleiding bij uitstroom, beiden eerder wel ooit ondersteuning gehad  
 
BW: 19 uitstroom (omklap)woning; 
 13 personen ondersteuning financiën bij uitstroom (10 nog steeds bij t3, 3 direct na omklappen gestopt) 
 6 personen geen begeleiding bij uitstroom, waarvan 5 nooit ondersteuning gehad tijdens traject: 
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Opvallende beschermende en risico factoren t.a.v. de andere routes, die meer specifiek gelden voor deze specifieke trajecten. 

Figuur 4 Vinden van woning (eigen oplossing). Opvallend vaak reden voor herhaalde dakloosheid bij herhaald dakloze 
participanten uit eerste meting.  

Voor(bereiding) uitstroom 
 
Risico’s: 
Krijgen/vinden van woning vaak onverwacht  
Hulpverlener vaak niet op hoogte 
Vroegtijdig afbreken begeleidingstraject 
Geen ondersteuning aanvragen standaard 
regelingen/praktische regelzaken  
Woning via deze wegen niet altijd automatisch 
omklapconstructie/begeleidingsconstructie 
Zelf op zoek gaan naar een woning wordt niet ondersteund 
 
Beschermende factoren: 
Proactief aanbieden ondersteuning rondom en na uitstroom 
(eventueel van andere partijen) 

    
 

Krijgen eigen woning 
Risico’s: 
Particuliere woningmarkt – precaire contracten 
Betaalbaarheid woning met hoge huurpijzen 
Stoppen (financiële) ondersteuning vanuit voorziening 
Geen ontmoeting/overdracht naar sociale basis/buurt- of wijkteam 
Of (vraaggerichte) ondersteuning buurt- of wijkteam toch te licht 
Onvoldoende kennis van lokale sociale infrastructuur bij 
hulpvragen  
Minder zelfstandig/administratief vaardig dan zelf ingeschat 
 
Beschermende factoren: 
Continuïteit hulpverlening ambulant of vinger aan de pols contact  
Actieve overdracht hulpverlening naar buurt- of wijkteam 
Continuïteit (vrijwillige) financiële ondersteuning    
Ondersteunende netwerkcontacten/partner  
Continuïteit werk 
 
 

Genoemde redenen voor kiezen eigen route: 
• Intrekken bij partner 
• Botsen met hulpverlening/medebewoners 

intramurale voorziening  
• Standaard route duurt te lang  

Woonvormen: 
• Woning via loting/wachttijd 
• Eigen kamer 
• Woning van partner 
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Figuur 5 Onderbroken trajecten  
Tussentijds verblijf detentie 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor(bereiding) detentie 
 
Risico’s: 
Inhechtenisname niet altijd van te voren goed in beeld bij 
participant (niet openen brieven, onbetaalde geldboete, 
oude straf) 
Moeizame afstemming met MO/BW-voorziening over 
terugkeer 
 
Beschermende factoren: 
Tijdige en duidelijke afspraken over in continuïteit plek 
tijdens detentie tussen participant, verblijfsvoorziening en 
PI 
Contact bewindvoerder over doorbetalen rekeningen 

Voor(bereiding) uitstroom detentie 
 
Risico’s: 
Stoppen van uitkering – risico huur/financiering plek 
Exacte datum vrijlating vaak onvoorspelbaar/laat bekend 
Vrijwillig ondersteuningskader wordt vaak afgewezen.  
Participanten overzien periode na detentie niet altijd 
 
Beschermende factoren: 
Proactief aanbieden ondersteuning bij terugkeer (ook vanuit gemeente)  
Levensloopbenadering: beperken discontinuïteit op verschillende 
levensgebieden tijdens hechtenis 

Terugkeer uit detentie 
 
Risico’s: 
Dakloosheid door verliezen plek 
Opnieuw starten traject  
 
Beschermende factoren: 
Positief netwerk 
Beschikbaarheid MO, continuïteit plek BW 
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Verblijf netwerk of buitenland. Opvallend vaak reden voor herhaalde dakloosheid bij herhaald dakloze participanten uit eerste meting. 

 
 

 
Herhaald dakloos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Alvorens vertrek 
 
Risico’s: 
Vertrek plots/impulsief 
Hulpverlening niet op hoogte 
Vertrek naar buitenland niet gemeld bij 
gemeente/instanties waarmee regelingen lopen  
 
Beschermende factoren: 
Gezamenlijk voorbereiden/plan maken voor migratie 
Contact zoeken met netwerk door professional 

Na vertrek 
 
Risico’s: 
Geheel of tijdelijk uit contact met hulpverlening (lastig te lokaliseren) 
Stop van traject / verblijven buiten bindingsregio 
Verblijf bij familie/netwerk/partner vaak instabiel, ruzies 
Kostendelersnorm 
 
Beschermende factoren: 
Proactief contact zoeken vanuit hulpverlener 
 

Terugkomst 
 
Risico’s: 
Verliezen plek/traject 
Financiële problemen  
 
Beschermende factoren: 
Vertrek destijds naar buitenland wel gemeld bij 
gemeente/instanties waarmee regelingen lopen. 

Voorbereiding uitstroom  
 
Risico’s: 
Schorsing MO/BW 
 
Beschermende factoren:  
Goede band met hulpverlener op basis van 
vertrouwen 
Soms het vluchtige/straatleven moe zijn en meer 
commitment traject te volgen 

 

Tijdens zelfstandig wonen  
 
Risico’s: 
Vaak vroegkinderlijk ervaringen met trauma, 
misbruik, verwaarlozing, al eerder op jonge leeftijd 
dakloos  
Moeite met het overzien van consequenties van 
bepaalde acties/overschatting van vermogen om 
bijvoorbeeld negatieve contacten te weren.   
 
Beschermende factoren: 
Aan de slag met trauma/psychische klachten -> 
inzicht krijgen in gedrag 

Terugkeer opvang/opnieuw dakloos 
Risico’s: 
Veel personen noemen achtergrond ADD/ADHD, 
daardoor vaak ook grotere aantrekking tot gebruik van 
verslavende middelen om hoofd te kalmeren. 
 
Beschermende factoren: 
Soms justitiële maatregel voor meer vastigheid.  

3 v/d 4 participanten die vertrokken is 
naar buitenland niet meer gesproken na 
eerste meting 

Uit een interview met een begeleider van 
een overleden respondent komt een 
goed voorbeeld van een beschermende 
factor naar voren. Het traject van deze 
participant naar het buitenland is geheel 
gezamenlijk voorbereid inclusief het 
regelen van methadonverstrekking in het 
buitenland. 
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2. De mate van continuïteit van begeleiding en 
ondersteuning door buurt- of wijkteam 
Uit de eerste drie metingen bleek dat de overgang van een MO- of BW begeleidingsorganisatie naar 
de sociale wijkprofessional9 wisselend werd ervaren door participanten in dit onderzoek. 
Participanten die al waren overgedragen naar het buurt- of wijkteam gaven aan dat begeleiders vanuit 
het buurt- of wijkteam in het begin nog langskwamen, maar dat daarna alleen op aanvraag hulp wordt 
geboden. Deze participanten gaven aan de begeleiding niet echt nodig te hebben, maar het fijn te 
vinden om een steuntje in de rug te hebben. Daarnaast werd het buurt- of wijkteam door enkelen 
gezien als onvoldoende outreachend en minder persoonlijk betrokken, waar de nadruk er bij 
participanten vooral op lag dat het buurt- of wijkteam alleen hulpverlening biedt op aanvraag en niet 
met enige regelmaat bij iemand langskomt. 

In dit hoofdstuk proberen wij meer specifiek antwoord te geven op vragen die deze eerdere 
bevindingen oproepen. Hierbij valt te denken aan: Hoeveel mensen hebben kennis gemaakt met het 
buurt- of wijkteam? Hoe ervaren participanten deze kennismaking? Weten mensen de sociale 
wijkprofessional ook te vinden op het moment dat het minder goed gaat? Zijn er ook mensen die na 
uitstroom en afbouw van MO- of BW-begeleiding niet worden overgedragen naar andere 
hulpverlening? Wat kan hiervoor de reden zijn? En geven deze participanten aan wel hulpvragen te 
hebben? Is er sprake van actieve begeleiding door het buurt- of wijkteam of slechts kennismaking? 

Voor deze rapportage is ook specifiek gekeken welke groepen (participanten uitgestroomd uit MO, uit 
BW en participanten met een achtergrond van herhaalde dakloosheid) die uit zijn gestroomd nog 
contact hebben met het buurt- of wijkteam. Wordt het buurt- of wijkteam door de participanten 
gevonden ook na overdracht? In hoeverre gaat de sociale wijkprofessional hier proactief op af? Het 
belang van proactief eropaf gaan is ook in eerdere rapportage naar voren gekomen.   
 
Over de continuïteit van begeleiding en zorg na uitstroom in de trajecten van de drie 
onderzoeksgroepen (MO, BW, HD) valt op basis van deze vierde meting, nu 60% van de participanten 
in de wijk woont, meer te zeggen dan tijdens eerdere metingen. Hieronder beschrijven we wat opvalt 
omtrent continuïteit van begeleiding en benoemen we de belangrijkste verschillen per groep.  

2.1 Continuïteit van begeleiding en/of zorg bij BW-participanten na uitstroom 

Tabel 3 (volgende pagina) vat de resultaten aangaande de BW-groep, de geboden ondersteuning na 
uitstroom en ondersteuning na omklapcontract samen. Zoals te lezen viel in tabel 2 in hoofdstuk 1 
wonen ten tijde van deze vierde meting 21 van 27 BW-participanten in een zelfstandige woning, al 
dan niet op eigen naam, in de wijk.  
  

 
9 Onder sociale wijkprofessional worden verschillende professionals verstaan, zoals in de gemeente Utrecht het Buurtteam. 
Omdat deze benaming en invulling in regiogemeenten, waar participanten ook verblijven, kan verschillen wordt in deze 
rapportage gebruik gemaakt van de termen sociale wijkprofessional en buurt- of wijkteam. 
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Tabel 3 

Huurconstructie en zorg-/begeleiding BW-participanten Aantal 
Contract direct op eigen naam + ondersteuning uit ggz 1 
Contract direct op eigen naam + ondersteuning uit buurt- of 
wijkteam  

1 

Na omklapmoment direct overgang naar buurt- of wijkteam 5 
Waarvan daarnaast ondersteuning uit ggz          2 
Waarvan daarnaast ondersteuning uit verslavingszorg          1 
Na omklapmoment blijvende begeleiding BW-voorziening 9 
Minder dan een jaar          1 
Waarvan 1 jaar          2 
Waarvan 2 jaar           5 
Waarvan 3 jaar          2 
Onduidelijk of begeleiding doorgaat (afwachten indicatie) 1 
Verlenging omklapcontract 1 
Kan niet omklappen door zorgwoning 2 
Onduidelijk in verband met te weinig informatie 5 
Verblijvend in BW-voorziening/kliniek 2 
Totaal 27 

 

Negen participanten uit de BW-groep houden nog na het omklapmoment, wanneer begeleiding niet 
meer gekoppeld is aan het huurcontract, begeleiding van dezelfde BW-organisatie10. Deze groep 
wordt nog één tot drie jaar begeleid door de BW-organisatie na het omklapmoment.  

In onderstaand kader worden een aantal kenmerken van participanten uit de BW-groep uitgelicht.  

Overzicht participanten met achtergrond in BW-voorziening 
• Zeven van de 27 BW-participanten is via de geestelijke gezondheidszorg (vijf participanten) 

of een diagnose autisme (twee participanten) in een BW-voorziening terechtgekomen. Zij 
verbleven vaak langdurig in één BW-voorziening. 

• 20 van de 27 BW-participanten heeft een verleden met dakloosheid. 
o Vier van de 27 BW-participanten heeft een verleden met herhaalde dakloosheid. 

• Zes van de 27 BW-participanten zijn langdurig (vijf tot tien jaar) dakloos en/of bankslaper 
geweest, waaronder langdurig buitenslapen. Het valt op dat deze participanten vaak in en 
uit zorgtrajecten gaan. We zien in een aantal casussen uit deze groep ook hoe stabiliteit in 
verblijf door justitiemaatregel/ reclasseringstoezicht tot stand komt. Er is dan vaak sprake 
van een Rechterlijke Machtiging of ISD-maatregel. Dat dit niet bij alle participanten tot 
succes leidt zien wij echter ook.  

 
10 Met BW-organisatie wordt de organisatie bedoeld welke zowel beschermd wonen (intramuraal) als individuele 
begeleiding na uitstroom uit beschermd wonen verzorgt (extramuraal). Beschermd Wonen in Utrecht/de U16 kent 
verschillende vormen van begeleiding: beschermd thuis (24-uurs nabijheid van zorg (extramuraal), beschermd verblijf (24-
uurs aanwezigheid van zorg (intramuraal) en beschermd wonen (bovenregionaal). Een of meer van deze 
begeleidingsvormen worden in deze regio aangeboden door de Tussenvoorziening, het Leger des Heils, Lister en Kwintes    
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Duur zorgtraject voorafgaand aan uitstroom 
Er is gekeken naar de duur van het zorgtraject voorafgaand aan de mogelijkheid tot uitstroom naar 
een omklapwoning. Hiernaast kenden de hier betreffende participanten destijds ook vaak al een 
lange ondersteuningsgeschiedenis elders. Hieronder staat de duur van ondersteuning binnen de 
BW-voorziening ten tijde van de eerste meting weergegeven: 

 1-3 jaar: 9   33% 
 4-5 jaar: 5 (611)   22% 
 6-10 jaar: 6 (8)   30% 
 >10 jaar: 3 (gem 16,5 jaar) (4) 15% 

In het analyseren van de trajecten van BW-participanten valt op dat een onderscheid is te maken 
tussen participanten die voorafgaand aan uitstroom lange tijd in eenzelfde BW-voorziening verbleven 
en participanten die een verleden hebben met dakloosheid en tot de OGGZ doelgroep gerekend 
kunnen worden. Deze laatste groep wordt gekenmerkt door wat wij eerder hebben omschreven als 
een grotere vrijheidsdrang. Ook hebben deze participanten meer wisselingen in zorgtrajecten, zitten 
zij minder vast aan zorg en denken zij soms minder zorg nodig te hebben of ervaren zij de geboden 
zorg als niet passend.    

Een casus die dit jaar opvalt en in te delen valt in deze laatste groep voormalig dakloze BW-
participanten is die van Irwan.12 Zijn casus is al in eerdere rapportages in dit onderzoek aangemerkt 
als instabiel. In zijn casus kwam echter ook in eerdere metingen al naar voren hoe begeleiding hierop 
goed weet in te spelen en betrokken blijft. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden van Irwan tot andere 
sociale contacten en participatie beperkt, hetgeen zijn situatie nog steeds kwetsbaar maakt.      

Casus Irwan 
In eerdere metingen bleek dat Irwan, in de week dat hij de sleutel van zijn nieuwe huis zou 
krijgen, ernstige lichamelijke problemen kreeg waarvoor hij in het ziekenhuis terecht kwam voor 
een opname. Eigenlijk zou zowel zijn woonbegeleiding, als behandeling vanuit de ggz worden 
overgedragen naar een ander team bij het moment van verhuizing naar een andere regio buiten 
de U16.  Aangezien Irwan het echter moeilijk vindt om nieuwe mensen te vertrouwen en door 
vasthoudendheid van begeleiders is destijds georganiseerd dat de bekende begeleiding langer 
betrokken kon blijven. Door de continuïteit van begeleiding weten zijn begeleiders te verzekeren 
dat hij zijn afspraken blijft nakomen en geen zorg zal mijden. Tevens is er via de bewindvoerder 
geregeld dat de huur betaald blijft en Irwan na zijn revalidatietraject weer terug kan naar zijn 
nieuwe huis. 

Uit de hierop volgende meting blijkt hoe Irwan in de week van de ziekenhuisopname voor het 
eerst in jaren zijn familie weer heeft gezien. Zij gaven aan dat hij altijd welkom is geweest en zijn 
blij met het hernieuwde contact. Hoewel Irwan het lastig vindt afhankelijk te zijn van anderen, 

 
11 Tussen haakjes zijn ook participanten meegeteld wiens woning niet op hun eigen naam staat. 
12 Irwan is een van de participanten die we in een eerde meting wegens heftige persoonlijke omstandigheden niet hebben 
kunnen interviewen. Een deel van de informatie over hem beschreven in bovenstaand kader is destijds met toestemming 
van Irwan via zijn persoonlijke begeleiding aan het onderzoeksteam gedeeld. Dit jaar heeft hij gehoor gegeven aan de 
mogelijkheid via een vragenlijst een aantal vragen te beantwoorden.  
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verblijft hij vervolgens zes maanden, tot aan het revalidatietraject, bij zijn moeder. Hij ontvangt 
hier tevens ondersteuning van zijn zusje en zijn broer die zorgen voor het eten en hem 
ondersteunen met bezoek aan het ziekenhuis. Dit contact met zijn familie ondersteunt Irwan in 
zijn herstel. 

Deze meest recente meting laat Irwan weten zelfstandig te wonen en een keer in de twee weken 
begeleiding vanuit een ambulant team van een Utrechtse ggz-instelling te ontvangen. Hij geeft aan 
dat zijn gezondheid steeds slechter is. Hij benoemt dat hij hierbij soms, niet vaak, ondersteuning 
ontvangt. Voor het beheer van zijn inkomen ontvangt hij nog steeds bewindvoering. Desgevraagd 
geeft hij aan de samenwerking tussen begeleiding die hij van verschillende partijen ontvangt goed 
te vinden. Hij geeft aan niet te kunnen werken, doordat hij altijd moe en ziek is. Ook kan hij hierdoor 
geen sportieve activiteiten ondernemen. Hij is wel geopereerd, maar ervaart dat dit niet geholpen 
heeft. Irwan geeft aan niet veel mensen in zijn sociale omgeving te hebben, geen behoefte te 
hebben aan nieuwe contacten en geeft niks over het contact met zijn familie. Hij geeft aan rust te 
willen en geen drukte, daar hij een drukke omgeving niet aan kan, dan wordt hij niet goed.  

De casus van Irwan illustreert hier het belang van passende ondersteuning van BW- participanten die 
een verleden hebben met dakloosheid. Afhankelijk van de vraag van de (voormalige) cliënt betreft dit 
ondersteuning door een (liefst bekende) professional, al dan niet in combinatie met of alleen vanuit 
het informeel, sociaal netwerk. Deze ondersteuning is van belang ter voorbereiding van uitstroom, 
tijdens uitstroom en tot minimaal drie jaar na uitstroom, daar het risico tot herhaalde dakloosheid in 
deze drie jaar het grootst is. 

Wanneer specifiek gekeken wordt naar de negen participanten uit de BW-groep die na uitstroom en 
voorafgaand aan omklap nog ambulant zijn begeleid vanuit een BW-instelling, dan is het interessant 
om te kijken in welke mate deze participanten hierna worden overgedragen naar het buurt- of 
wijkteam, of dat er mogelijk sprake is van een andere vorm van continuïteit in begeleiding. Twee 
participanten ontvangen nog steeds de begeleiding vanuit de BW-voorziening die zij voorheen ook 
ontvingen. Twee participanten ontvangen eens per zes weken begeleiding vanuit een ggz-instelling. 
Twee participanten worden nu door het buurt- of wijkteam begeleid, waarvan een participant 
daarnaast ook nog door een verslavingszorgaanbieder. Een participant, verblijvend in een 
regiogemeente, ontvangt nu begeleiding vanuit maatschappelijk werk.  

Gelet op de mate van continuïteit na overdracht naar het buurt- of wijkteam valt hierbij op hoe twee 
participanten aangeven kennis te hebben gemaakt met het buurt- of wijkteam. Na kennismaking 
hadden zij aanvankelijk eens in de twee weken afspraken, vervolgens eens in de maand. Uiteindelijk 
gaven zij aan dat er niet meer was om te bespreken met het buurt- of wijkteam13. Twee andere 
participanten hebben daarentegen eens in de twee weken hulp vanuit het buurt- of wijkteam bij het 
schoonhouden van hun woning en het helpen met regelzaken. 

Casus Arjan, verhuizen 

Arjan is één van deze twee laatste participanten, die actieve begeleiding vanuit het buurt- of 
wijkteam ervaart. Arjan, en een andere aan ons onderzoek deelnemende participant waar wij dit 
jaar geen contact mee hebben gehad, zullen binnenkort gedwongen moeten verhuizen i.v.m. de 

 
13 De ondersteuning vanuit buurtteams in gemeente Utrecht is anders georganiseerd dan de meeste sociale teams in de 
regio. Zo bieden Buurtteams zelf ook begeleiding, maar doen veel andere sociale teams niet. In de hier beschreven data 
betreft het wel een team dat zelf begeleiding aanbiedt. 
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sloop van het gemengd wonen project waarin zij wonen. Zij krijgen beide urgentie en daarmee 
voorrang op een andere corporatiewoning. Ook kunnen zij hierbij kiezen in deze woning tijdelijk te 
blijven en daarna weer terug te komen (naar de vervangende gemengd wonen locatie). Zij kunnen 
er ook voor kiezen de nieuwe corporatiewoning te houden. Zij krijgen ook nieuw budget voor 
inrichting.  

Het is positief dat een van hen de ondersteuning van uit het buurt- of wijkteam aanvaart en 
waardeert. Tegelijkertijd betekent een (of twee keer) verhuizen een belangrijk life-event dat de 
nodige risico’s met zich meebrengt. Verhuizen kan discontinuïteit in begeleiding, behandeling, 
huisarts, (en daginvulling) betekenen.  

Met name in de groep herhaalde dakloosheid zien wij veel wisselingen, instabiliteit en onzekerheid 
betreffende de verblijfplaats, zoals in dit geval door de verhuizing(en). Dit vormt voor de continuïteit 
van de begeleiding vanuit een sociaal team of buurt- of wijkteam een groot risico: iemand komt hier 
niet aan óf dit team verliest iemand uit het oog. 

 
Directe overgang van BW naar het Buurtteam 
De vijf participanten die na uitstroom direct zijn begeleid vanuit het Utrechtse buurt- of wijkteam 
(Buurtteam), zijn allen uitgestroomd uit BW-voorzieningen van één dezelfde aanbieder (de 
Tussenvoorziening). Bij deze aanbieder is het mogelijk dat het Buurtteam de begeleidende partij is in 
een driepartijenovereenkomst die wordt aangegaan tussen huurder, corporatie en begeleidingspartij. 
Zoals uit tabel drie blijkt is bij drie van deze vijf participanten het Buurtteam niet de enige 
begeleidende partij, maar zijn ook ggz en verslavingszorg als begeleidende of behandelende partijen 
betrokken. Kijkend naar de ervaringen van vier van deze vijf participanten (één is inmiddels overleden) 
komt naar voren dat de ervaringen met begeleiding wisselend zijn. Het werpt de vraag op of het 
vraaggerichte aanbod van het Buurtteam volstaat om de hier spelende ‘vraag achter de vraag’ te 
achterhalen, die door participanten niet altijd duidelijk gesteld wordt. Uit de casus van Adam blijkt het 
belang van een goed samenspel tussen BW-organisatie, buurt- of wijkteam en cliënt. Zo geeft Adam 
aan dat hij heeft ervaren dat er in zijn laatste jaren van verblijf in een BW-voorziening echt gefocust is 
op de voorbereiding op zelfstandig wonen en bijbehorende praktische vaardigheden. Hij vertelt 
hierover:  

Het is wel spannend, maar in de tijd van het afgelopen jaar leren die mij alles; je moet je 
huishouden doen, je moet douchen, je moet schoonhouden, je moet nagels knippen en al die 
dingen. Daar kan ik me wel aan houden. Ik heb schoonmaak gedaan, ik heb de vloeren gedaan 
en me netjes getoond. 

De observatie van de onderzoekers is tijdens het interview echter dat zijn lichamelijke verzorging 
achteruit is gegaan. Hij geeft zelf ook aan zich vermoeid te voelen:   

Ja, ik weet niet. Moet je zien, de laatste tijd: ik heb ook bijwerkingen gehad. Als ik bijvoorbeeld 
in de ochtend wakker word, maar dat ik niet in één keer uit bed kan komen. Dan dat je je niet 
kiplekker voelt om uit bed te komen. Ik voel me vermoeid. Ik voel nog dat ik langer wil liggen 
en weer liggen en zo. Ja. 
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Adam heeft de overdracht van de Tussenvoorziening naar het Buurtteam als prettig ervaren en ervaart 
geen verschil in begeleiding vanuit het Buurtteam. Adam geeft tijdens het interview aan in gesprek te 
zijn gegaan met het Buurtteam over zijn vermoeidheid. Hij onderzoekt nu samen met het Buurtteam 
waar die vermoeidheid vandaan komt 
 
Na warme overdracht afgebouwd 
Ook Karin heeft een warme overdracht ervaren. Zij vertelt dat de eerder begeleidende instelling en de 
nieuwe begeleider eerst twee keer samen zijn langsgekomen. Zij vertelt dat er toen ook een 
signaleringsplan is gemaakt, voor wanneer ze uit contact zou raken en dat soort dingen. Vervolgens is 
de begeleiding geleidelijk afgebouwd en omdat er geen vragen meer (leken) te liggen is deze afgerond. 
Ze vertelt over het signaleringsplan: 

Ja dat vond ik wel fijn, want dat kon ik zelf ook aangeven hoe en wat. Want het is niet zo dat 
zij nu op bezoek komen telkens. Dat is niet meer aan de orde. (…) Ja dat vind ik wel fijn. Ik heb 
niet elke week dingen te bespreken. Dat is allemaal niet meer nodig.(…) Ja ik slik wel medicatie, 
maar het is gewoon een rustgevend middel. Ja ik moet dan één keer in de drie maanden 
langskomen, om het recept te verlengen. En dan vragen ze hoe het met me gaat, dit en dat (…) 
Nee, ik kan het nu zo wel alleen. Als ik iemand nodig heb, dan bel ik het buurtteam. Maar dat 
is nog niet voorgekomen. (…) Eerst kwamen ze om de twee weken en toen één keer per maand 
en zo ging dat langzaam. Het ging niet in één keer zo stoppen natuurlijk. 

Karin geeft aan tevreden te zijn over het signaleringsplan, en geeft aan dat het tempo van afbouwen 
wat haar betreft goed was. Ook geeft zij aan dat zij het buurt- of wijkteam weet te vinden als ze een 
vraag heeft. Ook Kevin geeft desgevraagd aan dat hij wel verwacht dat deze nieuwe partijen 
aanhouden wanneer hij niet thuis geeft, en geeft aan dit zelf bij het betreffende team zo goed mogelijk 
duidelijk te zullen maken: 
 

Tuurlijk, maar dat is de kennismaking zelf. Dat hele team weet je wel, buurtteam, of wijkteam, 
dat moet allemaal nog bij elkaar komen om vervolgens ook te weten dat op het moment dat ik 
die deur niet open doe, weet je, dat ze niet gaan van... Ja, we kunnen niets doen. Maar dat ze 
eventjes in contact komen. O, ja, klopt, gewoon door blijven bellen, hij doet vanzelf open.(…) 
Nou, dat ze niet de hoop opgeven. Kijk, dat je die dag opgeeft, dat snap ik dan wel, maar kom 
dan op een ander moment nog eens een keertje langs. Weet je wel, of laat even een briefje 
achter of stuur even een e-mailtjes. Ja, ik weet, ik ben niet telefonisch bereikbaar, maar email. 

Wat hieraan opvalt is dat zowel Adam als Karin en ook Kevin duidelijk aangeven wat zij verwachten 
aan ondersteuning vanuit het buurt- of wijkteam. Dit maakt in het geval van deze en vergelijkbare 
participanten de vraaggerichtheid vanuit een buurt- of wijkteam voor deze (ex)BW-groep mogelijk 
passend.   

Elementen van best practice  
De begeleiding van Arjan (ook kader hierboven) ging na uitstroom in eerste instantie over van de 
Tussenvoorziening naar het buurt- of wijkteam. Toen het niet goed met hem ging zijn beide instanties 
echter samen opgetrokken in de begeleiding. Tijdens de tweede meting ontvangt hij actieve 
begeleiding vanuit het buurt- of wijkteam in de vorm van een keer per twee weken contact. Ten tijde 
van de derde meting heeft het buurt- of wijkteam Arjan geholpen met het inzetten van bewindvoering 
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voor ondersteuning bij zijn financiën en bij het vinden van activeringsaanbod. De vierde meting is dit 
aanbod ongewijzigd en naar tevredenheid van Arjan: Het Buurtteam komt nu nog één keer per maand 
en dan kijken we wat er nodig is qua papierwereld of persoonlijke dingen. Dat vind ik heel prettig. 
 
We zien in dit hoofdstuk hoe uitgestroomde BW-participanten over het algemeen tevreden zijn over 
de geboden ondersteuning en aangeven goed in staat te zijn de vraag aan het buurt- of wijkteam te 
stellen. We zien dat de continuïteit van de geboden ondersteuning als passend wordt ervaren en ook 
tijdig is opgeschaald, zoals in de casus van Irwan en Arjan. 

2.2 Continuïteit van begeleiding/ zorg bij uitstromende MO-participanten 

Tabel 4 beschrijft de mate van continuïteit van begeleiding/ zorg bij uitstromende MO-participanten 

Huurconstructie en zorg-/begeleiding MO-participanten Aantal 
Geen begeleiding na omklapmoment  2 (beiden in regio) 
Waarvan medisch mentor en thuishulp              1 
Na omklapmoment begeleiding vanuit buurt- of wijkteam  2 
Waarvan ook ondersteuning uit ggz            1 
Woning direct op eigen naam + begeleiding vanuit buurt- of 
wijkteam  

4 

Woning direct op eigen naam + kortdurende nazorg MO + stop 
begeleiding 

1 (in regio) 

Na omklapmoment kennismaking Wmo team 1 (in regio) 
Na omklapmoment begeleiding MO en maatschappelijk werk 1 (in regio) 
Totaal 11 

Een grote groep zelfstandig wonende MO-participanten14 gaf aan niet geïntroduceerd te zijn bij het 
buurt- of wijkteam wanneer (woon)begeleiding stopte vanuit de maatschappelijke opvang. Deze 
participanten gaven echter over het algemeen aan dat zij geen behoefte hadden aan een overdracht 
richting het buurt- of wijkteam. Zij gaven aan voldoende zelfstandigheid te ervaren en geen 
begeleiding nodig te hebben bij bijvoorbeeld het vinden van zinvolle daginvulling, het verbreden van 
het informele netwerk of financiële of administratieve zaken. Enkele participanten benoemden 
daarnaast dat zij, indien nodig, de wegen naar hulp wisten te vinden. 

Het valt op dat de omklapcontracten bij MO-participanten vaak van kortere duur zijn dan bij 
participanten uit de BW- of herhaalde dakloze groep. MO-participanten krijgen vaak sneller een 
woning op eigen naam. Dit gebeurt vaak op aanvraag van participanten zelf, hetgeen duidt op een 
grotere mate van (ervaren/ gegunde) zelfstandigheid. Aan het omklappen van het huurcontract wordt 
een kennismaking met het buurt- of wijkteam gekoppeld, waarna de MO-begeleider het 
begeleidingstraject afsluit.  

Van de MO-groep ontvangen slechts twee participanten (vanuit het Leger des Heils) na uitstroom nog 
enige tijd begeleiding vanuit de MO-aanbieder. Bij het merendeel van de MO-participanten staat in 
plaats van de MO-aanbieder het buurt- of wijkteam als begeleidende partij op het huurcontract. 
Vergeleken met de BW-groep is de begeleiding die geboden wordt aan de MO-groep aanzienlijk 

 
14 MO-participanten zijn participanten die tijdens de eerste meting in kortdurend verblijf of de 24-uurs opvanglocaties 
verbleven. 
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minder intensief. Samen met de hulpverlener van de MO-voorziening is vervolgens kennisgemaakt 
met een maatschappelijk werker van het buurt- of wijkteam bij participanten thuis.  

Hulpvragen die de MO-groep over het algemeen stelden aan het buurt- of wijkteam hebben 
betrekking op:  spanning in familiaire sfeer, eenzaamheid, structuur krijgen in het dagelijks leven, 
leggen van contact met andere betrokken formele partijen (zoals bewindvoering), of het vinden van 
passende daginvulling. In sommige gevallen worden hulpvragen die respondenten stellen niet 
opgepakt door het buurt- of wijkteam. Zo ervaarde James dat het buurt- of wijkteam zijn hulpvraag 
naar passende daginvulling werd terug gestuurd naar het Leger des Heils: Zij kunnen ook niet veel 
doen, zeggen ze. Ik heb weinig met ze te maken daarom krijg ik van het Leger des Heils nu twee 
zorgprofessionals. 

Op basis van de interviews met de enkele participanten bestaat bij de onderzoekers de indruk dat 
hoewel participanten aangeven tevreden te zijn over door het buurt- of wijkteam geboden 
begeleiding, deze begeleiding vanuit het buurt- of wijkteam een relatief ‘oppervlakkig’ contact kan 
behelzen. Zo vertelt Bart dat hij ‘gezellig’ contact heeft met het buurt- of wijkteam, maar dat 
onderliggende financiële problematiek voor hem niet door het buurt- of wijkteam kan worden 
opgelost: 

Dat wijkbureau doet eigenlijk helemaal niks. Komt eens in de twee weken langs om te kijken 
hoe het gaat en als je vragen hebt, kun je dat loslaten. Ik heb die al een paar keer dingen 
gevraagd en dan weten ze eigenlijk ook niet wat ze ermee aan moeten. Het is ook een 
organisatie ... Ik weet het niet, hoor, hoe dat allemaal in elkaar steekt, maar als je directe 
vragen hebt, dan kunnen ze ook niks voor je doen. Want dan is het te veel of te heftig en daar 
hebben ze niks mee of kunnen ze niks mee. 

Vragen van MO-participanten aan het buurt- of wijkteam lijken regelmatig onvoldoende door het 
buurt- of wijkteam beantwoord te kunnen worden. Tegelijkertijd is duidelijk dat MO-participanten zelf 
niet echt hulpvragen hebben of stellen waardoor de tweewekelijkse afspraak met het buurt- of 
wijkteam door zowel buurt- of wijkteam als participant als overbodig wordt ervaren en wordt 
afgeschaald. Daarnaast ervaren enkele participanten de ondersteuning vanuit het buurt- of wijkteam 
als controlerend in plaats van ondersteunend, wat weerstand kan creëren. Reda, wiens contract 
afgelopen jaar is omgeklapt, ervaart bijvoorbeeld dat een maatschappelijk werker van het buurt- of 
wijkteam enkel langskomt om te kijken of er is schoongemaakt.  

De interpretatie van de onderzoekers met deze MO-participanten is dat de meeste op dit 
meetmoment voldoende zelfstandig zijn en naar verwachting ook later het buurt- of wijkteam niet 
nodig hebben. Zo geeft Stan aan begeleiding duur en onnodig te vinden. Volgens Stan gaf zijn 
begeleider dit ook aan en zei deze: "What the fuck doe ik hier?" Ik zeg: "Alleen omdat de 
[woningcorporatie] dat gewoon heeft geëist”. Moniek heeft een vergelijkbare ervaring, niet zo 
expliciet, maar uiteindelijk is ook in haar geval in samenspraak geconcludeerd dat begeleiding niet 
meer nodig was, terwijl die wel was opgenomen in haar huurcontract. In de derde meting zegt zij: 

Eerst zat het buurtteam er nog bij, maar dat hebben ze... Voor het nieuwe jaar zijn ze geweest. 
Ze zeiden ook wel: ja, we komen wel iedere keer. Maar hoe gaat het? Ja, goed. Is er een 
probleem? Nee. Wat doen we hier dan, weet je?”  



Vierde Rapportage Voorkomen Herhaalde Dakloosheid 2022      Universiteit van Amsterdam 

  

26 
 

Tijdens de vierde meting geeft ze weer aan:  

Ja, Buurtteams had je dan en als er wat was kon je die inschakelen. Maar ze zijn een paar keer 
geweest hier, maar ik heb ze nooit nodig gehad, ze zeiden altijd je bent heel makkelijk geval ik 
zeg:  ‘mooi zo.’ (…) Nu geen officlele begeleiding van ze, maar ik kan ze altijd bellen als er iets 
is’.  

We zien in de casussen van Stan en Moniek dat zij aangeven zich te kunnen vinden in dat de 
begeleiding door het buurt- of wijkteam is afgebouwd. De vraag is echter of contact op het initiatief 
van deze participanten zelf zal worden gelegd indien nodig. 

Zo zien wij bij participant Rachid dat hij een kortdurend contact heeft gehad met het buurt- of 
wijkteam, en dat hier iets fout is gegaan met het helpen bij zijn uitkering. Door veranderingen in zijn 
situatie is zijn uitkering destijds stopgezet waardoor hij het vertrouwen in het buurt- of wijkteam is 
verloren. Rachid zoekt nu naar andere wegen en boort hierbij vooral informele contacten aan die hem 
mogelijk kunnen helpen met het op orde krijgen van zijn financiën. 
Wanneer Rachid zijn vertrouwen in het buurt- of wijkteam niet herwint, dan zal dit hem mogelijk in 
de weg staan zijn vraag te stellen bij het buurt- of wijkteam, wanneer dit wel nodig is.  

Bij MO-participanten zijn twee contactvormen te onderscheiden. Enerzijds de vorm waarbij het buurt- 
of wijkteam in plaats van de MO-aanbieder continuïteit in ondersteuning biedt in de eerste jaren na 
uitstroom door regelmatige begeleidingsmomenten. Anderzijds zijn er participanten die na het 
omklapmoment overgedragen worden naar het buurt- of wijkteam. In dit geval maken participanten 
wel kennis met het buurt- of wijkteam, maar komen deze niet thuis langs.  

Wanneer het moment van omklappen voor deze tweede variant in zicht kwam, gaven sommige 
respondenten aan dat hun hulpverlener de optie voor het buurt- of wijkteam al eens had genoemd. 
Participanten geven aan het fijn te vinden als ze nog een stukje begeleiding krijgen als ‘een stok achter 
de deur’. Participanten waarbij de MO-begeleiding bijna stopt geven echter ook aan dat zij de 
behoefte hebben om de uiteindelijke hulp geleidelijk te laten afschalen om uiteindelijk zonder formele 
begeleiding door het leven te gaan. Participanten noemen hierbij ook het informele netwerk als 
component die een rol zou kunnen spelen in de ondersteuning.  Bij de onderzoekers bestaat de indruk 
dat deze MO-participanten eerst zelf zullen proberen een nieuw probleem op te lossen en mogelijk te 
lang wachten om het informele of formele netwerk om hulp te vragen. In eerdere rapportages 
beschreven wij hoe schaamte hier ook een rol in kan spelen.    
 
Variatie in de regio 
Ten slotte wordt duidelijk dat in regiogemeenten geen standaard overdracht naar het buurt- of 
wijkteam plaatsvindt (zie cijfers hieronder). Wij zien hier veel variatie. Soms vindt wel kennismaking 
voor een eventuele indicatie plaats, maar soms is er ook geen contact.15  Wij zien in de regio een 
voorbeeld van een mismatch tussen de verwachting vanuit een voormalige MO-client en het aanbod 
vanuit het buurt- of wijkteam. Zo geeft Pieter aan behoefte te hebben gehad had aan ondersteuning 
van het buurt- of wijkteam, maar ervaart Pieter deze niet te hebben gekregen ondanks dat er een 
overdracht had plaatsgevonden van Tussenvoorziening naar het buurt- of wijkteam. Hij begreep 

 
15 Ten tijde van het verschijnen van deze conceptrapportage is nog onvoldoende duidelijk hoe buurt- of wijkteamontmoeting 
in regiogemeenten als Nieuwegein, Vianen, Zeist, Doorn en Woerden er precies uitzien. Onbekend is ook nog in welke 
gemeenten het buurt- of wijkteam mogelijk ook een andere vorm heeft zoals bijvoorbeeld alleen indicerend en niet zelf 
begeleiding biedend. 
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namelijk dat deze ondersteuning van het buurt- of wijkteam, waar hij wel behoefte aan had,  niet van 
de grond kwam vanwege een lange wachttijd:  
 

Ik ben toen overgeheveld van Tussenvoorziening naar het buurtteam16. Toen kwam het 
buurtteam. Ik zeg: "Dit en dat. Ik heb wat problemen." "Ja, je moet een afspraak maken. Ik 
zeg: "Oké, wanneer kan ik die afspraak--" "Ja, over vier weken heb ik tijd."  

 
In dit voorbeeld zien we eveneens een zekere mismatch van verwachtingen vanuit een participant, 
die eerder werd ondersteund door een meer gespecialiseerde partij als de Tussenvoorziening, en een 
sociale wijkprofessional, die een wachttijd van vier weken mogelijk als passend en tijdig ervaart. Pieter 
heeft hierdoor nog geen kennisgemaakt met het buurt- of wijkteam, terwijl hij hier wel behoefte aan 
heeft:  

 
Ik mis iemand in de wijk, bijvoorbeeld dat je welkom wordt geheten als je hier komt wonen. En 
dat ze je vertellen dat het wijkteam in de school zit en je kunnen helpen met subsidies 
aanvragen, dingen waar je recht op hebt.  

Verder ontvangt Pieter wel ondersteuning van een medisch mentor, die ook bij alle overige zaken 
helpt en ook zaken oppakt over financiën, en een thuishulp. Pieter mist dus vooral het wijkgerichte 
aanbod.  

Bij de in deze paragraaf beschreven MO-participanten zien we meer variatie in hoe zij aankijken tegen 
de continuïteit van begeleiding na uitstroom door een buurt- of wijkteam. Terwijl een deel van de 
participanten aangeeft de vraag te zullen stellen, is de ervaring van een aantal andere participanten 
dat dit team geen antwoord vormt op de bij hen levende vragen op het gebied van bijvoorbeeld 
financiën en is vertrouwen verloren. Het kan ook onduidelijk zijn waar nog geholpen kan worden “je 
bent al zo zelfstandig’ en niet altijd alle problemen of zorgen worden door participanten gedeeld. 
Participanten geven aan het wel vaak fijn idee te kunnen vinden om een stok achter de deur te 
hebben. Het buurt- of wijkteam wordt echter niet altijd door iedereen als even capabel gezien, 
wanneer vrolijkheid/luchtigheid in het contact soms voorop staat.  

2.3 Continuïteit van begeleiding/ zorg na uitstroom bij herhaaldelijk dakloze participanten  

De participanten uit de herhaald dakloze groep hadden tijdens de eerste meting nog geen 
uitstroomperspectief, en wij zien bij deze groep dan ook minder snelle uitstroomperspectieven. Er valt 
daarom minder te zeggen over de continuïteit van begeleiding, al dan niet na het omklapmoment, 
vanuit een buurt- of wijkteam. Tegelijkertijd is een deel van deze groep nog in traject bij meer 
gespecialiseerd aanbod, en verblijft hier ook, of betreft het hier instabiele trajecten met 
tussenperioden van feitelijke dakloosheid.    

Wanneer we vervolgens kijken naar personen uit deze groep die kunnen worden aangemerkt als 
uitgestroomd, ontstaat het volgende beeld:   

 
16 In dit citaat spreekt deze participant over het Buurteam terwijl deze participant in de regio is uitgestroomd en zijn 
contact naar alle waarschijnlijkheid een andere vorm van buurt- of wijkteam betreft. Hieruit blijkt de verwarring die kan 
bestaan bij cliënten (en professionals) over het soort buurt- of wijkteam waar zij mee te maken hebben, en wat hiervan 
verwacht kan worden.  
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Tabel 5 toont de mate van continuïteit van begeleiding/ zorg bij uitstromende HD-participanten 

Huurconstructie en zorg-/begeleiding HD-participanten Aantal 
Zelfstandige woning met omklap (nog niet omgeklapt)  8 
Begeleiding gemengd wonen (LdH, TV)            5 
Begeleiding vanuit buurt- of wijkteam             1 
Begeleiding LvB-partij            1 
Begeleiding MO-partij            1 
Eigen oplossing: intrekken vriendin – geen formele begeleiding 1 (buiten regio) 
Woning direct op eigen naam – geen formele begeleiding – buurt- 
of wijkteam – MO-begeleiding  

1 (in regio) 

Totaal 10 
 
Bekendheid en zichtbaarheid van het buurt- of wijkteam onder de herhaald dakloze 
groep 
In sommige gevallen waren respondenten uit deze groep niet bekend met het buurt- of wijkteam. 
Deze respondenten hebben geen overdracht ervaren vanuit de maatschappelijke opvang. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de participanten die bij zijn partner is ingetrokken in een ander deel van Nederland. 
Deze participant geeft aan dat er volgens hem in de betreffende gemeente geen buurt- of wijkteam 
bestaat. Daarnaast blijken er andere manieren te zijn waarop deze respondenten horen over het 
bestaan van het buurt- of wijkteam, zoals in de casus van Ilyas, via de politie.  

Casus Ilyas 
Ilyas’ traject is in de meting aangemerkt als casus met een verhoogd risico om herhaald dakloos te 
raken. Dit maakt het belang van continuïteit van begeleiding groot. Illyas is eerder uitgestroomd 
naar een zelfstandige woning in een van de regiogemeenten en hier door de politie geïntroduceerd 
bij het buurt- of wijkteam: 

Ik had bericht gekregen van de politie. De politie heeft een brief gestuurd. Heb je contact 
met het buurtteam? Ik weet niet, misschien heeft de politie gehoord van problemen ofzo? 
Daardoor heb ik een brief gekregen. Ik moest met het buurtteam contact opnemen. En toen 
heb ik contact opgenomen, op die manier. 

 
Nadat Ilyas, op advies van de politie, contact heeft gezocht met het buurt- of wijkteam is hij hierdoor 
in verband met de zwaarte van zijn ondersteuningsvraag overgedragen naar het Leger des Heils (dit 
zagen wij hierboven ook bij James). Ilyas blijkt tijdens de laatste meting niet te kunnen worden 
geïnterviewd. Hij is plotseling, en zonder dat dit bekend was bij zijn hulpverleners, naar het 
buitenland vertrokken. Voor de begeleiding is onduidelijk voor hoe lang hij vertrokken is. 

 
 
Tussentijdse verblijf in detentie/detox 
In eerdere metingen werd duidelijk dat tussentijdse wisselingen van verblijfplaats kunnen zorgen voor 
instabiliteit of onzekerheid bij het behouden van de woning of verblijfssituatie. Participanten die 
tijdens deze vierde meting zijn gesproken, en die in de tussentijd verbleven in detentie of detox 
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behoren beiden tot de herhaald dakloze groep. Richard verbleef tijdelijk in de gevangenis en Lennart 
verbleef tijdelijk in een detoxvoorziening. Beiden hebben inmiddels (weer) een meer stabiele 
verblijfplaats.  
 
Richard, die dit jaar verbleef in detentie heeft eerder tijdens de vierjarige onderzoeksperiode zijn plek 
in een BW-voorziening verloren door een periode in detentie. Richard verbleef daardoor momenteel 
in de maatschappelijke opvang. Toen hij dit jaar wederom een inhechtenisname had wegens boetes 
en een ‘oude zaak’ is er tijdens zijn verblijf in detentie gezorgd voor vervolgverblijf op een 
behandelcentrum voor dak- en thuislozen, waar intensieve (klinische en ambulante) zorg aan mensen 
met een grote kwetsbaarheid vanwege hun lichte verstandelijke beperking, in combinatie met andere 
(ernstige psychiatrische en/of gedrags) problematiek (SGLVG) wordt geboden. Richard werkt hier aan 
vaardigheden om weer zelfstandig te wonen. Op de onderzoekers maakt hij de indruk in de war te 
zijn. Onduidelijk is hoe lang Richard op deze plek kan verblijven. Op de website van de betreffende 
voorziening lezen wij: ‘opnames duren gemiddeld een jaar, maar kunnen ook korter of langer duren; 
zolang als dat nodig is’.  
 
Lennart verbleef tijdelijk in een detoxvoorziening en verbleef daarvoor al in een begeleide woning. Na 
terugkomst is in hij in overleg met begeleiding een tijdje ‘op de groep’ gaan wonen en niet in de 
begeleide woning. Lennart wordt daarnaast ondersteund vanuit het FACT team.   
 
Zoals we in het traject van Richard zien kan een justitiemaatregel/reclasseringstoezicht, net als bij de 
BW groep met daklozenachtergrond, leiden tot een meer vaste verblijfplaats met zorg. Dit heeft in het 
geval van Kees echter toch niet kunnen voorkomen dat wij dit jaar opnieuw een teruggang zien in zijn 
traject.   

Kees 
In de eerste meting spraken we Kees in de (toen nog) nachtopvang. Hij zou doorstromen naar een 
beschermd wonen locatie, waar op dat moment een wachtlijst voor stond.  
 
De tweede meting vertelt hij een tussenstap te hebben gemaakt naar een (bestaande) 24-uurs 
maatschappelijke opvang om de wachttijd voor de BW-locatie te overbruggen. Deze tussenstap is 
echter misgelopen wegens een opspraak rondom een justitieel kader. Mogelijk heeft hij in de 24-
uurs opvang niet de juiste zorg of ondersteuning ontvangen bij zijn problematiek om stabiel te 
blijven. 
 
Bij Kees werd zijn verblijf bij de 24-uurs maatschappelijke opvang beëindigd en hiermee verloor 
hij ook zijn plek op de wachtlijst voor BW. Hij verblijft ten tijde van het tweede interview in zijn 
sociale netwerk en is op zoek naar een eigen woning. Ook ontvangt hij momenteel nog 
reclasseringsbegeleiding.  
 
Tijdens de meest recente meting vernemen wij van Kees dat hij het afgelopen jaar in BW verbleef 
i.c.m. justitiële maatregel. Hij is echter uit deze BW weggestuurd omdat hij werk deed, op twee 
uur reistijd van de BW locatie en vanwege het niet naleven van regels in deze BW. Ten tijde van 
het interview verblijft Kees weer in zijn netwerk, wat eerder bleek risicovol te zijn voor Kees. 
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Wanneer we hier hebben gekeken naar de continuïteit van trajecten van herhaald dakloze 
participanten dan zien wij hier hoe deze continuïteit niet vanzelf tot stand komt en bij deze 
participanten doorgaan iets extra’s vraagt, bijvoorbeeld vanuit andere behandel of justitiële partijen. 
Dit leidt in gevallen tot een relatieve continuïteit in begeleiding maar (nog) niet in wonen.  
 

Risico- en beschermende factoren t.a.v. continuïteit van begeleiding/ondersteuning van het 
buurt- of wijkteam 
 
Risicofactoren 

● Vaak onduidelijk waar nog geholpen kan worden “je bent al zo zelfstandig’ 
● Problemen of zorgen worden niet allemaal altijd gedeeld 
● Buurt- of wijkteam niet altijd even capabel gezien, vrolijkheid/luchtigheid contact staat 

soms voorop 
● Mismatch tussen verwachtingen vanuit een participant en buurt- of wijkteam over 

tijdigheid van reactie 
● Met name in de groep herhaalde dakloosheid zien wij veel wisselingen, instabiliteit en 

onzekerheid betreffende de verblijfplaats, zoals door verblijf in detentie en behandeling 
(detox) of zoals in twee van de hier beschreven casussen, gedwongen verhuizing. Dit vormt 
voor de continuïteit van de begeleiding vanuit een buurt- of wijkteam een groot risico: 
iemand komt hier niet aan, óf het team verliest iemand uit het oog. 

 
Beschermende factoren  

• Wel vaak fijn idee om stok achter de deur te hebben 
• De eigen vraag goed kunnen stellen 
• Positieve ervaringen met de geboden ondersteuning vanuit buurt- of wijkteam 
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3. Lichamelijke gezondheid participanten
Uit Rotterdams onderzoek komt naar voren dat dak- en thuisloze personen een substantieel slechtere 
gezondheid hebben in vergelijking met de algemene bevolking (Nusselder et al., 2013). Zo leven dak- 
en thuisloze personen vele jaren korter dan mensen met een dak boven hun hoofd, en kan dit zestien 
jaar schelen. Vergeleken met de algemene bevolking is het sterftecijfer 3,5 keer hoger bij dak- en 
thuisloze mensen. Ander, Amerikaans onderzoek laat zien dat problemen met middelengebruik, 
psychische aandoeningen, infectieziekten, cardiovasculaire en metabole ziekten en cognitieve 
stoornissen hoog is onder dakloze personen (Fazel et al., 2014). Deze onderzoekers wijzen ook het 
grotere risico om jonger te overlijden onder dakloze personen dan onder de algemene bevolking, 
waarbij niet-overdraagbare ziekten en oorzaken die verband houden met middelengebruik een van 
de meest voorkomende oorzaken zijn van de hoge sterftecijfers (Aldridge et al., 2018). Onderzoek 
naar de lichamelijke gezondheid van voormalig dak- en thuislozen ontbreekt. 
In dit hoofdstuk zal de gezondheid van de participanten geschetst worden en het effect hiervan op 
het leven van de participanten. Ook is over dit onderwerp specifiek gesproken met betrokken 
stakeholders uit de dit onderzoek begeleidende partijen. Gedurende de looptijd van dit onderzoek zijn 
vier respondenten (vroegtijdig) overleden. Hier is dit jaar nader onderzoek naar gedaan, waarvan al 
enkele resultaten bekend zijn.  

Belangrijke bevindingen uit eerdere metingen 
● De invloed van gezondheid op herhaalde dakloosheid is op de volgende wijze in onze eerdere (en 

deze) rapportages naar voren gekomen. Gezondheidsproblemen welke direct leiden tot herhaalde 
dakloosheid zagen wij bij Cornel, die na op eigen initiatief ‘cold turkey’ te stoppen met middelen 
insulten kreeg en door die ervaring angst kreeg om alleen te blijven wonen. Ook is een participant 
besproken (oorlogsveteraan) welke een terugval in dakloosheid ervaarde nadat ziekenhuisopname 
nodig was i.v.m. een overdosis welke hij nam vanwege klachten van onbehandelde PTSS. Tenslotte 
zijn tijdens de eerste twee jaar twee van de 69 participanten relatief jong overleden. Dit roept de 
vraag op, of uitstromen mogelijk een factor is geweest in het overlijden van deze participanten, 
waar wij in dit hoofdstuk deels bevestigend antwoord op kunnen geven.

● In het derde rapport beschrijven wij het verhaal van Alex, die door medische problemen een zeer 
zware periode doormaakte, waarin terugval op de loer lag, maar waarbij dit mede door zijn 
netwerk en door succesvolle behandeling van lichamelijke probleem net goed af liep. Deze casus 
vertoont veel overeenkomsten met de casus van Irwan (hierboven, h2), die veel medische 
problemen heeft en hierdoor nauwelijks participeert in sociale contacten of (betaald) werk. Ook 
gaf een participant aan wegen ziekte niet deel te kunnen nemen aan de derde meting.

3.1 Lichamelijke klachten 

Om de gezondheid van de participanten in kaart te brengen zijn er dit jaar verschillende aanvullende 
vragen gesteld. Allereerst is er aan de gesproken participanten gevraagd of ze wel eens lichamelijke 
klachten ervaren. 29 (65.9%) van de 44 participanten geeft aan lichamelijke klachten te ervaren. Veel 
voorkomende klachten waren onder andere: rugklachten, pols problemen (artrose en ontstekingen), 
kortademigheid door onder andere slechte conditie en epilepsie. Tabel 6 geeft de onderverdeling 
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weer van lichamelijke klachten die zijn benoemd door de verschillende groepen BW, MO en HD. 

Tabel 6 Aantal lichamelijke klachten onderverdeeld naar MO/BW/HD  
Groep met 

lichamelijke 
klachten 

zonder 
lichamelijke 
klachten 

Geen 
antwoord 

Totaal 

MO 8 (57%) 5 (36%) 1 (7%) 14 (100%) 
BW 12 (67%) 5 (28%) 1 (5%) 18 (100%) 
HD 9 (75%) 3 (25%) 0 12 (100%) 
Totaal 29 13 2 44 

Wat in tabel 6 opvalt is het hoge aantal participanten (9 van de 12) bij de herhaalde dakloosheid groep 
dat lichamelijke klachten ervaart. Wanneer gekeken wordt naar de leeftijd van de participanten met 
lichamelijke klachten, dan zien wij hoe de percentages van mensen met klachten gelijk zijn binnen de 
verschillende leeftijdsklachten. 63% van de participanten met klachten is 26 to 40 jaar, 67% van deze 
participanten is 41 tot 49 jaar en 68% is vijftig jaar en ouder. 

Van de 29 participanten ontvangen er zestien hulp/begeleiding bij hun lichamelijke klachten en geven 
negen participanten aan behoefte te hebben aan begeleiding bij het omgaan met de lichamelijke 
klachten. De meest voorkomende actoren die hulp/begeleiding verlenen zijn: de huisarts, het 
ziekenhuis en de fysiotherapeut. 

Een voorbeeld van een participant die hulp/begeleiding ontvangt voor zijn lichamelijke klachten is 
Loek (HD), die zelfstandig woont, met begeleiding. Loek ondervond door zijn eetverslaving veel 
lichamelijke klachten. Hij wilde hierbij geholpen worden want zelfstandig lukte het maar niet om zijn 
leefstijl te veranderen. Om te leren om te gaan met zijn lichamelijke klachten kreeg hij een leefstijl 
coach toegewezen die hem niet alleen ging helpen met afvallen, maar ook zijn hele leefstijl te 
veranderen. 

3.2 Ondersteuning/zorg bij lichamelijke klachten

Twaalf van de 29 participanten die lichamelijke klachten ervaren, ontvangen hier geen hulp of 
begeleiding bij. Redenen die meespelen in waarom participanten niet snel om hulp of begeleiding 
vragen zijn het niet hebben van vertrouwen in de medische wereld, verandering in hulp/begeleiding 
en klachten niet serieus genoeg vinden (klachten werden vaak beschreven als ouderdomskwalen). 
Een voorbeeld waar dit speelt is bij Mike (BW, zelfstandige woning sinds tweede meting op eigen 
naam) die wegens eerdere slechte ervaringen huiverig is om om zorg te vragen. Ook het constant 
veranderen van begeleiding zorgt ervoor dat hij minder snel zijn verhaal vertelt, dit ervaart hij ook bij 
de huisarts, zoals is te lezen in onderstaande quote: 

In de huisartsenpraktijk zitten meerdere huisartsen. Ik ben niet iemand die heel vaak naar de huisarts 
gaat, alleen als ik echt iets heb. Ik heb ook vier dagen met die klaplong gelopen voor ik naar de huisarts 
ging. Er moet echt iets zijn voor ik ga. En vaak is het ook zo dat ik de ene keer die huisarts krijg, de 
andere keer die huisarts. 
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Niet alleen de medische wereld betreffende somatiek, ook de medische wereld betreffende GGZ 
wereld kan schadelijk zijn voor het vertrouwen. Vaak lopen deze werelden ook weer over in elkaar, 
geestelijke gezondheid heeft weer indirect of direct effect op fysieke gezondheid en ook andersom 
(Ohrnberger, Fichera & Sutton, 2017).  

Een andere participant Gert (BW, zelfstandige woning sinds tweede meting op eigen naam) heeft door 
meerdere nare ervaringen wantrouwen opgebouwd. Gert heeft door een misindicatie van een arts 
anderhalf jaar met een gebroken enkel rondgelopen. Ook heeft Gert serieuze geheugenproblemen en 
concentratieproblemen waarvan hij aangeeft dat ze voor een lange tijd niet serieus genomen werden. 
De pogingen die gedaan werden om hem te helpen liepen vaak op niets uit. 

Ik heb me wel in de steek gelaten gevoeld door de medische wereld. Dat heeft niet met iemand te 
maken gehad. Dat heeft te maken met dingen die gebeurd zijn, zowel bij psychologen als bij artsen, 
die het vertrouwen best wel geschaad hebben. 
(…) 
Ja, sorry! Jij bent aan het roepen dat je mij kan helpen. Ik kom er dan mee dat het niet werkt, maar we 
gingen vooral doorgaan. Nu komt het erop neer dat we een jaar verder zijn en er is nog steeds niks 
gebeurd. Zoek het dan maar uit! Na dit soort dingen kun je niet verwachten dat je dan nog snel naar 
iemand toegaat om... ja. 

Ook is er een groep van vier participanten die geen hulp/begeleiding ontvangen, maar daar wel 
behoefte aan hebben. Een voorbeeld van een participant die behoefte heeft aan hulp/begeleiding is 
Petra (BW, zelfstandige woning sinds tweede meting op eigen naam). Petra heeft last van 
peesontstekingen bij haar polsen. Zij heeft lang moeten wachten op de duidelijkheid over de oorzaak 
van de last aan haar polsen. Zij zal nu aan beide polsen geopereerd moeten worden. Haar ambulant 
woonbegeleider helpt haar met het aanvragen van thuishulp. Na elke polsoperatie zal ze drie 
maanden moeten herstellen, in die tijd zal ze thuishulp krijgen.  

Cornel: stoppen met zorg 
Cornel (MO) verbleef tijdens de eerste meting in de crisisopvang. Kort na het interview heeft hij 
een woonruimte weten te bemachtigen via de particuliere woningmarkt. Hij heeft hier toen veel 
tijd en moeite in gestopt, omdat een eigen verblijfplaats een voorwaarde was voor het verkrijgen 
van een behandelingstraject voor verslaving. Kort na het vinden van zijn eigen woning heeft hij 
een detox gehad van zeven dagen waarna hij clean was. Hierna verbleef hij zeven weken intern 
bij de behandelaar voor nabehandeling. In de tussentijd kon hij zijn woning behouden. Na deze 
zeven weken mocht hij naar huis en ontving hij nog drie keer per week een dagbehandeling en 
ambulante woonbegeleiding. 

Cornel geeft echter aan dat het nadat hij thuiskwam, al snel misging. Hij heeft een rijdend beroep 
en zat nog steeds in de ziektewet, maar wilde graag zijn werk behouden. Het werk was voor hem 
een belangrijke bron van sociaal contact. Daarnaast gaf het hem regelmaat en de motivatie om 
van de verslavende middelen af te blijven. Hij mocht zijn werkzaamheden echter niet voortzetten 
doordat hij zo vaak naar de dagbehandeling moest. 
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3.3 Invloed van lichamelijk klachten op zelfstandigheid 

Participanten is de vraag gesteld naar in hoeverre lichamelijke klachten invloed hadden op hun mate 
van zelfstandigheid. Van de 44 participanten gaven er 23 (52.3%) aan dat ze minder zelfstandigheid 
hebben ervaren door hun lichamelijke klachten. Zoals in tabel 7 is weergegeven heeft het hoogste 
aantal (20 participanten) problemen bij het zelfstandig kunnen bewegen. Deze klachten rangeren van 
pijn aan de rug tot knieproblemen die ervoor hebben gezorgd dat iemand immobiel is geworden. 
Daaropvolgend ervaren er vier mensen minder zelfstandigheid bij aankleden, drie bij het wassen, drie 
bij het verzorgen van het uiterlijk, drie ervaren minder zelfstandigheid wanneer ze naar het toilet gaan 
en één ervaart minder zelfstandigheid bij gezond eten. 

Tabel 7: Aantal participanten die minder  
zelfstandigheid ervaren bij dagelijkse zaken 

Minder 
zelfstandigheid bij 

Aantal van de 
44 
participanten 

Wassen 3 (6.8%) 
Aankleden 4 (9.1%) 
Verzorgen uiterlijk 3 (6.8%) 
Gezond eten 2 (4.6%) 
Naar het toilet gaan 3 (6.8%) 
Bewegen 20 (45.5%) 

Met name het hoge aantal participanten dat minder zelfstandigheid ervaart bij bewegen valt op. Het 
minder mobiel zijn kan invloed hebben op onder andere werk, sociaal netwerk en dagbesteding. Een 
voorbeeld waarbij de lichamelijke klachten groot effect hebben op het dagelijks leven is bij Pieter (HD, 
zelfstandig wonen met omklapconstructie). Pieter durft door zijn lichamelijke klachten dagen niet naar 

Hij benadrukt dat hij in deze periode ervaarde dat de behandelaar niet genoeg vertrouwen in hem 
toonde. Zijn werk mistte hij vooral in de weekenden en daardoor viel hij in een gat. Daarnaast was 
begeleiding in de avonden niet bereikbaar, wat voor hem precies de momenten waren waarop hij 
het moeilijk had. Ook heeft hij geen contact met familie. Dit al bracht hem al snel tot een terugval 
in drankgebruik. 

Nadat hij op eigen houtje heeft gepoogd hiermee op abrupte wijze te stoppen, kreeg hij een insult 
en volgde ziekenhuisopname. Omdat hij wil voorkomen dat hij alleen is wanneer hij weer een 
insult zou krijgen, heeft Cornel nu besloten dat het voor hem beter is om in een beschermd wonen 
locatie te verblijven. Hij verblijft hier op het moment van het interview drie weken en dit bevalt 
vooralsnog prima. Hij drinkt niet meer en heeft hier ook geen moeite mee. 

Tijdens de vierde meting blijkt dat Cornel niet meer op de beschermd wonen locatie verblijft, 
omdat hij het gevoel had hier niet te worden geholpen te worden. Hij heeft zelfstandig een eigen 
plek gezocht op de particuliere woningmarkt, waar hij nu verblijft en ontvangt momenteel geen 
ondersteuning. 
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buiten. Afspraken die hij heeft worden dan afgezegd, ook met begeleiding. Zijn angst door zijn 
lichamelijke klachten houdt hem ook tegen op het gebied van werk/vrijwilligerswerk en sociaal 
netwerk. 

Van deze groep van 21 participanten zaten er zes bij die multiproblematiek ervaren. In tabel 8 staat 
weergegeven bij hoeveel punten de zes participanten minder zelfstandigheid ervaren. Van de 
participanten die multi-issueproblematiek ervaren geven twee participanten aan hierbij behoefte te 
hebben aan hulp/begeleiding.  

Tabel 8: Participanten met multiproblematiek op het gebied van zelfstandigheid 
Participant Minder zelfstandigheid bij 
1 Naar het toilet gaan & bewegen (2) 
2 Wassen, aankleden & bewegen (3) 
3 Wassen, aankleden, verzorgen uiterlijk & naar het toilet gaan (4) 
4 Aankleden, verzorgen uiterlijk & bewegen (3) 
5 Wassen, aankleden & bewegen (3) 
6 Verzorgen uiterlijk, gezond eten & naar het toilet gaan (3) 

Tabel 9: Aanspreekpunt voor hulp bij 
lichamelijke klachten 

Hulp bij lichamelijke klachten Aantal 
Eigen huisarts in de wijk 33 
Straatdokter 0 
GGZ 1 
Begeleiding 5 
Ziekenhuis 9 
Iemand uit de directe omgeving 1 
Stadsteam Back-Up 0 
Verslavingszorg 0 
Geen antwoord 9 

In tabel 9 staat weergegeven dat 33 van de 44 participanten aangaven dat indien ze lichamelijke 
klachten ervaren, ze naar de huisarts gaan. Het regelen van een huisarts werd vaak zelfstandig 
opgepakt, maar vijf participanten geven aan dit samen met begeleiding te doen. Van deze 33 gaan er 
zes naar de huisarts en het ziekenhuis en gaan er vijf naar de huisarts en naar de begeleiding. Twee 
van de 44 respondenten gaven aan dat ze niet naar de huisarts gaan. In plaats daarvan ging er één 
naar de GGZ, het ziekenhuis en zijn directe omgeving en de ander ging alleen naar het ziekenhuis. 
Negen van de 44 respondenten gaven geen antwoord op de vraag waar ze naartoe gaan met 
lichamelijke klachten. 

De casus van Pieter (MO, woning op eigen naam bij tweede meting) beschrijft hoe hij wordt 
ondersteund bij zijn medische zaken door een mentor. Terwijl hij voorheen een mentor en 
bewindvoerder in één had, is dit later veranderd in twee losse actoren. Nu ervaart Pieter veel 
problemen met zijn bewindvoerder. Ook hierbij help zijn mentor hem om een nieuwe bewindvoerder 
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te regelen. Pieter heeft deze hulp/begeleiding nodig omdat hij door een operatiefout in zijn jeugd niet 
aangeboren hersenletsel heeft opgelopen. Pieter ervaart veel somatische klachten waaronder: 
problemen met zijn darmen en zijn slokdarm, diabetes en hij heeft een scheur in zijn buikwand die 
niet geopereerd kan worden. Ook slaapt hij slecht door de pijn die hij ervaart. Zijn huisarts is zijn eerste 
aanspreekpunt, verder loopt hij bij de longarts, de cardioloog, de Maag Lever Darm (MLD) arts, de 
uroloog, de oogarts en bij de internist. Ondanks zijn positieve ervaringen met zijn mentor merkt hij 
dat er een multidisciplinaire aanpak mist wanneer hij vraagt naar medische hulp/begeleiding bij de 
huisarts en bij het ziekenhuis. Hij beschrijft het als volgt:  

Ik mis ook dat als je multidisciplinair bent, er iemand in het ziekenhuis is waar je naartoe kan gaan en 
zeggen: "Ik ben multidisciplinair" en al die dokters die je hebt een keer aan hun jas trekken, in een 
kamer duwen en je komt er pas uit als er één oplossing is. Nu zitten ze allemaal op eilandjes, iedereen 
doet wat ie zelf denkt. En je komt nergens. Dat is zwaar frustrerend, zeker met de pijn. Als ik weet dat 
het veel beter kan, en dat is bewezen maar ze doen het niet, en dan zegt de huisarts: "Ik wil dat er een 
specialist achter staat" en de specialist zegt: "Van mij mag het, maar je huisarts doet de medicijnen". 

Terwijl Pieter gebruikt maakt van zorg en een integrale aanpak mist, zien wij in dit onderzoek twee 
participanten die ondanks klachten, niet naar de huisarts gaan.  

Zo is er gesproken met Hans, die al sinds de eerste meting in 2019 zelfstandig woont en voorheen 
herhaald dakloos is geweest. Hans geeft aan wegens nalatigheid van zijn huisarts twee tenen te 
hebben verloren. Naast het verliezen van zijn tenen heeft hij twee kunst knieën en een kunstheup. 
Ook heeft hij in het afgelopen jaar een pacemaker gekregen. Na het verliezen van zijn tenen heeft 
Hans het vertrouwen in zijn huisarts verloren en weigert hij nog naar de huisarts te gaan. Wanneer hij 
klachten heeft dan gaat hij direct door naar het ziekenhuis. 
Het verliezen van zijn tenen vond plaats in november 2020, en anderhalf jaar zonder een huisarts kan 
erg gevaarlijk zijn voor iemand met veel gezondheidsproblematiek.  

Het tweede voorbeeld is het verhaal van Sarah (MO, zelfstandige woning, omgeklapt). Sarah is op haar 
knie gevallen en heeft hier nog steeds veel last van. Ondanks de pijn blijft ze verder werken. Ze gaat 
niet naar de dokter omdat ze geen aanspraak wilt doen op haar eigen risico.  

3.4 Achtergrondinformatie overleden participanten afgelopen metingen 

Er zijn sinds de eerste meting in 2019 vier respondenten overleden. Garry overleed op 58-jarige 
leeftijd in 2020, na het eerste interview. Harry is vermoedelijk op 51-jarige leeftijd in 2021 
overleden en hebben wij twee keer geïnterviewd. Leon overleed in 2022 op 69-jarige bij familie in 
het buitenland en ook Eddie overleed op 66-jarige leeftijd eind 2021 na het derde interview.  
Vanuit de onderzoeksgroep en de gemeente is de vraag gekomen wat er bekend is over de oorzaak 
van het overlijden van deze personen, welke zorg betrokken was en of er eventueel een link is te 
leggen met een korter of langer verleden met dakloosheid en wat we hier nog uit kunnen leren. 
Hierover is reeds meer bekend, maar dit onderzoek loopt nog, ten tijde van het verschijnen van 
deze vierde rapportage. Wat bekend is, wordt hieronder uiteen gezet. 

- Overleden op leeftijd tussen 51-69 jaar. Algemene levensverwachting NL man = 79,7 jaar
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(CBS, Overlijden (cbs.nl) 
- Drie participanten uit herhaald dakloze groep, één uit BW groep
- Allen zijn op enig moment in hun verleden dakloos geweest en zij hebben allen de route

binnen de keten MO/BW via de MO bewandeld.
- Harrie, Leon en Garry zijn alle drie langdurig dakloos geweest (5-10-30 jaar, waarvan

overgrote deel op straat)

Garry  (BW-groep) is lang dakloos geweest, zijn ziekte werd pas in beschermd wonen duidelijk, en 
achteraf wordt de voorgenomen overgang van Garry naar het buurt- of wijkteam niet gezien als een 
goede zet. Garry wenste deze overgang zelf wel sterk. Garry lag twee dagen dood in zijn eigen huis. 
De huisarts heeft bij het niet verschijnen van Garry op een afspraak contact opgenomen met de 
begeleidende instantie en zo is Garry gevonden. De gemengd wonen gemeenschap waarin hij 
woonde is op zijn begrafenis geweest. 

Harrie (VHD groep) – heeft in het verleden lange tijd buiten geslapen. Harrie is het laatst door ons 
geïnterviewd tijdens de tweede ronde. Harrie vertelde ons dat hij terminaal ziek was en 
verschillende operaties heeft gehad. Harrie was van mening weinig recht te hebben op zorg omdat 
hij dakloos was en zo zou hij geen recht hebben op revalidatie i.v.m. zijn verblijf bij de nachtopvang. 
De onderzoekers hebben nog geen antwoord ontvangen van medewerkers van de laatste 
verblijfplaats Harrie voor zijn overlijden. 

Leon (VHD groep) - is lang dakloos geweest. De onderzoekers hebben gesproken met zijn 
voormalige begeleider, die de indruk heeft het vertrek van Leon naar de familie in het buitenland 
goed te hebben kunnen voorbereiden.  Mogelijk heeft Leon tijdens zijn dakloosheid screening op de 
ziekte waaraan hij is overleden, gemist.   

Eddie (VHD groep) is drie keer door ons geïnterviewd en hierin kwam naar voren dat hij lange tijd 
problemen heeft gehad met de toegankelijkheid van voorzieningen. Omdat hij uit een andere regio 
kwam en werd gezien als een lastig persoon. Afgelopen jaar is Eddie buiten de regio Utrecht 
overleden aan hartstilstand en was hij niet meer in beeld bij hulpverlening. De onderzoekers 
hebben gesproken met oud-begeleiders die nog enigszins zicht op hem hadden.  

In de vijfde rapportage zal het onderzoek naar deze casussen naar verwachting zijn afgerond. 

3.5 Bevindingen stakeholders gesprekken 

Over dit thema, somatiek, is ook met stakeholders gesproken. Hieruit komt naar voren dat wanneer 
iemand zelfstandig woont en de begeleiding stopt, een bepaalde mate van zelfstandigheid wordt 
verwacht. Toch wordt ook aangegeven dat het proces van zorgverlening betreffende somatiek nog 
onvoldoende is ingericht. Het proces van zorg hoort volgens deze respondenten  te starten bij de 
intake van een dak- of thuisloze persoon, maar dit gebeurt nog onvoldoende. Het verschilt per 
maatschappelijke opvang-aanbieder in hoeverre er doorgevraagd wordt naar somatiek. Begeleidende 
organisaties willen zoveel mogelijk aansluiten bij de reguliere zorg, toch gaat het contact hiermee op 
momenten moeizaam. Met name met huisartsen kan het contact erg verschillen, dit ligt onder andere 
aan in welk gebied ze werken. Het blijft daarnaast ook vaak onduidelijk uit welke geldstroom de 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/levensloop/verweduwen#:%7E:text=Hoe%20oud%20worden%20mensen%20in,de%20sterftekansen%20op%20elke%20leeftijd.
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zorgkosten moeten worden betaald. Dit heeft ook invloed op de zorg die verleend wordt. Met name 
voor complexe doelgroepen zoals oudere dakloze personen wordt het lastig gevonden zorg te 
waarborgen. 

Zodra iemand geacht wordt om zelfstandig te kunnen wonen wordt het proces van uitstromen 
opgestart. Ook bij deze overdracht naar het Buurt- of wijkteam wordt ervaren dat er nog onvoldoende 
wordt gekeken naar de somatiek van cliënten. De begeleiding wordt vaak niet gezien als een 
aanspreekpunt op het gebied van somatische klachten. Aangegeven wordt echter dat zij volgens de 
gesproken stakeholder van grote waarde zijn aangezien zij naast de client behoren te staan. 

Risico- en beschermende factoren t.a.v. lichamelijke gezondheid 

Risicofactoren 
● Verloren vertrouwen
● Missen van screening op ziektes
● Onvoldoende oog voor somatiek bij in-, uitstroom en overdracht naar buurt- of wijkteam
● Onduidelijke geldstromen
● Gebiedsverschillen
● Geen aanspraak willen doen op eigen risico
● Onvoldoende integrale aanpak zorg

Beschermende factoren 
• Continuïteit van begeleiding
• Expertise in ondersteuning
• Ondersteuning bij voorbereid vertrek naar het buitenland (bijv, methadonverstrekking)
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4. Conclusie, discussie en aanbevelingen
Dit onderzoek kent een aantal hoofdvragen, welke door het traject van in beginsel 69 participanten te 
volgen, kunnen worden beantwoord. Voor deze vierde meting is over 57 participanten informatie 
verzameld middels een interview, vragenlijst of via (voormalig) begeleiders. Deze meting heeft ons in 
staat gesteld de eerste onderzoeksvraag, betreffende het traject over de afgelopen vier jaar te 
beschrijven. Ook is inzicht ontstaan in de tweede vraag, in welke risicofactoren heraanmeldingen bij 
de daklozen keten verklaren. Op de derde vraag, naar welke kenmerken van dakloze personen 
heraanmeldingen verklaren, is nog geen antwoord gegeven. Naar verwachting is dit wel mogelijk 
tijdens de laatste, vijfde meting, welke in 2023 wordt uitgevoerd. Naast beantwoording van de 
onderzoeksvragen is in deze vierde meting, in overleg met de begeleidende onderzoeksgroep, ervoor 
gekozen de thema’s continuïteit van ondersteuning in de wijk en lichamelijke gezondheid, somatiek 
en mortaliteit nader te onderzoeken. 

1. Hoe verloopt het traject van personen die nieuw instromen in de keten MO/BW of eerder
dakloos zijn geweest?

Hoofdstuk één beschrijft de trajecten welke sinds deze vierde meting in grote lijnen zijn te 
onderscheiden: uitstroom richting woning (65%); onderbroken trajecten/ herhaalde dakloosheid 
(13%); en langdurig verblijf in MO of BW (10%). Wij zien ook verschillen in hoe de verschillende 
groepen participanten van het sample uit T0 (MO, BW, HD) vertegenwoordigd zijn in deze trajecten.   

Uitstroom richting woning (65%). Het traject richting zelfstandige woning met contract op eigen naam 
via omklapcontract of driepartijenovereenkomst, komt het meest voor bij participanten die 
uitstromen vanuit een BW-voorziening (78% van de participanten uit deze BW-groep). 50% van de 
participanten uit de MO-groep zit ten tijde van de vierde meting in een traject richting zelfstandige 
woonruimte en 45% van de participanten uit de herhaald dakloze groep.  
De zelfstandige woning (kamer) op eigen naam (6% van de totale groep), die voorkomt uit een eigen 
oplossing komt voor bij 14% van de maatschappelijke opvang participanten en 5% van de herhaald 
dakloze groep participanten. Wat hierbij opvalt is dat allen zowel op het moment van uitstroom als 
later geen begeleiding ontvangen en ook niet zijn overgedragen naar het buurt- of wijkteam.  

De categorie onderbroken trajecten/ herhaalde dakloosheid (13%) beschrijft trajecten die het minst 
worden gekenmerkt door stabiliteit in de verblijfssituatie. Zo zijn er trajecten met verblijf bij familie of 
vrienden of het buitenland (6%), en trajecten met tussentijds verblijf in detentie of terug uitgang in 
een traject. Vertrek naar het buitenland, vaak zonder huisvesting in de vorm van een eigen woning 
komt in dit onderzoek alleen voor onder de herhaald dakloze groep (10% van de HD-groep) en de 
maatschappelijke opvang groep (9% van de MO-groep).  
De categorie van onderbroken trajecten, met kenmerken van herhaalde dakloosheid, betreft trajecten 
waarbij participanten afwisselend verblijven in nachtopvang, MO 24 uurs- of BW-voorzieningen, 
detentie of het eigen netwerk. Het komt ook voor dat deze participanten afwisselend enige tijd in een 
eigen woning hebben verbleven, maar deze tijdens de looptijd van dit onderzoek ook weer zijn 
kwijtgeraakt. Participanten in dit traject zijn afkomstig uit de herhaald dakloze groep (15%), de 
maatschappelijke opvanggroep (5%) en de beschermd wonen groep (4%).  

Een traject dat wordt gekenmerkt door langdurig verblijf zien wij bij 10% van de participanten. 
Doorstroom naar een andere voorziening of specialistisch zorgaanbod komt het meest voor onder de 
herhaald dakloze groep (15% van deze participanten). Daarnaast geldt dit voor 5% van de gevolgde 



Vierde Rapportage Voorkomen Herhaalde Dakloosheid 2022      Universiteit van Amsterdam 

  

40 
 

MO-participanten. Dit betreft in het merendeel van de trajecten doorstroom vanuit (voormalige) 
nachtopvang of 24-uurs opvang naar beschermd wonen. In een enkel geval betreft het een traject van 
nachtopvang via maatschappelijke opvang naar een kliniek. In twee BW-trajecten (7% van de BW-
participanten) zien we langdurig/ herhaald verblijf in BW.   
 
Aanbeveling tegen tijdelijke huurcontracten door wooncorporaties 
Met name naar aanleiding van het eerste, meest gevolgde traject naar een woning, en de hierbij 
spelende risicofactoren omtrent de momenten van verhuizing, is een signaal besproken dat het 
voorkomt dat woningcorporaties soms tijdelijke contracten geven i.p.v. huurcontracten voor 
onbepaalde tijd. Dit zou bijvoorbeeld bij jongeren gebeuren, hetgeen kan betekenen dat men 
continue bezig is met ‘ik moet weer weg’. Besproken is dat deze situatie onwenselijk is.   
 
Aanbeveling ‘befrienden’ 
Bij de eigen oplossingen die mensen vinden, bijvoorbeeld in onderhuur of een kamer, verdient het 
de aanbeveling om hulp actief aan te bieden, bijvoorbeeld in praktische zin als hulp bij financiën. 
Ook is besproken hoe mensen beter kunnen worden ‘befriend’ opdat een relatie wordt behouden, 
zodat hulp eerder wordt geaccepteerd als dit nodig is. Door de onderzoekers is genoemd dat dit 
gebeurt in de ‘gespikkelde’ Living Lab Housing First trajecten vanuit de Tussenvoorziening, waar 
voormalig begeleiders uit de opvang zelfstandig wonende cliënten door begeleiden en ook met 
cliënten de stad in gaan en meer tijd hebben voor de relatie. De door de UvA. i.h.k.v ander 
onderzoek17 gesproken cliënten waren hier zeer tevreden over.  
 

2. In hoeverre verklaren bekende en nog onbekende risicofactoren heraanmeldingen?  
In hoofdstuk één beschrijven wij in verschillende figuren de, al uit eerdere analyse en rapportages 
bekende (zie ook factsheets in bijlage), risico- en beschermende factoren op de korte en lange 
termijn alsook eventuele critical moments bij de hierboven beschreven trajecten. Deze kritieke 
momenten spelen voorafgaand aan uitstroom, tijdens uitstroom, na uitstroom, tijdens het 
‘omklapmoment’ waarop het huurcontract op eigen naam komt en de verplichting tot het 
accepteren van begeleiding vervalt en op de langere termijn (tot drie jaar na uitstroom).  
 
Figuur drie licht bij de meest voorkomende route richting uitstroom naar een eigen (huur)woning 
een aantal ‘acute risicofactoren’ uit, welke illustratief zijn voor de voor de genoemde risicofactoren. 
Deze acute risicofactoren ontstaan n.a.v. een belangrijke gebeurtenis (life event) zoals het verbreken 
van een relatie, overlijdensgeval, ziekte, terugval in verslaving of een snelle opeenstapeling van 
problemen welke actueel zijn gedurende gehele traject. Hier zien wij hoe participanten pas in een 
erg laat stadium zochten naar hulp van bijvoorbeeld het buurt- of wijkteam, waardoor er dan vaak te 
weinig tijd is om nog effectief hulp in te schakelen. Ook hebben veel participanten het gevoel zelf 
verantwoordelijk te zijn voor hun situatie, ervaren zij veel schaamte of kennen zij grote barrières om 
aan de bel te trekken bij een professioneel of informeel netwerk. 
 
Aanbeveling Preventieactieplan  
In dit kader is door de projectgroep het belang van een actueel preventie actieplan (PAP) besproken. 
Dit blijkt nu nog niet altijd het geval bij overdracht naar buurtteam. Ook kan het voorafgaand aan 

 
17 Onderzoek bewonerservaringen Living Lab Utrecht – nienkeboesveldt.com 

https://nienkeboesveldt.com/index.php/onderzoeksregios-en-rapportages/herstel-bij-bewoners-living-lab-utrecht/
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uitstroom best lastig zijn om vooraf de risico's goed in te schatten. Dit maakt het is van belang dat 
het PAP actueel is, bijvoorbeeld niet ouder dan 3 maanden.  
 

3. Continuïteit van ondersteuning in de wijk, na uitstroom uit een MO- of BW voorziening en/ 
of  huurcontract op eigen naam.   

We zien in dit hoofdstuk hoe uitgestroomde BW-participanten over het algemeen tevreden zijn over 
de geboden ondersteuning en aangeven goed in staat te zijn de vraag aan het buurt- of wijkteam te 
stellen. We zien dat de continuïteit van de geboden ondersteuning als passend wordt ervaren en ook 
tijdig is opgeschaald.  
 
Bij de beschreven MO-participanten zien we meer variatie in hoe zij aankijken tegen de continuïteit 
van begeleiding na uitstroom door een buurt- of wijkteam. Terwijl een deel van de participanten 
aangeeft de vraag te zullen stellen, is de ervaring van een aantal andere participanten dat dit team 
geen antwoord vormt op de bij hen levende vragen op het gebied van bijvoorbeeld financiën en is 
vertrouwen verloren. Het kan ook onduidelijk zijn waar nog geholpen kan worden “je bent al zo 
zelfstandig” en niet altijd alle problemen of zorgen worden door participanten gedeeld. Participanten 
geven aan het wel een fijn idee te vinden om een stok achter de deur te hebben. Het buurt- of 
wijkteam wordt echter niet altijd door iedereen als even capabel gezien, wanneer 
vrolijkheid/luchtigheid in het contact soms voorop staat. 
 
Wanneer we hebben gekeken naar de continuïteit van trajecten van herhaald dakloze participanten 
dan zien wij hier hoe deze continuïteit niet vanzelf tot stand komt en bij deze participanten doorgaans 
iets extra’s vraagt, bijvoorbeeld vanuit andere behandel- of justitiële partijen. Dit leidt in gevallen tot 
een relatieve continuïteit in begeleiding maar (nog) niet in permanent wonen. Het grootste deel van 
deze participanten woont wel zelfstandig, nog wel met een omklapcontract.  
 
Aanbeveling uitstroommoment  
Een ‘warme’ samenwerking van drie maanden vanuit de overdragende partij en de nieuwe 
begeleidende partij gaat vooraf aan/ is onderdeel van een warme overdracht  
 
Aanbeveling buurt- of wijkteam richting welzijnswerk  
Besproken is hoe op de lange termijn outreachend werken vanuit zowel het buurtteam als de 
welzijnspartijen een beschermende factor vormt. Dat mensen willen dat er een hand wordt 
uitgestoken.  Dit aangaande is het relevant dat in Utrecht het welzijnswerk apart is georganiseerd van 
het Buurteam, terwijl dit in sommige gemeenten in de regio juist weer onderdeel is van één team. 
Vanuit de projectgroep is dan ook de aanbeveling uitgesproken dat de sociale buurt- of 
wijkteamprofessional de opdracht heeft om de cliënt mee te nemen in de buurt, in de richting van het 
welzijnswerk/ buurthuis. 
 

4. Lichamelijke gezondheid, somatiek en mortaliteit  
Uit dit onderzoek blijkt dat participanten uit verschillende leeftijdsgroepen evenveel klachten ervaren, 
wat duidt op veel klachten bij relatief jonge personen. Ook is de mortaliteit van het onderzochte 
cohort relatief hoog. Hoewel de analyse van de vier participanten die gedurende de looptijd van dit 
onderzoek zijn overleden ten tijde van deze meting nog niet is afgerond, is hieruit wel al duidelijk 
geworden dat deze participanten allen eerder langdurig en herhaald feitelijk dakloos zijn geweest.  
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Risicofactoren voor het inzetten of accepteren van medische hulp of begeleiding zijn verloren 
vertrouwen, het missen van screening op ziektes, onvoldoende oog bij professionals voor somatiek bij 
in-, uitstroom en overdracht naar buurt- of wijkteam, voor professionals onduidelijke geldstromen, 
gebiedsverschillen en onvoldoende integraal aangeboden zorg. Op het niveau van participanten zien 
wij ook een risico in het geen aanspraak willen doen op eigen risico voor zorg. 
 
Beschermende factoren voor de gezondheid van participanten worden gevormd door continuïteit van 
begeleiding, expertise in ondersteuning en ondersteuning bij voorbereid vertrek naar het buitenland 
(bijv. methadonverstrekking). 
 
In de projectgroep besproken knelpunten in de geboden zorg betreffen: 

• Voor revalidatie is verslaving/gebruik vaak contra-indicatie omdat dat de revalidatie in de weg 
zit. Wat krijgt een persoon aan revalidatiezorg aangeboden op een vervangende locatie? 

• Hoe gezondheidsvaardig is iemand? Het is van belang afspraken te maken voor ná het 
omklappen welke relateert aan de mate waarin iemand ‘gezondheidsvaardig’ is. het kan nodig 
zijn afspraken te maken met bijvoorbeeld met de thuiszorg, verpleegkundige en/of medisch 
geschoolde professionals.  

• Bij de projectgroep bestaat de indruk dat de sociale professionals vanuit de deelnemende 
organisaties minder gericht zijn op gezondheidsaspecten. Toch is gezegd dat dit een 
gespreksonderwerp moet zijn en dat hier eventueel een huisarts bij betrokken dient te 
worden. 

• De mate waarin er samenwerking wordt gezocht voor de ondersteuning van kwetsbare 
mensen met gezondheidscentrum of huisarts is wijkafhankelijk. Deze zorg is ook in principe 
vraaggericht.  

• Organisatie van medische intake in Herstart biedt nog ruimte voor verbetering, daar het soms 
druk kan zijn.  

Aanbevelingen:  
• Lichamelijke gezondheid bespreken/ toevoegen aan PAP.   
• Ga samen langs bij het gezondheidscentrum. 
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Bijlagen  

Het 10-punten plan ter aanpak van terugval in dakloosheid in Utrecht  
1. De cliënt heeft de regie 
De cliënt is eigenaar van zijn proces. De hulpverlener bouwt een vertrouwensband op met de cliënt en biedt 
coachende begeleiding. Dit gebeurt zoveel mogelijk door één vaste hulpverlener. 
 
2. Op tijd voorbereiden 
De hulpverlener bereidt de cliënt drie tot zes maanden vóór uitstroom al voor op de overgang naar 
zelfstandigheid. 
 
3. Gesprek met een ervaringsdeskundige 
Elke cliënt kan een bewustwordingsgesprek voeren met een ervaringsdeskundige. Door zo’n 
gesprek krijgt de cliënt meer zicht op wat hem kan helpen in deze kritieke fase. 
 
4. Maken van een preventie actieplan 
Cliënt en begeleider maken samen een preventie-actieplan als voorbereiding op de overgang naar 
zelfstandig wonen. 
 
5. Stabiele financiën 
Cliënten gaan pas zelfstandig wonen als de financiële situatie stabiel genoeg is. 
 
6. Goede afspraken over overdracht 
Bij de overgang naar een nieuwe hulpverlener maakt de cliënt met zijn begeleider en de nieuwe 
hulpverlener afspraken over de overdracht van zorg. Zij gebruiken hiervoor het overdrachtsdocument en 
het preventie-actieplan. 
 
7. Direct aandacht voor activering 
Iedere cliënt krijgt een passend en aansprekend aanbod voor activering (voor werk of voor de invulling van 
de vrije tijd). Direct vanaf de start van een traject is hier aandacht voor. Activering start al vóórdat iemand 
zelfstandig gaat wonen. Zo worden de activiteiten voor de cliënt een continue factor in een periode met 
veel verandering. 
 
8. Activering die past bij de vraag van de cliënt 
Hulpverleners maken gebruik van het brede aanbod aan activering in de stad. De vraag van de cliënt is 
leidend, niet het aanbod van de eigen organisatie. Partijen wisselen onderling kennis uit over hun aanbod 
en werkwijze. 
 
9. Ruimte voor sociale activiteiten 
We leiden alle cliënten toe naar sociale activiteiten in de stad en wijk. Partijen zorgen dat ze in de 
begeleiding van cliënten hiervoor tijd en ruimte maken. 
 
10. Ontwikkelen van het Schakelpunt 
Partijen ontwikkelen het Schakelpunt als een gezamenlijk kenniscentrum als het gaat om het 
vinden van sociale contacten en een ondersteunend netwerk. 
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Onderzoek naar zelfstandig wonen na verblijf in 
de maatschappelijke opvang of beschermd wonen in Utrecht

We hebben 69 mensen uit de nachtopvang, maatschappelijke opvang en voorzieningen voor 
beschermd wonen gevraagd naar hun ervaringen met het uitstromen naar een eigen woning. Binnen 
deze groep deelnemers hebben wij ook mensen gesproken die al eerder dakloos zijn geraakt na het 
krijgen van een eigen woning. Deelnemers vertelden ons over hun ervaringen met de voorbereiding 
op de verhuizing naar een eigen woning, hun wensen en zaken die ze lastig of spannend vinden. 
De persoonlijke verhalen en ervaringen die zijn gedeeld hebben geleid tot een aantal belangrijke 
voorwaarden voor het (weer) zelfstandig wonen. Deze zijn samengevat in deze fact-sheet.

Voorwaarden voor uitstroom

Duidelijkheid over het uitstroomtraject
Het uitstromen naar een eigen woning is voor veel deelnemers een spannende 
gebeurtenis. Er is daarom veel behoefte aan duidelijkheid over het traject. Dit  
betekent heldere communicatie over het moment van uitstroom en afspraken die 
worden gemaakt met de begeleiding. Ook is het voor deelnemers belangrijk dat er 
voldoende tijd is om zich mentaal en praktisch voor te bereiden op de uitstroom. 

Mogelijkheid om later de hulpvraag te verduidelijken
Omdat er veel komt kijken bij een verhuizing is het is vaak lastig om te bedenken welke 
hulp er straks nodig is. Lastigheden die misschien nu geen rol spelen kunnen op een later 
tijdstip wel aan de orde zijn. Het is daarom belangrijk om eerst even rustig te wennen aan de 
situatie, en daarna met begeleiding af te spreken om flexibel meer of minder hulp te krijgen.

Op tijd kennis maken met nieuwe begeleider
Veel deelnemers hebben in de voorziening waar ze verblijven een vaste begeleider 
(PB’er) waar ze een goede klik of vertrouwensband mee hebben. Ze geven aan 
dat wanneer een nieuw persoon de begeleiding overneemt, het belangrijk is dat 
ze op tijd kennismaken met de nieuwe hulpverlener. Hierdoor kunnen zij alvast 
aan hem/haar wennen. Gelijkwaardig en informeel contact is ook erg belangrijk. 

Bereikbaarheid van hulpverleners
Bij het krijgen van minder begeleiding is het fijn wanneer ook oude vertrouwde 
hulpverleners nog bereikbaar zijn voor hulp. Ook bereikbaarheid na kantoortijden kan 
bijdragen aan een veilig gevoel, zoals ook de volgende deelnemer aangeeft:

‘Ik vind het fijn als er iemand 24 uur bereikbaar is’
(Deelnemer woont zelfstandig in de wijk).  

Hulp bij financiën 
Veel deelnemers ontvangen ondersteuning bij hun financiën van een bewindvoerder 
of budgetbeheerder. Zij geven aan het belangrijk te vinden om dezelfde 
ondersteuning te behouden. Wanneer dit niet kan willen zij graag samen met de 
huidige ondersteuner zoeken naar een persoon die dit kan overnemen. Daarnaast 
is het belangrijk  begeleiding te krijgen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden 
en het opbouwen van vertrouwen in het beheren van eigen financiën.



Samenwerking tussen hulpverleners
Vaak hebben de deelnemers te maken met meerdere hulpverleners of instanties zoals 
een persoonlijk begeleider, Werk en Inkomen vanuit de gemeente, verslavingszorg, 
ondersteuning van het FACT-team en het buurtteam. Hier worden veel verschillende 
afspraken mee gemaakt. Het is belangrijk dat deze hulpverleners goed met 
elkaar samenwerken en zij onderling ook contact hebben wanneer dit nodig is. 

Passend (vrijwilligers) werk 

Rekening houden met het sociale netwerk 

Een groot deel van de deelnemers geeft aan dat daginvulling en (vrijwilligers) 
werk fijn is en helpt om een ritme te krijgen of mensen te ontmoeten. Door 
psychische  of lichamelijke klachten lukt het vaak (nog) niet iedereen om een 
passende plek te vinden. Het is daarom belangrijk dat er ondersteuning aanwezig 
is die meekijkt naar de mogelijkheden in plaats van de belemmeringen. Een 
belangrijke voorwaarde is ook dat er vanuit de werkgever begrip is voor de situatie.

 ‘Die dagbesteding, als ik hier niet had gezeten en als hier niet iemand mij 
echt een beetje aan mijn handje mee zou trekken en zeggen van: dit gaan 
we uitzoeken, dit gaan we doen, we gaan er samen naar toe, dan zou het 
gewoon niet gebeuren’ (Deelnemer woont in een beschermde voorziening)

Er werd aangegeven dat het belangrijk is om rekening te houden met de sociale 
omgeving. Voor sommige deelnemers is het bijvoorbeeld belangrijk om dichtbij 
hun sociale netwerk te gaan wonen. Hier kunnen zij makkelijk contacten 
onderhouden en steun ontvangen. Anderen vertelden juist dat er plekken zijn met 
veel (oude) ‘risicovolle contacten’, waar het niet fijn of risicovol is om te wonen. 

 ’Ik heb gezegd (…) absoluut niet in die en die wijk, want daar zitten al die dealers. 
Daar wil ik gewoon absoluut niet mee geconfronteerd worden’ (Deelnemer verblijft 

momenteel in de MO 24- uurszorg).

Om contact te onderhouden met het bestaande netwerk is de toegang tot 
sociale voorzieningen belangrijk. Om niet te vereenzamen, blijkt het voor 
een aantal deelnemers belangrijk te zijn dat zij bijvoorbeeld nog op bezoek 
kunnen gaan bij de bekende voorziening waar ze voor langere tijd verbleven.

Ook voor de ondersteuning bij psychische/psychiatrische problematiek 
is het belangrijk dat de hulpverlening hetzelfde blijft wanneer iemand 
verhuist naar een eigen woning. Daarnaast is het fijn als deze hulp later ook 
extra ingezet of afgebouwd kan worden bij een veranderende situatie.

Hulp bij psychische/psychiatrische problematiek

Hulp bij verslaving
In het geval van verslaving is een intensieve behandeling met goede 
(ambulante) nazorg een belangrijke voorwaarde voor uitstroom naar 
een eigen woning. Alleen een detox behandeling bleek bijvoorbeeld vaak 
niet voldoende om definitief te stoppen met het gebruik van middelen.  

Vanuit het project ‘voorkomen terugval’ willen wij alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun bijdrage 
aan het onderzoek. Ondertussen zijn we bezig met de tweede ronde interviews waarin we dezelfde 
deelnemers volgen in het traject. Voor meer informatie mail: n.f.boesveldt@uva.nl

www.onderzoekmobw.socsci.uva.nl



 

 

Begin 2020 is voor de tweede meting van het 5-jarig onderzoek Voorkomen Terugval in 
Dakloosheid in de regio Utrecht opnieuw met 69 participanten uit drie verschillende 
achtergronden gesproken: één groep met een achtergrond van herhaaldelijke dakloosheid, 
één groep die vorig jaar op het punt stond om uit te stromen uit de maatschappelijke opvang 
en één groep die uit zou stromen uit beschermd wonen. Door te reflecteren op hun traject 
leren we over de voorwaarden en valkuilen voor stabiliteit tijdens en na het uitstroomtraject 
om zo toekomstige terugval in dakloosheid zo veel als mogelijk te beperken. Op basis van deze 
bevindingen formuleerden we vijf handvaten voor begeleiding tijdens het uitstroomtraject.  
 
 

 

VIJF AANDACHTSPUNTEN RONDOM UITSTROOM DIE JE MORGEN KUNT TOEPASSEN IN JE WERK  

1. Betrek je cliënt zo goed als mogelijk bij vorderingen aanvraagproces (urgentie-) 

woning 

Participanten geven aan graag in grotere mate betrokken te worden bij het 

aanvraagproces van een urgentie of woning, om zo: 

• meer invloed te kunnen uitoefenen op de snelheid en nauwkeurigheid van de 

aanvraag, vaker dan eens worden woonwensen verkeerd doorgegeven of blijven 

papieren liggen.  

• tijdiger (mentaal) voorbereid te zijn op de transitie. Velen geven aan veel 

onduidelijkheid te ervaren over de duur waarop men een aanbod voor een woning 

krijgt. Velen wachten voor een lange tijd, anderen krijgen onverwachts snel een 

aanbod. Hierdoor was het voor velen moeilijk om zich voor te bereiden op de 

overgang.  

Advies: Tijdens aanvraag van urgentie of een woning moet er met veel verschillende partijen worden 
afgestemd. Het meenemen van de client in deze ontwikkelingen is van groot belang om verwachtingen 
goed te managen.  

 
 

2. Blijf betrokken bij personen die hun traject verlaten wegens eigen woonoplossing 

Voor de participanten die zelf een woning vonden door middel van een loting, het 

particulier huren van een woning, of doordat zij in aanmerking kwamen voor een 

woning via eigen wachttijd is het ontvangen van begeleiding na uitstroom niet 

vanzelfsprekend. Tevens is er vaak geen preventie-actieplan opgesteld. Hoewel 

verschillende van deze participanten geen wens hadden om begeleiding te 

ontvangen, zorgt dit vaak voor kwetsbare situaties en blijkt het lastiger om 

naderhand hulp in te schakelen.  

Advies: Probeer ook als iemand een eigen vervolg vindt een geen ondersteuningsvraag stelt in contact te 

blijven. Een vinger aan de pols of waakvlam, zodat de persoon de weg naar hulp weet te vinden indien 

nodig. Verleid tot acceptatie van ondersteuning (eventueel door inzet van een ervaringsdeskundige) of 

vraag iemand bijvoorbeeld na een maand een kopje koffie te drinken. En informeer bij je organisatie naar 

de mogelijkheden deze persoon te blijven begeleiden. 
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3. Maak duidelijke afspraken over continuïteit daginvulling of werk bij uitstroom …. 

Wanneer er veel verandert is het fijn als er een aantal continue factoren zijn: een 

daginvulling en weekritme is daar heel belangrijke in. Het voorkomt in veel gevallen 

de mogelijkheid om veel te piekeren of vereenzaming. Omdat zinvolle daginvulling 

regelmatig gekoppeld is aan de verblijfsvoorziening is continuïteit van daginvulling 

niet altijd vanzelfsprekend wanneer men uitstroomt naar een eigen woning.  

Advies: Bekijk de mogelijkheden om desondanks dezelfde zinvolle daginvulling door te zetten na 

uitstroom. Als daginvulling tijdelijk stilligt bij verhuizing, maak dan goede afspraken wanneer dit weer op 

wordt gepakt na uitstroom.   

  

4. Besteed aandacht aan het opbouwen van (nieuwe) contacten  

Eén derde van onze participanten geeft aan behoefte te hebben aan nieuwe 

contacten na uitstroom. Vaak bestaat er het idee dat dit spontaan moet gebeuren. 

Niet voor iedereen is het echter even makkelijk om deze nieuwe contacten op te 

bouwen. (Zelf)stigma, schaamte of negatieve ervaringen in het verleden vormen 

soms drempels om nieuwe contacten aan te gaan. 

Advies: bij de overgang naar een nieuwe woning ligt er veel prioriteit bij praktische regelzaken. Creëer 

ruimte om (na verloop van tijd) te bespreken wat de wensen en mogelijke drempels zijn m.b.t. sociale 

contacten: het aangaan van nieuwe contacten of herpakken van contacten met bestaande contacten of 

eigen kinderen. Betrek eventueel een sociaal makelaar of buurtteammedewerker om zicht te krijgen op 

de sociale activiteiten en initiatieven in de wijk.   

 

5. Actualiseer na uitstroom regelmatig het preventie-actieplan  ………………………. 

Uit gesprekken met de participanten blijkt dat het inschatten van valkuilen 

voorafgaand aan uitstroom niet altijd even makkelijk is. Na verloop van tijd, bij 

ervaring in de nieuwe woning, lijkt er een voortschrijdend inzicht te zijn in deze 

valkuilen. Vraag je daarom (samen) af, wat zijn moeilijkheden? Hoe gemakkelijk 

worden er nieuwe vragen gesteld aan hulpverlening? Hoe hoog is de drempel om 

een hulpvraag te stellen? 

Advies: Het regelmatig actualiseren van het preventie-actieplan kan zorgen voor een handzamere en 

praktischere werking van het preventie-actieplan. Tevens zorgt het ervoor dat valkuilen regelmatig met 

de nieuwe ambulante begeleiding worden besproken, begeleiders die in een aantal gevallen niet dezelfde 

persoon zijn als waarmee het plan van te voren is opgesteld.  

 

 

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

Kijk voor het onderzoeksrapport en meer informatie op: 
https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/index.php/onderzoeksregios-en-rapportages/onderzoek-

terugval  
 

https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/index.php/onderzoeksregios-en-rapportages/onderzoek-terugval
https://onderzoekmobw.socsci.uva.nl/index.php/onderzoeksregios-en-rapportages/onderzoek-terugval


Achtergrond
Begin 2021 volgde de Universiteit van Amsterdam voor het derde jaar de trajecten van
69 personen uit de regio Utrecht met een achtergrond in de maatschappelijke opvang
of beschermd wonen. De meting is onderdeel van een vijfjarig onderzoek naar
herhaalde dakloosheid in opdracht van de gemeente Utrecht, het Leger des Heils, de
Tussenvoorziening, Lister, Kwintes en Buurtteams Utrecht. 

Participanten
Door middel van jaarlijkse interviews volgen we 69 participanten: één groep met een
achtergrond van herhaalde dakloosheid, één groep die in 2019 op het punt stond om
uit te stromen uit de maatschappelijke opvang en één groep die uit zou stromen uit
beschermd wonen. 

Doel
Door hun traject te onderzoeken leren we over de voorwaarden en valkuilen voor
stabiliteit tijdens en na het uitstroomtraject, met als doel toekomstige herhaalde
dakloosheid te beperken. Dit jaar ligt de focus op drie thema's: (1) financiële
zelfredzaamheid, (2) activatie en participatie in de wijk en (3) tussentijds verblijf in
detentie.  In deze factsheet belichten we de risico- en beschermende factoren in relatie
tot deze drie thema's. 

Onderzoek Voorkomen 
Herhaalde Dakloosheid Utrecht

 

Derde onderzoeksmeting - 2021

Opvallende kenmerken herhaaldelijk dakloze participanten

Achterliggende
problematiek
zoals verslaving,
psychiatrische
problematiek en
LVB (of
combinatie) vaak
aanwezig

Door problemen
snel overprikkeld,
bij stress verliest
men het overzicht
waarna
participanten
bevriezen of zorg
vermijden

Sterke overtuiging
zelf
verantwoordelijk te
zijn voor hun leven
en hun problemen
zelfstandig willen
en moeten oplossen  

Gebrek aan
vertrouwen in of
slechte eerdere
ervaringen met
instanties en
hulpverlening
vormen een drempel
voor het vragen om
hulp

Veelal lastige of
onveilige jeugd en
een omgeving die
niet altijd in staat is  
te  ondersteunen,
hierdoor weinig
vertrouwen

Interesse in deze of eerdere onderzoeksrapportages? 
Bezoek onze website voor meer informatie: www.onderzoekmobw.socsci.uva.nl 

of scan met de camera van je smartphone de QR-code hiernaast:



Beschermende factoren

Minimaal inkomen met geen of kleine
buffer. 

Continueren van bewind/budget-
beheer na uitstroom of nadrukkelijk
aanbieden van vrijwillige financiële
ondersteuning/coaching elders.

Risicofactoren

Complexiteit toeslagen- en
belastingsysteem zorgt voor
problemen bij verandering van werk-
en woonsituatie.

Moeite met overzien financiën wegens
stress, psychische problemen, verslaving
of een licht verstandelijke beperking.

Financiële zelfredzaamheid

 

Gebruik van verslavende middelen in
combinatie met beperkt budget kan het
moeilijk maken om weloverwogen
financiële prioriteiten te stellen.

Niet (tijdig) vragen om hulp bij
opnieuw opgebouwde schulden; om
hulp vragen blijft een drempel.

Aanbevelingen

Proactieve informatie en
ondersteuning bij overgang naar
zelfstandig wonen: tijdig aanvragen
budgetten, uitkeringen en
minimaregelingen. 

Aandacht voor rondkomen van klein
budget: opbouwen van financiële
buffer voor uitstroom, ondersteuning
en flexibiliteit bij instellen automatische
incasso's, inkomensbeheer dat aansluit
bij prioriteiten/behoeften van cliënt. 

Aandacht voor financiële
zelfredzaamheid bij overgang naar
zelfstandig beheer financiën. Blijvende
mogelijkheid om vragen te stellen. 

Zet in op continuering van budgetbeheer/bewindvoering na uitstroom, ook bij uitstroom
naar een zelfstandige woonruimte in de regio

Zorg voor brede ontwikkeling en verspreiding van begrijpelijke informatie over het 
Nederlandse toeslagen- en belastingsysteem en de te regelen financiële zaken bij uitstroom 

Train financiële professionals in het aangaan van gesprekken over het incalculeren van 
budget voor verslaving, eventueel met inzet van ervaringsdeskundigen

Moeite met lezen en schrijven en/of
gebrek aan digitale vaardigheden.



Activatie en participatie
in de wijk

 

Een slechte match tussen bewoner en
de buurt, bijvoorbeeld op levensfase.
Dit kan leiden tot wederzijdse
overgevoeligheid en ervaren overlast. 

Beschermende factoren

Herkenning in de buurt en/of bij
medebewoners van het
appartementencomplex.

Risicofactoren

Stigma in de wijk jegens de doelgroep,
bijvoorbeeld wanneer bekend wordt dat
iemand is uitgestroomd uit MO/BW.

Aanname dat wijkaanbod voldoende
zichtbaar en laagdrempelig is en dat
een bewoner het aanbod zelfstandig
opzoekt of hier een vraag over stelt.

Discontinuïteit in het
participatieaanbod (ook als gevolg van
COVID-19 maatregelen).

Outreachend werk door professionals
en vrijwilligers in de wijk met
betrekking tot zinvolle daginvulling.
Herhaaldelijk uitnodigen voor
deelname aan activiteiten in de wijk.

Het principe van 'halen en brengen'
bij aanbod in de wijk zorgt dat een
wens voor participatie geen zorgvraag
wordt.

Continuïteit en blijvend engagement
vanuit (vrijwilligers-)werk als
motiverende factor, ook als het wat
minder gaat.

Aanbevelingen

Zorg dat beheerders/vrijwilligers in appartementencomplexen en de wijk een opdracht
hebben op het gebied van sociale cohesie en het betrekken van kwetsbare bewoners

Besteed als (betaalde) wijkprofessional aandacht aan kwartiermaken. Train en coach
professionals om juist deze bewoners actief te betrekken bij bestaand aanbod

Zet ervaringsdeskundigen in om de drempels in het aanbod te verlagen



Beschermende factoren

Ervaringen met tussentijds
verblijf detentie

 

Vrijwilligheid van
ondersteuningskader bij terugkeer.
Participanten in dit onderzoek stellen
vaak geen hulpvraag of wijzen
ondersteuningsaanbod af. Veel mensen
overzien de situatie na detentie niet. 

Proactief  aanbieden van
ondersteuning bij terugkeer. Van
vraaggerichte ondersteuning wordt
door (deel van de) doelgroep weinig
gebruik gemaakt. 

Risicofactoren

Stoppen van uitkering tijdens detentie  
vormt belangrijke belemmering bij
doorbetalen van huur/financieren van
plek in voorziening, ook tijdens het
opnieuw opstarten van de uitkering na
detentie. 

Exacte datum hechtenis en vrijlating
vaak onvoorspelbaar. Dit maakt
voorbereiding hierop lastig te
organiseren voor gemeenten,
ketenpartners en mensen zelf. Ook kan
dit zorgen voor onaangename
inhechtenisname in de
woon-/werkomgeving.

Inzet op een ‘levensloopbenadering’: 
 zoveel mogelijk bevorderen van
continuïteit op de verschillende
levensgebieden tijdens detentie. 

Duidelijke onderlinge afspraken
tussen verblijfsvoorziening, (ex)-
gedetineerde  en de PI over
mogelijkheden tot terugkeer/behoud
kamer/plek in voorziening.

Vroegtijdige betrokkenheid van
ondersteunende partijen uit het
reguliere traject en gemeente kunnen 
 continuïteit tijdens en na een periode in
detentie aanzienlijk bevorderen. 

Aanbevelingen
Onderzoek de mogelijkheid tot inzetten van voorwaarden voor vrijlating (zoals reeds
gebeurt bij vroegtijdige vrijlating)

Zorg in het geval van terugkeer naar BW voor het behoud van recht op een BW-plek, zodat
men bovenaan de wachtlijst wordt geplaatst

Zet in op (voorlichting over) het treffen van financiële maatregelen (zoals bijzondere
bijstand, ook bij detentie wegens boetes) en huisbewaring tijdens verblijf in detentie 

Voer als gemeente regie op wat er in detentie met je burgers gebeurt, de doorontwikkeling
van Zorg- en Veiligheidshuizen past hierbij
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